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Použití

Kompenzační tlumivky slouží především jako ochrana kompenzačních kondenzátorů v kompenzačních zařízení. Dekompenzační tlu-
mivky se používají pro eliminaci kapacitního výkonu v el. sítích nn.

Vizuální kontrola

Tlumivky jsou většinou přepravovány na dřevěných paletách. K paletám jsou přišroubovány pomocí vrutů. Malé tlumivky (o malé 
hmotnosti) jsou baleny v papírových krabicích. Při přebírání zboží od přepravce zkontrolujte vizuálně jestli není výrobek fyzicky poško-
zen.(zohýbané nebo ulámané praporce, svorkovnice apod.) Jestliže je obal zboží poškozen, je nutno sepsat zápis o poškození, nebo 
zboží nepřebrat a vrátit zpět odesílateli.

Instalační poloha

Kompenzační tlumivky se montují v poloze na stojato. K tomu se využijí čtyři oválné otvory, umístěné po obvodu tlumivky v železných 
profilech. Kotvící šrouby volíme v závislosti na hmotnosti tlumivky tak, aby byla zajištěna potřebná stabilita tlumivky a nemohlo dojít 
při provozu k jejímu uvolnění. Vzhledem k vysoké hmotností tlumivek (až 200kg) musí být nosná konstrukce navržena tak, aby nemoh-
lo dojít ke zborcení nosných částí rozvaděče, nebo jeho zkroucení a tím narušení jeho statiky, popřípadě obtížnému zavírání dveří. K 
případné eliminaci mechanického přenosu brumu na kostru rozvaděče lze použít gumové silentbloky.

Připojení vodičů

U menších výkonů tlumivek (do 10kVAr) je použita pro připojení vodičů svorkovnice složena z řadových svorek. Připojovací vodiče musí 
být ukončeny lisovací dutinkou. Při dimenzování vodičů se musí brát zřetel na ztrátový výkon a provozní teplotu tlumivky. U větších 
tlumivek je připojení realizováno pomocí vyvedených praporců nebo vyvedených lisovacích ok. Připojovací vodič pak musí být ukončen 
nalisovaným okem. Před připojením tlumivky je nutné ověřit hodnoty uvedené na štítku, zdali se shodují s parametry el. sítě. Štítkové 
hodnoty na tlumivce uvedené výrobcem musí být dodrženy a nesmí být překročeny.

Připojení vodičů

Při výrobě tlumivky jsou použity materiály klasifikované v teplotní třídě F, což odpovídá 155°C. Aby nedošlo při provozu k přehřátí tlu-
mivky a tím ke zvyšování teploty v rozvaděči, je na tlumivce instalováno teplotní čidlo. Je zapojeno do série s ovládací cívkou stykače a 
při dosažení teploty cca 125°C je celý kompenzační stupeň odstaven. Po zchladnutí tlumivky je stupeň zařazen zpět do regulace. Při 
montáži je doporučeno dodržovat vzduchové mezery mezi jednotlivými tlumivkami, aby byla zajištěna potřebná cirkulace a odvod 
tepla. Při použití tlumivek (hrazená kompenzace) se musí zajistit potřebný odvod tepla výkonnými ventilátory, nebo klimatizací.

Likvidace

Vyřazené nefunkční tlumivky musí být předány k recyklaci a zlikvidovány způsobem dle platné environmentální
legislativy šetrné k životnímu prostředí včetně obalů.V případě zájmu firma RaP Energo spol. s r.o. zajistí ekologickou likvidaci zdarma.

Záruční podmínky

Na tlumivky je poskytnuta záruka standardně 24 měsíců od data prodeje, nebo od data připojení v případě, že je připojení provedeno 
dodavatelem tlumivky. Delší záruku lze dohodnout individuálně. Záruka se nevztahuje na vady způsobené cizím zaviněním, neodbor-
nou montáží, špatnou údržbou, nebo provozováním tlumivky v prostředí, pro které není určena.


