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INSTRUCTIUNI DE MONTAJ/MANUAL MV 1171 pentru REGULATOR DE FACTOR DE PUTERE ESTA mat MH-N 
 
 
1. INTRODUCERE 
 
1.1.Despre manualul utilizatorului 
Acest manual de intructiuni este destinat instalarii rapide a regulatorului ESTmat MH-N 
Inainte de instalare si punere in functiune va rugam sa cititi cu atentie aceste capitol 
 
1.2.Precautii pentru instalare si utilizare sigura  
1) Intretinerea, instalarea si operarea regulatorului ESTAmat MH-N trebuie facuta doar de catre personal calificat 
 
2) Deconectati tensiunea inainte de a lucre la echipament 
 
3) Nu operati regulatorul ESTAmat MH-N la o tensiune prea scazuta (conditia undervoltage) 
 
4) Nu deschideti carcasa regulatorului ESTAmat MH-N. Nu exista parti care sa necesite service in interior 
 
5) Regulatorul ESTAmat MH-N este legat la retea, pe partea de masura, prin intermediul unui transformator de curent. Nu 
deconectati terminalele transformatorului de curent. Daca este necesar sa fie deconectat, asigurati-va ca a fost scurtcircuitat 
secundarul transformatorului sau conectati o sarcina paralela cu o impedanta sufficient de mica. In cazul in care aceasta nu se 
face, tensiuni inalte aparute pe partea secundara pot cauza socuri electrice 
 
6) Nu utilizati produsul pentru alte scopuri decat cele pentru care a fost realizat 
 
7) Odata conectat la retea, nu desfaceti panoul frontal 
 
8) Nu curatati aparatul cu solvent sau produse asemanatoare. Curatati-l doar cu o carpa uscata 
 
9) La efectuarea conexiunilor verificati corecta legare a terminaleleor 
 
10) Service-ul echipamentelor electrice va fi efectuat doar de catre personal competent  
 
11) Doar pentru utilizare prin montare pe panou 
 
12) Niccio responsabilitate nu este asumata de producator sau sau vreuna din subsidiarele sale pentru orice consecinta aparuta 
ca urmare a utilizarii acestui material 
 
 

2.GENERALITATI 
 
Regulatoarele de factor de putere sunt utilizate pentru masurarea si reglarea factorului de putere in instalatii cu compensare 
centralizata a energiei reactive. Regulatorul ESTAmat MH-N factorul de putere masurat cu valoarea de referinta (fixate) si in 
scopul asigurarii compensarii cerute, regulatorul va cupla si/sau decupla automat, trepte de condensatoare. 
 
Regulatorul ESTAmat MH-N este un releu controlat printr-un microprocessor, proiectat pentru aplicatia de mai sus, intr-o 
carcasa 144x144, montata in decupare de panou si cu conexiuni in spatele acestuia, te tip plug-in. In plus fata de afisarea 

factorului cos φ al sistemului in modul automat de operare, ESTAmat MH-N afiseaza deasemenea valoarea RMS a tensiunii (V), 
a curentului (I), a puterii active (W), a puterii reactive (kVar) si a puterii aparente (VA) a fazei de masura. 
  
 
 
 
 
 
 



 
 
INSTRUCTIUNI DE MONTAJ/MANUAL MV 1171 pentru REGULATOR DE FACTOR DE PUTERE ESTA mat MH-N 
 

3.PANOUL FRONTAL. SPECIFICATIE 
 

 
Pe panoul frontal al regulatorului ESTAmat MH-N se afla lumini avertizoare, afisajul si 3 taste pentru efectuarea setarilor 
 

3.1.Taste si lumini 
1. 1,2,3,4…..12 arata situatia fiecarei trepte de condensatoare 
2. SET menu arata optiunile meniului, corespunzator indicatiei luminoase 
3. AUTO/MAN  indicatie luminoasa  Atata timp cat este aprinsa continuu, aceasta indica  ESTAmat MH-N in regim automat 
    Daca palpaie indicatia, aceasta indica faptul ca ESTAmat MH-N se afla in regim manual. Prin apasarea tastei SET pentru 3 sec.,   
    meniul schimba modul de operare. (ref la 5.1) 
4. cos φ indica continuu Prin apasarea tastei SET pentru 3 sec. , ajustarea cos φ se poate face prin aceasta selectare  
   (ref la 5.3) 
   In modul automat, cand este selectata indicatia cos φ prin apasarea tastelor sus sau jos, cos φ al sistemului si  
   indicatia ind/cap vor fi afisate (ref la 5.10) 
5. TIME/PF indicatie luminoasa. Prin apasarea tastei SET pentru 3 sec se acceseaza meniul si reglarea timpului pe treapta este 
    facuta prin selectarea acestei indicatii (ref la 5.4). 
    In regim automat, daca aceasta indicatie este selectata prin apasareabutoanelor UP si DOWN, factorul de putere al sistemului  
    este afisat (ref la 5.11) 
6. STEP/V indicatie luminoasa. Prin apasarea tastei SET pentru 3 sec se acceseaza meniul si reglarea numarului treaptei este 
    facuta prin selectarea acestei indicatii (ref la 5.5). 
    In regim automat, daca aceasta indicatie este selectata prin apasareabutoanelor UP si DOWN, tensiunea pe faza (V) a  
    sistemului este afisata (ref la 5.12) 
7. PROGRAM/I indicatie luminoasa. Prin apasarea tastei SET pentru 3 sec se acceseaza meniul si secventa de reglarea a puterii 
    este facuta prin selectarea acestei indicatii (ref la 5.6). 
    In regim automat, daca aceasta indicatie este selectata prin apasarea butoanelor UP si DOWN, curentul pe faza (I) a  
    sistemului este afisata (ref la 5.12) 
8. C/k – W indicatie luminoasa. Prin apasarea tastei SET pentru 3 sec se  acceseaza meniul si secventa de reglarea manuala a 
    C/ki este facuta prin selectarea acestei indicatii (ref la 5.7). 
    In regim automat, daca aceasta indicatie este selectata prin apasarea butoanelor UP si DOWN, puterea active a sistemului  
    (W) a sistemului este afisata (ref la 5.13) 
9. CTR – Var indicatie luminoasa. Prin apasarea tastei SET pentru 3 sec se  acceseaza meniul si secventa de reglarea a raportului  
    transformaatorului este facuta prin selectarea acestei indicatii (ref la 5.8). 
    In regim automat, daca aceasta indicatie este selectata prin apasarea butoanelor UP si DOWN, puterea reactive a sistemului  
    (Var) a sistemului este afisata (ref la 5.14) 
10. Supra V./VA indicatie luminoasa. Prin apasarea tastei SET pentru 3 sec se  acceseaza meniul si secventa de protectie a  
    treptei de condensatoare contra supratensiunii este facuta prin selectarea acestei indicatii (ref la 5.9). 
    In regim automat, daca aceasta indicatie este selectata prin apasarea butoanelor UP si DOWN, puterea aparenta a sistemului  



 
    (VA) a sistemului este afisata (ref la 5.15) 
11. Tasta UP: Pentru deplasarea in sus a meniului 
12. Tasta SET: Tasta dce intrare pentru diferite setari 
13. Tasta DOWN: Pentru deplasarea in jos a meniului 
14. Reglarea automata a C/k: Reglarea automata a C/k se realizeaza prin apasarea simultana a tastelor UP si DOWN (ref la 5.2) 
15. C+ indicatie luminoasa. Aceasta indicatie luminoasa este activa cand ESTAmat MH-N cupleaza trepte de condensatoare. 
16. NORMAL indicatie luminoasa. Aceasta indicatie luminoasa este active cand compensarea propusa este realizata. 
17. C- indicatie luminoasa. Aceasta indicatie luminoasa este activa cand ESTAmat MH-N decupleaza trepte de condensatoare. 
18. Compensare insuficienta indicatie luminoasa. Aceasta indicatie luminoasa avertizoare este active cand compensarea este  
       Insuficienta (ref 6.1.2). 
19. Supracompensare indicatie luminoasa. Aceasta indicatie luminoasa avertizoare este active cand apare supracompensare.  
      (ref 6.1.3) 
20. Supratensiune indicatie luminoasa. Aceasta indicatie luminoasa avertizoare este active cand apare supratensiunea.  
      (ref 6.1.1) 
21. K (Kilo) indicatie. Cand apare aceasta indicatie luminoasa, valoarea afisat trebuie multiplicata cu 1000 
22. M (Mega) indicatie luminoasa. Cand apare aceasta indicatie luminoasa, valoarea afisat trebuie multiplicata cu 1000000 
 
 

4. DIAGRAMA DE CONECTARE 
 

 
 
Atentie: 
- Conectarea unui intrerupator intre retea si alimentarea aparatului este recomandata 
- Intrerupatorul trebuie s afie cat mai aproape de aparat 
- Intrerupatorul trebuie sa fie marcat ca aparat de deconectare pentru echipament 
- Toate sigurantele utilizate trebuie sa fie de tip FF, iar valorile de curent ale acestora trebuie sa fie 2A, 3A, si 6A. 
 

5. COMENZI SI UTILIZAREA MENIU-LUI 
 
Toate setarile se fac din meniu. Valorile setate , cu excptia modului de operare, sunt memorate chiar si in cazul in care aparatul 
este decuplat. Cand este repornit, regulatorul porneste compensarea cu valorile memorate pentru modul automat de operare. 
Dupa intrarea in meniu, prin apasarea tastei SET pentru 3 sec si daca nu se face niciun reglaj pentru cel putin 20 sec, atunci 
ESTAmat MH-N opereaza cu valorile memorate inainte. 



 
Pentru parasirea meniului fara memorarea unei schimbari, apasati tasta UP sau DOWN, pana cand simbolul ESC este afisat. 
Atunci apasati tasta SET 
 
Detalii despre comenzi si reglaje sunt explicate in sectiunile urmatoare. 
 
5.1          Selectarea modului de operare (Automat/Manual) 
Doua moduri de operare sunt posibile pentru cuplarea/decuplarea treptelor de condensatoare. 

1.Modul automat de operare. Treptele de condensatoare sunt automat cuplate de ESTAmat MH-N 
2.Modul de operare manual. Treptele de condensatoare sunt cuplate/decuplate manual 

 
Modul de selectare se face astfel: 
 

 
 
Prin apasarea tastei SET pentru 3 sec, meniul SET  se porneste 

 
TIME indicatie luminoasa este selectata cu ajutorul tastelor UP sau DOWN. 
Cand TIME indicatie luminoasa este active, simbolul T 0N este afisat, cu ajutorul tastelor UP sau DOWN si timpul de intarziere a 
cuplarii treptei de condensatoare este selectat prin apasarea tastei SET. 
Cand TIME indicatie luminoasa este active, simbolul T 0F este afisat, cu ajutorul tastelor UP sau DOWN si timpul de intarziere a 
decuplarii treptei de condensatoare este selectat prin apasarea tastei SET. 
O valoare intre 2 si 1800 sec se poate regla utilizand tastele UP sau DOWN 
Odata valoarea tinta este afisata, este memorata prin apasarea tastei SET, si ESTAmat MH-N revine la modul sau normal de 
operare. 
 

 
 



 
5.1.1  Cuplarea manuala a treptelor de condensatoare 
 
Cand ESTAmat MH-N este in modul manual, treptele de condensatoare sunt cuplate prin apastea tastei UP. 
De fiecare data cand tasta este apasta, indicatia luminoasa C+ este active si o treapta este cuplata corespunzator. 
Indicatia luminoasa NORMAL va fi active dupa conectarea unei trepte. Operatia trebuie repetata pentru cuplarea mai multor 
trepte. 
Treptele de condensatoare se deconecteaza prin apasrea tastei DOWN. De fiecare data cand tasta DOWN este apasta, indicatia 
luminoasa C- este active si o treapta este decuplata cu o intarziere. Indicatia luminoasa NORMAL va fi active dupa deconectarea 
unei trepte. Operatia trebuie repetata pentru decuplarea mai multor trepte. 
 
5.2 Reglarea automata a C/k 

 
Reglarea C/k incepe odata cu apasarea tasteloe UP si DOWN simultan 
 

5.3 Reglarea cos φ 

 
Prin apasarea tastei SET pentru 3 sec, meniul SET  se porneste 

 
Cos φ indicatie luminoasa se selecteaza utilizand tastele UP sau DOWN. Se afiseaza simbolul C0S 

Reglarea cos φ se realizeaza prin apasarea tastei SET. Valoarea reglata precedent este afisata. O valoare intre 0,85 si 1,00 poate 
fi reglata utilizand tastele UP sau DOWN. Odata valoarea tinta este afisata, este memorata prin apasarea tastei SET, si ESTAmat 
MH-N revine la modul sau normal de operare. 
 

 



 
5.4 Reglarea timpului treptei 

 
Prin apasarea tastei SET pentru 3 sec, meniul SET  se porneste 

 
TIME indicatie luminoasa este selectata cu ajutorul tastelor UP sau DOWN. 
Cand TIME indicatie luminoasa este active, simbolul T 0N este afisat, cu ajutorul tastelor UP sau DOWN si timpul de intarziere a 
cuplarii treptei de condensatoare este selectat prin apasarea tastei SET. 
Cand TIME indicatie luminoasa este active, simbolul T 0F este afisat, cu ajutorul tastelor UP sau DOWN si timpul de intarziere a 
decuplarii treptei de condensatoare este selectat prin apasarea tastei SET. 
O valoare intre 2 si 1800 sec se poate regla utilizand tastele UP sau DOWN 
Odata valoarea tinta este afisata, este memorata prin apasarea tastei SET, si ESTAmat MH-N revine la modul sau normal de 
operare. 
 
5.5 Selectarea numarului treptei 

 
Prin apasarea tastei SET pentru 3 sec, meniul SET  se porneste 

 
STEP indicatie luminoasa se selecteaza utilizand tastele UP sau DOWN. Se afiseaza simbolul STEP 



 
Reglarea numarului treptei se realizeaza prin apasarea tastei SET. Valoarea reglata precedent este afisata. Numarul dorit al 
treptei poate fi reglat utilizand tastele UP sau DOWN. Odata valoarea tinta este afisata, este memorata prin apasarea tastei SET, 
si ESTAmat MH-N revine la modul sau normal de operare. 
 

 
 
5.6 Selectarea programului de comutare 

 
Prin apasarea tastei SET pentru 3 sec, meniul SET  se porneste 

 
PROGRAM indicatie luminoasa se selecteaza utilizand tastele UP sau DOWN. Se afiseaza simbolul PRO9 (program) 
Selectarea programului de comutare se realizeaza prin apasarea tastei SET. Valoarea reglata precedent este afisata. O valoare 
intre PS1 si PS5 poate fi selectata utilizand tastele UP sau DOWN. Odata valoarea tinta este afisata, este memorata prin 
apasarea tastei SET, si ESTAmat MH-N revine la modul sau normal de operare. 

 



 
5.7 Selectarea valorii C/k de catre utilizator 

 
Prin apasarea tastei SET pentru 3 sec, meniul SET  se porneste 

 
C/k  indicatie luminoasa se selecteaza utilizand tastele UP sau DOWN. Se afiseaza simbolul CI- 
Reglarea manuala a C/k se realizeaza prin apasarea tastei SET. Valoarea reglata precedent este afisata indifferent daca ea a fost 
fixate manual sau automat. O valoare intre 0,02 si 1 poate fi selectata utilizand tastele UP sau DOWN. Odata valoarea tinta este 
afisata, este memorata prin apasarea tastei SET, si ESTAmat MH-N revine la modul sau normal de operare. 

 
5.8 Selectarea valorii primarului transformatorului de curent 

 



 
 
Prin apasarea tastei SET pentru 3 sec, meniul SET  se porneste 

 
CTR  indicatie luminoasa se selecteaza utilizand tastele UP sau DOWN. Se afiseaza simbolul CT 
Reglarea valorii primarului transformatorului se realizeaza prin apasarea tastei SET. Valoarea reglata precedent este afisata 
indifferent daca ea a fost fixate manual sau automat. O valoare intre 5 si 10000 poate fi selectata utilizand tastele UP sau 
DOWN. Odata valoarea tinta este afisata, este memorata prin apasarea tastei SET, si ESTAmat MH-N revine la modul sau normal 
de operare. 

 
5.9 Protectia treptelor de condensatoare contra supratensiunii 
Aceasta functie este selectabila, fie 0 0f (protective la supratensiune decuplata) sau o supratensiune intre 240 si 275 V poate fi 
selectata. Daca aapare o “supratensiune” si valoarea acesteia este selectata (intre 240 si 275 V), atunci toate treptele de 
condensatoare vor fi decuplate, LED-ul OVERVOLTAGE v alumina si releul de alarmare va fi activat. Daca ESTAmat MH-N este in 
mod manual, va fi comutat in mod automat. 
 
Daca se selecteaza 0 0F, atunci protectia la supratensiune nu este disponibila. 
Nota: Pentru valori de supratensiuni ale ESTAmat MH-N intre 380 si 415V va rugam sa vedeti specificatia tehnica la cap 9 
 
Reglarea se poate face astfel 

 
Prin apasarea tastei SET pentru 3 sec, meniul SET  se porneste 

 
Mergeti pana la indicatia OVER V utilizand tastele UP sau DOWN. Se afiseaza simbolul 0U 
Apasati tasta SET pentru setarea supratensiunii. Fie 0 0F sau valoarea supratensiunii este afisata. Selectati 0 0F pentru anularea 
functiei de protector sau selectati valoarea tensiunii utilizand tastele UP sau DOWN. 



 
Apasati tasta SET pentru 3 sec si intrati in SET meniu. Apasati tasta SET pentru memorarea valorii selectate si ESTAmat MH-N 
revine la modul sau normal de operare. 

 
 

5.10 Afisarea valorii cos φ 

Cand ESTAmat MH-N este in modul manual de operare, valoarea cos φ si statutul inductive/capacity este indicat in 

permanenta. Cand valoarea cos φ este negativa, sistemul este capacitiv. Cand valoarea cos φ este pozitiva, sistemul este 

inductive. In mod de operare automat valoarea cos φ actual si statutul inductiv/capacitiv al sistemului  poate fi afisata selectand 

indicatia luminoasa cos φ, utilizand tastele UP sau DOWN 
 
5.11 Afisarea valorii factorului de putere PF 
Cand ESTAmat MH-N este in modul de operare automat (indicatia luminoasa AUT/MAN este aprinsa), indicatia luminoasa PF se 
selecteaza utilizand tastele UP sau DOWN si valoarea factorului de putere a sistemului este afisata. Optiunea nu este valabila in 
modul de operare manual 
 
Definitie importanta: 

Cos φ este definit ca Factorul de putere raportat doar la armonica fundamentala. PF este define ca factorul de putere total 

raportat la toate armonicele incluzand si pe cea fundamental. Intr-un sistem fara armonici, PF si cos φ vor avea aceeasi valoare. 

Atentie: O diferenta intre valorile cos φ si PF nu indica cu siguranta ca armonici de tensiune in retea fiind prea inalte pot 
conduce la problem in sistem 
 
5.12 Afisarea valorilor RMS  ale tensiunii si curentului 
Cand ESTAmat MH-N este in modul de operare automat (indicatia luminoasa AUT/MAN este aprinsa), indicatia luminoasa W se 
selecteaza utilizand tastele UP sau DOWN si valoarea RMS a tensiunii (V) este afisata. Cand indicatia luminoasa I se selecteaza 
valoarea RMS a curentului (I) este afisata. Valorile de curent si tensiune afisate  sunt ale fazei pe care este montat 
transformatorul de curent. Aceasta optiune nu este valabila in modul de operare manual. 
 
5.13 Afisarea valorii puterii active (W) 
Cand ESTAmat MH-N este in modul de operare automat (indicatia luminoasa AUT/MAN este aprinsa), indicatia luminoasa W se 
selecteaza utilizand tastele UP sau DOWN si valoarea de putere activa a sistemului este afisata. Optiunea nu este valabila in 
modul de operare manual 
 
5.14 Afisarea valorii puterii reactive (Var) 
Cand ESTAmat MH-N este in modul de operare automat (indicatia luminoasa AUT/MAN este aprinsa), indicatia luminoasa Var 
se selecteaza utilizand tastele UP sau DOWN si valoarea de putere reactiva a sistemului este afisata. Optiunea nu este valabila 
in modul de operare manual 
 
5.15 Afisarea valorii puterii aparente (VA) 
Cand ESTAmat MH-N este in modul de operare automat (indicatia luminoasa AUT/MAN este aprinsa), indicatia luminoasa VA se 
selecteaza utilizand tastele UP sau DOWN si valoarea de putere aparenta a sistemului este afisata. Optiunea nu este valabila in 
modul de operare manual 
 
 

 



 
6. DESCRIERE 
 
6.1 Erori si atentionari 
Releul de alarma este actionat cand urmatoarele “erori” apar 
 
6.1.1 Supratensiune 
Daca tensiunea faza-neutru a fazei L 1 este egala sau depaseste valoarea presetata a supratensiunii (intre 240 si 275 V), atunci 
ESTAmat MH-N va astepta pentru 3 sec. La scurgerea celor 3 sec daca inca mai exista supratensiunea , atunci LED-ul 
OVERVOLTAGE va lumina. In functie de selectarea functiei de protective la supratensiune (ref la 5.9), ESTAmat MH-N 
decupleaza toate treptele de condensatoare sau continua sa imbunatateasca factorul de putere  
Eroarea de supratensiunea dispare deindata ce valoarea te supratensiune setata scade cu 4 V AC 
In acest caz LED-ul OVERVOLTAGE se stinge si ESTAmat MH-N continua sa imbunatateasca factorul de putere 

  
6.1.2 Compensare insuficienta 
Daca factorul de putere tinta nu a fost atins cu toate ca treptele de condensatoare au fost cuplate, indicatia luminoasa 
INSUFFICIENT COMPENSATION este activa si releul de alarmare este activat. 
 
6.1.3 Supracompensare 
Daca sistemul este capacitive desi toate treptele de condensatoare au fost decuplate , atunci indicatia luminoasa 
OVERCOMPENSATION este active si releul de alarmare activat 
 

6.2 Cos φ tinta 

Valoarea tinta a cos φ poate fi ajustata in domeniul 0,85 – 1,00 inductiv. ESTAmat MH-N va cupla condensatoare in vederea 
atingerii de catre sistem a valorii factorului de putere fixat, care se defineste ca 1,25Xqc1. Ooperatie de comutare se va 
intampla in acest interval 

 
6.3 Reglarea timpului de comutare a treptei 
Timpul de cuplare/decuplare a unei trepte poate fi reglat in intervalul 2 – 1800 sec. 



 
Atentie: Timp mai mic decat intervalul de mai sus poate conduce la deteriorarea condensatoarelor si a contactoarelor.  
Daca bateria de condensatoare nu este descarcata prin reactante, atunci intervalul de intarziere trebuie selectat sa fie 
minimum 60 secunde. Timpul selecta de intarziere nu poate fi mai scurt decat cel indicat de facbricantul condensatoarelor. 
 
6.4 Selectarea programului de comutare 
ESTAmat MH-N are 5 programe diferite de determinare a raportuluin puterii treptelor de condensatoare: 

PS1  selecteaza => 1:1:1:……………..:1 

PS2  selecteaza => 1:2:2:……………..:2 

PS3  selecteaza => 1:2:4:……………..:4 

PS4  selecteaza => 1:2:4:8:   ………..:8 

PS5  selecteaza => poate fi unul din rapoartele de mai sus 1-4 si chiar cu multipluri superioare (dar intr-un mod diferit de 
conectare) 
 
6.4.1 Exemple de secvente de condensatoare la ESTAmat MH-N 
Selectarea raportului intre condenstoarele treptelor este foarte importanta. Cand se allege raportul intre valorile de 
condensatoare pe trepte, valoarea primei trepte este cea mai mica si treptele urmatoare trebuie sa fie multiplu de valoarea 
primei trepte. 
Exemplu: Daca valoarea primului condensator este 5 KVar, secventa de condensatoare a condensatoarelelor ce urmeaza este: 

PS1  selecteaza => 1:1:1:……………..:1 

PS2  selecteaza => 1:2:2:……………..:2 

PS3  selecteaza => 1:2:4:……………..:4 
Doua moduri de comutare diferit sunt disponibile la ESTAmat MH-N 
a Modul circular: Acest program de comutare are mod de cuplare/decuplare in sens orar trepte de aceeasi valoare , sa 
disstribuie sarcina si operatiile de comutare uniform tuturor condensatoarelor si contactoarelor, sa asigure minimum de 
cuplaari pe treapta pentru maximizarea timpului de utilizare a sistemului. Exista 4 programe diferite circulare disponibile (PS1, 
PS2, PS3, PS4) 
b Modul liniar: Programul de comutare incepe intotdeauna cu prima treapta pana la ultima pentru cuplari si decuplari. 
Avantajul acestui program este disponibilitatea unei mari selectii de trepte care se potrivesc cu regula multiplicarii, explicate 
mai sus. Rapoartele maxime pot fi x, 2x, 4x, 8x, 16x,….. 
Programul de comutare este selectat in PS5 
 
6.5 Selectarea numarului de trepte 
Prin selectarea numarului treptei, ne se pierde timp  prin cuplarea/decuplarea treptelor fara condensatoare. Ca rezultat, 
sistemul de compensare poate fi utilizat cu mai multa eficienta. Daca nu este selectat un numar de treapta, atunci ESTAmat 
MH-N va comuta treptele conform cu numarul de treapta stability in fabrica, care este numarul maxim disponibil conform 
definitiei de pe panoul frontal ( 6 pentru ESTAmat MH6N si 12 pentru ESTAmat MH12N) 
 
6.6 Reglarea raportului C/k 
Valoarea C/k este pragul pentru cupplarea/decuplarea treptelor de condensatoare. Valoarea C/k este eeace se obtine 
impartind valoarea cea mai mica a unei trepte de condensatoare “C”  la rapotul “k” al transformatorului de curent. Aceasta 
valoare fie este automat masurata si apoi calculate de ESTAmat MH-N, fie este introdusa manual.. Dupa apasarea simultana a 
tastelor UP/DOWN , valoarea C/k este calculata si memorata in intervalul de cuplare/decuplare a unei trepte. Comenzile 
urmatoare ale compensarii sunt bazate pe valorile memorate. In cazul schimbarii continue a sarcinii sistemului, procesul de 
masurare va fi reinceput. ESTAmat MH-N va opri masuratorile dupa 10 incercari. Apoi C/k nu poate fi masurat din cauza 
instabilitatii sarcinii sistemului. In acest caz reglarea compensarii se va face cu valorile memorate inainte. 
 
Pentru calcularea valorii C/k formula este: 

 
 
C/K=q/K 
Q: Puterea primei trepte  de condensatoare (kvar) 
K: Raportul de vtransformare atransformatorului de curent (CTR) 
Are la baza tensiunea retelei fixa la 400 V 
 



 
Exemplu : 
Ierirea primei trepte de condensatoare C este de 5 kvar si raportul transformatorului de curent  (k) este 100/5 
Atunci valoarea C/k este: C/k = 5/(100/5) = 0,25 

 
 
6.7 Determinarea directive debitului de energie 
ESTAmat MH-N asigura masurarea si operarea in patru cadrane. Astfel este posibil sa se determine directia fluyxului de energie 
si sa reglezi compensarea in cazul furnizarii energiei de catre retea. 
 
6.8 Selectarea transformatoorului de curent (CT) 
Intotdeauna este necesar un transformator de curent separat de utilizat in cazul reglarii factorului de putere. Conductoarele de 
legatura dintre transformatorul de curent si regulatorul factorului de putere trebuie sa fie cat mai scurte, iar diametrul 
conductorului sa nu fie mai mic de 1,5 mm. Atata timp cat informatia de curent este furnizata de transformatorul de curent (CT) 
alegerea corecta a transformatorului de curent este foarte importanta. Secundarul transformatorului trebuie sa dea curent care 
sa corespunda urmatoarelor limite, pentru o masuratoare corecta: 
Minimum = 0,05 mA, Maximum = 5,5 A (raportul minim trebuie sa fie 0,02) 
 

7. DESCRIEREA ERORILOR 
 

7.1 Cos φ gresit 
Conexiunea fazei curentului si tensiunii nu sunt corecte 
 
7.2 Compensare insuficienta’ 
Valoarea treptelor de condensatoare poate sa fi scazut de a lungul timpului. Sigurantele de protective a condensatoarelor ar 
putea fi intrerupte. Valoarea totala a condensatoarelor treptelor poate fi insuficienta pentru imbunatatirea factorului de putere 
al sistemului. In acest caz trebuie marita valoarea condensatoarelor instalate. 
 
7.3 Supracompensare 
Aceasta poate apare in weeken-uri sau noaptea datorita sarcinilor capacitive inlocul sarcinilor inductive. Sau deasemenea 
datorita treptelor fixe de condensatoare sau contactoarelor care au contacte blocate datorita frecventelor valori de 
supracurent dar si conectarii manual a treptelor de condensatoare. 
 
 



 
7.4 Supratensiune 
 Tensiunea faza-neutru a L1 depaseste valoarea de supratensiune selectata. 
 
 

8. RECOMANDARI PENTRU O INSTALARE USOARA (NOTE IMPORTANTE) 
Cand sarcina este instabila si variaza foarte repede, valcularea valorii C/k poate dura foarte mult sau in unele cazuri nu poate fi 
calculate deloc sau este gresit calculate, fapt ce va conduce la o compensare gresita/defectoasa. 
 
Un mod practice de a preveni aceasta situatie este: 
1   Porniti aparatul de compensare fara a conecta si transformatorul de curent. Doar condensatoarele vor fi in lucru in aceasta 
situatie. (Puteti face aceasta decupland temporar sarcina de curent) 
2   Porniti procesul de calculare a C/k apasand simultan tastele UP sau DOWN. Acum, in functie de puterea primei trepte, 
valoarea C/k sete calculate cu multa acuratete de ESTAmat MH-N. Valoarea calculate C/k va fi mrmorata automat. Acum sarcina 
poate fi cuplata. Valoarea C/k va fi tinuta in memorie pana va fi recalculata sau schimbata manual. 
 

9. SPECIFICATIE TEHNICA 
 
 Tensiune de lucru (Un)                                         230 VAC   Ph/N, 50 Hz (versiune standard) 

Domeniu de tensiune de lucru (ΔU)                   (0,9 – 1,1) x Un 

Domeniu de curent de lucru (ΔI)                         50 mA – 5,5 mA 

Frecventa nominala                                               50 Hz (optional 60 Hz) 

 

Clasa de masura                                                      1% ± 1 digit (V, I, cos φ), 2% ± 1 digit (W, Var, VA) 

Putere consumata                                                  in circuitul de masura al curentului ≤ 2 VA 

                                                                                   in circuitul de masura/alimentare al tensiunii 3 VA – 10 VA 

 

Iesire contact                                                           3 A, 250 VAC (NO contact) 

Functionare la caderea tensiunii                          In cazul unei caderi de tensiune mai mari de 200 msec,  

                                                                                   toate treptele de condensatoare se deconecteaza automat 

 

Domenii de reglare                                                 Reglare manuala C/k : 0,02 – 1,0 

                                                                                   Reglare cos φ : 0,85 (ind) – 1,00 

                                                                                   Raport CT : 5 – 10000 

 

Timp de intarziere                                                   Intre 2 sec – 1800 sec 

Supratensiune                                                          240 – 275 V 

Valori reglate in fabrica                                          cos φ=1 (ind), timp treapta =60 sec, program=PS5, 

                                                                                    C/k=0,05, raport CT=5 

 

Numar de trepte                                                      ESTAmat MH12N (max 12) ; ESTAmat MH 6N (max 6) 

Temperatura mediului ambiant                          -5C la +55C 

Afisaj                                                                          4 digiti, afisaj cu 7 segmente 



 
 

Clasa de protectie a echipamentului                   dubla izolatie clasa II 

Categorie supratensiune                                        CAT III 

Conductor (pentru blocul terminal)                     sectiune 2,5 mm² 

Clasa de protectie terminale                                 IP 00 

Clasa de protectie panou fata                               IP 40 

Conexiuni                                                                  conectori multipunct cu suruburi pentru conectat conductor 

Decupare panou                                                      139x139 mm 

Greutate                                                                    0,8 kg 

 

10. DIMENSIUNI 

 

 
 
 
 
 
 
  
   
  

 
 


