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Výroba rozvaděčů        Měření a regulace      Kompenzace účiníku jalového výkonu

Údržba

Údržba kompenzačních rozvaděčů vyplývá z  ustanovení příslušných norem.  Jde o souhrn činnos vedoucí k bezpečnému 
chodu kompenzačního zařízení. Tyto úkony mohou provádět pracovníci s platnou elektrotechnickou vyhláškou č.50/1978 
Sb., příslušného paragrafu.

Doporučené provádění kontroly

Kontrola regulátoru jalového výkonu

Při správné funkci kompenzačního zařízení musí být indi-
kován na regulátoru jalového výkonu nastavený účiník 
(standardně 0,98)-provádíme  1x týdně.

Kontrola stavu skříně

Skříň zkontrolujeme pohledem jestli nekoroduje, není 
deformovaná, zkontrolujeme prachové filtry venláto-
rů, pohyblivé čás (panty, zámky).
Dle potřeby se vymění prachové filtry, promažou se po-
hyblivé zámky a vysaje se rozvaděč od prachu a pa-
vučin- provádíme 1x půl roku.

Kontrola silových obvodů

Kontrolujeme především dotažení silových spojů, 
zvláště pak celistvost ochranných obvodů-provádíme 
min. 1x ročně.

Kontrola pojistek

Provádí se dle potřeby.

Kontrola kondenzátorů/tlumivek

U těchto komponentů kontrolujeme případné poško-
zení pohledem,  (opálení, nafouknu kondenzátoru) 
ale také měříme proudy v jednotlivých fází.
Nízké proudy svědčí o již nízkém kompenzačním 
výkonu (pokud je kapacita kondenzátoru nižší než 
20% jmenovité hodnoty, je kondenzátor považován  
za vadný-je nutné h vyměnit).
Vyšší hodnoty nasvědčují o přežení způsobené nej-
častěji vyššími harmonickými-provádíme  min. 1x za 
půl roku.

Kontrola provozní teploty

Této kontrole věnujeme zvýšenou pozornost, protože 
při překročení povoleného oteplení dochází k rychlé-
mu stárnu použité elektrovýzbroje, a  snižuje se tak 
bezpečnost celého zařízení.
Při opomíjení a nedodržování předepsaných teplot 
okolí může dojít i k požáru.
Teplotu kontrolujeme nejlépe infrateploměry, nebo 
termovizním měřením,  provádíme min. 1x za půl 
roku.

Upozornění

Při servisním zásahu je nutné odpojit kompenzační rozvaděč od elektrické sítě a zajist, aby nedošlo k úrazu elektrickým 
proudem. Kondenzátory udržují na připojovacích svorkách elektrický náboj, který je po odpojení kondenzátoru od el. sítě 
vybíjen instalovaným odporem připojeným na svorkách kondenzátoru. Proto je před započem prací z bezpečnostních 
důvodu  doporučeno počkatminimálně 2 minuty, než dojde ke snížení napě na kondenzátoru na bezpečnou úoveň.
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