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Výr. číslo 10/01/MC10: nastavení zařízení a zátěží
Podle požadavku zákazníka byly pevně nastaveny tyto parametry zařízení:

Zařízení je nastaveno pro připojení celkem tří zátěží o jmenovitém příkonu 1 kW (každá).

Zařízení je nastaveno pro připojení jednoho elektroměru s výstupem S0 800imp/kWh, zařazeného 
mezi rozvodnou síť a rozvod objektu a zapojeného tak, aby načítal energii ve směru do rozvodné sítě.

Zařízení má nastaveny tyto parametry regulace:

• minimální  přebytek výkonu pro připojení  další zátěže   je podle nastavení vstupem X4 1280 
nebo 1600 W,

• podmínkou pro odpojení jednoho stupně zátěže je:

• obrácený tok energie po dobu delší než 20 sekund,

• přebytek výkonu nižší než 225 wattů,

• připínání zátěží  je prováděno v intervalu  30 sekund za předpokladu dostatečného přebytku 
výkonu.

Zařízení  neumožňuje  připojení  dotykového  panelu  ani  není  vybaveno  interním  ovládacím 
panelem.

Výr. číslo 10/01/MC10: nastavení zařízení a zátěží
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1. Úvod
Regulátor typu MC10 je určen pro spínání zátěží  takovým způsobem, aby byla maximalizována 

vlastní  spotřeba  v  objektu  vybaveném  FV  elektrárnou  –  tedy  tak,  aby  byl  tok  energie  směrem 
do rozvodné sítě minimální.

Regulátor umožňuje podle zvolené verze softwaru dvě možné propojení:

• zapojení s jedním elektroměrem – vhodné pro předem známé zátěže s konstantním nebo téměř 
konstantním příkonem,

• zapojení s dvojicí elektroměrů – vhodné pro rychle se měnící zátěže..

Tento  návod  popisuje  pouze  zařízení  v  provedení  bez  dotykového  panelu  a  bez  interního 
ovládání, určené pro zapojení s jedním elektroměrem.

2. Princip regulace
V zapojení s  jedním elektroměrem je elektroměr se zpětnou brzdou zapojen mezi elektroinstalaci 

objektu, do níž je veden výkon z měničů FV elektrárny, a přívod 400/230 V z rozvodné sítě, tedy de 
facto v sérii se čtyřkvadrantovým elektroměrem distributora. Elektroměr je vybaven zpětnou brzdou a 
je nutné jej zapojit tak, aby měřil přenos energie směrem do sítě distributora.

Dodávaný  elektroměr  je  možné  nahradit  impulsním  výstupem  čtyřkvadrantového  elektroměru, 
jsou-li jeho svorky dostupná a má-li vhodnou výstupní konstantu (imp/kWh).

Vyhodnocením frekvence impulsů z impulsního výstupu elektroměru získává regulátor informaci 
o okamžitém přebytku výkonu FV systému, který je přenášen do distribuční sítě.

Regulátor spíná zátěže ve čtyřech výkonových  stupních:

Stupeň Sepnuté výstupy (podmíněno aktivním vstupem 
X-n)

0 -

1 Y-0

2 Y-0, Y-1

3 Y-0, Y-1, Y-2

Algoritmus  regulátoru  vyhodnocuje  možnost  zvýšení  stupně  (připojení  další  zátěže) každých 
30 sekund. 

2. Princip regulace
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Podmínky pro zvýšení stupně jsou: 

• na vstupech X-0 až X-2 je taková kombinace (viz popis vstupů níže), která umožňuje zvýšení 
počtu současně sepnutých výstupů a

• přebytek výkonu je 1280 nebo 1600 wattů (podle stavu vstupu X-4) a současně

• existují „čerstvá data“ od elektroměru, získaná během posledních 30 sekund.

Snížení stupně nastane:

• okamžitě, je-li méně aktivních vstupů X-0 až X-2 než je stupeň regulace,

• po 20 sekundách od změny směru toku energie (zastavení impulsů od elektroměru),

• po 20 sekundách od poklesu přebytku výkonu pod 225 W.

Po snížení stupně z posledních dvou uvedených důvodů dovolá regulátor další zvýšení stupně a 
tedy připojení zátěže nejdříve po 30 sekundách.

Z principu regulace vyplývá, že při užití zátěží s velmi rychle proměnným příkonem (např. motory 
s  regulací,  elektrokotel  s  vnitřní  rychlou regulací  v řádu desítek sekund apod.)  může být  regulace 
krátkodobě neúčinná. Stejně tak je nutné dbát (u varianty s jedním elektroměrem), aby jednotlivá zátěž 
nepřekračovala  jmenovitý  příkon  (resp.  alespoň  vstupem  X-4  nastavený  přebytek  výkonu 
pro zvýšení  stupně1) –  není-li  tato  podmínka  dodržena,  hrozí  dlouhodobé  cyklování  regulátoru 
do stavu, kdy je obrácený tok energie! Je-li spotřeba zátěže vyšší než její jmenovitý příkon o více než 
55 W,  ale  je  nižší  než vstupem X-4 zvolený přebytek výkonu pro zvýšení stupně,  může docházet 
k jejímu cyklickému spínání a odpojování, nicméně nedochází ke stavu s obráceným tokem energie.

Pokud některá ze zátěží není připojena nebo má nižší příkon, není funkce regulátoru mařena, pouze 
nejsou regulační stupně využity optimálně.

1 Hodnota 1280 W odpovídá hysterezi 55 W mezi spínací hodnotou 1280 W a rozpínací hodnotou (1000 W 
zátěže + 225 W rozpínací hodnota přebytku regulátoru). Nastavení rozpínací hodnoty je kompromisem, 
který na základě studia běžných fluktulací spotřeby energie v domácnosti (spínání osvětlení, spotřební 
elektroniky, kompresoru lednice apod.) postačuje k eliminaci stavů, kdy dochází ke krátkodobému 
obrácení toku energie do směru „z distribuční sítě“, a současně zachovává relativní přesnost regulace.

2. Princip regulace
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3. Popis vstupů a výstupů
Regulátor  je  založen na  naprogramovaném  PLC firmy FATEK.  Pro  zapojování  regulátoru  platí 

běžné zásady pro automatizační a instalační techniku.

3.1. Napájení regulátoru
Regulátor je napájen ze sítě 230 V. Jištění regulátoru max. 2A/C.

Síťové napájení v soustavě TN-S připojujeme na svorky L, N a na svorku se značkou uzemnění (viz 
obr. 3.1).

3.2. Výstup 24 V DC regulátoru
Na svorkách +OUT, -OUT 24VDC je k dispozici pro externí využití galvanicky oddělený výstup 

napájení 24 V DC z regulátoru. Výstup může být zatížen až 400 mA, doporučujeme výstup zatěžovat  
maximálně proudem 250 mA.

3. Popis vstupů a výstupů
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3.3. Vstupy a výstupy regulátoru
Regulátor je vybaven šesti optočlenem oddělenými vstupy 24 V DC X-0 až X-5 a čtyřmi releovými 

výstupy Y-0 až Y-3.

Vstup/výstup Funkce

X-0 Povolení sepnutí zátěže č. 1

X-1 Povolení sepnutí zátěže č. 2

X-2 Povolení sepnutí zátěže č. 3

X-3 Nevyužit

X-4 Volba nutného přebytku výkonu pro zvýšení stupně regulace

X-5 Připojení impulsního výstupu elektroměru

Y-0 Výstup pro sepnutí zátěže č. 1

Y-1 Výstup pro sepnutí zátěže č. 2

Y-2 Výstup pro sepnutí zátěže č. 3

Y-3 Signalizační výstup – přebytek výkonu nad 225 W

Vstupy  regulátoru  jsou  vnitřně  zapojeny  podle  obr.  3.2,  který  znázorňuje  námi  doporučované 
zapojení  vstupů v  režimu „PNP“,  tedy  se společnou katodou (svorka  S/S regulátoru  je  spojená se 
svorkou OUT 24V-).

Výstupy regulátoru jsou tvořeny elektromechanickými relé s maximální zatížitelností 2 A / 230 V 
AC, 30 V DC. Výstupy Y-0 a Y-1 mají společnou svorku C-0; výstupy Y-2 a Y-3 mají společnou svorku 

3. Popis vstupů a výstupů
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C-1, viz náznak zapojení jedné dvojice výstupů na obr. 3.3.

3.4. Vstup pro připojení elektroměru
Impulsní výstup elektroměru připojíme ke vstupu X-5 regulátoru (viz celkové schéma v odd. 7).

Regulátor je schopen snímat impulsy z elektroměrů s impulsním výstupem S0 provedeným podle 
příslušné oborové normy, tedy se šířkou pulsu minimálně 30 ms, i s nestandardními elektroměry, které  
vydávají impulsy o šířce minimálně 16 ms.

3. Popis vstupů a výstupů
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3.5. Vstupy povolení sepnutí zátěží
Vstupy X-0, X-1 a X-2 slouží k povolení sepnutí zátěže (příslušného výstupu regulátoru) Y-0, Y-1, Y-

2. Není-li příslušný vstup X aktivní (příslušný spínač ve schématu v odd. 7 je rozepnutý), je výstup Y se 
stejným číslem vždy rozepnutý a je-li k dispozici dostatečný přebytek výkonu, regulátor sepne další  
výstup v pořadí.

Pravdivostní  tabulka  ilustruje  postup  spínání  výstupů  v  závislosti  na  stavu  regulace  a  stavech 
vstupů X-0 až X-2.

Stav vstupu
X-0

Stav vstupu
X-1

Stav vstupu
X-2

Stav 
regulace 0

Stav 
regulace 1

Stav  
regulace 2

Stav 
regulace 3

Neaktivní Neaktivní Neaktivní Výstupy 
rozepnuty

Výstupy 
rozepnuty

Výstupy 
rozepnuty

Výstupy 
rozepnuty

Neaktivní Neaktivní Aktivní Výstupy 
rozepnuty

Sepnut Y-2 Sepnut Y-2 Sepnut Y-2

Neaktivní Aktivní Neaktivní Výstupy 
rozepnuty

Sepnut Y-1 Sepnut Y-1 Sepnut Y-1

Neaktivní Aktivní Aktivní Výstupy 
rozepnuty

Sepnut Y-1 Sepnut Y-1, 
Y-2

Sepnut Y-1, 
Y-2

Aktivní Neaktivní Neaktivní Výstupy 
rozepnuty

Sepnut Y-0 Sepnut Y-0 Sepnut Y-0

Aktivní Neaktivní Aktivní Výstupy 
rozepnuty

Sepnut Y-0 Sepnut Y-0, 
Y-2

Sepnut Y-0, 
Y-2

Aktivní Aktivní Neaktivní Výstupy 
rozepnuty

Sepnut Y-0 Sepnut Y-0, 
Y-1

Sepnut Y-0, 
Y-1

Aktivní Aktivní Aktivní Výstupy 
rozepnuty

Sepnut Y-0 Sepnut Y-0, 
Y-1

Sepnut Y-0, 
Y-1, Y-2

Je-li počet sepnutých vstupů X-0 až X-2 nižší než stav regulace, je stav regulace ponížen na hodnotu, 
odpovídající  počtu sepnutých výstupů.  Proto krátké  rozepnutí  vstupu X-n a jeho opětovné sepnutí 
vede k delší prodlevě před opětovným sepnutím výstupu Y-n, protože regulátor vyčká do nejbližšího 
vyhodnocovacího cyklu, který probíhá ve třicetisekundovém intervalu.

Výhodou využití výstupů X-n místo prostého rozpínání zátěže na výstupu Y-n je z pravdivostní 
tabulky  zřejmý  algoritmus,  který  dostupný  výkon  „přenáší“  na  další  výstup  Y-n  ve  vzestupném 
pořadí.  Proto,  je-li  to  možné,  je  vhodné  například  termostat  topení  připojit  na  vstup  X-n  místo 
do obvodu výstupu Y-n. Při sepnutí či rozepnutí termostatu tak dojde k okamžitému přepnutí výkonu 
na další příslušný výstup bez toho, aby bylo nutné čekat na nové měření spotřeby a tím vyvolat až 30 
sekund trvající  stav,  kdy  není  výkon  systému využit  optimálně  nebo  naopak dochází  ke  spotřebě 
energie ze sítě distributora.

3. Popis vstupů a výstupů
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Havarijní termostaty a další bezpečností prvky musí být vždy připojeny do výkonového okruhu, 
je zakázáno přenášet signály s vlivem na bezpečnost zařízení regulátorem!

3.6. Výstupy ovládání zátěží
K výstupním svorkám Y-0, Y-1 a Y-2 připojujeme stykače nebo relé, spínající zátěže (viz schéma 

v odd. 7). Podle potřeby užijeme prvky na 230 V AC nebo prvky, napájené napětím 24 V DC z výstupu 
napájecího zdroje regulátoru.

Spínací prvky by měly být dimenzovány pro pracovní cyklus až 72 sepnutí za hodinu.

3.7. Signalizační výstupy
Výstup Y-3 je sepnut, je-li přebytek výkonu vyšší než 225 W. Připojení signálky na tento výstup je  

znázorněno na schématu v odd. 7.

3.8. Konfigurační vstupy
Vstup  X-4  regulátoru  slouží  pro  volbu  minimálního  přebytku  výkonu,  nutného  pro  zvýšení 

regulačního stupně.

Stav vstupu X-4 Minimální přebytek výkonu

Neaktivní 1280 W

Aktivní 1600 W

Aktivace vstupu X-4 vede k zavedení větší hystereze do regulace, což vede ke snížení počtu sepnutí 
a rozepnutí regulátoru a ke snížení možnosti vzniku stavů, kdy dochází vlivem kolísání příkonů zátěží 
a výkonu FVE ke krátkodobému průchodu energie směrem z distribuční sítě.  Na druhou stranu je 
do distribuční sítě přenášeno vlivem vzniklé hystereze poněkud vyšší procento vyrobené energie.

3. Popis vstupů a výstupů
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4. Instalace
Instalaci  zařízení  smí  provádět  pouze  osoba  odborně  způsobilá  k  práci  na  elektrických 

zařízeních! Po instalaci proveďte výchozí revizi příslušné části instalace.

Před instalací regulátoru a elektroměru bezpečně odpojte všechny zdroje (rozvodnou síť i FVE!) a 
přesvědčete se o beznapěťovém stavu zařízení!

Doporučený postup instalace:

• připojte elektroměr podle pokynů výrobce elektroměru a přesvědčete se, že zaznamenává pouze 
energii ve směru do distribuční sítě,

• nainstalujte regulátor, jistič regulátoru a výstupní stykače regulátoru. Zapojte vstupy X-0 až X-2 
regulátoru tak, aby byly aktivní (LED diody X-0 až X-2 regulátoru svítí).

• na  zapojeném  zařízení  je  možné  ručním  spínáním  vodičů,  připravených  pro  připojení 
impulsního  výstupu  elektroměru,  v  rytmu  cca.  jedné  sekundy  simulovat  dostatečný  nadbytek 
výkonu. V rytmu spínání bliká kontrolka X-5 regulátoru.

• během několika simulovaných sepnutí se rozsvěcí kontrolka Y-3 regulátoru a spíná signalizační 
relé Y-3,

• do 30 sekund postupně spínají výstupy Y-0, Y-1 a Y-2 regulátoru a nabíhají příslušné zátěže. 
Po sepnutí všech výstupů přestaneme spínat vstup X-5.

• nyní v periodě cca. 20 sekund postupně vypínají  výstupy Y-2,  Y-1 a Y-0. Tím jsme si hrubě 
ověřili správnou činnost regulátoru a jeho vstupních a výstupních obvodů.

• Připojíme impulsní výstup elektroměru k regulátoru, zapneme zátěže a je-li to možné, ověříme 
prakticky chod regulace. 

Po instalaci je nutné minimálně jednou týdně sledovat čtyřkvadrantový elektroměr distributora, 
zda  nedochází  k  chybné  regulaci  (zejména  přenosu  výkonu  ze  sítě)  –  toto  chování  může  být 
způsobeno špatným zapojením elektroměru,  jeho vadou,  slepením stykače  či  vadou nebo špatným 
seřízením regulátoru.

4. Instalace
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5. Mechanické rozměry

6. Další dokumentace
Další  dokumentace  a  bezpečností  pokyny je  dostupná  u výrobce  regulátoru  (kontakty  uvedeny 

v hlavičce dokumentu).  Zejména hardwarovou dokumentaci  je možné nalézt i  na WWW stránkách 
českého zastoupení  výrobce použitého PLC: www.seapraha.cz .

6. Další dokumentace
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7. Informativní schémata zapojení

7. Informativní schémata zapojení
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