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BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Než zařízení spustíte, musíte si důkladně 
přečíst tento návod na instalaci a údržbu.

Veškeré postupy a zásahy, které je nutno 
provést pro řádné používání tohoto stroje, 
musí provádět kvalifikovaný personál.

Naše oddělení technické pomoci vám je k 
dispozici v případě jakýchkoli informací, 
které potřebujete.

Jednotlivé zásahy uvedené v tomto návodu 
jsou doprovázeny doporučeními nebo 
symboly, které uživatele informují o 
případných nebezpečích. Je nezbytné 
porozumět jednotlivým bezpečnostním 
pokynům a dodržovat je.

POZOR
Bezpečnostní výstraha pro zásah, který 
by mohl vést k poškození, nebo zničení 
stroje a jeho okolního vybavení.

 
Bezpečnostní výstraha na obecné 
nebezpečí, které hrozí personálu (rotující 
mechanické části stroje). 

Bezpečnostní výstraha na nebezpečí, 
kde hrozí personálu úraz elektrickým 
proudem.

Veškeré servisní činnosti nebo opravy 
prováděné na AVR musí vykonávat 
pracovník školený na uvádění do 
provozu a údržbu elektrických a 
mechanických zařízení.

 
Pokud se generátor provozuje při 
kmitočtu pod 28 Hz déle než 30 sekund s 
analogovým regulátorem, je nutno 
odpojit napájení střídavého proudu.

VAROVÁNÍ

Toto AVR lze začlenit do stroje s 
označením CE.
Tento návod je nutno předat koncovému 
uživateli.

© 2022 Moteurs Leroy-Somer SAS
Share Capital: 38,679,664 €, RCS Angoulême 
338 567 258.
Vyhrazujeme si právo kdykoli upravit parametry 
tohoto výrobku tak, abychom na něm mohli 
provést nejnovější technické úpravy. Informace 
uvedené v tomto dokumentu se mohou změnit 
bez předchozího upozornění.
Je zakázáno jej jakkoli reprodukovat bez našeho 
předchozího souhlasu.
Obsahuje ochranné známky, průmyslové vzory a 
patenty.

Tento návod se vztahuje na regulátor alternátoru, který jste si právě pořídili.
Chtěli bychom vás upozornit na význam obsahu tohoto návodu k údržbě.
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1 - OBECNÝ POPIS
R180 je automatický regulátor napětí, který 
se používá (je vhodný) pro buzení 
bezkartáčového alternátoru a je napájen z 
přídavného rotačního zdroje s 
permanentním magnetem (PMG) nebo 
přídavnými vinutími.

Napětí alternátoru mezi fázemi V-W je 
snímané, zpracovávané a převedené na 
hodnotu stejnosměrného proudu. Signál se 
porovná s referenční hodnotou, která se 
interně generuje v závislosti na nastavení 
napětí. Srovnání provádí ovladač PID, který 
řídí buzení do alternátoru. Napájecí obvod 
používá IGBT s modulovanou šířkou 
impulzu (PWM) k úpravě proudu statoru 
budiče, což zaručuje dobrou dynamickou/
přechodnou odezvu.

Snímá proud z 1A nebo 5A proudového 
transformátoru CT//, a zajistí pokles napětí, 
který umožní paralelní provoz více 
alternátorů vedle sebe. 

R180 má přídavný vstup , který lze použít 
jako svorku externího potenciometru při 
použití potenciometru 1 KΩ, nebo snímá 
±4.5V DC a na základě toho změní napětí 
na výstupních svorkách, s použitím 
externího ovladače.

Má funkci ukončení podfrekvence, která 
brání přehřívání alternátoru v případě 
provozu na nižší rychlost. AVR má 
potenciometr pro nastavení zlomu křivky 
pro ukončení podfrekvence a propojku pro 
volbu 50Hz/60Hz.
Tato propojka usnadňuje volbu frekvence 
AVR pro alternátor 50Hz/60Hz.

Výstup AVR je omezen na 6A. Tento 
omezovač je zpožděného typu, takže 
nenarušuje rázové buzení. V případě ztráty
vstupu snímání dodává AVR 9A 
stejnosměrného budicího proudu po dobu 
5 sekund, pak buzení vypne.

R180 je spuštěn z remanentního napětí 
alternátoru.
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2 - PARAMETRY AVR
Propojka pro volbu UFRO
Otevřené - 60Hz provozní režim.
Uzavřené - 50Hz provozní režim.

Potenciometr UFRO
45Hz až 55Hz v režimu 50Hz.
55Hz až 65Hz v režimu 60Hz.

Napětí
Pracovní napětí nastaví potenciometr s 
označením «V».

Pokles (DROOP compensation) 
Pokles (DROOP compensation) nastaví 
potenciometr s označením «DROOP».

Přídavný vstup a rozsah vnějšího 
potenciometru
Rozsah přídavného vstupu stanoví 
potenciometr s označením «Acc». Tento 
potenciometr stanoví maximální rozsah 
napětí externího potenciometru nebo 
rozsah příslušenství na vstupu.

Stabilita
Zajistí stabilitu napětí alternátoru při posunu 
doprava. Nastavení se dosáhne, když 
poloha stabilizačního potenciometru (ve 
směru hodinových ručiček) umožňuje 
nastartovat napětí v nestabilitě, potom 
nastavte potenciometr 1 otáčku pod (proti 
směru hodinových ručiček).

Indikace
- Limit přebuzení
- Ztráta snímání napětí
- UFRO
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3 - TECHNICKÉ ÚDAJE

1 Vstup snímání 3 f / 2 f - 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 voltů pro 
50 Hz
3 f / 2 f - 208 / 240/277/380/416/ 440/ 480 voltů pro 
60 Hz

2 Napětí rozsah vysoký 300V až 530V
3 Napětí rozsah nízký  180V až 310V
4 Pokles 1 a 5A AC ve fázi U
5 Rozsah poklesu 8% pokles při 0.8 pf 
6 АС zásobování Napětí 277V AC r m s ±10 %

Frekvence 50/60 Hz  -  PMG 240 Hz
8 Excitační proud 6 A DC Trvalý 

9 A po dobu 5 sekund (zkratový provoz)
9 Regulace ±0.5% na snímacích svorkách AVR
10 Maximální limit buzení 6A DC (výrobní nastavení)
11 Prodleva maximálního

limitu buzení
30 s (výrobní nastavení)

12 Ochrana podfrekvence 48.5 Hz/58.5 Hz pro provoz na 50 Hz /60 Hz
13 Sklon 1.2X (120 %)V/Hz
14 Externí potenciometr 1K ohmů pro nastavení ±10%
15 Vstup příslušenství ±4.5V DC pro ±15%
16 Ztráta snímání Vypne po 5 s při přerušeném snímání
17 Hmotnost cca 500 g 
18 Rozměry 140 mm X 115 mm X 70 mm
19 Teplotní rozsah -25 ºC až +70 ºC
20 Teplotní rozsah

pro skladování
-40 ºC až +80 ºC

21 Tepelný posun 0.5% pro změnu o 20 ºC
22 Pojistka FST 10A 250V



7

Electric Power Generation 2022.07 / gInstalace a údržba

R180
Automatický regulátor napětí

5599 cs -

4 - HLAVNÍ FUNKCE AVR
4.1 - Schéma zapojení pro rozsah napětí 180V až 310V 
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4.2 - Schéma zapojení pro rozsah napětí 300V až 530V s úbytkem napětí CT// 
a napájením AREP+ 

EX
TE

R
N

Í
PO

TE
N

C
IO

M
ET

R
 

1 
K

VI
N

U
TÍ

 Ú
M

ĚR
N

É 
PR

O
U

D
U

0V

PŘEBUZENÍ

UFRO
SL

UFRO

STABILITA

ACC

V ADJ

+/-4.5V DC

0V



9

Electric Power Generation 2022.07 / g

Q1 Q2

U

Instalace a údržba

R180
Automatický regulátor napětí

5599 cs -

4.3 - Schéma zapojení pro rozsah napětí 300V až 530V s úbytkem napětí CT// 
a napájením PMG 
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5 - SEŘÍZENÍ AVR

                                       
VAROVÁNÍ! ABY NEDOCHÁZELO K 
ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PROUDEM A 
ZRANĚNÍM OSOB, NEDOTÝKEJTE SE 
ČÁSTÍ POD NAPĚTÍM.

                                      
 POZOR! SEŘÍZENÍ JE NUTNO 
PROVÁDĚT OPATRNĚ A POSTUPNĚ, 
KDYŽ JE ALTERNÁTOR V CHODU, 
JINAK MŮŽE V SYSTÉMU DOCHÁZET K 
VÝKYVŮM.

- VOLT: Plně doleva
- STAB: Střed dráhy
- UFRO: Zvolte režim 50Hz nebo 60Hz

Spouštění
- Zkontrolujte, zda jsou všechna nastavení v 
souladu s odstavcem «Výchozí nastavení».

- Spusťte pohon a naveďte alternátor na 
nominální rychlost (ot/min). 

- Na hlavních svorkách se projeví nárůst 
napětí.

- Upravte napětí na hlavních svorkách 
pomocí potenciometru pro seřizování 
napětí.

- Pokud na voltmetru (A.C.) zaznamenáte 
oscilaci napětí na hlavních svorkách 
alternátoru, otočte postupně potenciometr 
«STABILITY» na R180 doprava a přestaňte 
jím otáčet v místě, kde oscilace vymizí. 

- Pokud při nárůstu napětí oscilaci nezazna-
menáte, otočte potenciometr -STABILITY- 
doleva, dokud se oscilace nezobrazí, pak jej 
mírně otočte doprava, aby oscilace 
vymizely. Takto nastavíte časové konstanty 
ovladače a alternátoru.

- Nastavte zlom křivky Ufro na 47.5Hz pro 
50Hz nebo na 57Hz pro 60Hz.

- Pokud vyžadujete externí potenciometr 
pro nastavení napětí, zastavte alternátor a 
připojte potenciometr 1K ohm na svorky A1 
a A2.

- Pokud požadujete pokles napětí pro 
paralelní chod alternátorů, připojte CT// 
poklesu napětí na svorky Q1 a Q2. 
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6 - TABULKA ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Příznak Příčina Činnost

Žádný nárůst 
napětí

Vypálená pojistka Vyměňte pojistku
Nízké zbytkové napětí na X1 
a X2

Spusťte alternátor na správné ot/min. Pokud 
problém nemizí, odpojte AVR a připojte baterii 
24V DC na svorky budiče: kladný pól na F1 a 
záporný pól na F2. Tímto postupem zvýšíte 
zbytkové napětí.
Znovu zapojte AVR.

Nesprávné zapojení Ověřte a opravte zapojení podle schématu 
zapojení

Vadný voltmetr Vyměňte voltmetr

Vadný AVR Vyměňte AVR

Příliš vysoké 
napětí

Nesprávné nastavení napětí Nastavte podle požadavků

Vadný AVR Vyměňte AVR

Nízké napětí Přerušený propoj externího 
potenciometru

Připojte propoj nebo potenciometr podle 
požadavků

Chybí snímací napětí Připojte podle schématu

Klesají ot/min pohonu Nastavte ot/min

Slabá regulace Klesají ot/min pohonu Nastavte ot/min

Vysoká deformace 
nelineárního zatížení

Snižte nelineární zatížení

Alternátor pracuje na velmi 
nízké P.F.

Požadovaná oprava P.F.

Nevyvážené zatížení Rozložte zatížení rovnoměrně na tři fáze

Vadný AVR Vyměňte AVR

Porucha rotačních diod Vyměňte diody

Propojený pokles Odstraňte připojení poklesu, pokud není potřeba

Oscilace napětí Nesprávné zapojení Zkontrolujte a opravte kabeláž. Zkontrolujte, zda 
jsou kontakty pevné. 

Nesprávné nastavení stability Nastavte potenciometr stability

Napětí vzroste, ale 
zhroutí se/nestálé 
chování

Nesprávné zapojení Zkontrolujte a opravte kabeláž. Zkontrolujte, zda 
jsou kontakty pevné. 

Nesprávné nastavení 
elektronické karty

Nastavujte podle pokynů v příručce
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7 - KONTROLY MULTIMETREM

                             
POZOR

Na digitálním multimetru zvolte diodový 
režim.

Připojte červený kabel k F2 a černý kabel 
měřiče k F1. Na multimetru se zobrazí 0.4V 
až 0.6V v režimu testování diod, pokud je 
zařízení OK. 0V nebo OL na multimetru 
znamená poruchu zařízení.

Svorka IGBT je připojena k +DC sběrnici a 
A1 je připojeno k -DC sběrnici AVR.

Tato dvě spojení lze použít k otestování 
IGBT a vstupního propojení připojeného k 
X1, X2, Z1 a Z2.

Připojte černý kabel měřiče ke svorce IGBT.

Připojte červený kabel k X1: na měřiči se 
zobrazí 0.4V až 0.6V.

Připojte červený kabel k X2: na měřiči se 
zobrazí 0.4V až 0.6V.

Připojte červený kabel k Z1: na měřiči se 
zobrazí 0.4V až 0.6V.

Připojte červený kabel k Z2: na měřiči se 
zobrazí 0.4V až 0.6V.

Připojte červený kabel k A1 a připojte černý 
kabel k X1: na měřiči se zobrazí 0.4V až 
0.6V.

Připojte černý kabel k X2: na měřiči se 
zobrazí 0.4V až 0.6V.

Připojte černý kabel k Z1: na měřiči se 
zobrazí 0.4V až 0.6V.

Připojte černý kabel k Z2: na měřiči se 
zobrazí 0.4V až 0.6V.

Pokud se na měřiči zobrazí 0V nebo OL v 
testu diod, jsou diody můstkového 
usměrňovače vadné.

Pokud jsou pojistky rozpojené, na X1 a Z2 
se v testu diod zobrazí OL.

Pokud svorka IGBT a F1 zobrazí 0 ohmů, 
IGBT je vadné.

Test odporu na vstupu snímání

Odpor mezi V a A1: Cca 1.3 MΩ

Odpor mezi L1 a A1: Cca 1 MΩ

Odpor mezi L2 a A1: Cca 1 MΩ

Odpor mezi W a A1: Cca 1.3 MΩ



13

Electric Power Generation 2022.07 / gInstalace a údržba

R180
Automatický regulátor napětí

5599 cs -

8 - POSTUP STATICKÉHO TESTU
8.1 - Vybavení na test
- 3-fázový «variac»

- Voltmetr AC/DC

- Žárovka 100 Watt

- 1K potenciometr

- 250V / 110V transformátor

8.2 - Připojení
- Připojte žárovku 100 W na svorky F1 a F2 

z AVR

- Připojte 110V výstup transformátoru na 
X1 a X2 z AVR

- Připojte 250V vstup transformátoru k U a 
N «variac»

- V výstup z «variac» ke svorce V z AVR

- W výstup z «variac» ke svorce W z AVR

- Připojte 1KΩ potenciometr k A1 a A2

PŘEBUZENÍ

STABILITA

110V / 250V
Transformátor

3 fáze 
«Variac»

Žárovku

3 fáze
415V
Napájení
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8.3 - Postup testu

Test nárůstu
Chcete-li otestovat nárůst, nastavte «variac» 
z 0 voltů na napětí asi 5V AC mezi X1 a X2. 
Pokud je AVR v pořádku, při tomto napětí se 
na DC voltmetru zobrazí některé výstupní 
hodnoty mezi svorkami F1 a F2 v AVR, které 
vzrostou při navyšování vstupního napětí.

Zkoušky kontroly napětí
Výchozí nastavená hodnota napětí AVR je 
asi 415V AC. Žárovka by mělo zůstat svítit 
pro úroveň vstupního napětí pod nastavenou 
hodnotou, tj. kolem 415V AC, a mělo by 
zhasnout, když se vstupní napětí zvýší nad 
hodnotu nastavenou potenciometrem. 
Přechod světla bude postupný z důvodu 
stability AVR.

Test externího potenciometru
Připojte 1K potenciometr mezi svorky A1 a 
A2. Externí potenciometr umožní pokles 
nastavené hodnoty na 330V z 415V pro 
minimální a maximální polohu. To lze ověřit 
zkouškou kontroly napětí uvedenou výše.

Test UFRO
Nastavte výstupní napětí «variac» na 400 V 
AC. Světlo bude svítit kvůli nastavené 
hodnotě na 415V. Nyní zapněte spínač 
připojený ke vstupu 50Hz / 60Hz, světlo 
postupně zhasne z důvodu změny 
nastavené hodnoty UFRO. Vypnutím 
spínače se světlo znovu rozsvítí. V režimu 
60Hz se rozsvítí kontrolka UFRO.

Test ztráty snímání
Otevřete připojení W na terminálu AVR a 
spusťte AVR na 400V. Kontrolka ztráty 
snímání se rozsvítí a světlo bude svítit 5 s, 
pak zhasne.

Test stability
Míra stmívání světla ve zkoušce kontroly 
napětí závisí na nastavení stability 
regúlatoru. Při minimální stabilitě se světlo 
rozsvítí a zhasne v blízkosti nastavené 
hodnoty napětí. Vyšší nastavení stability 
povede k poklesu rychlosti stmívání a 
rozsvěcení světla.

Rozsah napětí
Rozsah napětí regúlatoru lze ověřit 
provedením zkoušky kontroly napětí pro 
min. hodnotu napětí nastavenou 
potenciometrem a max. hodnotu napětí 
nastavenou potenciometrem. Tato zkouška 
udává přibližnou hodnotu rozsahu napětí.

Test UFRO
Výrobcem nastavená hodnota UFRO je asi 
47.5Hz.
Nastavte výstup «variac» na 410V AC. 
Otočte potenciometr UFRO doprava, dokud 
se nezapne kontrolka UFRO. Po další 
otočce doprava dojde k tomu, že 
potenciometr UFRO postupně vypne světlo.
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9 - ROZMĚRY

POHLED SHORA

BOČNÍ POHLED
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10 - NÁHRADNÍ DÍLY
10.1 - Označení

Popis Typ Kód

AVR R180 5089747

10.2 - Služba technické podpory
Naše oddělení technické pomoci vám je 
k dispozici v případě jakýchkoli informací, 
které potřebujete.

Jakékoli objednávky náhradních dílů nebo 
žádosti o technickou pomoc zasílejte na 
adresu service.epg@leroy-somer.com 
nebo na nejbližší kontaktní místo, které 
najdete na www.lrsm.co/support přičemž 
uvede typ a kódové číslo regulátoru.

Abychom zajistili správné fungování a 
bezpečnost našich strojů, je nutné vždy 
používat originálních náhradních dílů 
výrobce.

Jinak by v případě poškození nemohla být 
uznána záruka.
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Pokyny pro likvidaci a recyklaci
Usilujeme o co nejmenší dopad našich 
činností na životní prostředí. Neustále 
kontrolujeme své výrobní procesy, výběr 
materiálů a design výrobků, abychom 
zlepšili možnost recyklace a snížili náš 
dopad.
Tyto pokyny slouží pouze pro informaci. 
Uživatel musí zajistit dodržování místních 
předpisů v oblasti likvidace výrobků a 
recyklace.

Odpad a nebezpečné materiály    
Následující součástky a materiály vyžadují 
zvláštní nakládání a je nutno je od alternátoru 
oddělit před recyklací:
- elektronické materiály ve svorkovnici, 
včetně automatického regulátoru napětí 
(198), transformátorů proudu (176), 
odrušovacího modulu - kondenzátoru a 
dalších polovodičů.
- diodový můstek (343) a varistor (347) na 
rotoru alternátoru.
- hlavní plastové součásti, jako je konstrukce 
svorkovnice u některých výrobků. Tyto 
součásti jsou obvykle označeny informacemi 
pro plastové výrobky.

Veškeré výše uvedené materiály vyžadují 
zvláštní nakládání pro oddělení odpadu od 
recyklovatelných materiálů a je nutno je 
předat specializovaným společnostem.
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service.epg@leroy-somer.com www.lrsm.co/support

Naše celosvětová síť více než 80 poboček je vám k službám.

Naše dostupnost na lokální úrovni je zárukou rychlých a účinných oprav, podpory a služeb 
souvisejících s údržbou.

Svěřte podporu pro údržbu alternátorů odborníkům na výrobu elektrické energie. Naši 
zaměstnanci v terénu jsou 100% kvalifikováni a zaškoleni ve všech prostředích a na všech 
druzích strojů.

Fungování alternátorů rozumíme po všech stránkách a poskytujeme služby za nejlepší 
hodnoty, abychom optimalizovali vaše náklady.

Kde můžeme pomoci:

Servis a podpora

Návrh

Prodlužování 
životnosti

Optimalizace

Spouštění

Provoz

• Konzultace a specifikace
• Údržbové

smlouvy

• Oprava
•  Modernizace 

systému

• Monitorování
• Audit systému

•  Uvádění do 
provozu

• Školení

•  Originální náhradní 
díly

• Opravy

Kontakty:
Amerika: +1 (507) 625 4011
Evropa a zbytek světa: +33 238 609 908
Asie Tichomoří: +65 6250 8488 
Čína: +86 591 88373036
Indie: +91 806 726 4867 Naskenujte kód nebo přejděte na:
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Linkedin.com/company/leroy-somer
Twitter.com/Leroy_Somer_en
Facebook.com/LeroySomer.Nidec.en
YouTube.com/LeroySomerOfficiel


