
RPQ-1 - Regulator mocy biernej

  Przeznaczenie

Regulator mocy biernej RPQ-1 jest wielofunkcyjnym 
mikroprocesorowym sterownikiem baterii kompensuj¹cej 
(kondensatory lub d³awiki), zapewniaj¹cym racjonalne 
gospodarowanie moc¹ i energi¹ biern¹. Prawid³owa 
kompensacja wymaga dok³adnych pomiarów parametrów 
sieci. Ich realizacja jest mo¿liwa przy zastosowaniu 
kompensatora RPQ-1, co w rezultacie umo¿liwi znacz¹ce 
obni¿enie lub ca³kowite zredukowanie op³at za energiê 
biern¹. Urz¹dzenie umo¿liwia sterowanie rozbudowanymi 
bateriami kompensuj¹cymi w 12-tu stopniach pracy, 
a poprzez sta³¹ kontrolê parametrów pracy (napiêcie 
zasilania, temperatura, zawartoœæ harmonicznych) 
zabezpiecza je przed uszkodzeniami.
RPQ-1 ³¹czy w sobie funkcje regulatora mocy biernej, 
czterokwadrantowego licznika energii elektrycznej oraz 
stra¿nika mocy.

Regulator RPQ-1 umo¿liwia kompensacjê wed³ug jednego 
z dwóch algorytmów:
a) kontrola wspó³czynnika mocy w ka¿dej z faz z u¿yciem 

cz³onów jednofazowych i trójfazowych (bez mo¿liwoœci 
przekompensowania w ¿adnej z faz)

b) kontrola œredniego wspó³czynnika mocy z u¿yciem 
wy³¹cznie cz³onów trójfazowych (mo¿liwoœæ 
przekompensowania jednej lub dwóch faz)

Wybór algorytmu u¿ywanego do kompensacji nastêpuje 
automatycznie na podstawie informacji o zaprogramowa-
nych cz³onach, umo¿liwiaj¹c kompensacjê mocy odbiorów 
o du¿ej asymetrii i zmiennym charakterze obci¹¿enia.
Zakres pomiarowy pr¹du fazowego regulatora RPQ-1 
w uk³adzie pomiaru bezpoœredniego wynosi 60 A. Mo¿liwe 
jest rozszerzenie tego zakresu pomiarowego poprzez 
pod³¹czenie regulatora w uk³adzie pomiaru pó³poœredniego 
z zastosowaniem przek³adników pr¹dowych.  
W celu minimalizacji iloœci cykli ³¹czeniowych aparatów 
steruj¹cych bateri¹ kompensuj¹c¹ mo¿liwa jest konfiguracja 
czasów opóŸnieñ zadzia³ania regulatora, z jednoczesn¹ 
wysok¹ precyzj¹ doboru sta³ych czasowych odpowiednich 
do dynamiki obci¹¿enia.

Regulator RPQ-1 pozwala na przegl¹d w trybie on-line 
wartoœci pomiarowych: 
? napiêæ fazowych i miêdzyfazowych,
? pr¹dów fazowych i pr¹du w przewodzie neutralnym,
? mocy czynnej, biernej i pozornej,
? wspó³czynn
? mocy krocz¹cej 15-minutowej,
? wspó³czynnika zawartoœci harmonicznych THD 

(ang. Total Harmonic Distortion),
? wartoœci (od 1. do 15.) harmonicznych napiêæ 

i pr¹dów fazowych,
? czêstotliwoœci,
? wspó³czynnika asymetrii napiêcia,
? temperatury baterii kompensuj¹cej.

W czasie pracy regulator RPQ-1 rejestruje profil mocy 
z wartoœciami uœrednionymi w interwa³ach 1-minutowych. 
Jego pamiêæ wewnêtrzna rejestruje 35974 takich wartoœci. 
Profil ten zawiera informacje o mocach czynnych i biernych, 
za³¹czanych stopniach pracy, zawartoœci wy¿szych 
harmonicznych oraz czasie rzeczywistym dokonania 
pomiaru. Informacje zapisane w profilu umo¿liwiaj¹ 
precyzyjny dobór baterii kompensuj¹cej oraz kontrolê 
poprawnoœci jej dzia³ania. 
Wewnêtrzny zegar czasu rzeczywistego regulatora RPQ-1 
dokonuje pomiaru czasu z dok³adnoœci¹ lepsz¹ ni¿ 
0,5 s/dobê, lecz mo¿e byæ synchronizowany 
z zewnêtrznego Ÿród³a sygna³u synchronizacji czasu 
np. RTS10 (produkcji ZEUP Pozyton).

ika mocy tgö oraz cosö,

Regulator RPQ-1 wyposa¿ony jest w dotykow¹ klawiaturê 
oraz dwa kolorowe ekrany, co wyró¿nia go spoœród 
podobnych urz¹dzeñ dostêpnych na rynku. Na lewym 
ekranie prezentowane jest menu konfiguracyjne, 
a na prawym wizualizacja danych pomiarowych w postaci 
gwiazdy wektorów napiêæ i pr¹dów fazowych lub wskaŸnika 
wartoœci wspó³czynnika mocy (cosö lub tgö).
Kontrola regulatora mo¿liwa jest równie¿ na odleg³oœæ 
za poœrednictwem dwóch interfejsów komunikacyjnych: 
USB lub RS485. Komunikacja przez te interfejsy odbywa 
siê niezale¿nie z wykorzystaniem protoko³u Modbus-RTU.
Programowanie pracy regulatora RPQ-1 odbywa siê 
za pomoc¹ klawiatury lub programu „RPQ konfigurator” 
dostarczanego wraz z urz¹dzeniem lub dostêpnego 
na stronie internetowej www.pozyton.com.pl

Regulator posiada szereg programowych zabezpieczeñ 
prawid³owej pracy baterii kompensuj¹cej oraz narzêdzia 
diagnostyczne do oceny jej kondycji. Zabezpieczenia te 
wyd³u¿aj¹ ¿ywotnoœæ baterii kompensuj¹cej poprzez jej 
wy³¹czanie po detekcji przekroczenia dopuszczalnych 
wartoœci napiêcia zasilania, zawartoœci harmonicznych 
lub temperatury. W ka¿dym cyklu ³¹czeniowym mierzona 
jest moc za³¹czanego stopnia pracy, która w odniesieniu 
do zaprogramowanej wartoœci tej mocy umo¿liwia 
okreœlenie zmian parametrów elementu kompensuj¹cego.
Regulator RPQ-1 równoczeœnie sprawuje funkcjê stra¿nika 
mocy, pozwalaj¹c na unikanie op³at za przekroczenia mocy 
umownej. 
Regulator mocy biernej RPQ-1 wykonany jest w obudowie 
przystosowanej do monta¿u na szynie TH-35.
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Dane techniczne

Napiêcie pracy 180...270 V lub 3 x 180...270 V

Czêstotliwoœæ odniesienia fn 50 Hz

Zakres czêstotliwoœci pracy 48...52 Hz

Pr¹d bazowy (znamionowy) In 5 A

Pr¹d maksymalny Imax 60 A

Pr¹d rozruchu Ist < 50 mA

Klasa pomiaru energii czynnej kl.1 wg PN-EN 62053-21:2006

Klasa pomiaru energii biernej kl.1 wg PN-EN 62053-24:2015-03

Niepewnoœæ pomiaru czêstotliwoœci ±0,002 Hz

Niepewnoœæ pomiaru temperatury ±0,5 °C

Maksymalny pobór mocy przez obwody napiêciowe
przy zasilaniu 3-fazowym: 3,7 VA na fazê

przy zasilaniu 1-fazowym: 10,1 VA

Maksymalny pobór mocy przez obwody pr¹dowe < 0,1 VA na fazê

Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna wg PN-EN 62052-11:2006

Interfejsy komunikacyjne USB (z³¹cze mini B), RS485 (z³¹cze RJ45)

Protokó³ komunikacyjny Modbus-RTU

Wyjœcia steruj¹ce

Iloœæ wyjœæ: 12

maksymalne napiêcie: 270 V AC / 125 V DC

znamionowy pr¹d obci¹¿enia w kategorii
AC1: 6 A / 250 V AC, DC1: 6 A / 24 V DC

rezystancja styku: < 100 mÙ

Wejœcie synchronizacji czasu

transoptorowe z zasilaniem zewnêtrznym

U = 27 V DC, I  = 20 mA, U  = 24 V DC, I  = 10 mAmax max nom nom

impuls negatywny (brak napiêcia) o czasie trwania 50 ms lub ramka 
synchronizacji czasu

Wejœcie czujnika temperatury 3-pinowe z³¹cze

Wyjœcia kontrolne
2 x LED na panelu przednim regulatora o sta³ych impulsowania: 
800 imp/kWh i 800 imp/kvarh

Zakres temperatury pracy - 30... +60 °C

Graniczny zakres temperatury pracy - 34... +60 °C

Warunki sk³adowania i transportu - 40... +70 °C

Obudowa ABS, klasa ochronnoœci: II, IP 51, do monta¿u na szynie TH-35

Masa (bez czujnika temperatury) 0,75 ± 0,02 kg

Wymiary RPQ-1

Przyk³adowy schemat po³¹czenia w uk³adzie bezpoœrednim oraz opis listwy zaciskowej

ZEUP POZYTON zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów technicznych i funkcjonalnych urz¹dzenia, wynikaj¹cych z postêpu technicznego.


