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DOTAZNÍK 1

VÝROBNA ………….
PŘEDPISY PRO REGISTRACI ÚDAJŮ

ÚDAJE O VÝROBNÁCH PRO VŠECHNY VÝROBNY – PO JEDNOTLIVÝCH GENERÁTORECH(1)
Jméno výrobny
Popis údaje

Jednotky

Kategorie dat

Typ generátoru

Text

PL

Typ hnacího stroje

Text

PL

Zdánlivý jmenovitý výkon

kVA

PL

Činný jmenovitý výkon

kW

PL

Sdružené výstupní napětí

kV

PL

Maximální dodávaný činný výkon

kW

PL

Jmenovitý jalový výkon

kVAr

PL

Předpokládaný provozní režim

Text

PL

Příspěvek ke zkratovému výkonu

MVA

PL

Způsob řízení napětí

Text

PL

Blokový transformátor (pokud je)

kVA

PL

převod vč. odboček

PL

kVA

PL

Vlastní spotřeba při jmenovitém výkonu

1

DOTAZNÍK 2

UŽIVATEL ………………….
PŘEDPISY PRO REGISTRACI DAT
TECHNICKÉ ÚDAJE O SOUSTAVĚ

Popis údaje

Jednotky

Kategorie dat

Jmenovitý výkon jednotlivých paralelních reaktorů (bez kabelů)

kVAr

PL

Jmenovitý výkon jednotlivých kondenzátorových baterií

kVAr

PL

Jmenovitý výkon hradících reaktancí

kVAr

PL

Podrobnosti k logické funkci automatik, aby bylo možno určit provozní charakteristiky

Text/

PL

Kompenzace jalového výkonu

Schémata
Místo připojení k LDS

Schéma

PL

Celková susceptance sítě
Podrobnosti k ekvivalentní celkové susceptanci soustavy uživatele vztahující se

PL

k odběrnému místu z LDS včetně
paralelních reaktorů, které jsou součástí kabelové sítě a které nejsou v provozu

kVAr

samostatně
Kromě: Samostatně vypínané kompenzace jalového výkonu připojené k uživatelově
soustavě a susceptance uživatelovy sítě, která je součástí činného a jalového odběru
Příspěvky ke zkratovému výkonu
Maximální a minimální jmenovitý příspěvek ke zkratovému výkonu (proudu) v LDS

MVA (kA)

Poměr X/R při maximálním a minimálním zkratovém proudu

PL
PL

Příspěvek z točivých strojů
Na vyžádání PLDS ekvivalentní informace o síti
Impedance propojení
U uživatelů, kteří provozují svoji síť paralelně se sítí PLDS, si obě strany vymění
podrobné informace o impedanci propojení, včetně:
odporu sousledné složky

%

PL

odporu nulové složky

%

PL

reaktance sousledné složky

%

PL

reaktance nulové složky

%

PL

susceptance

%

PL

MW

PL

Text/

PL

Pokud bude podle názoru PLDS impedance příliš nízká, vyžádá si podrobnější informace
Schopnost převedení odběrných míst:
- tam, kde jeden a týž odběr může být uspokojen z několika různých odběrných míst,
vymění si obě strany informace o možnosti přenosu odběru včetně poměru, ve kterém je
odběr za normálních okolností z jednotlivých míst uspokojován.
- bude uzavřena dohoda o manuálním/automatickém přepínání odběru při normálním
provozu a při výpadcích.
Údaje o LDS, připojených k LDS, které nejsou ve vlastnictví PLDS
PLDS si vyžádá informace o parametrech obvodů, spínacího zařízení a ochran

Schémata
Údaje o DS, ke které je LDS připojena
PLDS si podle potřeby vyžádá informace o parametrech obvodů, spínacího zařízení a

Text/

ochran, včetně nastavení ochran

Schémata

PL

Přechodná přepětí
PLDS si vyžádá informace odpovídající daným okolnostem

PL

