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1

Informacje ogólne

Automatyczny regulator napięcia MMB-ARN-1 to specjalistyczny układ energoelektroniczny,
służący do regulacji oraz symetryzacji napięcia w punkcie przyłączenia do sieci energetycznej nN
z odnawialnymi źródłami energii.
Regulator składa się m.in. z transformatorów szeregowych dodających napięcie oraz
dwukierunkowego przekształtnika energoelektronicznego. Transformator włączony szeregowo
w główny tor prądowy zasilany jest przez przekształtnik energoelektroniczny realizujący algorytm
regulacji napięcia.
Dane znamionowe regulatora podano w Tab. 1.
Tab. 1 Dane znamionowe automatycznego regulatora napięcia MMB-ARN-1
Typ
Producent
Zakres regulacji
Rok produkcji
Dokładność regulacji
Znamionowe napięcie sieci
Dopuszczalne obciążenie toru głównego
Maksymalna moc wyjściowa falownika regulatora
napięcia od strony transformatora szeregowego
Maksymalna moc wyjściowa falownika regulatora
napięcia od strony sieci zasilającej
Warunki pracy

MMB-ARN-1
MMB Drives sp. z o.o.
±10% napięcia znamionowego
2021
(UR = 0÷10%Un : 0,1%) -/+10%
400 VAC±10%
64 kW
10 kW
15 kW
Temperatura -20°C ÷ 40°C,
wilgotność 95% bez kondensacji
rozdzielnica słupowa RS-W prod. ZPUE
wym. 1280x800x600 mm
220 kg

Wymiary zewnętrzne, obudowa
Masa
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1.1 Wymagania środowiskowe instalacji
1. Regulator zabudowany w rozdzielnicy słupowej RS-W przewidziany jest do montażu na słupie
energetycznym. Słup energetyczny musi wytrzymać obciążenie regulatora o masie
250 kg na wysokości określonej w punkcie 2.
2. Rozdzielnicę RS-W należy zainstalować na systemowej konstrukcji stalowej przymocowanej
w sposób trwały do słupa. Maksymalna wysokość zawieszenia instalacji (dolna ściana
obudowy regulatora) nie może być większa niż 120 cm od ziemi. Systemowa konstrukcja
wsporcza wchodzi w skład dostawy.
3. Elementy mocujące rozdzielnicę oraz konstrukcję wsporczą do słupa (profile, obejmy,
połączenia śrubowe itp.) należy dostosować do wymiarów słupa. Elementy te nie są objęte
zakresem dostawy.
4. Przykładowy sposób montażu regulatora na słupie przedstawiono na Rys. 1

Rys. 1 - Sposób montażu regulatora na słupie
5. Kable podłączeniowe należy wprowadzić do regulatora poprzez podejścia w dachu
rozdzielnicy. Należy bezwzględnie zapewnić ich szczelność stosując np. ogólnodostępne
koszulki termokurczliwe tzw. palczatki lub inne rozwiązania techniczne. Przykładowy sposób
uszczelnienia podejść kablowych przedstawiono na Rys. 2
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Rys. 2 - Przykład prawidłowego uszczelniania podejść kablowych

1.2 Zasady bezpiecznego użytkowania regulatora
Automatyczny regulator napięcia MMB-ARN-1 jest specjalistycznym urządzeniem
energoelektronicznym, wymagającym profesjonalnego montażu i obsługi według zaleceń
producenta. Przestrzeganie zamieszczonych poniżej wytycznych pozwoli na długie i bezawaryjne
użytkowanie regulatora.
 Przed uruchomieniem regulatora należy zapoznać się z instrukcją.
 Montaż, uruchomienie, prace serwisowe może wykonać tylko odpowiednio przeszkolony
i posiadający niezbędne uprawnienia personel.
 Wszelkie prace przyłączeniowe przy regulatorze należy wykonywać w trybie bypass
opisanym w punkcie 5.1.
 Przed pierwszym uruchomieniem regulatora należy sprawdzić, czy zostało ono prawidłowo
zainstalowane.
 Po wyłączeniu regulatora należy pamiętać, że obwód pośredniczący przekształtnika pozostaje
naładowany jeszcze przez pewien czas. Ze względów bezpieczeństwa należy odczekać 5
minut od momentu wyłączenia, zanim rozpocznie się prace serwisowo – techniczne.
 Nie wolno wykonywać samodzielnych napraw i przeróbek regulatora. Wszelkie naprawy
regulatora mogą być wykonywane wyłącznie przez serwis producenta.

1.3 Warunki środowiskowe pracy oraz przechowywania
Regulator został zaprojektowany do pracy na wolnym powietrzu.
Dopuszczalny zakres temperatury otoczenia przy pracy od -20°C do +40°C.
Regulator posiada wbudowane elementy grzewcze zapewniające możliwość uruchomienia w
niskich temperaturach. Sterowanie ogrzewaniem szafy odbywa się automatycznie wg nastaw
producenta.

1.4 Prace konserwacyjne i serwisowe
Automatyczny regulator napięcia MMB-ARN-1 jest zaprojektowany jako urządzenie
bezobsługowe, niewymagające od użytkownika prac konserwacyjnych, pod warunkiem zapewnienia
mu warunków z punktu 1.3.
W przypadku konieczności wykonania prac serwisowych przed ich rozpoczęciem należy
upewnić się, że regulator przełączono w tryb bypass oraz rozłączniki bezpiecznikowe F1 i F2 są
otwarte. Ze względów bezpieczeństwa należy odczekać 5 minut od momentu wyłączenia, zanim
rozpocznie się prace serwisowo – techniczne.
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1.5 Zgodność regulatora z normami
Automatyczny regulator napięcia MMB-ARN-1 jest zgodny z normami:
1. 2014/35/WE - Dyrektywa niskonapięciowa LVD
(PN-EN 50525-1:2011, PN-EN 60309-1:2002/AC1:2015-01, PN-EN 60309-2:2002/A2:2012,
PN-EN 61800-5-1:2007, PN-EN 62477-1:2013-06),
2. 2014/30/UE - Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej EMC
(IEC61000-3-3, IEC61000-3-2, PN-EN 61000-6-1:2008),
3. 2006/42/WE - Dyrektywa Maszynowa
(PN-EN ISO 12100:2012, PN-EN 894-1+A1:2010, PN-EN 894-4:2010,
PN-EN ISO 13849-1:2016-02, PN-EN 62061:2008, PN-EN ISO 13850:2016-03,
PN-EN 60204-1:2010)
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Budowa regulatora
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Rys. 3 - Schemat ideowy automatycznego regulatora napięcia
Schemat ideowy automatycznego regulatora napięcia MMB-ARN-1 przedstawia Rys. 3.
Automatyczny regulator napięcia MMB-ARN-1 jest urządzeniem kompaktowym,
umieszczonym w rozdzielnicy słupowej RS-W prod. ZPUE. Rozdzielnica posiada otwierane drzwi od
strony przedniej i tylnej. Wewnątrz rozdzielnicy od strony przedniej znajdują się m. in. podzespoły
głównego toru prądowego regulatora. Są to następujące elementy:
 X1 i X2 - złącza szynowe 6÷95 mm2 do podłączenia przewodów głównego toru
prądowego linii,
 LEM1÷LEM3 - przetworniki do pomiaru prądu w głównym torze prądowym linii,
 F1 i F2 - rozłączniki bezpiecznikowe typu RBK00 z wkładkami bezpiecznikowymi 100A gG
w torze głównym po dwóch stronach transformatora szeregowego,
 Q1 - rozłącznik mocy N2-160 z napędem zdalnym NZM2-XR208-240AC,
 F8÷F10 - wyłączniki nadprądowe obwodu pomiaru napięcia,
 S1 - włącznik zasilania obwodów elektronicznych i komunikacyjnych regulatora,
 H1 - lampka sygnalizacyjna zielona - sygnalizuje tryb pracy normal,
 H2 - lampka sygnalizacyjna czerwona - sygnalizuje awarię (wymagany serwis),
 dodatkowa aparatura niskonapięciowa (zasilacze, zabezpieczenia, grzałka, gniazda
wtykowe 230V, itp.).
Wewnątrz rozdzielnicy od strony tylnej znajdują się następujące elementy:
 przekształtnik dwukierunkowy,
 układ wstępnego ładowania obwodu DC przekształtnika,
 T1÷T3 - transformatory szeregowe - 3 szt.,
 dodatkowa aparatura niskonapięciowa (styczniki, zabezpieczenia, grzałka, itp.).
Rozmieszczenie poszczególnych elementów pokazano na Rys. 4 i Rys. 5.
Dodatkowo wewnątrz rozdzielnicy umieszczono komputer wraz z modemem LTE
zapewniającym komunikację i zdalne sterowanie regulatorem. Zasilanie bezprzerwowe komputera
i modemu zapewnia UPS.
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Rys. 4 - Widok modelu otwartej rozdzielnicy z przodu
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Rys. 5 - Widok modelu otwartej rozdzielnicy z tyłu
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Zasada działania regulatora

Po podłączeniu regulatora do sieci zgodnie z punktem 4 i podaniu napięcia od strony sieci
przepływ prądu następuje przez zaciski przyłączeniowe X1 i X2 oraz rozłącznik Q1 z zamkniętymi
stykami.
Pomocnicze układy zapewnią zasilanie układu UPS. Z układu UPS zasilana jest elektronika
przekształtnika dwukierunkowego regulatora, napęd zdalny rozłącznika Q1 oraz komputer i modem
LTE. Urządzenia te włączają się automatycznie po uzyskaniu zasilania z UPS.
W torze prądowym za zaciskami przyłączeniowymi X1 mierzone są wartości prądów
płynących w trzech fazach sieci. Mierzone są również wartości napięć przed i za rozłącznikiem Q1.
Uruchomienie regulatora napięcia może nastąpić zdalnie poprzez panel operatorski opisany
w punkcie 5.
Po uruchomieniu rozłącznik mocy Q1 zostaje otwarty, a przepływ prądu następuje poprzez
rozłączniki F1 i F2 oraz uzwojenia wtórne transformatorów dodawczych T1, T2 i T3. Uzwojenia
pierwotne transformatorów pozostają zwarte przez stycznik K2.
Regulator może realizować algorytmy regulacji w punkcie przyłączenia do sieci po otwarciu
stycznika K2. Wyłączenie regulatora powoduje zamknięcie stycznika K2 w obwodzie transformatorów
oraz zamknięcie rozłącznika Q1 (tryb bypass lub standby).
Podstawą działania regulatora napięcia podczas normalnej pracy jest dodawanie napięcia
w punkcie włączenia szeregowo do linii nN transformatorów dodawczych T1÷T3.

3.1 Działanie podczas zwarcia w sieci
Pojawienie się zwarcia w linii prowadzi do przepływu prądu zwarciowego w linii nN i przez
uzwojenie wtórne transformatorów dodawczych. Prąd w sieci jest monitorowany w systemie
sterowania mikroprocesorowego i jeżeli jego wartość przekroczy dopuszczalny zakres włączany jest
łącznik tyrystorowy K3. W pętlę zwarcia występującego za regulatorem napięcia wprowadzana jest
impedancja zwarciowa transformatorów dodawczych wynikająca z indukcyjności rozproszenia.
Rezystancję transformatora dodawczego można pominąć w dalszych rozważaniach ze względu na
małą wartość. Specjalna konstrukcja transformatorów toroidalnych zapewnia bardzo małe
rozproszenie. Indukcyjność zwarciowa transformatorów jednofazowych zastosowanych
w regulatorze napięcia wynosi ok. 5 H, co prowadzi do reaktancji równej 0,00157 . Zwarty
transformator dodawczy nie wprowadza zatem istotnych wartości impedancji do pętli zwarcia.

3.2 Procentowy spadek napięcia znamionowego przy znamionowym prądzie
Łącznik tyrystorowy K3 załączany jest w czasie mniejszym niż 0,5 ms, co zabezpiecza
tranzystory falownika. Spadek napięcia na tyrystorach wynosi ok. 1 V, co wprowadza spadek napięcia
w obwodzie wtórnym wynoszący 0,05 V. Działanie łącznika tyrystorowego podczas zwarć nie
zwiększa impedancji pętli zwarcia w istotny sposób i może być pominięte w obliczeniach prądów
zwarcia i zabezpieczeń. Ze względu na ograniczoną pojemność cieplną tyrystorów po czasie
mniejszym od ok. 20 ms zwierany jest stycznik K2. Po czasie ok. 100 ms zamykany jest rozłącznik Q1
całkowicie bocznikujący transformator dodawczy regulatora napięcia, który nie bierze udziału
w dalszym rozwoju zwarcia.
Rozłączniki F1 i F2 służą do odłączania regulatora w czasie prac serwisowych.
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4

Podłączenie regulatora do sieci

Uwaga! Wszystkie prace przyłączeniowe regulatora wykonywać w trybie bypass
opisanym w punkcie 5.1.
Regulator należy włączyć do przewodów fazowych linii zasilającej szeregowo. Przewód PEN
można podłączyć w sposób odczepowy lub szeregowy. Wszystkie wymagane podłączenia należy
wykonywać w przedniej części rozdzielni. Zaciski przyłączeniowe regulatora pokazane na Rys. 6
znajdują się w górnej części rozdzielni.

L1

Listwa X1 - Zasilanie
L2
L3
PEN

Listwa X2 - Odbiory
L1
L2
L3
PEN

Rys. 6 - Zaciski przyłączeniowe regulatora (od strony przedniej)
Przewody od strony zasilającej należy przyłączyć do górnych zacisków czterech lewych złącz
szynowych X1 w górnej części rozdzielni od strony przedniej.
Przewody od strony odbiorców należy przyłączyć do górnych zacisków prawych złącz
szynowych X2 znajdujących się obok.
Specyfikacja zacisków przyłączeniowych:
 dopuszczalny przekrój przewodów 6 do 95 mm2,
 napięcie znamionowe
1000V AC/DC,
 moment obr. dokręcania
12 Nm (6-25 mm2),
22 Nm (35-95 mm2),
 montaż
klucz sześciokątny (IMBUS) rozmiar 6.
Dodatkowo należy zapewnić uziemienie rozdzielni poprzez połączenie szyną miedzianą
wyprowadzoną na zewnątrz w dolnej części obudowy.
Przed podłączeniem przewodów zasilających regulator do linii nn-0,4 kV należy upewnić się,
że rozłącznik mocy Q1 w dolnej części rozdzielni jest w stanie zamkniętym. Stan taki jest
sygnalizowany widocznymi polami „discharged” ON (Rys. 10c).
Jeżeli rozłącznik mocy Q1 nie jest w stanie zamkniętym, należy postępować zgodnie
z punktem 6 niniejszej instrukcji i dokonać ręcznego zamknięcia styków.
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Tryby pracy regulatora

5.1 Tryb pracy bypass

4×25

X1

Q1
N2-160
NZM2-XR208-240AC

LEM1÷3

X2

4×25

Sieć

Odbiory
F1
RBK00
gG 100A

T1÷T3

F2
RBK00
gG 100A

F8-F10

Regulator
Napięcia

S1 OFF

Rys. 7 - Tryb pracy bypass
Tryb pracy bypass (Rys. 7) oznacza taką konfigurację regulatora, która zapewnia przepływ
prądu od strony zasilania do odbiorców poprzez zamknięty rozłącznik mocy Q1. Stan taki jest
sygnalizowany widocznymi polami „discharged” ON (Rys. 10c).
Jeżeli rozłącznik mocy Q1 nie jest w stanie zamkniętym, należy postępować zgodnie
z punktem 6 niniejszej instrukcji i dokonać ręcznego zamknięcia styków.
Należy upewnić się, że rozłączniki bezpiecznikowe F1 i F2 oraz wyłączniki nadprądowe F8÷F10
są otwarte i uniemożliwiają zasilanie regulatora. Przełącznik S1 w pozycji OFF.
Tryb pracy bypass konieczny jest przy pracach przyłączeniowych oraz serwisowych.

5.2 Tryb pracy standby
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Rys. 8 - Tryb pracy standby
Tryb pracy standby (Rys. 8) oznacza taką konfigurację regulatora, która zapewnia przepływ
prądu od strony zasilania do odbiorców poprzez zamknięty rozłącznik mocy Q1. Stan taki jest
sygnalizowany widocznymi polami „discharged” ON (Rys. 10c).
12

Rozłączniki bezpiecznikowe F1 i F2 oraz wyłączniki nadprądowe F8÷F10 w stanie zamkniętym
umożliwiają zasilanie obwodów regulatora. Przełącznik S1 w pozycji ON.

5.3 Tryb pracy normal
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Rys. 9 - Tryb pracy normal
Tryb pracy normal (Rys. 9) oznacza taką konfigurację regulatora, która zapewnia przepływ
prądu od strony zasilania do odbiorców poprzez uzwojenia transformatorów dodawczych T1÷T3.
Rozłącznik mocy Q1 jest w pozycji otwartej sygnalizowanej widocznymi polami „discharged”
OFF (Rys. 10a).
Rozłączniki bezpiecznikowe F1 i F2 oraz wyłączniki nadprądowe F8-F10 są w pozycji
zamkniętej. Przełącznik S1 w pozycji ON.
Regulator realizuje algorytmy regulacji napięcia i symetryzacji prądów w punkcie
przyłączenia.
Lampka sygnalizacyjna H1 (zielona) sygnalizuje realizację algorytmów regulacji napięcia
i symetryzacji prądów w miejscu zainstalowania.
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6

Załączenie regulatora w tryb normal
W celu załączenia regulatora w tryb normal należy:
1. zamknąć rozłączniki bezpiecznikowe F1 i F2 wyposażone w sprawne wkładki
bezpiecznikowe,
2. załączyć wyłączniki nadprądowe F8÷F10,
3. załączyć UPS przełącznikiem klawiszowym (0/1),
4. przełączyć przełącznik piórkowy S1 w pozycję ON.
Załączenie regulatora możliwe jest zdalnie poprzez panel operatorski w przeglądarce
internetowej. Regulator pamięta ostatnią nastawę zdalną.
W przypadku, gdy wcześniej regulator był uruchomiony zdalnie w trybie pracy normal
i wyłączony przełącznikiem S1 (OFF), jego załączenie (ON) spowoduje automatyczne
włączenie trybu pracy normal.
W przypadku, gdy regulator był zdalnie wyłączony (tryb bypass lub standby) ponowne
włączenie może nastąpić tylko zdalnie.
W przypadku, gdy regulator nie jest wyposażony w układy komunikacji i sterowania
zdalnego, po załączeniu przełącznika S1 (ON) regulator automatycznie otworzy
rozłącznik Q1 i rozpocznie pracę w trybie normal - po chwili zaświeci się lampka zielona
H1.
Niedopuszczalne jest ręczne otwieranie rozłącznika Q1.
5. Jeżeli świeci lampka czerwona H2 regulator wymaga wezwania serwisu producenta.
6. Jeżeli nie świecą lampki H1 lub H2 sprawdzić możliwe rozwiązania w punkcie 11 instrukcji
obsługi.
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Wyłączenie regulatora

Wyłączenie regulatora możliwe jest poprzez panel operatorski w przeglądarce internetowej.
Po zdalnym wyłączeniu regulator przechodzi w tryb standby i Q1 zostanie zamknięty.
Wyłączenie regulatora możliwe jest również ręcznie poprzez ustawienie przełącznika S1
w pozycję OFF. Rozłącznik Q1 zostanie zamknięty. Ponowne załączenie będzie możliwe po ustawieniu
przełącznika S1 w pozycję ON.
W celu przełączenia regulatora w tryb bypass należy:
1. ustawić przełącznik S1 w pozycję OFF, rozłącznik Q1 zostanie zamknięty,
2. upewnić się czy rozłącznik Q1 został zamknięty (sprawdzić czy na rozłączniku Q1 jest
oznaczenie „discharged” ON), ewentualnie dokonać ręcznego zamknięcia zgodnie z
punktem 8,
3. otworzyć rozłączniki bezpiecznikowe F1 i F2,
4. wyłączyć wyłączniki nadprądowe F8÷F10,
5. wyłączyć UPS przełącznikiem klawiszowym (0/1).
Po wykonaniu powyższych czynności lampki H1 i H2 nie świecą.
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Ręczna manipulacja rozłącznikiem Q1

Rozłącznik Q1 w głównym torze prądowym wyposażony został w napęd zdalnego sterowania.
Nad pracą napędu czuwa układ sterowania regulatora. W przypadku braku zasilania lub wyłączenia
regulatora istnieje możliwość ręcznej manipulacji napędem zgodnie z procedurą opisaną poniżej.
Przed rozpoczęciem manipulacji należy sprawdzić stan rozłącznika sygnalizowany jak pokazano
na Rys. 10. Należy również upewnić się, że przełącznik piórkowy S1 jest w pozycji OFF.
Ręczne zamykanie rozłącznika Q1:
 odchylić transparentną pokrywę napędu do góry,
 jeżeli widoczne jest białe pole „discharged” i zielone OFF (Rys. 10a) - nacisnąć dolną
część czarnej dźwigni oznaczonej strzałką skierowaną w dół w celu jej odchylenia,
 wykonać dźwignią 10 - 15 manewrów góra - dół do uzyskania stanu gotowości napędu
do załączenia rozłącznika sygnalizowanego polami „charged” i OFF (Rys. 10b),
 jeżeli widoczne są pola „charged” i OFF nacisnąć przycisk oznaczony symbolem I
w celu zamknięcia styków rozłącznika,
 po zamknięciu styków widoczne będzie białe oznaczenie „discharged” i czerwone ON
(Rys. 10c),
 zamknąć transparentną pokrywę napędu w dół.
Ręczne otwieranie rozłącznika Q1:
 odchylić transparentną pokrywę napędu do góry,
 nacisnąć dolną część czarnej dźwigni oznaczonej strzałką skierowaną w dół w celu jej
odchylenia,
 wykonać dźwignią ok. 5 manewrów góra - dół do momentu otwarcia styków
rozłącznika sygnalizowanego zmianą oznaczenia z „discharged” ON na „discharged”
OFF,
 zamknąć transparentną pokrywę napędu w dół.

Rys. 10 - Oznaczenia na rozłączniku Q1
a) rozłącznik otwarty,
b) rozłącznik otwarty w gotowości, c) rozłącznik zamknięty
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Komunikacja z regulatorem

Zdalna obsługa regulatora realizowana jest przez Internet przez przeglądarkę internetową,
w której widoczny jest panel operatorski. Opis dotyczy wersji 2.2 panelu oraz systemu ThingsBoard
CE wersja 3.2.1, na którym oparta jest wizualizacja oraz sterowanie regulatorem. Zalecane jest użycie
najnowszej wersji przeglądarki Mozilla Firefox lub Google Chrome oraz komputera o rozdzielczości
ekranu minimum 1366x768 pikseli.
Przed zalogowaniem się do systemu użytkownik musi aktywować konto. Po aktywacji konta
użytkownik może zalogować się do systemu i uzyskać dostęp do panelu operatorskiego składającego
się z sekcji pomiary oraz sterowanie. Po zakończeniu pracy lub przed opuszczeniem stanowiska pracy
użytkownik powinien się wylogować z systemu. W przypadku utraty hasła lub jego kompromitacji
użytkownik musi przeprowadzić procedurę odzyskiwania hasła.
Aktywacja konta, logowanie do panelu operatorskiego oraz panel operatorski opisane są
w oddzielnej instrukcji.
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10 Praca regulatora w stanach awaryjnych
Po wykryciu przez program sterujący jakiejkolwiek sytuacji, mogącej spowodować
nieprawidłowe działanie regulatora, następuje natychmiastowe zatrzymanie pracy i zapisanie błędu.
W projekcie pilotażowym założono, że w przypadku wykrycia stanu awaryjnego wykonywana
jest procedura odłączenia regulatora od sieci zasilającej. Realizowane jest to w sposób automatyczny
poprzez zamknięcie w pierwszej kolejności łącznika półprzewodnikowego K3 oraz stycznika K2
w obwodzie transformatorów dodawczych, następnie zamknięty zostaje rozłącznik mocy Q1.
Regulator przechodzi w tryb standby.
Źródłem energii do wykonania procedury odłączenia regulatora od sieci jest zasilacz UPS
zapewniający zasilanie napędu rozłącznika mocy Q1, układów elektroniki regulatora, komputera oraz
modemu LTE do komunikacji zdalnej.
W przypadku braku napięcia wyjściowego z UPS, przekształtnik, komputer i modem nie będą
zasilane. Stycznik K2 normalnie zamknięty zapewni zwarcie stron pierwotnych transformatorów
dodawczych. Jeżeli rozłącznik mocy Q1 był otwarty to prąd przepływać będzie przez uzwojenia
wtórne transformatorów dodawczych. Stan taki umożliwia zasilanie odbiorców w energię
elektryczną.
W przypadku braku komunikacji zdalnej z regulatorem nie jest możliwe ustalenie położenia
styków rozłącznika mocy Q1. Wówczas niezbędna jest wizja lokalna w miejscu przyłączenia.
W przypadku, gdy rozłącznik Q1 jest otwarty należy wykonać procedurę ręcznego zamknięcia styków
opisaną w punkcie 6.
W przypadku sygnalizacji awarii czerwoną lampką H2 niezbędne jest wezwanie serwisu
producenta.
W przyszłości możliwe będzie opracowanie algorytmów sterowania pozwalające reagować
w różny sposób na różne stany sieci energetycznej.

11 Potencjalne problemy i sposób rozwiązania

Sygnalizacja
Świeci się lampka
czerwona H2

Możliwa przyczyna
Awaria regulatora

Sposób rozwiązania
1. Wprowadzić ręcznie tryb bypass zgodnie z
punktem 7 instrukcji i powiadomić serwis.

Nie świecą się
lampki H1 zielona
i H2 czerwona

UPS nie działa

Nie świecą się
kontrolki stanu
pracy w
przeglądarce
panelu zdalnego
sterowania

Brak komunikacji z
regulatorem

1. Sprawdzić czy UPS jest włączony.
2. Jeśli włączony - wprowadzić ręcznie tryb
bypass zgodnie z punktem 7 instrukcji,
następnie załączyć w tryb normal zgodnie z
punktem 6 instrukcji.
3. Jeśli po włączeniu nie świeci lampka H1
zielona - powiadomić serwis.
4. Kontakt z serwisem w celu ustalenia dalszych
działań.
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