


NOVAR 2418
Třífázový regulátor jalového výkonu

NOVAR 2418 představuje druhý typ regulátoru z nové
řady regulátorů s nadstandardními parametry. Regulátor
je vybaven přehledným segmentovým displejem posky-
tujícím všechny důležité informace přímo na hlavní ob-
razovce. Vysoký kontrast a podsvícení zajišt’ují bezpro-
blémovou čitelnost za jakýchkoliv světelných podmínek.
Staví na platformě inovovaného hardware s přesnějším a
rychlejším měřením hodnot elektrických veličin všech tří
fází. Přístroj v sobě kromě funkce regulátoru jalového vý-
konu zahrnuje i funkcionalitu univerzálního měřicího pří-
stroje s měřením průměrných, minimálních a maximál-
ních hodnot včetně vestavěného čtyřkvadrantnínho elek-
troměru. Samozřejmostí je volitelné dálkové komunikační
rozhraní v podobě RS-485 nebo Ethernetu, které umož-
ňuje zřazení regulátoru nejen do systému ENVIS, ale do
jakého koliv SCADA systému podporující MODBUS.

Klíčové vlastnosti:

• měření účiníku v každé fázi odděleně

• regulace účiníku v každé fázi zvlášt’ s použitím jedno-/dvou-/tří fázových kondenzátorů a tlumivek

• NOVAR 2418 až 18 stupňů, reléových nebo SSR (volitelně 2409 a 2407, 2416 s dig. vstupem)

• možnost sít’ kompenzovat i dekompenzovat

• automatické rozpoznání připojení a typu a velikosti stupňů

• kombinace regulátoru jalového výkonu a multimetru s elektroměrem

• konstrukce do panelu 144x144 mm se segmentovým LCD

• komunikační rozhraní Ethernet a RS-485, protokol Modbus, možnost integrace do systémů SCADA

• čtyř či šesti-kvadrantní měření elektrické energie

• široký sortiment nezávisle nastavitelných alarmů (podpětí, podproud, překročení mezí THDU atd.)

• vzorkování signálů 128 vzorků za periodu, měřicí cyklus 10 period, kontinuální měření napětí i proudu
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Třífázový regulátor jalového výkonu

Varianty k objednání

Dálkovétkomunikačnítrozhraní
NBB=BbezBdálkovéhoBkomunikačníhoBrozhraní
CBB=BRS6C8D
EBB=BEthernetB,OBaseT

NOVARt2418tE
Typtpřístroje

Výstupy

NOVARB=BRegulátorBjalovéhoBvýkonu

O7B=BB7BreléovýchBvýstupůB+B,BdigitálníBvstup
O9B=BB9BreléovýchBvýstupů
,6B=B,6BreléovýchBvýstupůB+B,BdigitálníBvstup
,8B=B,8BreléovýchBvýstupů

ModeltregulátorutNOVAR
×CB=BL6fázový9BpanelB,CC×,CCmm9BsegmentBLCD
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NOVAR 2418 THREE PHASE
POWER FACTOR CONTROLLER
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