LIMITOVANIE VÝSTUPNÉHO VÝKONU
(POWER REFLUX)
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Popis funkcie:
Funkcia Power ReFlux je limitovanie výkonu striedača na základe merania prúdového transformátoru TA3000 na fáze.
V praxi je týmto spôsobom možné limitovať výstupný výkon on-grid striedača do distribučnej siete PDS na nulovú hodnotu
a teda kopírovať spotrebu objektu, respektíve zvoliť konkrétnu hodnotu výkonu napr. 100W.
1.

Zapojenie
1.1 Nevyhnutné komponenty:
- Prúdový transformátor TA3000

-

Pripojovacia svorka CT

-

On-grid striedač Azzurro (1f)

1.2 Postup pripojenia k striedaču
1.2.1
Odskrutkujte spodný kryt pre pripojenie svorky CT

1.2.2

Pripojte výstup PT TA3000 (červený a čierny vodič) do svorky CT. Vodiče je potrebné najprv prevliesť cez
káblovú vývodku a následne priskrutkovať do svorky CT. Doporučujeme použiť dutinky.
V prípade, že dĺžka vodičov nie je postačujúca, je možné vodiče predĺžiť s ohľadom na potrebný prierez.
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1.2.3

Svorku CT zasuňte do slotu CT, označenom ako CT.

1.2.4

Priskrutkujte kryt svoriek a dotiahnite použitú vývodku.

1.3 Postup pripojenia PT TA3000 k sieti
1.3.1
Merací trasformátor PT TA3000 (delené oko) rozpojte a nacvaknite na fázu, ktorú chcete merať. Táto fáza
musí byť súčastne fáza, ku ktorej je priamo pripojený on-grid striedač Azzurro.
PT TA3000 má na kryte označenie šípky, ktorá informuje o smere toku prúdu. Po nacvaknutí, musí šípka
smerovať k distribučnej sieti (elektromer).
1.3.2
Umiestnenie PT TA3000
Ďalším faktorom pre správne meranie, je umiestnenie. Transformátor musí byť umiestnený medzi
elektromerom a domovým rozvodom, pričom domový rozvod sa berie ako súbor ističov v domovom
rozvádzači. Výstup on-grid striedača musí byť pripojený na samostatný istič v sekcii domového rozvodu.
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2.

Nastavenie striedača (Aktivovanie funkcie Power Reflux)
2.1 Kliknite na tlačidlo „

“.

2.2 Na displeji sa zobrazí „Enter Setting“. Stlačením tlačidla „

“, vnídete do menu.

2.3 Pomocou tlačidla„ “, nalistujete položku „Reflux Power“, ktorá sa nachádza v bode 18 respektíve 19 v závislosti
na type on-grid striedača.
2.4 Stlačením tlačidla „

“ , sa položka rozbalí a striedač Vás vyzve na zadanie hesla pre zmenu. Heslo je „0001“.

Hodnotu navolíte stláčaním tlačidiel „ / “. Posun na ďalšiu položku čísla je možný stlačením tlačidla „ “.
2.5 V ďalšom kroku sa zobrazí „Activation/Deactivation“. Pokiaľ chceme funkciu aktivovať, zvolíme „Activation“.
2.6 Posledným krokom je nastavenie hodnoty pre limitovanie. Systém zobrazí neupravenú hodnotu takto „*,**“.
Pre limitovanie výstupného výkonu do PDS úplne, nastavíme „0,00“.
Ak chceme výstupný výkon zlimitovať na konkrétny údaj, napr. 100W, nastavíme „0,10“.
Následne potvrdíme stlačením „
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“ a pomocou „

“ opustíme menu striedača.

