
Regulátor PFR6 / PFR12 

               REGULÁTOR JALOVÉ ENERGIE (REGULÁTOR ÚČINÍKU) – Kontrolér PFR6 / PFR12                                
Kontrolér PFR6 / PFR12 měří a reguluje účiník (cos ϕ) v napájecím systému a řídí připojování a odpojování kompenzačních kondenzátorů tak, aby bylo 
dosaženo cílové naprogramované hodnoty účiníku.  

 

 Displej 

1 Standardní režim: Zobrazení cos ϕ 

2 Zobrazení cos ϕ / nastavení 

3 Nastavení C/K, viz oddíl č. 6. 

4 Nastavení programu, viz oddíl č. 4.2. 

5 Nastavení zpoždění pro připojovací / odpojovací operace. 

6 Nastavení počtu sekcí. 

7 Nastavení CT fáze a polarity připojení 

8 - Kurzorové klávesy (v nastavovacím režimu) 
- Manuální ON /OFF (zapnutí a vypnutí, stisknout po dobu delší 
než 1 s v režimu RUN /chod) 
- Stiskněte obě klávesy, abyste viděli počet připojených sekcí. 

9 NASTAVOVACÍ KLÁVESA: Tisknout po dobu delší než 1 s pro vstup 
do nastavovacího režimu 

10 Zobrazení fázově zpožděného proudu (induktivní zátěž) 

11 Zobrazení fázově předbíhajícího proudu (kapacitní zátěž) 
 

Tento dokument je stručným návodem k používání a ovládání 
regulátoru PFR6/PFR12. Další informace a kompletní příručku si můžete 
stáhnout z webových stránek firmy ZEZ SILKO: www.zez-silko.cz 

Jakákoliv manipulace s tímto zařízením nebo jeho použití v rozporu 

s podmínkami, které specifikoval výrobce, mohou ohrozit 

bezpečnost uživatele. Před jakoukoliv operací údržby musí být zařízení 

odpojeno od elektrického napájení. Při nesprávném fungování či při 

selhání ochrany musí být zařízení odpojeno od napájení, zůstat mimo 

provoz a musí být zajištěno proti nechtěnému opětovnému zapnutí. 
  

1.   Zapojení regulátoru 

Pro správnou funkci je třeba instalovat transformátor pro měření proudu, CT 
(normálně In / 5 A), jehož primární strana musí být dimenzována podle 
maximálního očekávaného zátěžového proudu dotčené instalace. 
Napájení regulátoru (svorky C-D) musí být odebíráno ze dvou fází a 
transformátor CT musí být umístěn ve třetí fázi. Rozměry kabelů a 
potřebné ochrany - viz technické parametry. 
Do napájení regulátoru musí být instalován spínač nebo automatický vypínač. 

Transformátor pro měření proudu, CT, 
musí být umístěn tak, aby měřil celý 
zátěžový proud plus kompenzační 
kondenzátory. 

2. TECHNICKÉ PARAMETRY 
 

Napájecí svorky a svorky pro 
měření napětí (C-D) 

480, 400, 230 nebo 110 V AC +15 % -10 %; 45-65 Hz (viz 
etiketa); zapojit přednostně do fází L2-L3 

Velikost napájecích kabelů a 
ochrana 

průřez 1,5 mm2; 0,5 až 2A pojistky typu „gl“ 

Obvod pro měření proudu proudový transformátor (CT), In/5 , umístit přednostně do fáze 
L1, minimální průřez kabelu 2,5 mm2 

Rezerva pro měření proudu 0,1 až 5 A (maximální zatížení +20 %) 
Přesnost měření napětí a proud: 1 %;  cos ϕ : 2% ± 1 místo 
Spotřeba energie 110 V: 7 VA (bez zátěže); 8 VA (6 relé); 9,8 VA (12 relé) 

230 V: 7 VA (bez zátěže); 8 VA (6 relé); 9,6 VA (12 relé) 

400 V: 6 VA (bez zátěže); 7,5 VA (6 relé); 9,5 VA (12 relé) 

480 V: 7,8 VA (bez zátěže); 8,6 VA (6 relé); 10 VA (12 relé) 
Displej 1 řádek x 3 místa x 7 segmentů + 20 ikon 
Výstupní kontakty relé max. 250 V AC, 10 A, AC1 
Výstupní kabely relé a 
ochrana 

průřez kabelu 1,5 mm2, ochrana jističem 6 A (charakteristika 
„C“) nebo pojistkou 6 A (typ „gl“) 

Poplachový výstup relé Poslední relé je automaticky nastaveno jako poplachové, pokud 
není využito. 

Splňuje následující normy EN  61010, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50081-2, EN 50082-
1, EN 50082-2, EN 61000-4-2, EN 61000-4-4, EN 61000-4-8, EN 
61000-4-5, EN 61000-4-11, UL 94 

Bezpečnost / izolace kategorie III, třída II, podle normy EN 61010-1, 
Mezní parametry okolního prostředí teplotní omezení: -20 °C a +60 °C; relativní vlhkost 95 % 

(bez kondenzace), max. nadmořská výška: 2 000 m 
Stupeň ochrany IP51 (instalovaný panel) 

IP30 (pouzdro regulátoru), podle normy EN-60529 

3. Provoz ve čtyřech kvadrantech 

Regulátor PFR6/PFR12 pracuje ve 4 kvadrantech (vhodný pro dodávku 
i odběr energie). Při dodávce energie je na displeji zobrazen cos ϕ se 
záporným znaménkem. Zkontrolujte zapojení fází a nastavení, pokud 
není energie dodávána a zobrazený údaj není správný (viz 4.3 
Nastavení fáze) 

 

 

 

Elektrické 
napájení 

relé 

relé 

výstup pro počítač 
max. 12 

Řídicí systém FCP (minimální počet operací) 
 

kondenzátory 

 

zpoždění / induktivní zpoždění / induktivní 
kW + 
kVAr + 
cos ϕ + 

kW-
kVAr + 
cos ϕ - 

kW- 
kVAr-  
cos ϕ - 

kW + 
kVAr- 
cos ϕ + 

předbíhání /kapacitní předbíhání / kapacitní 

dodávka (export) energie odběr (import) energie 



4. NASTAVENÍ A MĚŘENÍ 

Regulátor PFR6 / PFR12 

Pro vstup do režimu NASTAVENÍ (SETUP) stiskněte klávesu nastavení (9) na dobu delší než 1 sekunda. Jestliže jsou všechny kondenzátory odpojeny, je přístup okamžitý, jinak je zahájena odpojovací 
procedura a poté je uskutečněn přístup do menu nastavení. V režimu NASTAVENÍ – pokud není po dobu 3 minut stisknuta žádná klávesa – přístroj tento režim ukončí a vrátí se do normálního 
pracovního režimu. 

> 4.1 Pracovní (RUN) a měřicí režim 
V normálním pracovním režimu (RUN) může regulátor zobrazovat různé parametry (U, I, cos ϕ, 
atd.) Zobrazený parametr je označen znakem ►. 

Přednastaveno je zobrazení cos ϕ, ale po tisknutí kláves  je možno volit  
následující parametry: proud (I), harmonický proud (THD), napájecí napětí (V), maximální proud 
(I MAX), maximální napětí (V MAX). Jestliže stiskneme obě klávesy současně, zobrazí regulátor 
počet připojených sekcí. 
Dlouhé stisknutí klávesy při zobrazení maximálních hodnot způsobí smazání zaznamenaných 
maximálních hodnot. 

> 4.2 Volba programu 
Toto nastavení závisí na poměru kVAr mezi různými sekcemi kondenzátorů. Například při 
členění 10+20+20+20 kVAr činí program 1:2:2:2, takže je třeba zvolit opci 122. 

Displej Program Displej Program 
111 1:1:1:1 248 1:2:4:8 
122 1:2:2:2 112 1:1:2:2 
124 1:2:4:4   

> 4.3 Volba fáze pro připojení CT 
Volte mezi opcemi v tabulce podle zapojení CT a dle fáze, ve které je měřeno napětí- 
V normálních instalacích (bez exportu energie) zvolte opci, u které je zobrazované cos ϕϕϕϕ 
mezi 0,7 induktivní a 0,98 kapacitní. 
Displej V- l fázový posun na  

cos ϕϕϕϕ=1 

fáze pro měření U fáze, do které je zapojen 
měřící transformátor CT 

T1 30° L3-L2 L3 

T2 270° L3-L2 L1 
T3 150° L3-L2 L2 
T4 210° L3-L2 L3 (CT obráceně) 

T5 90° L3-L2 L1 (CT obráceně) 

T6 330° L3-L2 L2 (CT obráceně) 

> 4.4 Volba jmenovitého primárního proudu CT 

 
Blikající LED signalizuje, že se nacházíme v režimu SETUP a že 

nastavujeme primární proud CT. Jestliže jsme v režimu RUN, nebo když displej ukazuje 
„Iprimary“, displej udává, zda je zobrazený proud v měřítku x1 (LED nesvítí) nebo x10 (LED svítí) 
5. Chybové kódy 

 

Chybový kód Displej Popis Činnost 
E.01 Samé nuly Zátěžový proud je menší než prahová měřená 

hodnota nebo není CT připojen. 
Vypnout 
všechna relé 

E.02 střídavě blikají 
cosϕ a  E.02  

Nadměrná kompenzace. Regulátor žádá vypnutí 
kondenzátorů, ale ty jsou všechny odpojeny. 

Žádná činnost 

E.03 střídavě blikají 
cosϕ a  E.03 

Nedostatečná kompenzace. Regulátor chce další 
kondenzátory, ale všechny již jsou připojeny. 

Žádná činnost 

E.04 střídavě blikají 
cosϕ a  E.04 

Nadměrný proud. Proud  je +20% nad jmenovitým 
primárním proudem. 

Žádná činnost 

E.05 střídavě blikají 
cosϕ a  E.05 

Nadměrné napětí: Napětí je o +15% nad jmenovitou 
hodnotou. 

Žádná činnost 

6. C/K tabulka v závislosti na prvotním cosϕ, cílovém cos ϕ a CT poměru 
CT poměr Dolní mez reaktivního výkonu (kVAr) při 400 V 

CT 2,5 5,00 7.5 10,0 12,5 15,0 20,0 25,0 30,0 37,5 40,0 50,0 60,0 75,0 80,0 

150/5 0,12 0,24 0,36 0,48 0,60 0,72 0,96         
200/5 0,09 0,18 0,27 0,36 0,45 0,54 0,72 0,90        
250/5 0,07 0,14 0,22 0,29 0,36 0,43 0,58 0,72 0,87       
300/5 0,06 0,12 0,18 0,24 0,30 0,36 0,48 0,60 0,72 0,90 0,96     
400/5 0,05 0,09 0,14 0,18 0,23 0,24 0,36 0,48 0,58 0,67 0,72 0,87    
500/5  0,07 0,11 0,14 0,18 0,22 0,29 0,36 0,45 0,54 0,54 0,72 0,87   
600/5  0,06 0,09 0,12 0,15 0,18 0,24 0,30 0,36 0,45 0,48 0,60 0,72 0,90 0,96 
800/5   0,07 0,09 0,11 0,14 0,18 0,23 0,27 0,33 0,36 0,45 0,54 0,68 0,72 

1000/5   0,05 0,07 0,09 0,11 0,14 0,18 0,22 0,27 0,29 0,36 0,43 0,54 0,57 
1500/5    0,05 0,06 0,07 0,10 0,12 0,14 0,18 0,19 0,24 0,29 0,36 0,38 
2000/5      0,05 0,07 0,09 0,11 0,13 0,14 0,18 0,22 0,27 0,28 
2500/5       0,06 0,07 0,09 0,10 0,12 0,14 0,17 0,22 0,23 
3000/5       0,05 0,06 0,07 0,09 0,10 0,12 0,14 0,18 0,19 
4000/5         0,05 0,06 0,07 0,09 0,11 0,14 0,14 

U jiných napětí než (V) 400 V je třeba údaje v tabulce přepočítat na 400 V nebo přepočítat C/K parametry dle následujících vztahů. 

Výpočet C/K: 
Je-li It jmenovitý primární proud CT a Ic jmenovitý 
proud nejmenší kondenzátorové sekce, C/K musí být 
nastaven podle níže uvedených výpočtů: 

Příklad: CT proudový poměr = 500/5            

výkon dolní sekce: 60 kVAr při 400V 

 

7. Technická služba 
S jakýmikoliv dotazy ohledně obsluhy regulátoru nebo při poruchách se prosím obracejte na technickou 
službu. 

 

 

Popis 
 
Menu možnost 

Cos 
C/K 
Program 
Zpoždění 
Kroky 
Fáze 

dlouhé 
stisknutí 

krátké 

stisknutí 

RUN 
další 
místo 

měření 

krátké 

stisknutí Cílový cos ϕ (def=1) 
Reakce na 1. sekci, 
CK nastavení 
Rozsah: 0.02-1.00 
Viz odstavec. 6 

RUN 
měření 

další 
místo 

dlouhé 

stisknutí 
C/K nastavení krátké 

stisknutí 
Nastavení programu 
závisí na kVAr u dalších 
sekcí. Viz odstavec 4.2 

RUN 
měření 

dlouhé 
stisknut
í 

Nastavení programu 

RUN 
měření 

další 
místo 

dlouhé 

stisknutí 
Nastavení prodlevy krátké 

stisknutí 
RUN 

měření 

nastavení počtu sekcí dlouhé 

stisknutí 
krátké 

stisknutí 

RUN 
měření 

CT nastavení fáze dlouhé 

stisknutí 
krátké 

stisknutí 

RUN 
měření 

další 
změna 

CT nastavení primárního 

proudu 
první obrazovka 

Klávesa pro vstup do režimu SETUP (nastavení): 
 Dlouhé stisknutí pro vstup a opuštění režimu SETUP. Také pro DELETE 

/mazání) max. hodnot v měřicím režimu 

- Krátké stisknutí: Pro přechod ze zobrazovacího do editovacího režimu a 
naopak. Když není déle než 3 minuty stisknuta žádná klávesa, regulátor 
ukončí režim NASTAVENÍ, aniž by nastavení změnil.                                                                              

Symbol u parametru, který je právě zobrazován nebo editován. 
-V zobrazovacím režimu: Kurzory pro volbu možnosti. ►  Namířit na možnosti.  
-V editovacím režimu: Změna hodnoty parametru 

Editace parametrů nastavení 

Zvýšení 

dlouhé 

stisknutí 
Cílový cos  

Zvýšení 

Změna 
program
u 

krátké 

stisknutí 

Zpoždění následných sekcí 

(4-999 s). Zpoždění 

opětovného připojení činí 

=5 krát T ON 

Zvýšení 

Výběr počtu relé, PFR 
6 nebo 12 podle typu. 

Zvýšení 

Snížení 

CT připojení. Viz 

odstavec 4.3. Displej 

ukazuje  T1, T2, T3,T4,T5 

nebo T6. Akceptujte 

možnost s cos ϕ mezi 0,7 

induktivní a 0,98 kapacitní 

Změna 
fáze 

Zvýšení 

CT nastavení 
primárního proudu. 
Viz odstavec 4.4 
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