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AUTOMATICKÝ FÁZOVA� ASYNCHRONNÍCH GENERÁTOR� 
                                 PRO SÍ�   3 X 400/230V, 50HZ 

 

�

Panel HSN 02. 
                                 výstupy 

                                
                                 napájení/vstupy  
 

Popis. 
 
Automatický fázova� asynchronních generátor� HSN 02 je nový výrobek vycházející z osv�d�ené a provozn� vyzkoušené �ady 
p�ístroj� firmy H Y D R O H R O M .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Podrobn�jší údaje jsou dostupné u výrobce za�ízení. 
 

H Y D R O H R O M    Old�ich Hromádko  543 61  Kun�ice n.L.;  t./f.: 499 431196,  603 465363,  e-mail: oldrich@hromadko-hydrohrom.cz 

Automatický fázova� HSN02 zajistí automatické p�ifázování 
asynchronních generátor� pracujících paraleln� nebo do sít� 
pod nap�tím.  

HSN02 monitoruje nap�tí na obou stranách fázovacího 
styka�e, aby zjistil frekvenci a fázové pom�ry mezi nap�tím 
generátoru a nap�tím sít�. Jestli-že frekvence a fázový úhel 
nabíhajícího generátoru ve vztahu k hodnotám sít� jsou v 
toleranci dovolující bezpe�né p�ifázování sepne výstupní relé. 
Stav relé je indikován LED diodou ´CONTACT´. 

Ke spolehlivé �innosti HSN02 posta�í nap�tí generátoru 
vznikající remanentní magnetizací (již od hodnoty 2V). 
Fázuje generátory libovolných otá�ek. Napájení HSN02 je 
zajišt�no z m��ené sít�. 

Vstup EN umož�uje podmínit p�ifázování další podmínkou, 
p�ípadn� zajistí okamžité odfázování z provozních d�vod� 
nebo zásahem �ídícího systému. 

⊗  LED ´POWER´: indikace napájení 
⊗  LED ´CONTACT´: relé sepnuto - p�ifázováno 

∅ Výstupy: kontakty relé, poloha odfázováno 

∅ Vstupy N, L1 - sí	, napájení 
     EN     - podmínka p�ifázování 
     GEN   - nap�tí generátoru 

Napájení 
   Jmenovité nap�tí  Un   :  230V 
   Jmenovitá frekvence  Fn   :  50Hz 
   Celková spot�eba   :  2W 
 
Fázování - vstupy 
   L1   :   sí	, 230V/50Hz 
   GEN   :   nap�tí generátoru, min 2V 
       Pro snížení proudových náraz� fázuje HSN02 90° 
       p�ed synchronními otá�kami v proudovém minimu 
   EN, podmínka p�ifázování :  110 až 276V∼ 
 
Výstupy 
 P�epínací kontakty relé 
 Nap�tí   :  250 Vst 
 Proud   :  6A (cosϕ = 0,9) 
 
Rozm�ry (š, v, h)   :  30 x 90 x 58 mm 
Váha    :  0,25 kg 
Krytí    :  IP00 
Montáž    :  na lištu DIN 35 
 
 Výrobek je ur�en k montáži do elektrorozvad��e. 
 Zm�na parametr� je možná po dohod� s výrobcem. 
 Výrobek nepot�ebuje údržbu ani se�izování. 
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HYDROHROM je �eská firma která dodává jednotlivé 
p�ístroje ale zejména kompletní �ídící systémy MVE na bázi 
pr�myslových automat�. K dispozici je i p�enos dat pomocí 
SMS na síti GSM nebo vizualizace proces� na PC pomocí 
pevných telefonních linek.  


