
Návod k obsluze (de)kompenzačních rozvaděčů KOMpaktNávod k obsluze (de)kompenzačních rozvaděčů KOMpaktNávod k obsluze (de)kompenzačních rozvaděčů KOMpakt

Výroba rozvaděčů        Měření a regulace      Kompenzace účiníku jalového výkonu

Použi

Kompenzační rozvaděče jsou určeny pro automacké 
řízení účiníku v sích nn. Zajišťují opmální fázový posun 
cos  v požadovaném pásmu. Tím snižují přenosové 
ztráty a zvyšují tak efekvitu  elektrické soustavy. Smějí 
být použity v el. sích TN(IT), 3x400V/230V, 50Hz

spol. s r.o.

Opravy a údržba

Při opravě, nebo údržbě je nutno odepnout hlavní jištění, 
nebo hlavní vypínač rozvaděče, popřípadě zajist jiným způ-
sobem, aby nedošlo k úrazu el. proudem. Práci na rozvaděči 
smí provádět pouze osoba s platnou elektrotechnickou vy-
hláškou č.50/1978 Sb., příslušného paragrafu. Při složitěj-
ších závadách se doporučuje kontaktovat odborný servis vý-
robce.

Přeprava a skladování

Rozvaděč musí být při přepravě zabezpečen tak, aby ne-
mohlo dojít k mechanickému poškození. Vhodné je 
umístění na dřevěných paletách určené pro manipulaci 
vysokozdvižnými vozíky. Některé rozvaděče jsou vybave-
ny pevnostními oky uzpůsobené pro zavěšení. Musí být 
zajištěna ochrana pro vniknu vody, sněhu či ostatních 
kapalin, stejně jako cizích těles v podobě prachu, kovo
vých čásc (špon) apod. Je nutné chránit rozvaděč před 
otřesy a nárazy a povětrnostními vlivy. Kompenzační roz-
vaděče lze přepravovat pouze v poloze na stojato. Při 
převze je nutné zkontrolovat stav rozvaděče, rozbalit 
fólii a kartonový papír, v kterém je rozvaděč standardně 
přepravován. V případě poškození rozvaděče je nutné 
sepsat  s dopravcem protokol o poškození. Na pozdní re
klamace týkající se poškození způsobené vlivem dopravy 
nemůže být brán zřetel. Skladovací teplota okolí musí 
být od -25 až 50st. C bez teplotních výkyvů a do 60% re-
lavní vlhkos vzduchu. 

Montáž a připojení

Rozvaděče kotvíme dle typu na stěnu nebo podlahu. V obou 
případech musí být kotevní technika dimenzována tak, aby 
byla zajištěno dostatečné uchycení  a stabilita rozvaděče. 
Možno montovat i na kovovou konstrukci, nebo sloup. Při 
umístění kompenzačních rozvaděčů (zvláště u chráněných,-
-typ Kompakt SH, nebo SKD) musí být zajištěn dostatečný 
odvod tepla vyzařovaný z rozvaděče. Připojení  rozvaděče 
smísmí provádět pouze osoba s platnou elektrotechnickou vy-
hláškou č.50/1978 Sb. příslušného paragrafu. Před uvedením 
do provozu musí být překontrolovány silové spoje, přede-
vším spojení ochranného obvodu a uzavření proudového 
obvodu měřícího převodového trafa MTP. Při dimenzování 
připojovacího vodiče rozvaděče uvažujeme přepě sítě, pře-
žení vyššími harmonickými, délku vodiče a teplotu okolí. 
Spojování skříní je prováděno dodávanými spojovacími sady 
od výrobce skříní.  Při spojování Cu pásovin musí být styčné 
plochy očištěny (nejlépe ocelovým kartáčem, nebo ko-
toučkem), tak aby se eliminovalo zvětšení přechodového 
odporu a předešlo se k nechtěnému zahřívání spoje. Dále 
musí být ověřena hodnota napájecího napě sítě, ke které 
má být rozvaděč připojen.

Likvidace rozvaděče

Při výrobě rozvaděčů jsou dnes používány materiály, kla-
sifikované jako ekologicky nezávadné. Rozvaděč nebo 
jeho dílčí komponenty musí být předány k recyklaci a zli-
kvidovány způsobem dle platné enviromentální legisla-
vy šetrné k životnímu prostředí. V případě zájmu firma 
RaP Energo spol. s r.o. zajis ekologickou likvidaci 
zdarma.

Záruční podmínky

Na kompenzační rozvaděč je poskytnuta záruka standardně  
24 měsíců od data prodeje, nebo od data připojení v přípa-
dě, že je připojení provedeno výrobcem rozvaděče. Delší 
záruku lze dohodnout individuálně. Záruka se nevztahuje na 
vady způsobené cizím zaviněním, neodbornou montáží, 
špatnou údržbou, nebo provozováním zařízení v prostředí, 
pro které není určeno.
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