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 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ostrzega przed ryzykiem, które może spowodować obrażenia lub szkody materialne.

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

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

W przypadku konieczności manipulowania urządzeniem w celu jego instalacji, uruchomienia 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, nieprawi-
dłowa instalacja lub konserwacja wiąże się z ryzykiem pożaru.
Przed podłączeniem urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję. W ciągu całego okresu eksplo-
atacji 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 sym-
bolem, wówczas można spowodować szkody osobowe lub w sprzęcie i/lub w instalacjach.

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

 OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

CIRCUTOR SA zaleca stosowanie oryginalnych kabli i akcesoriów dostarczonych wraz 
z urządzeniem.

CIRCUTOR SA zastrzega sobie prawo do dokonywania, bez uprzedniego powiadomienia, modyfikacji 
urządzenia lub specyfikacji sprzętu, podanych w niniejszej instrukcji. 

CIRCUTOR SA udostępnia swoim klientom najnowsze wersje specyfikacji urządzeń oraz zaktualizowa-
ne instrukcje na swojej stronie internetowej.                              

              www.circutor.com
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 HISTORIA KOREKT

Tabela 1: Historia korekt

Data Korekta Opis

02/21 M308B01-18-21A Wersja początkowa

Uwaga: Zamieszczone zdjęcia służą tylko ilustracji i mogą się różnić od oryginalnego urządzenia.

 SYMBOLE

Tabela 2: Symbole�

Symbol Opis

Spełnia wymogi odpowiednich norm europejskich.

1 min

Po odłączeniu urządzenia od zasilania należy odczekać 1 min przed wykonaniem 
jakiejkolwiek innej czynności.

Moment dociskowy 

 30
Śrubokręt do wkrętów z łbem Torx 30
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 1.- SPRAWDZIĆ PRZY ODBIORZE

         1�1�- PROTOKÓŁ ODBIORU

Przy odbiorze urządzenia należy sprawdzić następujące punkty:

           a) urządzenie odpowiada specyfikacjom zamówienia. 
           b) urządzenie nie zostało uszkodzone podczas transportu

c) należy przeprowadzić zewnętrzną kontrolę wzrokową urządzenia przed jego podłączeniem.
           d) sprawdzić, że otrzymano:
  - instrukcję obsługi,
   

e) należy przeprowadzić zewnętrzną i wewnętrzną kontrolę wzrokową urządzenia przed jego 
podłączeniem. 

Jeśli zostanie zaobserwowany problem przy odbiorze należy natychmiast skontak-
tować się z przewoźnikiem lub z serwisem posprzedażnym CIRCUTOR�

         1�2 - TRANSPORT I PRZESUWANIE

Transport, operacje załadunku i rozładunku oraz przesuwanie urządzenia muszą 
być realizowane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przy użyciu odpowiednich 
narzędzi ręcznych i mechanicznych, aby uniknąć uszkodzenia maszyny.
W przypadku, w którym urządzenie nie będzie instalowane od razu, należy prze-
chowywać je na twardym i równym podłożu i należy przestrzegać wszelkich wska-
zówek dot. przechowywania zawartych w części charakterystyki technicznej. W ta-
kim przypadku zaleca się przechowywanie urządzenia w oryginalnym opakowaniu 
ochronnym.

Do transportu urządzenia na krótkie odległości, profile opierane na podłożu ułatwiają manewrowanie 
przy użyciu wózków widłowych lub podnośnikowych. (Rysunek 1)

Rysunek 1: Transport przy użyciu wózka widłowego�

Środek ciężkości niektórych urządzeń może znajdować się na znacznej wysokości. 
Dlatego, gdy przesuwane są za pomocą wózków podnośnikowych, zaleca się od-
powiednio przymocować urządzenie i nie wykonywać gwałtownych ruchów. Nie 
zaleca się zawieszania urządzeń na wysokości ponad 20 cm od podłoża.
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Do rozładunku i przesuwania urządzenia należy użyć wózka podnośnikowego, którego widły obejmują 
całą głębokość podstawy urządzenia. Jeśli nie jest to możliwe, wówczas widły muszą być wystarcza-
jące długie, aby móc unieść przynajmniej ¾ głębokości.  Widły podpierające powinny być płaskie i 
pewnie podtrzymywać podstawę. Urządzenie należy podnosić podpierając widłami poniżej profilu na 
którym opiera się urządzenie.  (Rysunek 2).

Z powodu nierównego ułożenia ciężaru w środku urządzenia możliwe jest, że śro-
dek ciężkości będzie przesunięty względem środka szafy. Należy zachować wszelkie 
środki ostrożności, aby uniknąć przewrócenia się urządzenia przy gwałtownych ma-
newrach.

Rysunek 2:  Rozładunek przy użyciu wózka podnośnikowego�

Przy rozpakowywaniu urządzenia, należy zachować ostrożność jeśli używa się ostrych narzędzi takich 
jak noże czy nożyczki, aby nie uszkodzić urządzenia.

Urządzenia AFQm IP54 typu szafa są wyposażone w obręcze (28 mm średnicy) na dachu służące do 
transportu przy użyciu podnośnika. Dach jest odwrócony, ale obręcze są zamontowane tak, aby umoż-
liwić transport za pomocą podnośnika bez konieczności wykonania wcześniej innych czynności. Kąt 
ułożenia kabli powinien być większy niż 45º

Rysunek 3: Transport szafy AFQm IP54 za pomocą podnośnika

  

         1�3 - PRZECHOWYWANIE

Przy przechowywaniu urządzenia, razem z jego oryginalnym opakowaniem należy przestrzegać na-
stępujących zaleceń:

     Unikać umieszczania na nieregularnych powierzchniach. 
 Nie umieszczać na zewnątrz, w miejscach wilgotnych lub narażonych na przeciekanie wody.

     Unikać źródeł ciepła (maksymalna temperatura otoczenia: 50 ºC)
  Unikać środowisk słonych i żrących.

  Unikać umieszczania urządzenia w miejscach gdzie gromadzi się dużo kurzu lub możliwe 
jest zanieczyszczenie substancjami chemicznymi lub występuje innego rodzaju zanieczyszcze-
nie. 
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 2.- OPIS PRODUKTU

Filtry aktywne wielofunkcyjne AFQm IP54 pozwalają :

 Ograniczyć prądy harmoniczne (do 50 rzędu).
 Wyrównać niezrównoważony pobór prądu w każdej fazie instalacji elektrycznej. 
 Kompensować moc bierną. Zarówno prądów opóźnionych (indukcyjną) jak i wyprzedzających 
(pojemnościową).

Urządzenia AFQm IP54 mają obudowę typu szafa ze wzmocnionym zabezpieczeniem przeciwko do-
stawaniu się kurzu i wody, co pozwala na bezpieczną instalację urządzenia w miejscach, w których 
zbiera się kurz lub mogą zostać opryskane wodą. 

Urządzenie wyposażone jest w dodatkowy system wentylacji, który wzmacnia zabezpieczenie przeciw 
dostawaniu się kurzu, system wentylacji oparty jest na optymalizacji wentylacji własnej modułów 
wewnętrznych, co oznacza duże ułatwienie przy instalacji urządzenia, ponieważ instalowane jest jako 
urządzenie standardowe.   

 
 Urządzenie posiada następujące właściwości:

-Wielofunkcyjność, 3/4 przewody, do instalacji w sieciach trójfazowych lub bez przewodu 
neutralnego.
 - Możliwość równoległego podłączenia do 100 filtrów (Model 70A i 100A), 50 filtrów (Model 
140A i 200A), 30 filtrów (Model 210A i 300A) i 25 filtrów (Model 280A i 400A).
- Ekran dotykowy LCD wyświetlający parametry. 
- Komunikacja RS-485 i Ethernet�
- Obudowa typu szafa z ochroną IP54�
- Filtry EMI

Tabela 3:Wykaz modeli AFQm AFQm IP54�

Model 3-przewodowy 
( L1, L2, L3)  

4-przewodowy 
( L1, L2, L3, N) natężenia Napięcie sieciowe

(Un)

AFQm-3WF-070C-690  - 70 A 230 ... 690 V

AFQm-4WF-070C-550 -  70 A 230 ... 550 V

AFQm-3WF-100C-480  - 100 A 208 ... 480 V

AFQm-4WF-100C-400 -  100 A 208 ... 400 V

AFQm-3WF-140C-690  - 140 A 230 ... 690 V

AFQm-4WF-140C-550 -  140 A 230 ... 550 V

AFQm-3WF-200C-480  - 200 A 208 ... 480 V

AFQm-4WF-200C-400 -  200 A 208 ... 400 V

AFQm-3WF-210C-690  - 210 A 230 ... 690 V
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Tabela 3 (Kontynuacja): Wykaz modeli AFQm AFQm IP54�

Model 3-przewodowy 
( L1, L2, L3)  

4-przewodowy 
( L1, L2, L3, N) natężenia Napięcie sieciowe

(Un)

AFQm-4WF-210C-550 -  210 A 230 ... 550 V

AFQm-3WF-280C-690  - 280 A 230 ... 690 V

AFQm-4WF-280C-550 -  280 A 230 ... 550 V

AFQm-3WF-300C-480  - 300 A 208 ... 480 V

AFQm-4WF-300C-400 -  300 A 208 ... 400 V

AFQm-3WF-400C-480  - 400 A 208 ... 480 V

AFQm-4WF-400C-400 -  400 A 208 ... 400 V

Uwaga: Model  200A jest modelem typu Szafa z dwoma urządzeniami 100A podłączonymi równolegle, 
model 300A ma podłączone trzy urządzenia, a model 400A cztery.
Model 140A jest modelem typu Szafa z dwoma urządzeniami 70A podłączonymi równolegle, model 
210A ma podłączone trzy urządzenia, a model 280A cztery.
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 3.-  INSTALACJA URZĄDZENIA
    

         3�1�- ZALECENIA WSTĘPNE

Montaż urządzenia oraz prace serwisowe mogą być wykonywane tylko przez osoby 
upoważnione i wykwalifikowane�

W celu bezpiecznego użytkowania urządzenia jest konieczne, aby osoby, które obsługu-
ją urządzenie przestrzegały wszystkich zasad bezpieczeństwa określonych przepisami 
państwa, w którym urządzenie jest używane, stosując  potrzebne indywidualne środki 
(kauczukowe rękawice, ochronę twarzy i ubiór ognioodporny), w celu ochrony przed 
obrażeniami przy rozładunku lub przez wyładowania łukowe spowodowane kontaktem 
z przewodami z prądem a także stosując się do uwag zawartych w niniejszej instrukcji.

Niewłaściwy montaż lub konfiguracja urządzenia może skutkować uszkodzeniem sa-
mego urządzenia, a także innych urządzeń w instalacji.

Nadaje się tylko i wyłącznie do montażu na betonie lub innych niepalnych powierzch-
niach.

Urządzenia nie nadają się do zastosowania w systemach podtrzymywania życia, urzą-
dzeniach bezpieczeństwa medycznego lub innych podobnych, gdzie usterka urządzenia 
może skutkować utratą życia lub obrażeniami fizycznymi. Również, nie są przeznaczone 
do zastosowania w systemach wojskowych lub obronnych. Powinny być montowane w 
miejscach o ograniczonym dostępie.

Przed wykonaniem  jakichkolwiek prac serwisowych na filtrach aktywnych należy 
wyłączyć główny wyłącznik�   

Sprawdzić czy uziemienie jest wykonane prawidłowo zanim podłączy się zasilanie 
urządzenia. Usterka uziemienia grozi porażeniem prądem użytkownika i może skutko-
wać uszkodzeniem urządzenia w przypadku wyładowań atmosferycznych lub innych 
przejściowych wyładowań.

Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności na przekładnikach prądowych należy 
sprawdzić czy uzwojenie wtórne jest odcięte od prądu. Pod żadnym pozorem nie wolno 
otwierać cewki wtórnej przekładnika podłączonej do prądu.
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         3�2�- PRZESUWANIE

Urządzenie należy zamontować w środowisku o temperaturze między -10ºC i 50ºC, z maksymalną wil-
gotnością 95% bez kondensatu.  
Nie należy instalować urządzenia blisko źródła ciepła i nie powinno być bezpośrednio narażone na 
działanie promieni słonecznych.

Należy zainstalować AFQm IP54 w miejscu niedostępnym dla płynów łatwopalnych, 
gazów, substancji żrących i zawsze jeśli to możliwe dla wody i kurzu.

Należy sprawdzić zainstalowano wcześniej inne urządzenia kompensujące moc bierną 
w tej samej sieci co filtr AFQm IP54. 
W przypadku gdyby istniały już urządzenia kompensujące, powinny być rozłączone, aby 
uniknąć interakcji między AFQm IP54 i urządzeniami kompensacyjnymi. 

3�2�1�- WYMAGANIA DOT� WENTYLACJI

W rozdziale „4.6.- OCHRONA TERMICZNA” opisane są wszystkie zabezpieczenia termiczne, w które wy-
posażone jest urządzenie.
                       

Filtr AFQm IP54 korzysta z chłodzenia opartego na wlocie powietrza od przodu i ujściu powietrza 
przez tylną część urządzenia. Należy pozostawić pustą przestrzeń z tyłu szafy, minimalnie 150 mm. 
Dlatego urządzenie wyposażone jest w ograniczniki blokujące z tyłu.

Tabela 4: Odległość wentylacji: AFQm IP54�

Odległość wentylacji: AFQm IP54

150 mm

Ochrona IP54 oznacza, że urządzenie jest chronione przed dostępem kurzu oraz pryśnięć wody z każ-
dej strony. Należy jednak pamiętać, że nadmiar kurzu w otoczeniu spowoduje nasycenie filtrów, a to z 
kolei zmniejszy wydajność urządzenia. 

W warunkach zimna, jeśli pojawi się na powierzchni lód, należy poczekać aż zniknie zanim zostaną 
otworzone drzwi, aby uniknąć uszkodzenia uszczelek chroniących.
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         3�3�- PRZECHOWYWANIE DŁUGOTERMINOWE

Jeśli urządzenie nie jest instalowane po odbiorze, należy przestrzegać następujących zaleceń, aby 
utrzymać urządzenie w dobrym stanie:

Przechowywać urządzenie w środowisku suchym o temperaturze między -20 ºC i 50 ºC.
 Unikać wystawiania na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
 Przetrzymywać urządzenie w sowim oryginalnym opakowaniu.

W przypadku gdy filtr aktywny jest przez długi okres czasu przechowywany bez podłączenia do sieci 
należy zastosować proces regeneracji wewnętrznych powłok dielektrycznych kondensatorów w szynie 
DC. Tabela 5 Zawiera wskazówki odnośnie czynności , które należy wykonać, aby włączyć urządzenie w  
zależności od czasu przechowywania.

Tabela 5: Proces uruchamiania w zależności od czasu przechowywania�

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

< 1 rok
Należy podłączyć AFQm do sieci na co najmniej godzinę 
przed uruchomieniem urządzenia. . Podłączyć zasilanie i po-
zostawić w trybie STOP. 

   3�4�- INSTALACJA

Modele AFQm IP54 typu Szafa, są szafami wolno stojącymi z 4 punktami oparcia na podłożu.

Niezbędne jest, aby powierzchnia montażu, była trwała i mogła udźwignąć ciężar urzą-
dzenia oraz żeby była wypoziomowana. 

Pod żadnym pozorem nie wolno mocować szafy do ziemi poprzez spawanie elektrycz-
ne, ponieważ można w ten sposób zniszczyć elementy elektryczne.
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   3�5�- PODŁĄCZENIE

Do zasilania szafy należy użyć kabli o przekroju odpowiadającym maksymalnemu natę-
żeniu, które może przepływać przez urządzenie. Mimo tego, że urządzenie składa się z 
modułów 100A, aby ułatwić instalację, moduły są uprzednio okablowane a użytkownik 
musi tylko sprawdzić całkowitą pojemność urządzenia. Zalecane minimalne przekroje 
to (1):
AFQm-xxx-070C: 35 mm2

AFQm-xxx-100C: 50 mm2

AFQm-xxx-140C: 70 mm2

AFQm-xxx-200C: 95 mm2

AFQm-xxx-210C: 120 mm2

AFQm-xxx-280C: 150 mm2

AFQm-xxx-300C:150 mm2

AFQm-xxx-400C: 240 mm2

Przekrój przewodu neutralnego powinien być dobierany w zależności od spodziewane-
go natężenia prądu i zewnętrznej ochrony.

(1) Przekroje wskazano orientacyjnie. Przekrój przewodu powinien być dostosowany do prądu, obowiązujących przepisów, 
rodzaju kabla i rodzaju montażu okablowania.

Sprawdzić czy filtr AFQm IP54 jest prawidłowo uziemiony, aby uniknąć ryzyka wyłado-
wań elektrycznych. 

Do pomiaru prądu należy używać przekładników prądowych klasy 0�2S serii TC lub TCH

Zaleca się używania przekładników o stosunku przekładni zbliżonej do natężenia prą-
du, który będzie mierzony.

Prawidłowe podłączenie przekładników prądowych jest kluczowe dla dobrego funkcjo-
nowania filtrów AFQm IP54. Jeśli po stronie wtórnej konwertowane są fazy L1, L2 i L3 
to filtr nie działa prawidłowo. 

LFiltry AFQm IP54 wyposażone są w ochronę przeciw przetężeniową w postaci bez-
pieczników. 
Należy zainstalować potrzebne zabezpieczenia zewnętrzne zgodnie z typem instalacji, 
maksymalnym dopuszczalnym prądem zwarcia dla bezpiecznika oraz przepisami obo-
wiązującymi w miejscu instalacji.

W przypadku gdy lokalne przepisy zobowiązują do zainstalowania zabezpieczeń przed 
prądem doziemnym przy filtrach AFQm IP54 należy używać tylko wyłączników różni-
cowoprądowych czułych na prąd zmienny i stały (RCD typu B). Filtry aktywne działają 
całkowicie na prądach stałych - DC, w przypadku usterki, prąd DC, może wywoływać 
błędy w funkcjonowaniu zabezpieczeń typu A.  
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Należy upewnić się, że instalacja urządzenia w Państwa układzie sieciowym (TN, TT, IT) 
spełnia wymogi obowiązujących norm i przepisów.

Należy sprawdzić czy wyposażony jest w przewód neutralny w miejscu połączenia filtru aktywnego 
trójfazowego z przewodem neutralnym, AFQm-4WF-xxxx�

Nabyty filtr aktywny powinien mieć parametry odpowiadające harmonicznym, które będą filtrowane i 
właściwościom elektrycznym instalacji.

Patrz rozdział „4.3.- PARAMETRY PRĄDU ZNAMIONOWEGO” aby określić dokładne parame-
try urządzenia. 
Niezastosowanie się do wskazówek zawartych w tym rozdziale może skutkować nie-
prawidłowym funkcjonowaniem filtru aktywnego i niemożliwością właściwej kompen-
sacji harmonicznych w instalacji. 

Nie wolno instalować kilku filtrów pod rząd, jednego za drugim, aby korygować te 
same zakłócenia. Dochodzi wtedy do nadmiernej kompensacji zakłóceń, która może 
wywołać niestabilność sieci elektrycznej (Rysunek 4)

Rysunek 4: Nie wolno instalować kilku filtrów pod rząd� 

   3�6�- ZACISKI URZĄDZENIA

Urządzenia AFQm IP54 mają swoje podłączenia w niższej części szafy. Należy użyć niskich okien szafy, 
aby przeprowadzić kable do wnętrza urządzenia, Rysunek 5. 

W przypadku ewentualnego dostania się kurzu przez podłogę, należy poddać okna obróbce i dodać 
przepusty dopasowane do używanych kabli.

  
Rysunek 5: Przesuwane okna do przyłączenia kabli�
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Pod żadnym pozorem nie wolno zdejmować pokrywy z części przed-
niej.

Aby uzyskać dostęp do podłączeń wejściowych prądu i sieci, należy poluzować śruby niskiej osłony 
przedniej, Rysunek 6.

 30

       

Ochronniki przeciwprzepięciowe

 
            AFQm-3WF-xxxC-480 i AFQm-4WF-xxxC-400              AFQm-3WF-xxxC-690 i AFQm-4WF-xxxC-550                

Rysunek 6: Śruby�

Ochronniki przeciwprzepięciowe wskazują prawidłowe działanie za pomocą zie-
lonego wskaźnika. Należy natychmiast wymienić te, których wskaźnik zmienił ko-
lor na czerwony, patrz „10.2.- KONSERWACJA OCHRONNIKÓW PRZECIPRZEPIĘCIOWYCH: 
AFQm IP54 70A, 140A, 210A i 280A”

Po otworzeniu pokrywy przedniej, uzyskuje się dostęp do zacisków urządzenia, Rysunek 7 i Rysunek 8:

22
51

2
3 4 5 6 7 8 9 10

Rysunek 7: Zaciski AFQm IP54�
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11

Rysunek 8: Zacisk uziemiający w AFQm IP54 typu Szafa�

Tabela 6:Wykaz zacisków�

Zaciski urządzenia

1: S1, Wejście prądu L1 6: S2, Wejście prądu L3

2: S2, Wejście prądu L1 7: L1, Podłączenie do sieci  L1

3: S1, Wejście prądu L2 8: L2, Podłączenie do sieci L2

4: S2, Wejście prądu L2 9: L3, Podłączenie do sieci L3

5: S1, Wejście prądu L3 10: N, Podłączenie do sieci N 

11: Złącze uziemiające

Połączenie urządzeń równolegle musi być wykonane przez urządzenie „master”, czyli urządzenia 
umieszczone w górnej części szafy. 

S1S1 S1S2 S2 S2

L1 L2 L3RS485

A B S

LINK
IN OUTETHERNET

1 2 3
RBUS

Rysunek 9:  Zaciski do połączenia równoległego (Moduł wewnętrzny)�
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Tabela 7: Lista zacisków połączenia równoległego�

Zaciski urządzenia

1: RBUS, Terminal do podłączenia równoległego.

2: IN, Wejście do podłączenia równoległego

3: OUT, Wyjście do podłączenia równoległego

Zaciski portów komunikacyjnych RS-485 i Ethernet znajdują się w części tylnej ekranu przedniego 
AFQm IP54, patrz Rysunek 10.

1

2

3

4

Rysunek 10: Zaciski portów komunikacyjnych�

Tabela 8: Lista zacisków portów komunikacyjnych

Zaciski urządzenia

1: GND, Komunikacja RS-485 3: B1, Komunikacja RS-485

2: A1, Komunikacja RS-485 4: Ethernet
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        3�7�- SCHEMATY PODŁĄCZEŃ

3�7�1�- PODŁĄCZENIE 4 PRZEWODOWE I POMIAR PRĄDU PO STRONIE SIECI�

N

L1

L2

L3

CARGA / LOAD

RED/ MAINS
S1 S2

P1 P2 S1 S2

P1 P2 S1 S2

P1 P2

Rysunek 11: Pomiar trójfazowy przy podłączeniu 4 przewodowym i pomiar prądu po stronie sieci�

Należy użyć dwóch zacisków prądu w przewodzie  neutralnym ponieważ In 
może wynosić: In ≈ 3 * I FAZA
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3�7�2�-PODŁĄCZENIE 4 PRZEWODOWE I POMIAR PRĄDU PO STRONIE ODBIORNIKA�

N

L1

L2

L3

CARGA / LOADRED/ MAINS
S1 S2

P1 P2 S1 S2

P1 P2 S1 S2

P1 P2

Rysunek 12: Pomiar trójfazowy przy podłączeniu 4 przewodowym i pomiar prądu po stronie odbiornika�

Należy użyć dwóch zacisków prądu w przewodzie  neutralnym ponieważ In 
może wynosić: In ≈ 3 * I FAZA
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3�7�3�- PODŁĄCZENIE 3 PRZEWODOWE I POMIAR PRĄDU PO STRONIE SIECI�

L1

L2

L3

CARGA / LOADRED/ MAINS

S1 S2

P1 P2 S1 S2

P1 P2 S1 S2

P1 P2

Rysunek 13: Pomiar trójfazowy przy podłączeniu 3 przewodowym i pomiar prądu po stronie sieci�
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3�7�4�- PODŁĄCZENIE 3 PRZEWODOWE I POMIAR PRĄDU PO STRONIE ODBIORNIKA�

L1

L2

L3

CARGA / LOADRED/ MAINS
S1 S2

P1 P2 S1 S2

P1 P2 S1 S2

P1 P2

Rysunek 14: Pomiar trójfazowy przy podłączeniu 3 przewodowym i pomiar prądu po stronie sieci�
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3�7�5�- PODŁĄCZENIE 3 PRZEWODÓW I 2 PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH PO STRONIE SIECI�

L1

L2

L3

S1 S2

P1 P2 S1 S2

P1 P2

CARGA / LOADRED/ MAINS

Rysunek 15: Pomiar trójfazowy przy podłączeniu 3 przewodów i 2 przekładników prądowych po stronie sieci�

Podłączenie 2 przekładników prądowych może być zrealizowane tylko w sieciach trój-
fazowych bez przewodu neutralnego (3 przewodowych).
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3�7�6�- PODŁĄCZENIE 3 PRZEWODÓW I 2 PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH PO STRONIE ODBIORNIKA�

L1

L2

L3

S1 S2

P1 P2 S1 S2

P1 P2

CARGA / LOADRED/ MAINS

Rysunek 16: Pomiar trójfazowy przy podłączeniu 3 przewodów i 2 przekładników prądowych po stronie odbiornika�

Podłączenie 2 przekładników prądowych może być zrealizowane tylko w sieciach trój-
fazowych bez przewodu neutralnego (3 przewodowych).
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        3�8�- PODŁĄCZENIE OD 2 DO 100 FILTRÓW RÓWNOLEGLE

Urządzenia AFQm IP54 umożliwiają rozmieszczenie ich równolegle, aby zwiększyć dostępną moc fil-
trowania.

Możliwe jest podłączenie do 100 urządzeń równolegle modelu 70A i 100A.

Przy instalowaniu urządzeń równolegle należy ustalić, które urządzenie będzie nadrzędne „master”, a 
które będzie wykonywało zadania podrzędne „slave”. 

Urządzenie „master” będzie odpowiedzialne za pomiar parametrów sieci i dlatego przekładniki prą-
dowe będą podłączone tylko do niego. Pozwala to na użycie w tych instalacjach przekładników niskiej 
mocy, ponieważ nie trzeba podłączać przekładników do każdego z urządzeń. 

1 2 100

...Maestro

Rysunek 17: Podłączenie od 2 do 100 filtrów równolegle (Przekładniki po stronie sieci)

12100

...
Maestro

Rysunek 18: Podłączenie od 2 do 100 filtrów równolegle (Przekładniki po stronie odbiornika)

Możliwe jest podłączenie nowych urządzeń do zestawu urządzeń już działających bez konieczności 
wyłączania urządzeń. Pozwala to na zwiększenie zdolności filtrowania i na wymianę zużytych urządzeń 
w infrastrukturach krytycznych, bez naruszania instalacji i zachowując podłączenie bez zatrzymywania 
urządzeń i osiągnięcia 0 MTD (Maximum Tolerable Downtime)

W przypadku usterki urządzenia „master”, przednie podłączenie przekładników prądowych pozwala 
na podłączenie do jednego z urządzeń „slave”, które zostaje skonfigurowanego jako urządzenie „ma-
ster” i szybkie przywrócenie pracy systemu.

Uwaga: Szafy 200A (AFQm-xxx-200C), 300A (AFQm-xxx-300C) y 400A (AFQm-xxx-400C)  składają 
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się z 2, 3, i 4 urządzeń 100A połączonych równolegle. Szafy 140A (AFQm-xxx-140C), 210A (AFQm-
-xxx-210C) y 280A (AFQm-xxx-280C)  składają się z 2, 3, i 4 urządzeń 70A połączonych równolegle. 
Podłączenie i konfiguracja równoległa zostały zrealizowane fabrycznie. 

Aby podłączyć kilka równolegle kilka szaf należy wykonać następujące kroki:

1�- Wybrać szafę, która zawiera urządzenie „master”.

2. - Podłączyć szafę „master”, Przekładniki prądowe podłącza się tylko do szafy „master”.

3. - Podłączyć resztę szaf podrzędnych „slave”�

4�- Połączyć wszystkie urządzenia przy użyciu kabli komunikacyjnych (Tabela 9). 
Tabela 9: Kable komunikacyjne, urządzenia połączone równolegle�

Kabel komunikacyjny
Złączę RJ11 Rozkład pinów

4
3 2

1

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

Uwaga: Kabel komunikacyjny musi być typu CAT5 lub większy.

Podłączyć zacisk OUT ostatniego urządzenia „slave” szafy „master” do zacisku IN urządzenia master 
następnej szafy, a zacisk OUT ostatniego urządzenia „slave” tej szafy do zacisku IN „master” urządze-
nia następnej szafy, itd. (Rysunek 19).

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

AFQm-xxx-200C

(*) (*)

OUT
IN

23

IN2

3

OUT
2

3

2

3

(*)

ON

RBUS

ON

RBUS

ON

RBUS

ON

RBUS

ON

RBUS

ON

RBUS

Rysunek 19: Podłączenie 3 urządzeń za pomocą kabla komunikacyjnego (Master AFQm IP54 200A)�

5�- Skonfigurować instalację na urządzeniu „master” (patrz „7.- KONFIGURACJA”)

6�- Skonfigurować urządzenia podrzędne (patrz „7.- KONFIGURACJA”).

7.- Przełączyć terminal na podłączenie równoległe, RBUS (zacisk nº  2  z Tabela 7)  tylko w urządzeniach 
na końcach magistrali. Odłączyć resztę urządzeń.
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 4.- DZIAŁANIE 

       
 4�1�- ARMÓNICOS

Odbiorniki nieliniowe takie jak: prostowniki, przetwornice napięcia, wariatory, piece, etc. pobierają z 
sieci prądy okresowe niesinusoidalne.

Na te prądy składa się jeden podstawowy o częstotliwości 50 lub 60 Hz, i seria nakładających się 
prądów o częstotliwościach będących wielokrotnościami podstawowej, które nazywamy HARMONICZ-
NYMI�

 
 

 
 

 
 

 
 

 

+ + =

Fundamental 
Ware
50Hz

Harmonic ware 
5th order 250 Hz

Harmonic ware 
7th order 350 Hz

Distorted ware

Rysunek 20:Odkształcenie fali

W konsekwencji następuje odkształcenie prądu, a w związku z tym napięcia i pociąga za sobą serię 
skutków ubocznych, takich jak przeciążenie maszyn, przegrzanie kabli elektrycznych, wyłączenie 
wyłączników magnetotermicznych, uszkodzenia czułych urządzeń

Tabela 10: Częstotliwość każdej harmonicznej�

Rząd (n)
Częstotliwość sieci

Podstawowa: 50 Hz Podstawowa: 60 Hz
3 150 Hz 180 Hz
5 250 Hz 300 Hz
7 350 Hz 420 Hz
... ... ...

4�1�1�- POJĘCIA PODSTAWOWE

Należy podać definicję niektórych terminów dotyczących harmonicznych, które są kluczowe dla 
interpretacji jakiegokolwiek pomiaru czy badania:

Częstotliwość podstawowa (f1): Częstotliwość fali początkowej (50/60 Hz).

Rząd harmonicznych (n): Całkowita liczba podana jako stosunek częstotliwości harmonicznej do 
częstotliwości podstawowej. Rząd określa częstotliwość harmonicznej (na przykład: 5. harmoniczna  
→ 5•50 Hz : 250 Hz)

Składowa podstawowa (U1 lub I1): Składowa sinusoidalna 1. rzędu w rozwinięciu szeregu Fouriera 
o takiej samej częstotliwości co oryginalna fala okresowa.

Składowa harmoniczna (Un lub  In): Składowa sinusoidalna rzędu wyższego niż 1. w rozwinięciu 
szeregu Fouriera o częstotliwości będącej całkowitą wielokrotnością częstotliwości oryginalnej.
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Indywidualny współczynnik zniekształcenia (Un% lub In%): Stosunek w % między wartością 
skuteczną napięcia lub harmonicznej prądu (Un lub In) a wartością skuteczną składowej podstawowej 
(U1 o I1).
 

𝑈𝑈𝑈𝑈𝑛𝑛𝑛𝑛 % =  
𝑈𝑈𝑈𝑈𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑈𝑈𝑈𝑈1

∗ 100 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛 % =  
𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛
𝐼𝐼𝐼𝐼1
∗ 100 

 

𝑈𝑈𝑈𝑈 =  �𝑈𝑈𝑈𝑈12 + 𝑈𝑈𝑈𝑈22 + 𝑈𝑈𝑈𝑈32 + 𝑈𝑈𝑈𝑈52 + ⋯ 

 

𝐼𝐼𝐼𝐼 =  �𝐼𝐼𝐼𝐼12 + 𝐼𝐼𝐼𝐼22 + 𝐼𝐼𝐼𝐼32 + 𝐼𝐼𝐼𝐼52 + ⋯ 

 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇(𝑈𝑈𝑈𝑈)% =  
�𝑈𝑈𝑈𝑈22 + 𝑈𝑈𝑈𝑈32 + 𝑈𝑈𝑈𝑈52 + ⋯

𝑈𝑈𝑈𝑈1
 

 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇(𝐼𝐼𝐼𝐼)% =  
�𝐼𝐼𝐼𝐼22 + 𝐼𝐼𝐼𝐼32 + 𝐼𝐼𝐼𝐼52 + ⋯

𝐼𝐼𝐼𝐼1
 

 

 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 =  𝐼𝐼𝐼𝐼𝐹𝐹𝐹𝐹𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 −  𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐹𝐹𝐹𝐹𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 

 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹(𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴) =  [𝐴𝐴𝐴𝐴𝐹𝐹𝐹𝐹ℎ ∗ 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐹𝐹𝐹𝐹𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 ∗ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇(𝐼𝐼𝐼𝐼)] 

 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑆𝑆𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶 =
𝐼𝐼𝐼𝐼𝑆𝑆𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐹𝐹𝐹𝐹

 

 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇(𝐼𝐼𝐼𝐼)% =  
�𝐼𝐼𝐼𝐼22 + 𝐼𝐼𝐼𝐼32 + 𝐼𝐼𝐼𝐼52 + ⋯

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐹𝐹𝐹𝐹
 

 

𝑈𝑈𝑈𝑈𝑛𝑛𝑛𝑛 % =  
𝑈𝑈𝑈𝑈𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑈𝑈𝑈𝑈1

∗ 100 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛 % =  
𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛
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Równanie 1:Indywidualny współczynnik zniekształcenia 

Całkowita wartość skuteczna (TRMS): Pierwiastek sumy kwadratów wszystkich składowych fali. 
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Równanie 2:Całkowita wartość skuteczna

  Zawartość harmonicznych: Różnica między napięciem lub prądem a odpowiednią wartością 
podstawową.

Współczynnik zniekształceń harmonicznych (THD) Stosunek między wartością skuteczną zawartości 
harmonicznych napięcia lub/i prądu a wartością składowej podstawowej.

 

𝑈𝑈𝑈𝑈𝑛𝑛𝑛𝑛 % =  
𝑈𝑈𝑈𝑈𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑈𝑈𝑈𝑈1

∗ 100 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛 % =  
𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛
𝐼𝐼𝐼𝐼1
∗ 100 

 

𝑈𝑈𝑈𝑈 =  �𝑈𝑈𝑈𝑈12 + 𝑈𝑈𝑈𝑈22 + 𝑈𝑈𝑈𝑈32 + 𝑈𝑈𝑈𝑈52 + ⋯ 

 

𝐼𝐼𝐼𝐼 =  �𝐼𝐼𝐼𝐼12 + 𝐼𝐼𝐼𝐼22 + 𝐼𝐼𝐼𝐼32 + 𝐼𝐼𝐼𝐼52 + ⋯ 

 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇(𝑈𝑈𝑈𝑈)% =  
�𝑈𝑈𝑈𝑈22 + 𝑈𝑈𝑈𝑈32 + 𝑈𝑈𝑈𝑈52 + ⋯

𝑈𝑈𝑈𝑈1
 

 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇(𝐼𝐼𝐼𝐼)% =  
�𝐼𝐼𝐼𝐼22 + 𝐼𝐼𝐼𝐼32 + 𝐼𝐼𝐼𝐼52 + ⋯

𝐼𝐼𝐼𝐼1
 

 

 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 =  𝐼𝐼𝐼𝐼𝐹𝐹𝐹𝐹𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 −  𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐹𝐹𝐹𝐹𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 

 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹(𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴) =  [𝐴𝐴𝐴𝐴𝐹𝐹𝐹𝐹ℎ ∗ 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐹𝐹𝐹𝐹𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 ∗ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇(𝐼𝐼𝐼𝐼)] 

 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑆𝑆𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶 =
𝐼𝐼𝐼𝐼𝑆𝑆𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐹𝐹𝐹𝐹

 

 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇(𝐼𝐼𝐼𝐼)% =  
�𝐼𝐼𝐼𝐼22 + 𝐼𝐼𝐼𝐼32 + 𝐼𝐼𝐼𝐼52 + ⋯

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐹𝐹𝐹𝐹
 

𝑈𝑈𝑈𝑈𝑛𝑛𝑛𝑛 % =  
𝑈𝑈𝑈𝑈𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑈𝑈𝑈𝑈1

∗ 100 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛 % =  
𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛
𝐼𝐼𝐼𝐼1
∗ 100 

 

𝑈𝑈𝑈𝑈 =  �𝑈𝑈𝑈𝑈12 + 𝑈𝑈𝑈𝑈22 + 𝑈𝑈𝑈𝑈32 + 𝑈𝑈𝑈𝑈52 + ⋯ 

 

𝐼𝐼𝐼𝐼 =  �𝐼𝐼𝐼𝐼12 + 𝐼𝐼𝐼𝐼22 + 𝐼𝐼𝐼𝐼32 + 𝐼𝐼𝐼𝐼52 + ⋯ 

 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇(𝑈𝑈𝑈𝑈)% =  
�𝑈𝑈𝑈𝑈22 + 𝑈𝑈𝑈𝑈32 + 𝑈𝑈𝑈𝑈52 + ⋯

𝑈𝑈𝑈𝑈1
 

 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇(𝐼𝐼𝐼𝐼)% =  
�𝐼𝐼𝐼𝐼22 + 𝐼𝐼𝐼𝐼32 + 𝐼𝐼𝐼𝐼52 + ⋯

𝐼𝐼𝐼𝐼1
 

 

 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 =  𝐼𝐼𝐼𝐼𝐹𝐹𝐹𝐹𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 −  𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐹𝐹𝐹𝐹𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 

 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹(𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴) =  [𝐴𝐴𝐴𝐴𝐹𝐹𝐹𝐹ℎ ∗ 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐹𝐹𝐹𝐹𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 ∗ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇(𝐼𝐼𝐼𝐼)] 

 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑆𝑆𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶 =
𝐼𝐼𝐼𝐼𝑆𝑆𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐹𝐹𝐹𝐹

 

 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇(𝐼𝐼𝐼𝐼)% =  
�𝐼𝐼𝐼𝐼22 + 𝐼𝐼𝐼𝐼32 + 𝐼𝐼𝐼𝐼52 + ⋯

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐹𝐹𝐹𝐹
 

Równanie 3:Współczynnik zniekształceń harmonicznych

Współczynnik TDD (Total Demand Distortion): Stosunek wartości skutecznej zawartości 
harmonicznych prądu do wartości maksymalnego prądu obciążenia.
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𝐼𝐼𝐼𝐼𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹(𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴) =  [𝐴𝐴𝐴𝐴𝐹𝐹𝐹𝐹ℎ ∗ 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐹𝐹𝐹𝐹𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 ∗ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇(𝐼𝐼𝐼𝐼)] 

 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑆𝑆𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶 =
𝐼𝐼𝐼𝐼𝑆𝑆𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐹𝐹𝐹𝐹

 

 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇(𝐼𝐼𝐼𝐼)% =  
�𝐼𝐼𝐼𝐼22 + 𝐼𝐼𝐼𝐼32 + 𝐼𝐼𝐼𝐼52 + ⋯

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐹𝐹𝐹𝐹
 

Równanie 4:TDD�

Definiujemy IL, jako średnią maksymalnych prądów obciążenia z ostatnich 12 miesięcy, mierzonych 
każdego miesiąca. W przypadku, gdy nie znamy powyższej wartości, można zastosować wartość prądu 
znamionowego linii.

4�1�2�- NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE HARMONICZNE

W Tabela 11, wymienione są obciążenia, które najczęściej wytwarzają harmoniczne, a także kształt fali 
prądu, który pobierają i ich widmo harmoniczne.
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Tabela 11: Najczęściej występujące harmoniczne�

Rodzaj obciążenia Kształt fali Widmo harmoniczne 
THD(I)

Przekształtniki 6-pulsowe
Wariatory prędkości
UPS
Prostowniki trójfazowe 
Przekształtniki do elektrolizy i łazienek

Lampy wyładowcze
Przekształtniki jednofazowe
Linie oświetlenia
Linie komputerowe
Urządzenia 

4�1�3�- KOMPENSACJA HARMONICZNYCH

Filtry aktywne to urządzenia, których głównym zadaniem jest kompensacja harmonicznych prądu.
Kompensację osiąga się poprzez wprowadzenie w fazie przeciwnej harmonicznych równorzędnych z 
już istniejącymi w instalacji.   
To pozwala, aby powyżej punktu przyłączenia filtra, sygnał nie wykazywał praktycznie żadnych znie-
kształceń harmonicznych (Rysunek 21).

L1

L2

L3

S1 S2

P1 P2 S1 S2

P1 P2

CARGAS / LOADS

RED /  MAIN

N

S1 S2

P1 P2

IF

ICIR

AFQm IP54

Rysunek 21: Schemat ogólny podłączenia filtra aktywnego�
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        4�2�- ZASADA DZIAŁANIA

Filtry aktywne opierają się na następującej zasadzie:

 IFILTR = ISIEĆ - IOBCIĄŻENIE

Równanie 5:Zasada działania�

Wykrywają istniejącą różnicę między pożądaną falą sinusoidalną (ISIEĆ) prądu a zniekształconym sygna-
łem na skutek harmonicznych (IOBCIĄŻENIE). I rozpoczynają podawanie istniejącej różnicy między obiema 
falami (IFILTR).

Na Rysunek 22 można zauważyć kształty fal prądów podawanych przez filtry aktywne.
Widać na nich falę pożądaną (ISIEĆ), i istniejąca zniekształconą falę (IOBCIĄŻENIE) oraz prąd z filtru (IFILTR).

Rysunek 22:Prądy obciążeniowe w filtrze i w sieci�

        4�3�-  PARAMETRY PRĄDU ZNAMIONOWEGO

Nabyty filtr aktywny powinien mieć parametry odpowiadające harmonicznym, które będą filtrowane i 
właściwościom elektrycznym instalacji. Prąd znamionowy filtru AFQm IP54 powinien być przynajmniej 
o 20% wyższy niż maksymalny poziom harmonicznych do filtrowania. Ten współczynnik może być 
wyższy w zależności od właściwości instalacji.

Filtry aktywne mogą powodować problemy związane z przeciążeniem przy próbach anulowania har-
monicznych w sieciach o wysokiej impedancji zwarcia.  Jasnym objawem pozwalającym wykryć takie 
przypadki przeważnie jest fakt, że oryginalnie wychodzi się od THD (V) (w napięciu) wyższego niż 3%. 
Zauważono, że im wyższe THD (V) tym większe prawdopodobieństwo przeciążenia filtru. 

Dzieje się tak, dlatego że obciążenie nie zachowuje się jak źródło prądu, tylko im więcej harmonicznych 
zostaje zaabsorbowanych przez filtr, tym więcej harmonicznych wytwarza obciążenie, mogąc wytwo-
rzyć ponad dwa razy tyle ile zmierzono początkowo.  

 IOBCIĄŻENIE

IFILTR
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Aby uniknąć tego zjawiska zaleca się zwiększyć wymiary filtru aktywnego mnożąc zmierzony prąd 
początkowy harmonicznych po stronie obciążenia przez współczynnik bezpieczeństwa (FSh)� Tzn.:

IFILTR (AFQm) = [FSh * IOBCIĄŻENIA * THD(I)]

Przy:
  IFILTR (AFQm): prąd znamionowy filtru aktywnego.

  FSh: współczynnik bezpieczeństwa > 1.2

  IOBCIĄŻENIA: maksymalny prąd obciążenia.

            THD(I): zniekształcenie harmoniczne prądu obciążeniowego.
  

Równanie 6:Prąd znamionowy filtru AFQm�

Aby obliczyć współczynnik bezpieczeństwa należy wcześniej poznać parametr stosunku zwarcia RSC, 
w punkcie podłączenia przekształtników PCL (nie przy wejściu do instalacji) Stosunek zwarcia określa 
stosunek między prądem zwarcia określonej sieci (ISC) a prądem znamionowym grupy przekształtników 
nieliniowych (ICNL) które wytwarzają filtrowane harmoniczne. (Równanie 7)
 

𝑈𝑈𝑈𝑈𝑛𝑛𝑛𝑛 % =  
𝑈𝑈𝑈𝑈𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑈𝑈𝑈𝑈1

∗ 100 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛 % =  
𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛
𝐼𝐼𝐼𝐼1
∗ 100 

 

𝑈𝑈𝑈𝑈 =  �𝑈𝑈𝑈𝑈12 + 𝑈𝑈𝑈𝑈22 + 𝑈𝑈𝑈𝑈32 + 𝑈𝑈𝑈𝑈52 + ⋯ 

 

𝐼𝐼𝐼𝐼 =  �𝐼𝐼𝐼𝐼12 + 𝐼𝐼𝐼𝐼22 + 𝐼𝐼𝐼𝐼32 + 𝐼𝐼𝐼𝐼52 + ⋯ 

 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇(𝑈𝑈𝑈𝑈)% =  
�𝑈𝑈𝑈𝑈22 + 𝑈𝑈𝑈𝑈32 + 𝑈𝑈𝑈𝑈52 + ⋯

𝑈𝑈𝑈𝑈1
 

 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇(𝐼𝐼𝐼𝐼)% =  
�𝐼𝐼𝐼𝐼22 + 𝐼𝐼𝐼𝐼32 + 𝐼𝐼𝐼𝐼52 + ⋯

𝐼𝐼𝐼𝐼1
 

 

 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 =  𝐼𝐼𝐼𝐼𝐹𝐹𝐹𝐹𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 −  𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐹𝐹𝐹𝐹𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 

 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹(𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴) =  [𝐴𝐴𝐴𝐴𝐹𝐹𝐹𝐹ℎ ∗ 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐹𝐹𝐹𝐹𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 ∗ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇(𝐼𝐼𝐼𝐼)] 

 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑆𝑆𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶 =
𝐼𝐼𝐼𝐼𝑆𝑆𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐹𝐹𝐹𝐹

 

 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇(𝐼𝐼𝐼𝐼)% =  
�𝐼𝐼𝐼𝐼22 + 𝐼𝐼𝐼𝐼32 + 𝐼𝐼𝐼𝐼52 + ⋯

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐹𝐹𝐹𝐹
 

Równanie 7:Obliczenie stosunku zwarcia RSC�

W rzeczywistej instalacji, można ocenić prąd zwarcia (ISC)  w PCL otrzymując napięcie w tym punkcie 
dla dwóch prądów o różnych obciążeniach. 
Na przykład obciążenie całkowite, IA i 10% obciążenia, IB Przyjmując, że VOC to napięcie znamionowe w 
próżni, to ISC można obliczyć za pomocą wzoru zamieszczonego na Rysunek 23:
 

Rysunek 23:Wzór do obliczenia ISC�

Współczynnik bezpieczeństwa (FSh) możemy otrzymać ze wzoru na Rysunek 24:
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Rysunek 24:Przybliżony wzór na obliczenie FSh�

        4�4�- WYKRYWANIE REZONANSU

Filtr AFQm IP54 zachowuje się jako generator prądu, częstotliwości i zmiennej amplitudy. Prąd prze-
pływa drogą o najmniejszej impedancji, którą powinna być sieć elektryczna. 

Czasem, może wystąpić obciążenie, które będzie miało mniejszą impedancję niż sieć elektryczną, a 
wtedy wystąpi zjawisko rezonansu tego obciążenia. Filtr AFQm IP54 jest wyposażony w system wykry-
wania rezonansu z obciążeniami, który natychmiast wyłącza harmoniczną, która wywołuje rezonans.

W otoczeniu o wysokiej impedancji zwarcia sieci elektrycznej i współczynnika zniekształceń harmo-
nicznych (THD), mogą wystąpić warunki, które filtr mylnie wykryje jako rezonans. 

W takich warunkach, działanie filtru polepsza THD prądu, co z kolei polepsza THD napięcia. Ta poprawa 
współczynnika THD napięcia sprawia, że obciążenia zwiększą swój pobór i w ten sposób pogarszają 
THD prądu.  Użytkownik zauważy, że THD prądu jest gorsze po podłączeniu filtru lub filtr nie koryguje 
THD prądu w oczekiwany sposób. Ponadto, filtr wykrywa zwiększenie natężenia prądu przy korekcie 
THD prądu, co rozumiane jest jako rezonans, uruchamiający zabezpieczenia.  
Jeśli instalacja zachowuje się w taki sposób należy skontaktować się z Serwisem Obsługi Technicznej, 
aby wykonać odpowiednie testy, aby wyłączyć alarm rezonansu w bezpieczny sposób.

        4�5�- UKŁAD SAMODIAGNOSTYCZNY

Urządzenie wyposażone jest w system samodiagnostyki. Przy uruchamianiu urządzenia należy spraw-
dzić zintegrowanie elementów sterujących hardware i software. Testy przeprowadzane są zgodnie z 
normą IEC60730� 

W przypadku usterki, system zapewnia zachowanie systemy w stanie bezpiecznym. Usterka sygnalizo-
wana jest użytkownikowi za pomocą wiadomości wyświetlanej na ekranie i poprzez odpowiedni rejestr 
Modbus.

Ten rodzaj usterki wskazuje na uszkodzenia jednego z elementów sterujących i procesu, zarówno 
hardware jaki software. W przypadku tego rodzaju alarmu, zaleca się wyłączenie urządzenia i skontak-
towanie się z Działem Obsługi Technicznej. 
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        4�6�- OCHRONA TERMICZNA

Urządzenie wyposażone jest w kilka poziomów zabezpieczeń termicznych:

Regulacja wentylacji, prędkość wentylatorów dopasowuje się w każdym momencie do potrzeby, 
zmniejszając w ten sposób hałas wytwarzany przez urządzenie. 

Statyczne ograniczenie temperatury, urządzenie zmniejsza swoją moc jeśli temperatura wewnętrz-
ną przekroczy ustalone wartości graniczne. W ten sposób optymalizuje się dostępność urządzenia w 
każdej sytuacji.

Dynamiczne ograniczenie urządzenia, jednym z czynników, które wpływają na niezawodność urzą-
dzenia jest stres wywoływany przez powtarzające się cykle rozgrzewania i chłodzenia.  Urządzenie 
dostosowuje zarówno wentylację jak i moc, aby zminimalizować wpływ cykli termicznych na żywot-
ność urządzenia.

Wyłączenie awaryjne, mimo zastosowania powyższych środków,możliwe jest, że w warunkach śro-
dowiskowych innych niż te przewidziane dla urządzenia, temperatura niektórych podzespołów prze-
kroczy maksymalny dopuszczalny poziom. Aby nie dopuścić do uszkodzenia urządzenia lub instalacji, 
urządzenie całkowicie się wyłączy w sposób automatyczny. Konieczne będzie odłączenie urządzenia 
od zasilania na 30 minut, aby móc ponownie załączyć powyższe zabezpieczenie. 

        4�7�- WYŚWIETLACZ

Urządzenia wyposażone są w wyświetlacz TFT 7” w części przedniej, umożliwiający wizualizację i kon-
figurację wszystkich parametrów modułów wewnętrznych. 

Rysunek 25: Wyświetlacz�

Po upływie 10 minut od ostatniej czynności wyświetlacz przechodzi do trybu oszczędzania energii. Aby 
go ponownie aktywować, wystarczy dotknąć wyświetlacza. Przed przejściem do trybu oszczędzania 
energii pokaże się ostatni wyświetlony ekran.

Uwaga: Każdy moduł wewnętrzny filtru aktywnego, wyposażony jest w samodzielny wyświetlacz, wytłu-
maczenie działania wyświetlacza znajduje się w instrukcji “AFQm (M217B01-18-xxx)”.
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Wyświetlacz jest podzielony na dwa obszary (Rysunek 26):

Obszar środkowy

Obszary boczne
Rysunek 26: Wyświetlacz jest podzielony na dwa obszary� 

4�7�1�- OBSZAR ŚRODKOWY

W obszarze środkowym wyświetla się:

 Stan instalacji. 
 Wszystkie parametry i wykresy urządzenia.

Oraz przyciski niezbędne w każdym momencie, Tabela 12.

Tabela 12: Przycisk obszaru środkowego�

Przycisk Funkcja

Ponowne uruchomienie urządzenia po alarmie.

Uruchomienie filtru aktywnego.

 
Wyłączenie filtru aktywnego.

4�7�2�- OBSZARY BOCZNE

Z obszarów bocznych przechodzi się do ekranów wizualizacji i konfiguracji urządzenia:

   Przejście do ekranu głównego urządzenia, patrz “6.1.- EKRAN GŁÓWNY”

   Przejście do ekranu ustawień, patrz “7.- KONFIGURACJA”

   Przejście to ekranu informacji ogólnej, patrz “6.6.- EKRAN INFORMACJI OGÓLNEJ”
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Symbol   wskazuje, że na urządzeniu istnieją porady do przeczytania. Urządzenie analizuje w sposób 
ciągły swoje zachowanie i oddziaływanie z instalacją. Na podstawie tej analizy, oferuje porady doty-
czące optymalizacji ogólnego działania systemu. Po przeczytaniu, ikonka znika, aż do pojawienia się 
nowych porad.

   Przejście do ekranu alarmów i ostrzeżeń “6.7.- EKRAN ALARMÓW I OSTRZEŻEŃ”.
Symbol   wskazuje, że został wygenerowany alarm. 

   Dostęp do ekranów wartości numerycznych “6.2.- EKRANY WARTOŚCI NUMERYCZNYCH”

   Przejście do ekranów fazorów, patrz “6.3.- EKRANY FAZORÓW”

   Przejście do ekranów harmonicznych, patrz “6.4.- EKRANY HARMONICZNYCH”

   Przejście do ekranów kształtów fali, patrz “6.5.- EKRANY KSZTAŁTÓW FALI”
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 5.- URUCHAMIANIE

Po podłączeniu zasilania do urządzenia na wyświetlaczu pojawia się ekran jak na Rysunek 27.

   
Rysunek 27: Ekran początkowy�

Przed podłączeniem filtrów aktywnych należy wykonać następujące kroki:

1�- Przejść do ekranów konfiguracji,  i odpowiednio skonfigurować urządzenie w zależności od 
instalacji. (Patrz “7.- KONFIGURACJA”).

2�- (Urządzenie “pojedyncze” lub “master”) Przejdź do wartości numerycznych  , i wizualizacji 
napięcia i natężenia prądu (“ 6.2.5.- NAPIĘCIE/ NATĘŻENIE/ CZĘSTOTLIWOŚĆ”):

  Sprawdzić czy pomiary napięcia odpowiadają rzeczywistym napięciom instalacji.

  Sprawdzić czy pomiary natężenia odpowiadają rzeczywistym poziomom natężenia w insta-
lacji.

3�- (Urządzenie “pojedyncze” lub “master”) Przejdź do ekranów wartości numerycznych, ,i ekranu 
wizualizacji parametrów obciążeń (“ 6.2.6.- MOC I COS ɸ SIECI”):

  Sprawdzić czy pomiary mocy czynnej odpowiadają rzeczywistym poziomom mocy aktywnej 
instalacji.

  Sprawdzić czy poziomy mocy biernej odpowiadają rzeczywistym poziomom mocy biernej w 
instalacji.

  Skontrolować cos ɸ w trzech fazach. Jeśli fazy wykazują bardzo wysokie poziomy mocy 
biernej i bardzo niskie mocy czynnej, to może to wskazywać na błąd w kolejności faz. W takim 
przypadku, należy sprawdzić podłączenie zasilania z sieci i wejście prądowe.

4�- (Urządzenie „pojedyncze” lub „master”) Wrócić do ekranu początkowego urządzenia,, , Rysu-
nek 27, jeśli nie istnieje problem z podłączeniem to w części górnej powinna wyświetlić się komunikat 
„Wyłączony”.
Jeśli występują jakiekolwiek problemy z podłączeniem lub konfiguracją filtru pojawia się komunikat 
„Oczekiwanie na warunki”

5�- (Urządzenie „pojedyncze” lub „master”) Za pomocą przycisku   uruchomić filtr aktywny. Jeśli 
uruchomienie było prawidłowe, to na ekranie powinien pojawić się komunikat „Aktywny”�
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 6.- WIZUALIZACJA
      

        6�1�- EKRAN GŁÓWN

6�1�1�- URZĄDZENIE POJEDYNCZE LUB MASTER

Na Rysunek 28 pokazany jest ekran główny urządzenia „pojedynczego” lub „master”.

Sieć

Mocy czynnej

Mocy biernej

THD prądu

komunikat o stanie

Mocy czynnej

Mocy biernej

THD prądu

 % wykorzystywanej 
mocy filtra

Obciążenie

Przycisk START / STOP / RESET

Rysunek 28: Ekran główny�

Na ekranie wyświetlają się wartości mocy czynnej, mocy biernej i wartości współczynnika 
zniekształceń harmonicznych THD po stronie sieci i obciążenia.  % wykorzystywanej mocy filtra.

Przycisk , w przypadku gdy został wygenerowany alarm, a jego przyczyna usunięta, przycisk ten 
umożliwia ponowne uruchomienie urządzenia.

Przycisk   /  to przycisk, który uruchamia i wyłącza filtr aktywny. 

W niższej lewej części ekranu wyświetla się wiadomość dotycząca aktualnego stanu urządzenia (Tabela 
13).

Tabela 13: Komunikaty o stanie

Komunikaty o stanie

Trwa uruchamianie

Opis Trwa uruchamianie AFQm IP54.

Trwa inicjacja

Opis Trwa inicjacja systemów urządzenia

Oczekiwanie na komunikacje

Opis Trwa inicjacja wewnętrznych systemów komunikacyjnych

Oczekiwanie na warunki

Opis Trwa oczekiwanie aż zostaną spełnione warunki niezbędne do działania.

Kalibracja

Opis Trwa kalibracja czujników wewnętrznych.

Konfiguracja

Opis Trawa konfiguracja urządzenia.
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Tabla 13  (cd�): Komunikaty o stanie�  

Komunikaty o stanie

Aktywny

Opis Urządzenie jest aktywne.

Trwa synchronizacja

Opis Trwa synchronizacja filtru AFQm IP54 z siecią.

Trwa ładowanie szyny DC

Opis Trwa proces ładowania szyny wewnętrznej poprzedzający uruchomienie.

Wyłączony

Opis Urządzenie wyłączone.

Alarm

Opis Został wygenerowany alarm. 
Przejść do ekranu Alarmy („6.7.1.- ALARMY”) 

6�1�2�- URZĄDZENIE PODRZĘDNE SLAVE

Na Rysunek 29 pokazany jest ekran główny urządzenia „slave”.

Przycisk START / STOP / RESET

Sieć Obciążenie

 % wykorzystywanej 
mocy filtra

komunikat o stanie

Rysunek 29: Ekran główny urządzeń slave�

Ekran główny urządzeń slave.

Przycisk   /  /  to przycisk, który uruchamia i wyłącza filtr aktywny.  

W niższej lewej części ekranu wyświetla się wiadomość dotycząca aktualnego stanu urządzenia (Tabela 
13).

Przejścia do ekranów Wartości numerycznych ( ), Fazorów ( ), Harmonicznych ( ) i Kształ-

tów fali  ( ), są wyłączone.
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        6�2�- EKRANY WARTOŚCI NUMERYCZNYCH

Aby przejść do ekranów wartości numerycznych należy nacisnąć  .

Uwaga: Przeciągnąć palcem do prawej lub do lewej, aby przejść do różnych ekranów wizualizacji. 
Uwaga: Te ekrany nie są widoczne w urządzeniach „slave”.

6�2�1�- THD

Rysunek 30: Wizualizacja THD�

Na tym ekranie wyświetla się:

  THD napięcia dla każdej z faz, L1, L2 i L3.
  THD prądu w sieci dla każdej z faz, L1, L2 i L3.
  THD prądu w odbiorniku dla każdej z faz, L1, L2 i L3.

6�2�2�- TDD

Uwaga: Ten ekran jest widoczny, tylko jeśli ustawiono prąd linowy IL(A) na ekranie ustawień IEEE519, 
patrz „7.8.- IEEE519”.

Na Rysunek 31 pokazany jest współczynnik TDD, czyli, stosunek harmonicznej prądu do prądu znamio-
nowego linii 

Rysunek 31: TDD�
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6�2�3�- HARMONICZNA PRĄDU

Na Rysunek 32 wyświetla się wartość absolutna harmonicznych prądu w każdej z faz po stronie sieci i 
obciążenia.

Rysunek 32: Harmoniczna prądu�

6�2�4�- TABELA HARMONICZNYCH

Na tym ekranie, Rysunek 33 wyświetlane są w formie tabeli, wszystkie harmoniczne napięcia, prąd 
obciążenia i prąd sieci, dla każdej z faz.

Rysunek 33: Wizualizacja tabeli harmonicznych�

Harmoniczne mogą być wyświetlane w %  lub wartościach bezwzględnych V/A.
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6�2�5�- NAPIĘCIE, NATĘŻENIE I CZĘSTOTLIWOŚĆ

Na Rysunek 34 pokazany jest ekran napięcie, natężenie i częstotliwość.

Rysunek 34: Wizualizacja napięcia, natężenia i częstotliwości�

Gdzie wyświetla się:

  Napięcie dla każdej z faz, L1, L2 i L3.
  THD prądu w sieci dla każdej z faz, L1, L2 i L3 i w przewodzie neutralnym.
  THD prądu w odbiorniku dla każdej z faz, L1, L2 i L3 i w przewodzie neutralnym.
  Częstotliwość

6�2�6�- MOC I COS ɸ SIECI

Na Rysunek 35 pokazana jest moc i cos ɸ sieci.

Rysunek 35: Wizualizacja mocy i cos ɸ sieci�

Gdzie wyświetla się:

  Moc czynna (P), bierna (Q) i pozorna (S).
  El cos ɸ

Uwaga: Znak „-” dla mocy biernej oznacza moc pojemnościową, a znak „+” oznacza moc indukcyjną.
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6�2�7�- MOC I COS ɸ OBCIĄŻENIA
 
Na Rysunek 36 pokazana jest moc i cos ɸ odbiornika.

Rysunek 36: Wizualizacja mocy i cos ɸ odbiornika�

Gdzie wyświetla się:

  Moc czynna (P), bierna (Q) i pozorna (S).
  El cos ɸ

Uwaga: Znak „-” dla mocy biernej oznacza moc pojemnościową, a znak „+” oznacza moc indukcyjną.

        6�3�- EKRANY FAZORÓW

Aby przejść do ekranów fazorów należy nacisnąć  .

Uwaga: Przeciągnąć palcem do prawej lub do lewej, aby przejść do różnych ekranów wizualizacji. 
Uwaga: Te ekrany nie są widoczne w urządzeniach „slave”.

6�3�1�- FAZORY OBCIĄŻENIA

Na tym ekranie, Rysunek 37, wyświetlane są fazory obciążenia.

Rysunek 37: Fazory obciążenia�
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6�3�2�- FAZORY SIECI

Na tym ekranie, Rysunek 38, wyświetlane są fazory sieci. 

Rysunek 38: Fazory sieci�

    

        6�4�- EKRANY HARMONICZNYCH

Aby przejść do ekranów harmonicznych należy nacisnąć  .

Uwaga: Przeciągnąć palcem do prawej lub do lewej, aby przejść do różnych ekranów wizualizacji. 
Uwaga: Te ekrany nie są widoczne w urządzeniach „slave”.

6�4�1�- HARMONICZNE NAPIĘCIA

Na tym ekranie, Rysunek 39 wyświetlają się nieparzyste harmoniczne napięcia, od 3 do 25 dla każdej z faz.

Rysunek 39: Wyświetlanie harmonicznych napięcia�
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6�4�2�- HARMONICZNE PRĄDU (OBCIĄŻENIE)

Na tym ekranie,  Rysunek 40,  wyświetlane są nieparzyste harmoniczne prądu w odbiorniku, od 3 do 25 
dla każdej z faz.

Rysunek 40: Wyświetlanie harmonicznych prądu w odbiorniku�

6�4�3�- HARMONICZNE PRĄDU (SIEĆ)
 
Na ekranie, Rysunek 41, wyświetlane są nieparzyste harmoniczne prądu w sieci, od 3 do 25 dla każdej z faz.

Rysunek 41:  Wyświetlanie harmonicznych prądu w sieci�
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        6�5�- EKRANY KSZTAŁTÓW FAL

Aby przejść do ekranów kształtów fal należy nacisnąć  .

Uwaga: Przeciągnąć palcem do prawej lub do lewej, aby przejść do różnych ekranów wizualizacji. 
Uwaga: Te ekrany nie są widoczne w urządzeniach „slave”.

6�5�1�- KSZTAŁT FALI NAPIĘCIA

Na tym ekranie, Rysunek 42, wyświetlany jest kształt fali Napięcia w każdej z faz.

Rysunek 42: Kształt fali napięcia�

6�5�2�-  KSZTAŁT FALI PRĄDU OBCIĄŻENIA

Na tym ekranie, Rysunek 43, wyświetlany jest kształt harmonicznych prądu obciążenia w każdej z faz.

Rysunek 43: Wyświetlanie harmonicznych prądu obciążenia�
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6�5�3�- KSZTAŁT FALI PRĄDU SIECI
    
Na tym ekranie, Rysunek 44, wyświetlany jest kształt prądu sieci w każdej z faz.

Rysunek 44: Wyświetlanie harmonicznych prądu w sieci�

        6�6�- EKRANY INFORMACJI OGÓLNEJ

Aby przejść do ekranów informacji ogólnej należy  

Uwaga: Przeciągnąć palcem do prawej lub do lewej, aby przejść do różnych ekranów wizualizacji. 

6�6�1�- TEMPERATURA

Na ekranie, Rysunek 45, wyświetla się temperatura cewek indukcyjnych i tranzystora IGBT urządzenia.

Rysunek 45: Temperatura�

Ekran wskazuje:

  Ok, temperatura jest prawidłowa.
  Wysoka, temperatura jest wysoka.
  Niska, temperatura jest niska.
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6�6�2�- KOMUNIKACJA ETHERNET

Na ekranie, Rysunek 46, wyświetlają się adres IP urządzenia oraz maska sieci.

Rysunek 46: Komunikacja�

6�6�3�- INFORMACJA O URZĄDZENIU

Na ekranie, Rysunek 47, wyświetla się numer serii i wersje HMI i DSP urządzenia.

Rysunek 47: Informacje o urządzeniu�

6�6�4�- INFORMACJA PRODUCENTA

Na tym ekranie,  Rysunek 48, wyświetlane są informacje na temat firmy CIRCUTOR.

Rysunek 48: Informacja producenta
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         6�7�- EKRANY ALARMÓW I OSTRZEŻEŃ

Aby przejść do ekranów alarmów i ostrzeżeń należy nacisnąć  

Uwaga: Przeciągnąć palcem do prawej lub do lewej, aby przejść do różnych ekranów wizualizacji. 

6�7�1�- ALARMY

Gdy urządzenie generuje nowy alarm, przy przejściu do ekranu alarmów,  , wyświetla się symbol 
, który wskazuje, że został wygenerowany alarm. 

Na tym ekranie, Rysunek 49, wyświetlają się wygenerowane alarmy.

Rysunek 49: Alarmy�

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

Nacisnąć przycisk  , aby usunąć rejestr alarmów.
W Tabela 14 wymienione są wszystkie komunikaty, które mogą pojawiać się na urządzeniu. 

Jeśli przyczyna wyzwolenia alarmu znika urządzenie automatycznie uzbraja się ponownie. 
Jeśli dany alarm wystąpi 5 razy w przeciągu godziny automatyczne uzbrajanie zostaje dezaktywowane.

Przycisk  również służy do uzbrojenia urządzenia, jeśli przyczyna alarmu zniknie lub zostanie 
usunięta.

W przypadku gdy urządzenie pozostanie w stanie alarmu w sposób stały, wyświetla się ekran pokazany 
na Rysunek 50.
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Rysunek 50: Alarmy stałe�

Jeśli wyświetlacz przeszedł w tryb oszczędności energii wyłączy się automatycznie. Ekran alarmu ga-
śnie po dotknięciu wyświetlacza.

Tabela 14: Komunikaty alarmowe�

Komunikaty alarmowe

Przetężenie L1/ L2/ L3

Opis Prąd filtru AFQm IP54 jest zbyt wysoki.

Czynności 
korygujące

Alarm może mieć związek ze stanami przejściowymi i szumem w napięciu zasilania. Sprawdzić jakość 
napięcia zasilania. Jeśli nie ustępuje, skontaktować się z Działem Obsługi Technicznej.

Przepięcie w sieci L1/L2/L3

Opis Napięcie w sieci jest zbyt wysokie.

Czynności 
korygujące

Alarm może mieć związek ze stanami przejściowymi i szumem w napięciu zasilania lub z nieprawidło-
wymi wartościami napięcia w sieci. Sprawdzić konfigurację. Sprawdzić jakość napięcia zasilania. Jeśli 
nie ustępuje, skontaktować się z Działem Obsługi Technicznej.

Nadmierna temperatura tranzystora IGBT

Opis Temperatura modułu mocy jest bardzo wysoka

Czynności 
korygujące

Sprawdzić działanie wentylatorów. Wyczyścić i wymienić jeśli to konieczne. Jeśli nie ustępuje, skon-
taktować się z Działem Obsługi Technicznej.

Nadmierna temperatura cewek indukcyjnych

Opis Temperatura cewek indukcyjnych jest zbyt wysoka.

Czynności 
korygujące

Sprawdzić działanie wentylatorów. Wyczyścić i wymienić wentylatory jeśli to konieczne. Jeśli nie ustę-
puje, skontaktować się z DziałemObsługi Technicznej�

Rezonans

Opis Możliwe  wykrycie rezonansu z obciążeniem

Czynności 
korygujące

Rezonans może być błędnie wykrywany w instalacjach o bardzo wysokim THD napięcia. Skontaktować 
się z Działem Obsługi Technicznej.

Warunki początkowe

Opis Warunki uruchomienia nie zostały spełnione 10-krotnie w ciągu 5 minut.

Czynności 
korygujące

Sprawdzić konfigurację i temperaturę otoczenia. Sprawdzić jakość napięcia zasilania. Jeśli nie ustępu-
je, skontaktować się z Działem Obsługi Technicznej.

Komunikacja wewnętrzna

Opis Błąd komunikacji wewnętrznej

Czynności 
korygujące Uruchomić ponownie. Skontaktować się z Działem Obsługi Technicznej.

Błąd hardware

Opis System samodiagnostyczny wykrył błąd.
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Tabela 15 (cd�): Komunikaty alarmowe�

Komunikaty alarmowe

Czynności 
korygujące Skontaktować się z Działem Obsługi Technicznej.

Exxx o Cxxx

Opis Błąd wewnętrzny.

Czynności 
korygujące Skontaktować się z Działem Obsługi Technicznej.

6�7�2�- OSTRZEŻENIA

Przycisnąć przycisk , jeśli występują aktywne ostrzeżenia, pojawi się ekran Rysunek 51, z żądaniem 
o potwierdzenie przez użytkownika kontynuowania rozruchu.

Rysunek 51: Ekran potwierdzenia�

Na tym ekranie, Rysunek 52, wyświetlane są ostrzeżenia aktywne. W Tabela 15 wymienione są wszystkie 
komunikaty, które mogą pojawiać się na urządzeniu.

Rysunek 52: Ostrzeżenia�

Tabela 15:Komunikaty ostrzegawcze�

Komunikaty ostrzegawcze

Oczekiwanie na warunki

Opis Nie zostały spełnione warunki uruchomienia.
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Tabela 15 (Cd�): Komunikaty ostrzegawcze�

Komunikaty ostrzegawcze

Czynności 
korygujące Sprawdzić komunikaty ostrzegawcze.

Biegunowość obciążenia

Opis Wykrycie błędu w biegunowości obciążenia.

Czynności 
korygujące

Sprawdzić podłączenia przekładników. Zapoznać się z treścią rozdział 7.9.- KONFIGURACJA PRZE-
KŁADNIKÓW

Harmoniczna X wyłączona

Opis Harmoniczna X została wyłączona z powodu rezonansu.

Czynności 
korygujące

Rezonans może być błędnie wykrywany w instalacjach o bardzo wysokim THD napięcia. Skontaktować 
się z Działem Obsługi Technicznej.

Coroczna konserwacja

Opis Upłynął rok od ostatnich prac konserwacyjnych i należy wyzerować licznik konserwacyjny.  

Czynności 
korygujące Wykonać coroczną konserwację i wyzerować licznik konserwacyjny.  (patrz „10.- KONSERWACJA”)

Konserwacja wentylatorów

Opis Należy wymienić wentylatory, które działają od ponad 40000 godzin i wyzerować licznik konserwacji. 

Czynności 
korygujące Wymienić wentylatory i wyzerować licznik konserwacyjny. (patrz „10.- KONSERWACJA”)

Pogorszenie stanu wentylatorów

Opis Wykryto pogorszenie wydajności wentylacji systemu.

Czynności 
korygujące

Sprawdzić czy wentylatory są czyste. Wykonać okresowe zabiegi konserwacyjne. Jeśli problem nie 
zostanie rozwiązany, wymienić wentylatory. (patrz „10.- KONSERWACJA”)

Napięcie poza wartościami granicznymi

Opis Napięcie sieci poniżej wartości minimalnej.

Czynności 
korygujące

Ostrzeżenie może mieć związek ze stanami przejściowymi i szumem w napięciu zasilania lub z niepra-
widłowymi wartościami napięcia w sieci. Sprawdzić konfigurację. Sprawdzić jakość napięcia zasilania. 
Jeśli nie ustępuje, skontaktować się z Działem Obsługi Technicznej.

Minimalna temperatura

Opis Temperatura poniżej minimalnej wartości działania.

Czynności 
korygujące

Poczekać aż warunki otoczenia będą zgodne z wymaganymi. Jeśli alarm nie ustępuje, należy skontak-
tować się z Działem Obsługi Technicznej.

Wartości graniczne częstotliwości sieci

Opis Częstotliwość sieci poza określonymi wartościami granicznymi

Czynności 
korygujące

Ostrzeżenie może mieć związek ze stanami przejściowymi i szumem w napięciu zasilania lub z nie-
prawidłowymi wartościami częstotliwości w sieci. Sprawdzić konfigurację. Sprawdzić jakość napięcia 
zasilania. Jeśli nie ustępuje, skontaktować się z Działem Obsługi Technicznej.

Prąd minimalny

Opis Prąd w sieci poniżej zaprogramowanej wartości minimalnej.

Czynności 
korygujące Sprawdzić konfigurację.

Maksymalne obciążenie

Opis Filtr działający przy pełnym obciążeniu.

Czynności 
korygujące Nie jest konieczne wykonanie żadnej czynności

Niski współczynnik mocy

Opis Zmierzony współczynnik mocy jest niższy niż 0.7 co może wskazywać na błąd podłączenia przekład-
ników pomiarowych, który powoduje, że fazy napięcia nie pokrywają się z fazami natężenia.
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Tabela 15 (Cd�): Komunikaty ostrzegawcze�

Komunikaty ostrzegawcze

Czynności 
korygujące Sprawdzić czy podłączenie jest prawidłowe.

Moc ujemna

Opis Zmierzona moc jest ujemna (moc wytworzona) co może wskazywać, że przekładniki zostały podłą-
czone odwrotnie. 

Czynności 
korygujące Sprawdzić czy podłączenie jest prawidłowe.

Wxxx 

Opis Błąd wewnętrzny.

Czynności 
korygujące Skontaktować się z Działem Obsługi Technicznej.

Alarm filtru równoległego 

Opis Wystąpił błąd w jednym lub kilku urządzeniach podrzędnych. 

Czynności 
korygujące

Urządzenie się nie wyłącza lecz dostosowuje swoje działanie do dostępnej ilości urządzeń podrzęd-
nych. Sprawdź stan każdego z modułów wenwętrznych poprzez ekrany.
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  7.- KONFIGURACJA

Aby przejść do ekranów konfiguracji należy nacisnąć  

Uwaga: Przeciągnąć palcem do prawej lub do lewej, aby przejść do różnych ekranów wizualizacji. 

Na Rysunek 53, pokazany jest ekran początkowy konfiguracji. 

Rysunek 53:  Główny ekran konfiguracji�

Na początku ekrany konfiguracji wyświetlają się w trybie wizualizacji, tzn. wyświetlają się wszystkie 
parametry urządzenia, lecz nie można ich zmienić.

Za pomocą przycisku   przechodzi się do menu konfiguracji w trybie edycji , tzn. można zmienić 
parametry urządzenia. W tym przypadku przed przejściem do menu konfiguracji należy wprowadzić 
hasło dostępu, Rysunek 54

Hasło dostępu: 1234

Rysunek 54: Hasło dostępu do menu konfiguracji  w trybie edycji�
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        7�1�-JĘZYK

Na ekranie, Rysunek 55, można wybrać język wyświetlacza.

Rysunek 55: Ekran konfiguracji: Język�

● Język, język wyświetlacza.

Nacisnąć przycisk  , aby zachować zmienioną konfigurację.

        7�2�- SPECYFIKACJE URZĄDZENIA

Uwaga: Ten ekran służy tylko celom informacyjnym i nie ma możliwości wprowadzenia zmian.

Na ekranie, Rysunek 56, wyświetlane są właściwości urządzenia.

Rysunek 56: Ekran konfiguracji: Specyfikacje urządzenia�

● Model, model urządzenia, możliwe opcje są następujące:

  3W: Model 3-przewodowy 
  4W: Model 4-przewodowy 

Nacisnąć przycisk  , aby zachować zmienioną konfigurację.



55Instrukcja obsługi

AFQm IP54

        7�3�- ZAINSTALOWANE URZĄDZENIA

Na ekranie, Rysunek 57, wyświetlany jest typ urządzenia.

Rysunek 57: Ekran konfiguracji: Urządzenia równoległe�

● Typ urządzenia: Master/ Pojedyncze/Slave

Na tym ekranie można wybrać typ urządzenia, istnieją następujące możliwości:

 Pojedyncze:  Należy wybrać tę opcję jeśli filtr AFQm IP54 nie ma innych filtrów podłączonych 
równolegle. 

 Master: jeśli ta opcja filtru będzie spełniała funkcje urządzenia nadrzędnego grupy urządzeń 
równoległych. 

Slave: należy wybrać tę opcję jeśli urządzenie będzie działało jako urządzenie  podrzędne 
grupy urządzeń podłączonych równolegle.
Po skonfigurowaniu urządzenia jako „slave” kolejny krok konfiguracji pokazany jest w rozdziale 
„6.6.2.- KOMUNIKACJA ETHERNET”

 Uwaga: Przyciski  i   /  nie są aktywne w urządzeniach slave. 

Nacisnąć przycisk  , aby zachować zmienioną konfigurację.
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        7�4�- TRYB PRACY

Uwaga: Ten ekran nie jest widoczny w urządzeniach „slave”.

Ekran Rysunek 58, służy do konfiguracji następujących parametrów trybu pracy urządzenia:

Rysunek 58:  Ekran konfiguracji: Tryb pracy

● Tryb

Ten parametr pozwala na wybór algorytmu sterującego, z którego będzie korzystało urządzenie do 
filtrowania harmonicznych i możliwe opcje to:                  

  FREQ: Tryb częstotliwości. Filtrowanie harmonicznych w zależności od wyboru harmonicz-
nych do neutralizacji od 3º do 25º. 
  TEMP:  Tryb czasowy, filtr harmonicznych oparty na natychmiastowej neutralizacji wszyst-
kich harmonicznych. 

Nie należy używać trybu czasowego jeśli dostawca nie zalecił go dla Państwa instala-
cji. Ta metoda może w niektórych instalacjach wywoływać rezonans.

● Funkcje aktywne

Ten parametr służy do wyboru trybu pracy urządzenia, tzn. zadań, które wykonuje urządzenie podczas 
działania.

 Harmoniczne

Należy włączyć tę funkcję, aby urządzenie filtrowało harmoniczne prądu.

 Równoważenie fazow

Należy włączyć tę funkcję, aby urządzenie równoważyło prąd między fazami
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Opcja równoważenia faz w AFQm-3WF-xxxx działa w przypadku nierównowagi wywo-
łanej przez połączone obciążenia miedzy fazami w sieciach trójfazowych bez przewodu 
neutralnego. Filtr AFQm-3WF-xxxx nie kompensuje nierównowagi wywołanej przez 
połączone obciążenia jednofazowe w przewodzie neutralnym. Aby skorygować ten ro-
dzaj nierównowagi należy użyć filtra AFQm-4WF-xxxx�

 Pierwszeństwo

Należy włączyć tę opcję, aby urządzenie samo dobierało funkcje wykonywane w pierwszej kolejności 
w przypadku przeładowania filtra. 

Jeśli ta funkcja jest włączona, wtedy pierwszeństwo będzie miało równoważenie prądów miedzy fa-
zami i kompensacja energii biernej przed filtrowaniem harmonicznych.

Gdy funkcja jest wyłączona, wtedy pierwszeństwo ma filtrowanie harmonicznych prądu kosztem kom-
pensacji mocy biernej i równoważenia w przypadkach przeciążenia. 

Tabela 16: Kolejność

Pierwszeństwo Funkcja Kolejność
Wyłączona Włączona

+ Filtrowanie harmonicznych Równoważenie faz
Kompensacja energii biernej

- Równoważenie faz
Kompensacja energii biernej Filtrowanie harmonicznych

 Bierna

Włączyć tę funkcję, aby urządzenie kompensowało energię bierną lub korygowało współczynnik mocy 
przesunięcia. cos Φ.

Nacisnąć przycisk  , aby zachować zmienioną konfigurację.
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        7�5�- WYBÓR HARMONICZNYCH

Uwaga: Ten ekran nie jest widoczny w urządzeniach „slave”.
Uwaga: Ekran widoczny przy wybranym trybie pracy FREQ: Tryb częstotliwości(„7.4.- TRYB PRACY”)

Na ekranie Rysunek 59, wybierane są harmoniczne, które będą filtrowane.

Rysunek 59: Ekran konfiguracji: Wybór harmonicznych

Nacisnąć przycisk  , aby zachować zmienioną konfigurację.

        7�6�-  ROBOCZE WARTOŚCI GRANICZNE

Uwaga: Ten ekran nie jest widoczny w urządzeniach „slave”.

Ekran Rysunek 60, służy do konfiguracji następujących parametrów trybu pracy urządzenia:

Rysunek 60: Ekran konfiguracji: Robocze wartości graniczne

● Min� prąd

Ten parametr służy do konfiguracji minimalnego prądu obciążenia do uruchomienia filtra. Prąd mini-
malny stosuje się, aby zwiększyć wydajność systemu, utrzymując filtr na standby, gdy jest to konieczne. 
Filtr AFQm IP54 zatrzyma się gdy prąd obciążenia będzie niższy niż wpisana wartość i uruchomi się 
gdy będzie wyższy.
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Zakres wartości:  
 
 Wartość minimalna: 0 A
 Wartość maksymalna: 5000 A

● Prąd graniczny (%)

Ten parametr pozwala na ograniczenie mocy maksymalnej filtru aktywnego. Wartość określa się jako 
procent nominalnej mocy urządzenia. 

Zakres wartości:  

 Wartość minimalna: 20%
 Wartość maksymalna: 100%

Nacisnąć przycisk  , aby zachować zmienioną konfigurację.

  7�7�- cos Φ

Uwaga: Ten ekran nie jest widoczny w urządzeniach „slave”.

Urządzenie wyposażone jest w 2 tryby kompensacji mocy biernej (Rysunek 61)�

  
Rysunek 61: Ekran ustawień: cos Φ  (Tryb 1 i Tryb 2)�

● Tryb 1

W tym trybie ustawia się cos Φ jako wartość stałą. Urządzenie będzie dążyło do tego, aby moc bierna 
po stronie sieci odpowiadała ustawionemu cos Φ.

Zakres wartości: 0.7 ... -0.7 
 
● Tryb 2

W tym trybie określa się dwie wartości graniczne, które tworzą przedział akceptacji.  Urządzenie do-
stosuje moc bierną po stronie sieci tak, aby cos Φ utrzymywał się w ustawionym przedziale akceptacji.   

Ten tryb pozwala na zmniejszenie mocy zużywanej przez urządzenie do kompensacji mocy biernej, a 
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tym samym, na zmniejszenie zużycia energii. 

Zakres wartości: 0.7 ... -0.7 

Nacisnąć przycisk  , aby zachować zmienioną konfigurację.

        7�8�- IEEE519

Uwaga: Ten ekran nie jest widoczny w urządzeniach „slave”.

Ekran, Rysunek 62, pozwala na ustawienie funkcji, aby urządzenie wypełniało wartości graniczne filtro-
wania określone przez normę IEEE 519-2014:

Rysunek 62: Ekran konfiguracji: IEEE519�

● IEEE519

Urządzenie posiada funkcję filtrowania harmonicznych w trybie, który dostosowuje moc dedykowaną 
każdej harmonicznej w celu osiągnięcia przez instalację wartości granicznych normy IEEE 519-2014. Ta 
norma zawiera zalecenia dotyczące wartości granicznych emisji harmonicznych generowanych przez 
instalację, w celu ochrony urządzeń przed uszkodzeniami, zarówno urządzeń wewnętrznych jak i ze-
wnętrznych, jak i uniknięcie wyzwalania zabezpieczeń. 

Norma określa wartości graniczne każdej harmonicznej w punkcie przyłączenia do operatora sieci, a 
ich wielkość zależy od impedancji zwarciowej linii i maksymalnego poboru prądu przez odbiornik. 

Celem jest ograniczenie harmonicznych prądu w taki sposób, aby zniekształcenie napięcia przez nie 
spowodowane było akceptowalne. Dlatego, sieć z wysoką impedancją zwarciową będzie bardziej po-
datna na zniekształcenia napięcia spowodowane przez harmoniczne prądu i norma IEEE 519-2014, 
będzie bardziej surowa dla instalacji z niższą impedancją zwarciową.

Z punktu widzenia użytkownika, należy tylko wprowadzić 3 parametry konfiguracji urządzenia, a ono 
samo wybierze maksymalne wartości harmonicznych, aby spełnić wymagania normy.

Uwaga: Jeśli ta funkcja zostanie włączona, urządzenie skoryguje harmoniczne, aby spełnić wymogi 
określonych wartości granicznych zamiast dążyć do całkowitego anulowania harmonicznych.
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● Generator

Norma IEEE519-2014 jest bardziej wymagająca w odniesieniu do instalacji generujących. Dlatego na-
leży zaznaczyć tę opcję w przypadku, gdy istnieje możliwość eksportowania energii.
Pierwsze dwa parametry znajdują się na płytce właściwości transformatora przyłączenia do sieci.
Jeśli ta funkcja zostanie włączona, urządzenie skoryguje harmoniczne, aby spełnić wymogi określo-
nych wartości granicznych zamiast dążyć do całkowitego anulowania harmonicznych.

● IL(A), Prąd liniowy

Norma określa maksymalny pobór prądu w przeciągu ostatnich 12 miesięcy. Ta wartość może być trud-
na do osiągnięcia, przez dopuszczalne jest użycie wartości prądu znamionowego linii.

Uwaga: Te parametr znajduje się na płytce właściwości transformatora przyłączenia do sieci.

● ZSC(%), Impedancja zwarciowa

Impedancja zwarciowa linii zależy od budowy transformatora przyłączenia do sieci i topologii linii 
elektrycznej. 
To wartość przeważnie wyrażana w %, która wskazuje na stosunek między napięciem pierwotnym, 
które daje prąd znamionowy w zwartym uzwojeniu wtórnym, a napięciem znamionowym w uzwojeniu 
pierwotnym. 

Jeśli ta wartość jest nie znana, nie znana jest również wartość prądu zwarciowego w punkcie przyłą-
czenia, można ją obliczyć z następującego wzoru:

Z(%) = (Il/Isc) * 100

Uwaga: Te parametr znajduje się na płytce właściwości transformatora przyłączenia do sieci.

Jeśli ta funkcja zostanie włączona, urządzenie skoryguje harmoniczne, aby spełnić wymogi określo-
nych wartości granicznych zamiast starać się zniwelować wszystkie harmoniczne.

Nacisnąć przycisk  , aby zachować zmienioną konfigurację.
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        7�9�- KONFIGURACJA PRZEKŁADNIKÓW

Uwaga: Ten ekran nie jest widoczny w urządzeniach „slave”.

Ekran Rysunek 63, służy do konfiguracji przekładników które będą zainstalowane wraz z urządzeniem:

Rysunek 63: Ekran konfiguracji: Konfiguracja przekładników�

● Liczba przekładników

Ten parametr służy do konfiguracji liczby przekładników, które będą zainstalowane, możliwe są nastę-
pujące opcje:

  2� Ta opcja jest możliwa tylko w modelach 3-przewodowych AFQm-3WF-xxxx
  3�   

Przy opcji z 2 przekładnikami należy zainstalować jeden przekładnik do pomiaru w fazie 
L1 i następny do pomiaru w fazie L2. Faza 3 pozostaje bez przekładnika pomiarowego.

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

● Połycja

Ten parametr służy do konfiguracji położenia przekładników, możliwe są następujące opcje.

 OBCIĄŻENIE: Jeśli przekładniki zostały zainstalowane po stronie obciążenia skierowane w 
dół od AFQm IP54�
  SIEĆ: Jeśli przekładniki zostały zainstalowane po stronie sieci, skierowane w górę od AFQm 
IP54�

● Przekładnia

Ten parametr służy do konfiguracji przekładni transformatorowej, czyli stosunku między uzwojeniem 
pierwotnym a uzwojeniem wtórnym.
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Zakres wartości:

 Wartość minimalna:  5 A
 Wartość maksymalna: 5000 A

● Odwróć
 
Ten parametr pozwala na wybranie fazy, w której filtr zmieni kierunek przepływu prądu przekładników 
pomiarowych obciążenia, w ten sposób można skorygować błędy w instalacji.

Nacisnąć przycisk  , aby zachować zmienioną konfigurację.

        7�10�- ALARMY

Uwaga: Ten ekran nie jest widoczny w urządzeniach „slave”.

Na ekranie, Rysunek 64, można aktywować lub dezaktywować alarm rezonansu.

Rysunek 64: Ekran konfiguracji:  Alarmy�

Jeśli jako algorytm sterujący został wybrany tryb częstotliwości a aktywuje się alarm, gdy urządzenie 
wykryje możliwy rezonans na danej harmonicznej, wyłącza tę harmoniczną i generuje alarm, ale dalej  
filtruje resztę harmonicznych.
Jeśli alarm został dezaktywowany urządzenie może interpretować rezonans jako przeciążenie i dalej 
filtrować harmoniczne.

Jeśli ta opcja jest od początku aktywna zaleca się jej nie dezaktywować. 

Przed dezaktywowaniem alarmu rezonansu należy sprawdzić czy nie występuje prąd 
rezonansowy między filtrem aktywnym i obciążeniem. Prądy rezonansowe mogą uszko-
dzić filtr aktywny i inne urządzenia podłączone do instalacji.

Nacisnąć przycisk  , aby zachować zmienioną konfigurację.
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        7�11�- KOMUNIKACJA ETHERNET

Ekran Rysunek 65, służy do konfiguracji parametrów komunikacji Ethernet:

Rysunek 65: Ekran konfiguracji: Komunikacja Ethernet�

Podczas aktywacji opcji  ☑ DHCP urządzenie automatycznie przypisuje adres IP.
Jeśli ta opcja nie jest włączona, parametry należy skonfigurować ręcznie:

● Adres IP , adres IP.
● Maska sieci, maska podsieci.
● Brama sieciowa, brama sieciowa.

Nacisnąć przycisk  , aby zachować zmienioną konfigurację.

        7�12�- KOMUNIKACJA RS-485

Konfiguracja komunikacji RS-485 w AFQm IP54, ma ustawioną prędkość przekazu 9600 bps, 8 bitów 
danych, 1 bit stopu i brak parzystości.  Można tylko i wyłącznie ustawić adres Modbus urządzenia, Ry-
sunek 66�

Rysunek 66: Ekran konfiguracji: Komunikacja RS-485

● Urządzenie Modbus, adres modbus urządzenia.

Nacisnąć przycisk  , aby zachować zmienioną konfigurację.
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        7�13�- DATA/GODZINA

Ekran Rysunek 67, służy do konfiguracji parametrów komunikacji Ethernet:

Rysunek 67: Ekran konfiguracji: Data/ Godzina

● Godzina, Data e Strefa czasowa.

Aktywując opcję Godzina przez Internet ☑, urządzenie synchronizuje czas z serwerem internetowym 
do którego jest podłączone.

Nacisnąć przycisk  , aby zachować zmienioną konfigurację.

        7�14�- HASŁO

Na ekranie, Rysunek 68, można ustawić hasło dla urządzenia:

Rysunek 68: Hasło�

● konfiguracji hasło.

Ten parametr pozwala na zmianę hasła dostępu do konfiguracji urządzenia.
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● Stop Hasło.

Można wprowadzić hasło dostępu do przycisku , jeśli jest włączone, po przyciśnięciu przycisku 
urządzenie poprosi o hasło i nie zatrzyma urządzenia jeśli hasło nie jest poprawne.

Nacisnąć przycisk  , aby zachować zmienioną konfigurację.
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 8.- KOMUNIKACJA RS-485

Filtry AFQm IP54 są wyposażone w wyjścia komunikacyjne szeregowe typu RS-485 z protokołem ko-
munikacyjnym MODBUS RTU ®

Przy podłączeniu urządzeń równolegle podłączenie RS-485 można wykonać na dowolnym urządzeniu.

        8�1�- PODŁĄCZENIE

Do okablowania RS-485 należy użyć kabla typu skrętka parowa z plecionym ekranem (minimum 3 
druty) i zachować maksymalną odległość 1200 metrów długości między filtrem AFQm IP54 i jednostką 
nadrzędna.
Do wspomnianej magistrali można podłączyć maksymalnie 32 filtry AFQm IP54.

Do komunikacji z urządzenie master należy użyć inteligentnego konwertera RS-485.

B(-) A(+)
S

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

PC

RS-485

RS-485

RS-232
USB
Ethernet
Profibus
...

S
A B

Rysunek 69: Schemat połączeń RS-485�

  
Konfiguracja komunikacji RS-485 w AFQm IP54, ma ustawioną prędkość przekazu 9600 bps, 8 bitów 
danych, 1 bit stopu i brak parzystości.
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        8�2�- PROTOKOŁU

W ramach protokołu Modbus filtr AFQm IP54 używa trybu RTU (Remote Terminal Unit).
 
Urządzenie zostało wyposażone w następujące funkcje Modbus:

Funkcja 03 i 04� Odczyt n Words (2 bajty). 

8�2�1�- PRZYKŁAD PYTANIA MODBUS

Pytanie:  Wartość prądu obciążenia L1

Adres Funkcja Rejestr 
początkowy

Liczba 
rejestrów CRC

0A 03 92 0002 xxxx

 Adres: 0A, numer urządzenia peryferyjnego: 10 w postaci dziesiętnej
 Funkcja: 03, Funkcja odczytu.
 Rejestr początkowy 92, rejestr od którego zamierza się rozpocząć odczyt.
 Liczba rejestrów: 0002, liczba rejestrów do odczytania.
 CRC: xxxx, znak CRC

Odpowiedź:

Adres Funkcja Nr bajtów Rejestr nr 1 Rejestr nr 2 CRC

0A 03 04 0000 00FA xxxx

 Adres: 0A, numer urządzenia peryferyjnego, które odpowiada: 10 w postaci dziesiętnej
 Funkcja: 03, Funkcja odczytu.
 Nr bajtów: 04, Liczba odebranych bajtów:

 Rejestr: 000000FA, wartość prądu obciążenia L1 z 1 miejscem po przecinku: 0xFA =  25.0 A
 CRC: xxxx, znak CRC

8�2�2�- MAPY MODBUS

Wszystkie zmienne mapy Modbus występują w układzie szesnastkowym.
Dla tych zmiennych została wprowadzona Funkcja 03 i 04�

8�2�2�1�- Pomiary w odbiorniku

Tabela 17: Mapy 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 przecinku

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

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

Moc bierna w odbiorniku B9 - BA BB - BC BD - BE - kVa z 2 miejscami po przecinku i znakiem 

cos ɸ w odbiorniku D1 D2 D3 - Z 3 miejscami po przecinku

THD prądu w odbiorniku 8C 8D 8E - % 1 miejscem po przecinku
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Tabela 18: Mapy pamięci Modbus: Pomiary w odbiorniku (Tabela 2)�

Parametr Prąd L1 Prąd L2 Prąd L3 Jednostki

Harmoniczna podstawowa 64 71 7E % 

3. harmoniczna 65 72 7F % 

5. harmoniczna 66 73 80 % 

7. harmoniczna 67 74 81 % 

9. harmoniczna 68 75 82 % 

11. harmoniczna 69 76 83 % 

13. harmoniczna 6A : 77 84 % 

15. harmoniczna 6B 78 85 % 

17. harmoniczna 6C 79 86 % 

19. harmoniczna 6D 7A 87 % 

21. harmoniczna 6E 7B 88 % 

23. harmoniczna 6F 7C 89 % 

25. harmoniczna 70 7D 8A % 

Tabela 19: Mapy pamięci Modbus: Pomiary w odbiorniku (Tabela 3)�

Parametr Prąd L1 Prąd L2 Prąd L3 Jednostki

Faza podstawowej harmonicznej 154 161 16E 0,001 x radianów

Faza 3. harmonicznej 155 162 16F 0,001 x radianów 

Faza 5. harmonicznej 156 163 170 0,001 x radianów 

Faza 7. harmonicznej 157 164 171 0,001 x radianów

Faza 9. harmonicznej 158 165 172 0,001 x radianów 

Faza 11. harmonicznej 159 166 173 0,001 x radianów 

Faza 13. harmonicznej 15A 167 174 0,001 x radianów

Faza 15. harmonicznej 15B 168 175 0,001 x radianów 

Faza 17. harmonicznej 15C 169 176 0,001 x radianów

Faza 19. harmonicznej 15D 16A 177 0,001 x radianów 

Faza 21. harmonicznej 15E 16B 178 0,001 x radianów 

Faza 23. harmonicznej 15F 16C 179 0,001 x radianów 

Faza 25. harmonicznej 160 16D 17A 0,001 x radianów 

Tabela 20: Mapy pamięci Modbus: Pomiary w odbiorniku (Tabela 4)�

Parametr  L1 L2  L3 Jednostki

Prąd podstawowy 1E0 1E1 1E2 A

Prądy harmoniczne 1E3 1E4 1E5 A

TDD 1EC 1ED 1EE %

8�2�2�2�- Pomiary w sieci
Tabela 21: Mapy pamięci Modbus: Pomiary w odbiorniku (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 i znakiem

Moc bierna w sieci C5 - C6 C7 - C8 C9 - CA - kvar z 2 miejscami po przecinku i znakiem

Moc pozorna w sieci CB-CC CD-CE CF- D0 - kVa z 2 miejscami po przecinku i znakiem 

cos ɸ w sieci D4 D5 D6 - Z 3 miejscami po przecinku

THD prądu w sieci 8F 90 91 - % 1 miejscem po przecinku

Częstotliwość sieci D7 - Hz z 1 miejscem po przecinku
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Tabela 22: Mapy pamięci Modbus: Pomiary w odbiorniku (Tabela 2)�

Parametr Prąd L1 Prąd L2 Prąd L3 Jednostki

Harmoniczna podstawowa 3C 49 56 % 

3. harmoniczna 3D 4A 57 % 

5. harmoniczna 3E 4B 58 % 

7. harmoniczna 3F 4C 59 % 

9. harmoniczna 40 4D 5A % 

11. harmoniczna 41 4E 5B % 

13. harmoniczna 42 4F 5C % 

15. harmoniczna 43 50 5D % 

17. harmoniczna 44 51 5E % 

19. harmoniczna 45 52 5F % 

21. harmoniczna 46 53 60 % 

23. harmoniczna 47 54 61 % 

25. harmoniczna 48 55 62 % 

Tabela 23: Mapy pamięci Modbus: Pomiary w odbiorniku (Tabela 3)�

Parametr Prąd L1 Prąd L2 Prąd L3 Jednostki

Faza podstawowej harmonicznej 12C 139 146 0,001 x radianów

Faza 3. harmonicznej 12D 13A 147 0,001 x radianów 

Faza 5. harmonicznej 12E 13B 148 0,001 x radianów 

Faza 7. harmonicznej 12F 13C 149 0,001 x radianów

Faza 9. harmonicznej 130 13D 14A 0,001 x radianów 

Faza 11. harmonicznej 131 13E 14B 0,001 x radianów 

Faza 13. harmonicznej 132 13F 14C 0,001 x radianów

Faza 15. harmonicznej 133 140 14D 0,001 x radianów 

Faza 17. harmonicznej 134 141 14E 0,001 x radianów

Faza 19. harmonicznej 135 142 14F 0,001 x radianów 

Faza 21. harmonicznej 136 143 150 0,001 x radianów 

Faza 23. harmonicznej 137 144 151 0,001 x radianów 

Faza 25. harmonicznej 138 145 152 0,001 x radianów 

Tabela 24: Mapy pamięci Modbus: Pomiary w odbiorniku (Tabela 4)�

Parametr  L1 L2  L3 Jednostki

Prąd podstawowy 1E6 1E7 1E8 A

Prądy harmoniczne 1E9 1EA 1EB A

TDD 1EF 1F0 1F1 %

8�2�2�3�- Inne parametry filtra AFQm IP54

Tabela 25: Mapy pamięci Modbus: Parametry filtra (Tabela 1)�

Parametr Adres Jednostki

Temperatura tranzystora IGBT 1(2) DB ºC z 1 miejscem po przecinku

Temperatura tranzystora IGBT 2(2) DC ºC z 1 miejscem po przecinku

Temperatura tranzystora IGBT 3(2) DD ºC z 1 miejscem po przecinku

Temperatura tranzystora IGBT 1(2) E7 ºC z 1 miejscem po przecinku

Temperatura tranzystora IGBT 2(2) E8 ºC z 1 miejscem po przecinku
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Tabela 25 (cd�): Mapy pamięci Modbus: Parametry filtra (Tabela 1)�

Parametr Adres Jednostki

Temperatura tranzystora IGBT 4(2)(3) F5 ºC z 1 miejscem po przecinku

Temperatura tranzystora IGBT 5(2)(3) F6 ºC z 1 miejscem po przecinku

Temperatura tranzystora IGBT 6(2)(3) F7 ºC z 1 miejscem po przecinku

Temperatura cewki indukcyjnej 3(2)(3) FB ºC z 1 miejscem po przecinku

Temperatura cewki indukcyjnej 4(2) (3) FC ºC z 1 miejscem po przecinku

Napięcie fazy L1 - L2 DE V z 1 miejscem po przecinku

Napięcie fazy L2 - L3 DF V z 1 miejscem po przecinku

Napięcie fazy L3 - L1 E0 V z 1 miejscem po przecinku

Napięcie dodatnie szyny DC E1 V z 1 miejscem po przecinku

Napięcie ujemne szyny DC E2 V z 1 miejscem po przecinku
(2)  W systemie urządzeń równoległych, wartości parametrów odpowiadają wartością urządzenia połączonego z RS-485.
(3)  Parametry dostępne tylko dla modeli 60A.

Tabela 26: Mapy pamięci Modbus: Parametry filtra (Tabela 2)

Parametr  L1 L2 L3 LN Jednostki

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

Napięcie fazy - w przewodzie neutralnym AA AB AC - V z 1 miejscem po przecinku

% wykorzystywanej mocy filtra. D8 D9 DA - %

THD napięcia BA BB BC - % 1 miejscem po przecinku

Tabela 27: Mapy pamięci Modbus: Parametry filtra (Tabela 3)

Parametr Adres Opis

Nr seryjny AFQm IP54(4) 2710 - 2711 Nº de serie Hi [10] + Low [11]

Wersja software DSP 10C -

Wersja software HMI 1C3 -
(4)  W system urządzeń równoległych, wartości parametrów  odpowiadają wartościom urządzenia połączonego z RS-485.

8�2�2�4�- Komunikaty filtra AFQm IP54

Tabela 28: Mapy pamięci Modbus: Parametry filtra (Tabela 1)

Parametr Adres

Stan urządzenia (5) 110

Bit Opis Stan

0x0001 Zatrzymany
1: ON
0: OFF0x0002 Aktywny

0x0004 Zresetować alarmy
(5)  W systemie urządzeń równoległych, wartości parametrów odpowiadają wartościom urządzenia połączonego z RS-485.

Tabela 29: Mapy pamięci Modbus: Parametry filtra (Tabela 2)

Parámetro Dirección

Mensajes de alarma 105 (valor Hi), 106 (valor Low)

Bit Descripción

0x00000000  Nie występują alarmy 

0x00000002 Alarm przetężenia L1
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Tabela 29 (cd�): Mapy pamięci Modbus: Parametry filtra (Tabela 2)

Bit Descripción

0x00000004 Alarm przetężenia L2

0x00000008 Alarm przetężenia L3

0x00000010 Alarm przepięcia L1

0x00000020 Alarm przepięcia L2

0x00000040 Alarm przepięcia L3

0x00004000 Alarm temperatury tranzystora IGBT 1

0x00008000 Alarm temperatury cewki indukcyjnej 1

0x00010000 Błąd warunków początkowych

0x00020000 Alarm rezonansu

0x00100000 Usterka styczników

0x00200000 Alarm temperatury cewki indukcyjnej 2

Tabela 30: Mapy pamięci Modbus: Parametry filtra (Tabela 3)

Parametr Adres

Warunki początkowe, z powodu których urządzenie się nie uruchamia. (6) 108

Bit Opis

0x0001 Trwa ładowanie szyny DC

0x0002 Napięcie minimalne sieci

0x0004 Wartość minimalna temperatury

0x0008 Błąd częstotliwości

0x0010 Trwa ładowanie szyny DC

0x0020 Minimalne napięcie w szynie DC

0x0040 Nierównowaga w szynie DC

0x0080 Urządzenie się nie komunikuje

0x0100 Błąd biegunowości

0x0200 Minimalny prąd obciążenia

0x0400 Maksymalny prąd obciążenia
(6)  W systemie urządzeń równoległych, wartości parametrów  odpowiadają wartościom urządzeń połączonych z RS-485.

Tabela 31: Mapy pamięci Modbus: Parametry filtra (Tabela 4)

Parametr Adres

Stan AFQm IP54 (7) 104

Stan (wartość dziesiątkowa) Opis

0 Rozruch

10, 20, 30 Kalibracja

40 Test przekaźników

50 Oczekuje na komunikację

60 Konfiguracja

100 Początek

200 Warunki początkowe

300 Zatrzymanie

400 Trwa synchronizacja

500 Obciążenie czyny DC

600 Działanie

666 Wyłączony

700 Alarm
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(7)  W system urządzeń równoległych, wartości parametrów  odpowiadają wartościom urządzenia połączonego z RS-485.

Tabela 32: Mapy pamięci Modbus: Parametry filtra (Tabela 5)

Parametr Adres

Stan harmonicznych 109

Bit Opis Stan

0x0001 Harmoniczna 3

1: Harmoniczna jest filtro-
wana

0: Harmoniczna wyłączona 
przez rezonans

0x0002 Harmoniczna 5

0x0004 Harmoniczna 7

0x0008 Harmoniczna 9

0x0010 Harmoniczna 11

0x0020 Harmoniczna 13

0x0040 Harmoniczna 15

0x0080 Harmoniczna 17

0x0100 Harmoniczna 19

0x0200 Harmoniczna 21

0x0400 Harmoniczna 23

0x0800 Harmoniczna 25
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 9.- KOMUNIKACJA ETHERNET

Przy podłączeniu urządzeń równolegle połączenie Ethernet można wykonać na dowolnym urządzeniu. 

        9�1�- CONEXIÓN

Filtr AFQm IP54 wyposażony jest w port Ethernet Ten rodzaj komunikacji tworzy sieć wewnętrzną z 
komunikacją za pomocą adresu IP.

Aby zdalnie monitorować urządzneie, należy podłączyć kabel komunikacyjny Ethernet do ekranu 
przedniego. (Rysunek 10).

Jeśli do tego portu zostaje podłączony komputer, jako kabla sieciowego należy użyć kabla etherneto-
wego krosowanego, jak pokazano na Rysunek 70�

 
Rysunek 70: Złączę RJ-45: Schemat krosowanego połączenia Ethernet�

        9�2�- STRONA INTERNETOWA

Urządzenie posiada własną stronę internetową do wyświetlania i konfigurowania parametrów.

Na Rysunek 71 wyświetla się ekran główny serwera web, z którego można uzyskać dostęp do całej 
informacji filtra AFQm IP54.

Rysunek 71: Ekran główny strony internetowej�
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Można zmienić język strony za pomocą przycisków w prawej górnej części strony. 

Aby zmodyfikować parametry Konfiguracji należy wprowadzić nazwę Użytkownika i Hasło w rozdziale 
Administrator�  

Dostępne są dwa rodzaje użytkowników:

 1�- Użytkownik z dostępem do wpisywania, admin:
Tabela 33: Użytkownik i hasło ustawione początkowo dla użytkownika z dostępem do wpisywania�

Użytkownik i Hasło ustawione początkowo

Użytkownik admin

Hasło admin

 2�- Użytkownik z dostępem do odczytu, admin:
Tabela 34: Użytkownik i hasło ustawione początkowo dla użytkownika z dostępem do odczytu�

Użytkownik i Hasło ustawione początkowo

Użytkownik user

Hasło user

Ze względów bezpieczeństwa należy zmienić hasła dostępu do strony inter-
netowej.
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 10.- KONSERWACJA

Filtr aktywny AFQm IP54 wymaga obsługi prewencyjnej w minimalnym zakresie.

Zaleca się przestrzegać wytycznych zawartych w tym rozdziale, aby uniknąć przed-
wczesnego zużycia podzespołów urządzenia.

Tabela 35 zawiera wykaz prac konserwacyjnych wraz z ich odpowiednimi przedziałami czasowymi.

Tabela 35: Konserwacja AFQm IP54

Opis Urządzenia Przedział czasowy

Konserwacja standardowa Moduły 
wewnętrzne 12 miesięcy

Wymiana wentylatorów chłodzących Moduły 
wewnętrzne 40000 h

Konserwacja mat filtracyjnych Szafa AFQm IP54 12 miesięcy

AFQm-xxx-070C, AFQm-xxx-140C, AFQm-xxx-210C i 
AFQm-xxx-280C:
Konserwacja ochronników przeciwprzepięciowych

Szafa AFQm IP54
co 12 miesięcy i po działaniu 
niekorzystnych czynników at-

mosferycznych

Uwaga: Przedziały czasowe wykonywania czynności konserwacyjnych mogą się różnić w zależności o 
warunków pracy urządzenia i czynników środowiskowych.

Urządzenie kontroluje czas między wykonywanymi zabiegami konserwacyjnymi i wyświetla symbol  

, na głównym ekranie modułu, jeśli konieczna jest konserwacja. 

Należy przestrzegać instrukcji dotyczących konserwacji opisanych w rozdziale “10. KON-
SERWACJA” w instrukcji modułów wewnętrznych“ AFQm (M217B01-18-xxx)”.

Należy postępować według zasad bezpieczeństwa opisanych w rozdziale „“ZASADY 
BEZPIECZEŃSTWA” przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac konserwacyjnych na filtrach 
AFQm IP54.
Nieprzestrzeganie wymienionych instrukcji może spowodować obrażenia a nawet 
śmierć�

Urządzenie zawiera podzespoły, które osiągają wysokie temperatury� Należy pozo-
stawić urządzenie, aby ostygło przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac konserwa-
cyjnych�
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        10�1�- MATY FILTRUJĄCE

W szafie AFQm IP54 należy czyścić maty filtrujące zawarte w filtrach wejścia powietrza. Filtry wyjścio-
we nie wymagają konserwacji.

Filtry wejściowe 

Lorem ipsum

Rysunek 72: Filtry wejściowe AFQm IP54�

Ostępy czasowe ich czyszczenia zależeć będą od warunków otoczenia, w którym zainstalowano urzą-
dzenie, oraz w jaki sposób jest ono używane. 

Demontaż mat filtrujących należy wykonywać z zewnętrznej strony drzwi, bez konieczności ich otwie-
rania, ani zatrzymywania urządzenia. W tym celu można otworzyć pokrywkę filtra uruchamiając za-
padkę (Rysunek 73).

Rysunek 73:  Demontaż mat filtrujących�

Maty filtrujące są typu G3. Należy je zastąpić, wytrzepać lub odkurzyć, aby wyczyścić je z brudu. 

Jeśli nadmiar brudu zebranego na matach filtrujących będzie znacząco wpływać na działanie urzą-
dzenia, AFQm IP54 wyświetli na ekranie alarm. Tak się stanie, gdy ograniczenie przepływu powietrza 
będzie takie, że urządzenie nie będzie mogło przekroczyć 50% swojej wydajności. 

W każdym przypadku, zaleca się czyszczenie elementów filtrujących przynajmniej raz na rok.
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10�2�- KONSERWACJA OCHRONNIKÓW PRZECIWPRZEPIĘCIOWYCH: AFQm IP54 70A, 140A, 210A 
i 280A

Urządzenie wyposażone jest w wyjmowane ochronniki przeciwprzepięciowe, do których dostęp moż-
liwy jest od strony przedniej. Mają także wbudowany wskaźnik, którego zielony kolor świadczy o pra-
widłowym działaniu ochronnika.

     

Ochronniki przeciwprzepięciowe

Rysunek 74: Ochronniki przeciwprzepięciowe�

Ochronniki są chronione poprzez bezpieczniki typu NH00.

Te urządzenia służą do ochrony przed przepięciami przejściowymi, które mogą pojawiać się w sieci 
zasilającej, głównie z powodu zakłóceń meteorologicznych.
Należy sprawdzić czy wskaźnik nadal pokazuje kolor zielony, przynajmniej raz w roku oraz w przypadku 
wystąpienia niekorzystnych zdarzeń meteorologicznych (burze, pioruny ...).

W przypadku konieczności wymiany, wskaźnik zmieni kolor na czerwony. W tym przypadku należy rów-
nież sprawdzić stan powiązanego bezpiecznika. Bezpieczniki NH00 mają wbudowany wskaźnik stanu, 
który jest widoczny po odsłonięciu pokrywy przedniej.

W przypadku konieczności wykonania jakiejkolwiek operacji wewnątrz strefy połą-
czeń, należy odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.

Należy zawsze wymieniać ochronniki przeciwprzepięciowe i bezpieczniki na ich odpowiedniki tego 
samego typu Tabela 36. 

Tabela 36: Opis ochronnika przeciwprzepięciowego i bezpieczników�

Opis
Ochronnik przeciwprzepięciowy Cirprotec PSC-12,5/400

Bezpiecznik NH00 100A gG/gL 80kA 690V~

Ochronniki przeciwprzepięciowe to typ „kaset wsuwanych”, które można po prostu wyjąć, wyciągając z 
zewnątrz bez użycia żadnego narzędzia. Do wymiany bezpieczników, należy użyć przyrządu do wycią-
gania bezpieczników typu NH.
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 11.- CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Napięcie sieciowe

Napięcie znamionowe Un

AFQm-3WF-xxxx-480 AFQm-4WF-xxxx-400

208 ... 480 V ~ F-F ± 10% 208 ... 400 V ~ F-F ± 10%

AFQm-3WF-xxxx-690 AFQm-4WF-xxxx-550

230 ... 690 V~ F-F ± 10% 230 ... 550 V~ F-F ± 10%

Częstotliwość Fn 50 / 60 Hz ± 5%

Maksymalne THD napięcia 25 %

Układ uziomowy TN, TT

Moc     
                                  AFQm-xxx-100C AFQm-xxx-200C  

Napięcie znamionowe izolacji Ui 480 V 480 V

Wytrzymywane napięcie impulsowe w Uim 4kV, CAT III Klasa 1 4kV, CAT III Klasa 1

Prąd znamionowy  (faza) Ina faza 100 A 200 A

Prąd znamionowy  (w przewodzie neutralnym) Ina 
neutralny 300 A 600 A

Prąd krótkotrwały lcw 3.5 kA  1 sekunda 3.5 kA  1 sekunda

Prąd szczyt lpk 84 kA szczyt 84 kA szczyt

Prąd zwarciowy warunkowy Icc 40 kA 40 kA 

Jednoczesność RDF 1 1

Pobór maksymalny 2070 W 4140 W

Prąd maksymalny (faza) 100 A RMS 200 A RMS

Prąd maksymalny (przewód neutralny) 300 A RMS 600 A RMS

Współczynnik szczytu 2:1 2:1

Maksymalna moc

480V
 AFQm-3WF-100C AFQm-3WF-200C  

76300 VA 152600 VA

400V
 AFQm-4WF-100C AFQm-4WF-200C  

69000 VA 138000 VA

                                  AFQm-xxx-300C AFQm-xxx-400C  

Napięcie znamionowe izolacji Ui 480 V 480 V

Wytrzymywane napięcie impulsowe w Uim 4kV, CAT III Klasa 1 4kV, CAT III Klasa 1

Prąd znamionowy  (faza) Ina faza 300 A 400 A

Prąd znamionowy  (w przewodzie neutralnym) 
Ina neutralny

900 A 1200 A

Prąd krótkotrwały lcw 3.5 kA  1 sekunda 3.5 kA  1 sekunda

Prąd szczyt lpk 84 kA szczyt 84 kA szczyt

Prąd zwarciowy warunkowy Icc 40 kA 40 kA 

Jednoczesność RDF 1 1

Pobór maksymalny 6210 W 8280 W

Prąd maksymalny (faza) 300 A RMS 400 A RMS

Prąd maksymalny (przewód neutralny) 900 A RMS 1200 A RMS

Współczynnik szczytu 2:1 2:1

Maksymalna moc

480V
 AFQm-3WF-300C AFQm-3WF-400C  

228900 VA 305200 VA

400V
 AFQm-4WF-300C AFQm-4WF-400C  

207000 VA 276000 VA
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                                  AFQm-xxx-070C AFQm-xxx-140C  

Napięcie znamionowe izolacji Ui 690 V 690 V

Wytrzymywane napięcie impulsowe w Uim 6kV, CAT III Klasa 1 6kV, CAT III Klasa 1

Prąd znamionowy  (faza) Ina faza 70 A 140 A

Prąd znamionowy  (w przewodzie neutralnym) Ina 
neutralny 210 A 420 A

Prąd krótkotrwały lcw 3.5 kA  1 sekunda 3.5 kA  1 sekunda

Prąd szczyt lpk 84 kA szczyt 84 kA szczyt

Prąd zwarciowy warunkowy Icc 40 kA 40 kA 

Jednoczesność RDF 1 1

Pobór maksymalny

AFQm-3WF-070C AFQm-3WF-140C

2200 W 4400 W

AFQm-4WF-070C AFQm-4WF-140C

2000 W 4000 W

Prąd maksymalny (faza) 70 A RMS 140 A RMS

Prąd maksymalny (przewód neutralny) 210 A RMS 420 A RMS

Współczynnik szczytu 2:1 2:1

Maksymalna moc

690V
 AFQm-3WF-070C AFQm-3WF-140C  

84000 VA 168000 VA

550V
 AFQm-4WF-070C AFQm-4WF-140C  

67000 VA 134000 VA

                                  AFQm-xxx-210C AFQm-xxx-280C  

Napięcie znamionowe izolacji Ui 690 V 690 V

Wytrzymywane napięcie impulsowe w Uim 6kV, CAT III Klasa 1 6kV, CAT III Klasa 1

Prąd znamionowy  (faza) Ina faza 210 A 280 A

Prąd znamionowy  (w przewodzie neutralnym) Ina 
neutralny 630 A 840 A

Prąd krótkotrwały lcw 3.5 kA  1 sekunda 3.5 kA  1 sekunda

Prąd szczyt lpk 84 kA szczyt 84 kA szczyt

Prąd zwarciowy warunkowy Icc 40 kA 40 kA 

Jednoczesność RDF 1 1

Pobór maksymalny

AFQm-3WF-210C AFQm-3WF-280C

6600 W 8800 W

AFQm-4WF-210C AFQm-4WF-280C

6000 W 8000 W

Prąd maksymalny (faza) 210 A RMS 280 A RMS

Prąd maksymalny (przewód neutralny) 630 A RMS 840 A RMS

Współczynnik szczytu 2:1 2:1

Maksymalna moc

690V
 AFQm-3WF-210C AFQm-3WF-280C  

252000 VA 336000 VA

550V
 AFQm-4WF-210C AFQm-4WF-280C  

201000 VA 268000 VA

Pomiar prądu                                                                       

Typ Przekładnik: 5/5A ... 5000/5A

Reakcja na częstotliwość do 2500 Hz / 3000 Hz (60 Hz)

Pobór 1.5 VA przekładnik
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Filtr

Filtrowanie 2 ... do 50. Harmonicznej (opcja wyboru)

Czas odpowiedzi < 100 μs

Kompensacja faz Opcja wyboru

Kompensacja mocy biernej Opcja wyboru

Programowanie pierszeństwa Opcja wyboru

Podłączenie równoległe Do 100 jednostek różnego kalibru
Podłączenie przekładników tylko do jednostkii Master

AFQm-3WF-100R(8) AFQm-4WF-100R(8)

Wydajność (filtrowania harmonicznych 5�/7�) 97.2 % 97.2 %

Wydajność (bierna) 98 % 98 %

AFQm-3WF-070C(8) AFQm-4WF-070C(8)

Wydajność (filtrowania harmonicznych 5�/7�) 97.5 % 96.9 %

Wydajność (bierna) 97.8 % 97.2 %

Bezpieczniki: AFQm-xxx-100R(8)                                                              

Ilość 2 na fazę

Typ Typ BS88 100A, 500Vac, gG 80kA  I2t 76.5kA2s

Bezpieczniki: AFQm-xxx-070C(8)

Ilość 2 na fazę

Typ Typ BS88/A4 63A, 660/690Vac, gG 80kA I2t 23kA2s
(8) Moduły wewnętrzne.

Komunikacja RS-485

Magistrala fieldbus RS-485

Protokół komunikacyjny Modbus RTU

Prędkość 9600 bps

Bity stopu 1

Parzystość bez 

Komunikacja Ethernet

Protokół sieciowy TCP/IP, Modbus TCP

Interfejs użytkownika 

 Wyświetlacz TFT dotykowy  7” kolorowy
Serwer internetowy i Datalogger

Charakterystyka otoczenia

Warunki otoczenia Indoor conditioned IEC 60721-3-3

Temperatura robocza -10ºC ... +50ºC

Temperatura przechowywania  -20ºC ... +55ºC

Wilgotność względna (bez kondensacji) 0 ... 95%

Maksymalna wysokość

3000 m n.p.m. ( 2000 n.p.m. bez ograniczania wydajności)

AFQm-3WF-xxxx-690,  AFQm-4WF-xxxx-550

5000 m n.p.m.

Stopień ochrony IP54

Kategoria napięcia

OVC III 300V

AFQm-3WF-xxxx-690,  AFQm-4WF-xxxx-550

OVC III 600V

Stopień zanieczyszczenia 2
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 (cd�) Charakterystyka otoczenia

Wytrzymałość na uderzenia IK 10

Kompatybilność elektromagnetyczna Instalacja w środowisku typy A

Normy

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

Urządzenia przemysłowe, naukowe i medyczne� Charakterystyki zaburzeń radio-
elektrycznych� Poziomy i metody pomiarów� EN 55011:2011 

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) Część 6-2: Normy ogólne� Odporność 
środowisk przemysłowych� EN 61000-6-2:2006

Wymagania bezpieczeństwa dla systemów zasilania z przekształnikami półprzewo-
dowymi Część 1 Postanowienia ogólne (Ratyfikowana przez AENOR w listopadzie 
2012r�)

EN 62477-1:2012

Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe� Część 1 Postanowienia ogólne� EN 61439-1:2011

  Charakterystyki mechaniczne  

Wymiary (mm) Rysunek 75

Masa

AFQm-xxx-070C AFQm-xxx-100C AFQm-xxx-140C AFQm-xxx-200C

220 kg 217 kg 280 kg 276 kg

AFQm-xxx-210C AFQm-xxx-280C AFQm-xxx-300C AFQm-xxx-400C

340 kg 400 kg 335 kg 394 kg

Obudowa Szafa samonośna ze stalowej blachy, do montażu we wnętrzu, nie zawiera części demon-
towalnych.

Hałas

AFQm-xxx-070C AFQm-xxx-100C AFQm-xxx-140C AFQm-xxx-200C

< 61 dBA < 61 dBA < 64 dBA < 64 dBA

AFQm-xxx-210C AFQm-xxx-280C AFQm-xxx-300C AFQm-xxx-400C

< 67 dBA < 70 dBA < 67 dBA < 70 dBA

Połączenia

Prąd

Typ

Sprężyna 2.5 mm2

Uziemienie  (9)

Typ

Zacisk pierścieniowy 8 mm 10 Nm Hex 13 mm

Ethernet

Typ

RJ-45

Sieć

Filtr 
Nakładka 

stykowa (10) Wiertarka  Śruba Szerokość końcówki  
AFQm-xxx-070C

30x3

1xM10 M10 8.8

≤ 32 mm

45 Nm

AFQm-xxx-100C

AFQm-xxx-140C

40x5 ≤ 37 mm
AFQm-xxx-200C

AFQm-xxx-210C

AFQm-xxx-280C
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 (cd�) Połączenia

Filtr 
Nakładka 

stykowa (10) Wiertarka  Śruba Szerokość końcówki  
AFQm-xxx-300C

40x10 1xM10 M10 8.8 ≤ 37 mm 45 Nm
AFQm-xxx-400C

Przwód neutralny

AFQm-xxx-070C
50x10

2xM10

M10 8.8

≤ 32 mm

45 Nm

AFQm-xxx-100C

AFQm-xxx-140C

80x10

≤ 37 mm

AFQm-xxx-200C

AFQm-xxx-210C

AFQm-xxx-280C

AFQm-xxx-300C
100x10 3xM10

AFQm-xxx-400C
(9) Jeśli przewody w fazie (sieć i przewód neutralny) mają więcej niż 32 mm2, wtedy przewód doziemny może mieć o połowę 
mniejszy przekrój niż przewody fazowe.
(10Płytki podłączeniowe pozwalają na umieszczenie kabli po dwóch stronach, umożliwiając położenie dwóch kabli na wier-
tło.
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 12.- OBSŁUGA TECHNICZNA

 13.- GWARANCJA

• Zwrot produktu zostanie przyjęty i odpowiednia naprawa zostanie wykonana pod wa-
runkiem, że do zwracanego urządzenia zostanie dołączona informacja ze wskazaniem 
zaobserwowanej wady lub przyczyn zwrotu.
• Gwarancja traci ważność, w przypadku gdy urządzenie było nieprawidłowo użytko-
wane lub jeśli nie były przestrzegane wskazówki dotyczące magazynowania, 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 gra-
nicznych 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 kon-
sekwencji, niniejsza gwarancja nie ma zastosowania 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 modyfikacji urządzenia bez zgody producenta.

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 produkcji, które 
zostaną zwrócone w okresie obowiązywania gwarancji.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących działania lub awarii urządzenia, należy skontak-
tować 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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