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Używane skróty:
AB – Akumulator
ABR – układ samoczynnego załączania rezerwy (SZR)
AGT – automatyczna zmiana banku nastaw
AR – układ samoczynnego ponownego załączania (SPZ)
AR OC – człon automatyki SPZ zabezpieczenia nadprądowego
AR SEF – człon automatyki SPZ czułego zabezpieczenia ziemnozwarciowego
AR UF – człon automatyki SPZ zabezpieczenia podczęstotliwościowego
AR UV - człon automatyki SPZ zabezpieczenia podnapięciowego
BF – zwarcia wynikające z błędów montażowych
BTM – moduł Bluetooth
CA – unikanie kolizji
CC – przewód sterowniczy
CII – interfejs sterowania I sygnalizacji
CLM – mnożnik układu CLP
CLP – układ załączania na zimne obciążenie
COMMS – szyna komunikacyjna
CPM – panel sterowania
CTS – parametr modemu Clear To Send
CU – układ zabezpieczenia od asymetrii prądów fazowych
DCD – parametr modemu Data Carrier Detect
DCE – urządzenie komunikacyjne
DPS – łącznik krańcowy drzwi
DRVM – moduł sterowania reklozera DRV
DSR – parametr modemu Data Send Ready
DTR – parametr modemu Data Terminal Ready
EF – zabezpieczenie od zwarć doziemnych
EF1 – Niskonastawiany zwłoczny człon nadprądowy od zwarć doziemnych
EF2 – Niskonastawiany człon nadprądowy od zwarć doziemnych
EF3 – Wysokonastawiany człon nadprądowy od zwarć doziemnych
EMC - kompatybilność elektromagnetyczna
GSM – standard łączności komórkowej
GUI – interfejs graficzny użytkownika
IDC – Parametryzacja danych
IED – inteligentne urządzenie elektroniczne
IOI – interfejs cyfrowy wejść/wyjść dwustanowych
IOM – moduł wejść/wyjść dwustanowych
IP – numer urządzenia w sieci internetowej
KTR – napowietrzny reklozer produkcji Tavrida Electric
LCD – ekran konsoli sterowania
HL – układ “praca na linii”
HLEF – człon ziemnozwarciowy układu “praca na linii”
HLOC – człon nadprądowy układu “praca na linii”
LS – utrata zasilania
ME – pomiary
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MMI – konsola operatorska
NA – nie dotyczy
OC1 – niskonastawiany człon nadprądowy fazowy zwłoczny
OC2 – niskonastawiany człon nadprądowy fazowy
OC3 – wysokonastawiany człon nadprądowy fazowy
OCEF – zabezpieczenie nadprądowe od zwarć międzyfazowych i doziemnych
OCLM – mnożnik prądu rozruchowego CLP
OCR – układ zabezpieczeń nadprądowych z automatyką SPZ
OF – układ zabezpieczenia nadczęstotliwościowego (od wersji firmware-u 2.58.009)
OSM – zespół łączeniowy
OV – układ zabezpieczenia nadnapięciowego
Prot – układ zabezpieczeń zespołu RC/TEL
PSE – zasilacz bezprzerwowy
PSFM – moduł zasilania reklozera
PTT – typ transmisji Push To Talk
RC – zespół sterowniczy
RCE – układ sterowania reklozera
RCM – moduł sterowania
RMK – zestaw do montażu zespołu łączeniowego OSM/TEL
RTC – zegar czasu rzeczywistego
RTS – parametr modemu Request To Send
RTU – urządzenie łączności I zdalnego sterowania
SCADA – system nadzoru sieci energetycznej
SD – Source Detector
SEF – czułe zabezpieczenie ziemnozwarciowe
SEFR – układ czułego zabezpieczenia ziemnozwarciowego z automatyką SPZ
TCC – charakterystyka czasowo-prądowa
TCI – interfejs telekomunikacyjny
TELARM – oprogramowanie inżynierskie reklozera
UF – układ zabezpieczenia podczęstotliwościowego
UFR – układ zabezpieczenia podczęstotliwościowego z automatyką SPZ
UV – układ zabezpieczenia podnapięciowego
UVR - układ zabezpieczenia podnapięciowego z automatyką SPZ
VRC – układ kontroli obecności napięcia
VTMK – zestaw do montażu napowietrznego transformatora napięciowego
VU – układ zabezpieczenia od asymetrii napięcia
ZSC – tryb koordynacji stref
WA – okablowanie zespołów
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1 Zasilacz (PSE)
Zasilacz bezprzerwowy (PSE) dostarcza napięć zasilających do wszystkich układów wewnętrznych (RCM,
BTM, CPM, IOM i RTU) zespołu sterowniczego RC/TEL, zapewnia kontrolę stanu zasilania oraz, przy zaniku
napięcia AC, podtrzymania pracy z akumulatora. W celu zapewnienia niezawodności zasilania, do zasilacza
może być doprowadzone napięcie przemienne AC z dwóch niezależnych źródeł. Do zasilania obwodów zegara
czasu rzeczywistego (RTC) i obwodów “budzenia” modułu sterowania wyłącznikiem (RCM) i modułu
wejść/wyjść dwustanowych (IOM) przeznaczone jest odrębne napięcie zasilania.
Zasilacz (PSE) monitoruje na bieżąco temperaturę akumulatora, a prąd ładowania akumulatora jest regulowany
tak, aby zapewnić optymalne ładowanie. Po zaniku napięcia zasilania AC, urządzenia zewnętrzne (np. radio lub
modem) zasilane są przez czas zależny od temperatury akumulatora, stopnia naładowania oraz prądu
obciążenia zewnętrznego, po czym następuje stan wstrzymania, w celu konserwacji akumulatora.

1.1 Nastawy
Tabela 8.1 - Nastawy zasilacza (PSE)
Nastawa

Zakres

Nastawa domyślna

Pojemność znamionowa akumulatora

2.0-30.0Ah, rozdz. 0.5Ah

26Ah

Poziom wstrzymania

0.1-0.8 p.u.

0.2p.u.

Poziom wstrzymania urządzenia komunikacji
zdalnej (RTU)

0.1-0.8 p.u.

0.5p.u.

Napięcie zasilania urządzenia komunikacji zdalnej
(RTU)

5.0-15.0V

12.0V

Cykl restartu urządzenia komunikacji zdalnej (RTU) 0-168h

0h

Czas trwania restartu urządzenia komunikacji
zdalnej (RTU)

1s

1-30s

1.2 Stany pracy
Na schemacie poniżej przedstawiono stany pracy zasilacza PSE oraz odpowiednie zmiany stanów.

1.1

AC supply
9
6
5

10

AC supply and
1
battery
supply

Loss of supply

2
8
3
1.2

7
Battery supply

4

Shutdown State

Rys 8.1 – Schemat zmian stanów zasilacza PSE
Zasilacz PSE charakteryzuje się pięcioma stanami pracy, przedstawionymi w tabeli 8.2.
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Tabela 8.2 – Stany pracy zasilacza (PSE)
Stan

Napięcie zasilania
mod. RCM, CPM,
BTM, IOM

Napięcie zasilania
urządzenia RTU

Napięcie zasilania
Napięcie ładowania
zegara RTC i
akumulatora
obwodów “budzenia”

Zasilanie normalne
(AC+akumulator)

Poniżej wartości
Wartość równa
1
optymalnej i powyżej «napięcie zasilania
2
napięcia akumulatora
RTU»

Poniżej wartości
optymalnej i powyżej
napięcia akumulatora

Poniżej wartości
optymalnej i powyżej
napięcia akumulatora

Zasilanie z
akumulatora

Wartość równa
napięciu akumulatora

Wartość równa
«napięcie zasilania
RTU» jeśli stan
naładowania
akumulatora
przekracza poziom
wstrzymania RTU;
w pozostałych
przypadkach 0

Wartość równa
napięciu akumulatora

0

Zasilanie ze źródła
napięcia AC

Wartość napięcia
optymalna

Wartość równa
“napięcie zasilania
RTU”

Wartość napięcia
optymalna

0

Wstrzymanie

0

0

Wartość równa
napięciu akumulatora

0

Zanik zasilania

0

0

0

0

1. Wartość optymalna napięcia jest zależna od temperatury akumulatora, stanu naładowania akumulatora oraz
obciążenia zasilacza. Wartość optymalna zawsze jest większa od napięcia akumulatora.
2. Napięcie akumulatora jest to napięcie występujące na zaciskach akumulatora, przy obciążonym
akumulatorze i przy temperaturze, gdy nie występuje ładowanie akumulatora.
Tabela 8.3 – Opis zmiany stanów zasilacza (PSE)
Zmiana stanu

Warunki wystąpienia

1.1, 3, 10

Zasilanie ze źródła napięcia AC1 lub AC2 («On» załączone)

1.2, 6, 8

Stan naładowania akumulatora powyżej poziomu „Wstrzymanie”

2, 9

Zasilanie ze źródła napięcia AC1 lub AC2 wyłączone (“Off”)

4

Stan naładowania akumulatora poniżej poziomu Wstrzymanie

5,7

Stan naładowania akumulatora wynosi 0 (całkowite rozładowanie akumulatora)

Tabela 8.4 – Generowanie danych sygnalizacji
Nazwa sygnału

Opis

«RTU supply on»
[Zasilanie RTU włączone]

Sygnał jest aktywowany po aktywowaniu sygnału sterującego «Switch RTU supply
on» [Zasilanie RTU włączone]. Sygnał jest deaktywowany po aktywowaniu sygnału
sterującego «Switch RTU supply off» [zasilanie RTU wyłączone] lub po
aktywowaniu sygnału «RTU short circuit» [Zwarcie w obwodzie zasilania RTU].

«First auxiliary voltage»
[Napięcie zasilania AC1]

Sygnał ma wartość 1 gdy napięcie zasilania AC1 mieści się w zakresie
znamionowego napięcia zasilania (patrz rozdz. Specyfikacja Techniczna KTR)

«Second auxiliary voltage»
[Napięcie zasilania AC2]

Sygnał ma wartość 1 gdy napięcie zasilania AC2 mieści się w zakresie
znamionowego napięcia zasilania (patrz rozdz. Specyfikacja Techniczna KTR)

«Residual battery capacity»
[Poziom naładowania akumulatora]

Stan naładowania akumulatora, wyrażony w jednostkach względnych (p.u.)

«Loss of AC supply»
[Zanik napięcia zasilania AC]

Sygnał jest generowany po odłączeniu napięcia zasilania AC1 lub AC2

«Battery low»
Sygnał jest generowany, gdy stan naładowania akumulatora spadnie poniżej
[Niski stan naładowania akumulatora] poziomu «Shutdown» [Wstrzymanie].
«Shutdown»
[Wstrzymanie]

Sygnał jest generowany w stanach: «Shutdown» [Wstrzymanie] i «Loss of supply»
[Zanik zasilania]

«Battery fault»
[Uszkodzenie akumulatora]

Stan obwodu obciążenia akumulatora jest monitorowany na bieżąco. Sygnał jest
generowany, gdy w obwodzie wystąpi zwarcie lub przerwa.
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«Battery sensor fault»
[Uszkodzenie czunika temperatury
akumulatora]

Stan obwodu czujnika temperatury akumulatora jest monitorowany na bieżąco.
Sygnał jest generowany, gdy w obwodzie wystąpi zwarcie lub przerwa.

«RTU short circuit»
[Zwarcie w obwodzie urządzenia
RTU]

Stan obwodu urządzenia RTU jest monitorowany na bieżąco. Sygnał jest
generowany, gdy w obwodzie wystąpi zwarcie. Deaktywacja sygnału następuje po
aktywacji sygnału sterującego «Switch RTU supply on» [Zasilanie urządzenia RTU
włączone].

2 Zegar czasu rzeczywistego (RTC)
Układ RTC dostarcza danych daty i czasu dla różnych układów reklozera, z rozdzielczością 1ms. Wartość
początkowa daty i czasu może być ustawiona za pośrednictwem kanałów komunikacji lokalnej lub zdalnej.
Tabela 8.5 Nastawy RTC
Nastawa

Zakres wartości

Wartość domyślna

«Time format»
[Format czasu]

«12 hours / 24 hours» [12 godzinny / 24 godzinny]

«24 hours»
[24 godzinny]

«Daylight saving»
[Czas letni / zimowy]

«Enable / Disable»
[Czynny / Nieczynny]

«Disable»
[Nieczynny]

«Daylight saving start»
[Początek czasu letniego]

MMM DD HH:MM (AM/PM)

«Apr 29 01:00»
[29 kwietnia 01:00]

«Daylight saving end»
[Koniec czasu letniego]

MMM DD HH:MM (AM/PM)

«Oct 28 01:00»
[28 października 01:00]

«Daylight saving offset»
[Wartość przesunięcia czasu]

+/- HH:MM

+ 01:00

gdzie:
MMM – miesiąc «Jan-Dec» [Styczeń-grudzień], DD - data (01-31), HH:MM – godziny i minuty, AM/PM –
wskaźnik czasu “dopołudnie/popołudnie”. W przypadku zastosowania 12-godzinnego formatu czasu, AM/PM
pojawia się po liczbie wartości minut.
Gdy nastawa «Daylight saving» [Czas letni] jest «Enabled» [Czynny], w chwili «Daylight saving start» [Początek
czasu letniego] do bieżącej wartości czasu zegara RTC dodawana jest wartość «Daylight saving offset»
[Wartość przesunięcia czasu]. Wartość ta jest odejmowana od czasu bieżącego RTC w chwili «Daylight saving
end» [Koniec czasu letniego].
W przypadku, gdy nastawa «Daylight saving» [Czas letni] jest «Disabled» [Nieczynny], wszystkie nastawy
funkcji «Daylight saving» [Czas letni] są ignorowane.

3 Układ sterowania (DRVE)
Układ DRVE przetwarza rozkazy «Trip/Close» [Wyłącz/Załącz], otrzymywane od zabezpieczeń lub od układów
komunikacji lokalnej lub zdalnej, na impulsy napięciowe przekazywane do cewek napędu wyłącznika OSM.
Układ DRVE zapewnia również bieżący monitoring obwodów cewek wyłącznika, oraz generuje adekwatne dane
dla układu sygnalizacji.
Układ DRVE nie posiada żadnych parametrów konfigurowalnych przez użytkownika.
Poniżej zamieszczono schemat, przedstawiający stany pracy układu DRVE i warunki ich zmiany.
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OSM locked
closed
1
7
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4

Trip request
processing

Close request
processing

2

3

6

OSM locked
open

Rys. 8.2 – Schemat zmian stanu układu DRVE
Tabela 8.6 – Opis stanów układu DRVE
Napięcie cewki

Stan

«OSM locked closed» W tym stanie napięcie cewki wyłącznika wynosi 0
[OSM trwale zamknięty]
«Trip request
processing»
[Wykonywanie rozkazu
Wyłącz]

Przy przechodzeniu do tego stanu generowany jest ujemny impuls napięciowy o wartości
wystarcząjącej do otwarcia wyłącznika OSM, pod warunkiem, że nie został wygenerowany żaden
z sygnałów: «Driver fault» [Uszkodzenie układu sterowania], «Driver not ready» [Brak gotowości
układu sterowania], «OSM coil isolated» [Przerwa w obwodzie cewki OSM] i «OSM coil short
circuit» [Zwarcie w obwodzie cewki OSM].
W przeciwnym razie napięcie cewki wyłącznika wynosi 0.

«Close request
processing»
[Wykonywanie rozkazu
Załącz]

Przy przechodzeniu do tego stanu generowany jest dodatni impuls napięciowy, o wartości
wystarcząjącej do zamknięcia wyłącznika OSM, pod warunkiem, że nie został wygenerowany
żaden z sygnałów: «Driver fault» [Uszkodzenie układu sterowania], «Driver not ready» [Brak
gotowości uładu sterowania], «OSM coil isolated» [Przerwa w obwodzie cewki OSM] i «OSM coil
short circuit» [Zwarcie w obwodzie cewki OSM].
W przeciwnym razie napięcie cewki wyłącznika wynosi 0.

«OSM locked open»
[OSM trwale otwarty]

W tym stanie napięcie cewki wyłącznika wynosi 0.

Tabela 8.7 - Opis zmian stanu układu DRVE
Zmiana

Opis

Warunki wystąpienia

1

Aktywacja rozkazu «Trip» [Wyłącz]

Gdy rozkaz «Trip» [Wyłącz] został wysłany przez zabezpieczenia
lub układy komunikacji lokalnej lub zdalnej

2

«Opening» [Otwieranie]

Jeśli rozkaz «Close» [Załącz] nie został aktywowany

3

Aktywacja rozkazu «Close» [Załącz] Gdy rozkaz «Close» [Załącz] został wysłany przez zabezpieczenia
lub układy komunikacji lokalnej lub zdalnej

4

«Closing» [Zamykanie]

Gdy rozkaz «Close» [Załącz] został aktywowany

5

«Failure to execute trip request»
[Nieudana operacja wyłączenia]

Wygenerowany został komunikat: «Excessive trip time»
[Przekroczony czas wyłączania]

6

«Failure to execute close request»
[Nieudana próba załączenia]

Wygenerowany został komunikat: «Excessive close time»
[Przekroczony czas załączania]

7

«Manual tripping»
[Wyłączanie ręczne]

Gdy nie został aktywowany sygnał «Close» [Zalacz] i równocześnie
został wygenerowany komunikat «OSM coil isolated» [Przerwa w
obwodzie cewki OSM].
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Tabela 8.8 - Generowanie danych sygnalizacji
Sygnał

Warunki wystąpienia

«Closed»
[Zamknięty]

Aktywacja sygnału następuje w ciągu 10ms po ustabilizowaniu się zestyku pomocniczego OSM
w stanie otwartym (po zaniku drgań). Deaktywacja następuje w ciągu 10ms po ustabilizowaniu
się zestyku pomocniczego OSM w stanie zamkniętym (po zaniku drgań).

«Request processing»
[Realizacja rozkazu
wykonania operacji
łączeniowej]

Aktywacja w stanach: «Close request processing» [Wykonywanie rozkazu Załącz] i «Trip
request processing» [Realizacja rozkazu Wyłącz]. Dektywacja w stanach: «OSM locked open»
[OSM trwale otwarty] i «OSM locked closed» [OSM trwale zamknięty].

«Excessive trip time»
[Przekroczony czas
wyłączania]

Aktywacja w ciągu 100ms po przejściu do stanu «Trip request processing» [Realizacja rozkazu
Wyłącz]. Deaktywacja następuje po deaktywowaniu sygnału «Closed» [Zamknięty] (po otwarciu
OSM)

«Excessive close time»
[Przekroczony czas
załączania]

Aktywacja w ciągu 100ms po przejściu do stanu «Close request processing» [Wykonywanie
rozkazu Załącz]. Dektywacja następuje po aktywowaniu sygnału «Closed»[Zamknięty] (po
zamknięciu OSM)

«Driver not ready»
[Brak gotowości układu
sterowania]

Układ DRVE monitoruje na bieżąco czy napięcie na kondensatorach «Trip/Close»
[Wyłacz/Załącz] jest wystarczające do wykonania danej operacji łączeniowej. Sygnał jest
aktywowany, gdy poziom napięcia jest niewystarczający. Sygnał aktywowany jest również po
aktywowaniu dowolnego z sygnałów: rozkaz «Close» [Załącz] lub «Trip» [Wyłącz], zwarcie w
obwodzie cewki OSM, przerwa w obwodzie cewki OSM, uszkodzenie układu DRVE (układ
sterowania).

«OSM coil short circuit»
[Zwarcie w obwodzie
cewki OSM]

Po wystąpieniu zwarcia w obwodzie cewki OSM

«OSM coil isolated»
[Przerwa w obwodzie
cewki OSM]

Po wystąpieniu przerwy w obwodzie cewki OSM

«Driver fault»
[Uszkodzenie układu
sterowania]

Układ DRVE wykonuje na bieżąco samokontrolę sprawności. Sygnał jest aktywowany po
wykryciu wewnętrznej niesprawności układu.

4 Układ pomiarowy (ME)
Układ ME jest przeznaczony do przetwarzania wejściowych sygnałów analogowych, otrzymywanych z
przekładników prądu i napięcia w zespole OSM, na filtrowane wielkości cyfrowe, przeznaczone dla realizacji
funkcji zabezpieczeń i sygnalizacji.
Tabela 8.9 – Nastawy układu ME
Nastawa

Zakres wartości

Wartość domyślna

«X1 current sensor transformation coefficient»
[Współczynnik przetwarzania przekładnika prądowego X1]

1.8000-2.2000 V/kA

2.0000 V/kA

«X2 current sensor transformation coefficient»
[Współczynnik przetwarzania przekładnika prądowego X2]

1.8000-2.2000 V/kA

2.0000 V/kA

«X3 current sensor transformation coefficient»
[Współczynnik przetwarzania przekładnika prądowego X3]

1.8000-2.2000 V/kA

2.0000 V/kA

«In sensor transformation coefficient»
[Współczynnik przetwarzania przekładnika prądowego In]

1.8000-2.2000 V/kA

2.0000 V/kA

«X1 voltage sensor transformation coefficient»
[Współczynnik przetwarzania przekładnika napięciowego X1]

0.1000-0.2000 V/kV

0.1200 V/kV

«X2 voltage sensor transformation coefficient»
Współczynnik przetwarzania przekładnika napięciowego X2]

0.1000-0.2000 V/kV

0.1200 V/kV

«X3 voltage sensor transformation coefficient»
[Współczynnik przetwarzania przekładnika napięciowego X3]

0.1000-0.2000 V/kV

0.1200 V/kV

«X4 voltage sensor transformation coefficient»
[Współczynnik przetwarzania przekładnika napięciowego X4]

0.1000-0.2000 V/kV

0.1200 V/kV

«X5 voltage sensor transformation coefficient»
[Współczynnik przetwarzania przekładnika napięciowego X5]

0.1000-0.2000 V/kV

0.1200 V/kV

«X6 voltage sensor transformation coefficient»
[Współczynnik przetwarzania przekładnika napięciowego X6]

0.1000-0.2000 V/kV

0.1200 V/kV
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0-12,0 m

6,0 m

Przetwarzanie wielkości pomiarowych dla zabezpieczeń
Sygnały otrzymywane z przekładników prądowych i napięciowych są poddane filtracji analogowej w celu
uzyskania użytecznych próbek sygnałów, poddawanych następnie filtracji cyfrowej.
Dzięki filracji cyfrowej uzyskiwana jest wartość skuteczna oraz częstotliwość napięć fazowych po obydwu
stronach reklozera, a także wartość skuteczna prądów fazowych (pochodne prądu i napięcia są obliczane w
wyniku mnożenia przez odpowiedni współczynnik przetwarzania).
Filtracja skutecznie eliminuje wyższe harmoniczne i pozwala uniknąć przeregulowania (szczegóły dot. filtracji,
patrz Specyfikacja Techniczna KTR). W odniesieniu do prądów fazowych stosowana jest dodatkowa filtracja
anty-udarowa («anti-inrush»). Tak zrealizowana filtracja, działająca w sposób ciągły, zapewnia skuteczną
eliminację udarów prądowych transformatora.
Następnie, stosując matematyczne formuły rachunku liczb zespolonych, wyznaczane są składowe symetryczne
prądu i napięcia. W ten sam sposób obliczana jest składowa zgodna mocy czynnej, wykorzystując obliczone
wartości składowych zgodnych prądu i napięcia, mierzonych po stronie “+” źródła zasilania («Source+Side»).
Przetwarzanie wielkości pomiarowych dla sygnalizacji
Dane, przeznaczone dla układu sygnalizacji, są wytwarzane przez układ ME na podstawie tych samych próbek,
jak w przypadku danych dla zabezpieczeń, uzyskanych z przekładników prądowych i napięciowych, poddanych
filtracji analogowej. Rodzaj filtracji prądów i napięć jest również identyczny. Jedyną różnicą, właściwą dla tej
funkcji, jest dalsza filtracja (przy zwiększonej “długości filtra”), w celu uzyskania dużej dokładności i stabilności
pomiarów. Wartości: współczynników mocy, napięć międzyfazowych, mocy i energii, są obliczane na podstawie
wartości skutecznych prądów i napięć, uzyskanych przy zastosowaniu matematycznych formuł rachunku liczb
zespolonych.
Tabela 8.10 – dane układu ME dla zabezpieczeń i sygnalizacji
Zastosowanie

Wielkość

Oznaczenie

Zakres
wartości

Rozdzielczość

«Phase currents»
[Prądy fazowe]

Ia, Ib, Ic

0-7000A

1A

•

•

«Residual current»
1
[Prąd zerowy ]

In

0-7000A

1A

•

•

«Positive sequence current»
[Prąd składowej zgodnej]

I1

0-7000A

1A

•

•

«Negative sequence current»
[Prąd skladowej przeciwnej]

I2

0-7000A

1A

•

•

«Positive sequence voltage
measured from Source + side»
[Napięcie składowej zgodnej
mierzone po stronie “źródło +”]

U1+

0-18kV

0.1kV

•

•

«Positive sequence voltage
measured from Source – side»
[Napięcie składowej zgodnej
mierzone po stronie “źródło -”]

U1-

0-18kV

0.1kV

•

•

«Negative sequence voltage
measured from Source + side»
[Napięcie składowej przeciwnej
mierzone po stronie “źródło +”]

U2+

0-18kV

0.1kV

•

•

«Negative sequence voltage
measured from Source - side»
[Napięcie składowej przeciwnej
mierzone po stronie “źródło -”]

U2-

0-18kV

0.1kV

•

•

40-65Hz

0.01Hz

•

•

«Frequency measured from Source F+
2
+ side» ,
[Częstotliwość mierzona po stronie
“źródło +”]
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«Frequency measured from Source F- side»
[Częstotliwość mierzona po stronie
“źródło -”]

40-65Hz

0.01Hz

«Single-phase power factor»
[Współczynnik mocy ednofazowy]

X1, X2, X3
power factor

0-1

0.01

•

«Three-phase power factor»
[Współczynnik mocy trójfazowy]

3ph power
factor

0-1

0.01

•

«Phase to earth voltages measured Ux1, Ux2, Ux3
from Source + side»
[Napięcia fazowe mierzone po
stronie “źródło +”]

0-18kV

0.1kV

•

«Phase to earth voltages measured Ux4, Ux5, Ux6
from Source + side»
[Napięcia fazowe mierzone po
stronie “źródło -”]

0-18kV

0.1kV

•

«Phase to phase voltages
measured from Source + side»
[Napięcia międzyfazowe mierzone
po stronie “źródło +”]

Ux1x2, Ux2x3,
Ux3x1

0-30kV

0.1kV

•

«Phase to phase voltages
measured from Source - side»
[Napięcia międzyfazowe mierzone
po stronie “źródło -”]

Ux4x5, Ux5x6,
Ux6x4

0-30kV

0.1kV

•

«Positive sequence active power»
[Składowa zgodna mocy czynnej]

P1

0-65535kW

1kW

•

«Single-phase active power»
[Moc czynna jednofazowa]

Pa, Pb, Pc

0-65535kW

1kW

•

«Three-phase active power»
[Moc czynna trójfazowa]

P3ph

0-65535kW

1kW

•

«Single-phase reactive power»
[Moc bierna jednofazowa]

Qa, Qb, Qc

0-65535kVar

1kVar

•

«Three-phase reactive power»
[Moc bierna trójfazowa]

Q3ph

0-65535kVar

1kVar

•

«Single-phase active energy»
[Energia czynna jednofazowa]

Wa, Wb, Wc

0-9999999kWh

1kWh

•

«Three-phase active energy»
[Energia czynna trójfazowa]

W3ph

0-9999999kWh

1kWh

•

«Single-phase reactive energy»
[Energia bierna jednofazowa]

Ea, Eb, Ec

0-9999999kVar

1kVar

•

«Three-phase reactive energy»
[Energia bierna trójfazowa]

E3ph

0-9999999kVar

1kVar

•

«Fault locator point 1 to 12»
[Punkt lokalizacji miejsca zwarcia
1 do 12]

–

0 to 2³²

1

•

Uwaga:

1
2

•

•

Prąd zerowy jest równy potrójnej wartości składowej zerowej prądu I 0;
Gdy wszystkie trzy napięcia fazowe po którejś ze stron wyłącznika spadną poniżej ok. 0,5kV, układ pomiarowy
“zapamiętuje” częstotliwość sprzed obniżenia.

Zastosowana filtracja sygnałów pozwala na wyeliminowanie wyższych harmonicznych oraz na uniknięcie
przeregulowania. Dodatkowa filtracja została zastosowana w odniesieniu do prądów fazowych w celu
wyeliminowania udarów prądowych.
Nastawy układu pomiarowego
Dla zapewnienia prawidłowej pracy układu pomiarowego, użytkownik powinien nastawić wartości następujących
parametrów:
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Tabela 8.11 - Nastawy układu pomiarowego ME
Wartość
domyślna

Wielkość

Oznaczenie

Zakres wartości

Rozdzielczość

«Rated voltage»
[Napięcie znamionowe]

Ur

6-27kV

0.1kV

«Rated frequency»
[Częstotliwość znamionowa]

fr

50/60Hz

–

«Load profile time step»
[Przedział czasu profilu obciążenia]

Tlp

5/10/15/30/60min –

Numer seryjny OSM

OSM

0-999 9999 999

1

«Phase current sensor transformation
coefficient»
[Współczynnik przetwarzania przekładnika
prądu fazowego]

CIx1, CIx2, CIx3

1.8-2.2V/kA

0.0001V/kA

2V/kA

«Residual current sensor transformation
coefficient»
[Współczynnik przetwarzania przekładnika
prądu zerowego]

CIn

1.8-2.2V/kA

0.0001V/kA

2V/kA

«Phase to earth voltage sensor
transformation coefficient on source + side»
[Współczynnik przetwarzania przekładnika
napięcia fazowego po stronie “źródło +”]

CUx1, CUx2,
CUx3

0.1-0.2V/kV

0.0001V/kV

0.12V/kV

«Phase to earth voltage sensor
transformation coefficient on source - side»
[Współczynnik przetwarzania przekładnika
napięcia fazowego po stronie “źródło -”]

CUx4, CUx5,
CUx6

0.1-0.2V/kV

0.0001V/kV

0.12V/kV

Uwaga: Wartości współczynników przetwarzania przekładników w zespole OSM powinny być wprowadzone do zespołu RC
(grupa «System settings» [Nastawy systemowe]), wykorzystując bazę danych udostępnioną przez producenta.

5 Zabezpieczenia (PROT)
5.1 Informacje ogólne
Nastawa «Recloser type» [Rodzaj reklozera] umożliwia wybór jednej z dwu podstawowych konfiguracji:
 «Radial» [Sieć promieniowa];
 «Ring» [Sieć pierścieniowa].
Konfiguracja dla linii promieniowej dotyczy następujących typów awarii:
 zwarcie;
 zwarcie montażowe (spowodowane przez błąd personelu);
 doziemienie;
 praca niepełnofazowa od strony źródła;
 praca niepełnofazowa od strony obciążenia;
 obniżone napięcie sieci;
 podwyższone napięcie sieci;
 obniżona częstotliwość sieci;
 podwyższona częstotliwość sieci (dostępne od wersji firmware-u 2.58.009).
Zabezpieczenia od: zwarć, doziemień, obniżenia napięcia sieci i obniżenia częstotliwości są wyposażone w
oddzielny układ samoczynnego ponownego załączania «AR» [SPZ].
Ponadto, konfiguracja «Ring» [Sieć pierścieniowa] zawiera funkcję detekcji zaniku zasilania i automatycznego
załączania rezerwy «ABR» [SZR] w normalnie otwartych sieciach pierścieniowych. Konfiguracja «Ring» [Sieć
pierścieniowa] pełni funkcję nadrzędną w sosunku do konfiguracji «Radial» [Sieć promieniowa]. Konfiguracja ta
zawiera 2 zestawy nastaw, stosowanych w zależności od tego, po której stronie stwierdzone zostanie źródło
zasilania.
Wszystkie człony zabezpieczeniowe są sterowane przez układ wykrywania źródła zasilania «Source Detector»
[Detektor Źródła Zasilania] i są blokowane, gdy źródło zasilania nie zostanie wykryte.
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Wszystkie człony samoczynnego załączania «AR» [SPZ] (oprócz skojarzonych z zabezpieczeniem
nadprądowym i ziemnozwarciowym) oraz człon «ABR» [SZR] są sterowane przez układ kontroli ponownego
załączania «VRC», który „obserwuje” czy parametry systemu zasilania spełniają kryteria jakościowe,
pozwalające na wykonanie ponownego załączenia.
Powyższa konfiguracja układu zabezpieczeń, mimo że relatywnie prosta, zapewnia odpowiedni poziom
zabezpieczenia od najczęstszych awarii, występujących w różnych układach sieci.

5.2 Struktura zabezpieczeń
Rys. 8.3 przedstawia schemat struktury funkcjonalnej zabezpieczeń reklozera dla sieci promieniowej.

Rys. 8.3 - Struktura funkcjonalna układu zabezpieczeń reklozera sieci promieniowej
Podstawowe człony zabezpieczeń zostały wyróżnione szarym kolorem. Zestawy zabezpieczeń nie zostały
wyróżnione żadnym kolorem. Ponadto, człony realizujące operację załączania lub wyłączania oznaczone są
strzałkami do góry lub w dół, odpowiednio. Układy pomocnicze i grupy układów nie zostały oznaczone
strzałkami.
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Rys. 8.4 ilustruje schemat strukturę funkcjonalnej układu zabezpieczeń reklozera dla sieci pierścieniowej.

Rys. 8.4 - Struktura funkcjonalna układu zabezpieczeń reklozera sieci pierścieniowej
Niektóre układy są blokowane przez stany «TimingUp» [Odmierzanie czasu] innych układów. Takie rozwiązanie
pozwala uniknąć konfliktów logicznych podczas wykonywania operacji łączeniowych przy eliminacji złożonych
awarii. Na przykład, podczas zwarć można spodziewać się pobudzenia układów: SEF, UV, VU, CU, UF (ten
ostatni w związku z utykiem silników). Jednak pobudzenie może być błędne i prowadzić do zbędnego
wyłączenia. Aby uniknąć takich sytuacji, układ OCR po pobudzeniu się blokuje wymienione powyżej układy. Z
tego samego powodu zabezpieczenia SEF po pobudzeniu się blokuje działanie układów VU, UV, CU i UF. Po
wystąpieniu pobudzenia układu VU następuje zablokowanie układów UV, CU i UF.
Więcej szczegółów, patrz opis układów SEF, UV, VU, CU, UF.

5.3 Struktura nastaw zabezpieczeń
Nastawy zabezpieczeń mają postać 4 niezależnych banków («Group 1» – «Group 4») - patrz rys. 8.5. W tym
samym czasie może być uaktywniony tylko jeden z banków. Układy zabezpieczeń wykorzystują nastawy,
zawarte w banku nastaw, przy czym domyślnie aktywnym jest bank nr 1 «Group 1». Ustawienie aktywnego
banku nastaw może nastąpić automatycznie lub za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji.
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Rys. 8.5 – Struktura nastaw zabezpieczeń: A –reklozer linii promieniowej; B - dla reklozer linii pierścieniowej

5.4 Zabezpieczenie od zwarć montażowych (BF)
Układ BF zapewnia bezzwłoczne wyłączanie po wystąpieniu stanu trwałej awarii. Układ BF charakteryzuje się,
w porównaniu z klasycznym zabezpieczeniem nadprądowym zwarciowym, większą czułością działania przy
tego typu awariach, dzięki wykorzystaniu składowych zgodnych prądu i napięcia.
Tabela 8.12 – Nastawy układu BF
Nastawa

Oznaczenie

Zakres

Wartość domyślna

«Pickup current»
[Prąd rozruchowy]

Ip

20-6000A

6000A

Układ BF reaguje na zwarcie, gdy wartość prądu przekroczy nastawioną wartość rozruchową i wartość napięcia
składowej zgodnej spadnie poniżej 500V.
Układ BF jest zablokowany po aktywacji sygnału:
 «Protection Off» [Zabezpieczenia wyłączone]

5.5 Układ wykrywania zaniku zasilania (LS)
Układ LS zapewnia wyłączanie linii po wystąpieniu zaniku zasilania. Funkcja ta ma zastosowanie w przypadku
reklozera sekcjonizującego, wspomagając samoczynne załączanie zasilania rezerwowego (SZR).
Tabela 8.13 - Nastawy układu LS
Nastawa

Oznaczenie

Zakres

Wartość domyślna

«Operating Mode»
[Tryb pracy]

Mode

«Enable/Disable»
[Czynny/Nieczynny]

«Disable»
[Nieczynny]

«Tripping time»
[Opóźnienie wyłączenia]

Tt

0.10-100.00s

10.00s

Zasada działania układu LS jest następująca: Układ pozostaje nieaktywny dopóty, dopóki układ SD stwierdza
obecność źródła zasilania. Uaktywnienie układu LS następuje, gdy SD nie “widzi” źródła zasilania. Wówczas
rozpoczyna się odmierzanie czasu opóźnienia wyłączenia Tt. Po upływie tego czasu i przy dalszym braku
stwierdzenia źródła zasilania, układ LS wysyła do układu sterowania rozkaz otwarcia wyłącznika. W przypadku
stwierdzenia obecności źródła zasilania podczas odmierzania czasu Tt, następuje przerwanie odmierzania
czasu i odwzbudzenie układu LS.
Układ LS jest zablokowany po aktywacji sygnału:
 «Protection Off» [Zabezpieczenia wyłączone]

5.6 Układ detekcji źródła zasilania (SD)
W przypadku linii promieniowych, układ wykrywa obecność źródła zasilania po określonej stronie, zarówno w
stanie zamkniętym, jak i otwartym wyłącznika. Wszystkie zabezpieczenia, oprócz BF, pracują z wykorzystaniem
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swoich zasadniczych nastaw tak długo, jak długo stwierdzana jest obecność źródła zasilania po określonej
stronie. Zabezpieczenia te są blokowane przez układ SD w przypadku utraty źródła zasilania.
Układ SD wykorzystuje algorytm, zapewniający prawidłowe działanie w różnych stanach nieustalonych, w tym
rozruch/zatrzymywanie silników podłączonych do linii. Układ działa prawidłowo nawet w stanach awaryjnych,
gdy występuje praca generatorowa silnika (występuje dostarczanie mocy do linii). To samo dotyczy sytuacji, gdy
występuje przepływ mocy biernej w przeciwnym kierunku.
Układ SD nie jest w stanie wykrywać obecności źródła zasilania w następujących przypadkach:
 jednoczesny spadek wartości prądu i napięcia poniżej progu czułości;
 napięcia źródłowe występują po obydwu stronach reklozera w stanie otwartym.
W przypadku linii pierścieniowych układ SD może wykrywać obecność źródła zasilania zarówno po stronie
“dodatniej”, jak i “ujemnej”, w stanie zamkniętym lub otwartym reklozera. Sposób działania układów OCR, LL,
SEFR, VU, CU, UVR, UFR, ABR jest uzależniony od tego, po której stronie zostało zidentyfikowane źródło
zasilania.
Układ SD nie posiada parametrów nastawialnych.

5.7 Układ „Załączanie na zimne obciążenie” (CLP – tylko dla reklozera w linii
promieniowej)
Przywrócenie zasilania po dłuższym okresie wyłączenia często skutkuje zwiększonym poborem energii, gdyż
urządzenia sterowane termostatem (np. grzejniki, klimatyzacja, urządzenia chłodnicze) są załączane
jednocześnie. Stopień zwiększonego poboru energii oraz jego czas trwania jest uzależniony od charakteru
obciążenia linii zasilającej.
Celem układu CLP jest umożliwienie realizacji zwiększonego zapotrzebowania na energię oraz zapobieganie
zbędnemu wyłączaniu.
Układ CLP pozwala zapobiegać utracie zasilania różnego rodzaju odbiorów, przy przywracaniu zasilania po
dłuższej przerwie, poprzez zwiększenie współczynnika OCLM «Operational Cold Load Multiplier» [Mnożnik
Operacyjny Zimnego Obciążenia CLM] od wartości 1 do wartości ustawionej przez użytkownika (CLM),
obowiązującego przez czas nastawiony przez użytkownika «Cold Load recognition time» [Czas występowania
“zimnego” obciążenia]. Układ CLP pobudza się, gdy prąd składowej zgodnej po stronie “dodatniej” I1+ jest
mniejszy niż 5A i napięcie składowej zgodnej po stronie “dodatniej” U 1+ jest mniejsze niż 500V. Po przywróceniu
zasilania współczynnik OCLM zmniejsza się (liniowo) do wartości 1 w przeciągu drugiego czasu, nastawianego
przez użytkownika «Reset time» [Czas regeneracji]. OCLM jest przeliczany w każdym cyklu i ma zastosowanie
do zabezpieczeń: OC1, OC2, EF1 i EF2.
Zastosowanie liniowo zmiennych zależności (narastających lub opadających) do przeliczania wartości
współczynników OCLM zapewnia elastyczność doboru charakterystyk dla różnych systemów zasilania.
Tabela 8.14 - Nastawy układu CLP dla reklozera linii promieniowej
Nastawa

Oznaczenie

Zakres

Rozdzielczość

Wartość domyślna

«Recognition time»
[Czas rozpoznania]

Trec

0-60min

1min

30min

«Reset time»
[Czas regeneracji]

Tres

1-400min

1min

30min

«Cold load multiplier»
[Mnożnik układu CLP]

CLM

1.0-2.0

0.1

1
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Cold Load Pickup when Loss Supply is
Longer than the load recognition time

Supply

V<0.5kV & I< 5A
time
Timer

1

time

0
T rec

T cl

OCLM

CLM

1

time

0

Cold Load Pickup when Loss Supply is
Shorter than the load recognition time

Supply

V<0.5kV & I< 5A
time
Timer

1
N
time

0
<T rec

N*T cl

OCLM

N * CLM
1

time

0
Where:
CLM
OCLM
T cl
T rec
N

- Cold Load Multiplier
- Operational Cold Load Multiplier
- Cold Load Time (Setting)
- Cold Load recognition Time
- CLP timer reading when supply is restored

Rys. 8.6 – Zasada działania układu “Załączanie na zimne obciążenie” (CLP)

5.8 Zabezpieczenie nadprądowe z wbudowaną automatyką SPZ (OCR)
Układ OCR składa się z członów funkcjonalnych podrzędnych (opisanych poniżej), realizujących funkcje
zabezpieczenia od różnego typu zwarć: doziemnych pojedyczych, doziemnych podwójnych, międzyfazowych
oraz trójfazowych.
5.8.1 Niskonastawiany człon nadprądowy fazowy zwłoczny (OC1)
Niskonastawiany człon nadpradowy fazowy zwłoczny (OC1) zapewnia wyłączanie zwłoczne zwarć
międzyfazowych i trójfazowych. Człon OC1 składa się z trzech członów jednofazowych: OC1a, OC1b i OC1c,
związanych z fazami A, B i C odpowiednio. Człony OC1a, OC1b i OC1c działają w identyczny sposób i
wykorzystują te same nastawy.
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Tabela 8.15 - Nastawy członów OC1a, OC1b i OC1c

Nastawa

Oznaczenie

Zakres

Rozdzielczość

Wartość domyślna

«Operating mode»
[Tryb pracy]

Mode

«Enable/Disable»
[Czynny/Nieczynny]

–

«Disable»
[Nieczynny]

«Pickup current»
[Prąd rozruchowy]

Ip

10-6000A

1A

100A

«Tripping time»
[Opóźnienie wyłączenia]

Tt

0.0 - 100s

0.01s

0s

Zasada działania OC1 (dla reklozera linii promieniowej) jest następująca: Uaktywnienie członu następuje, gdy
prąd w dowolnej fazie przekroczy nastawiony prąd rozruchowy Ip, pomnożony przez Operacyjny Monożnik
Zimnego Obciażenia (strona źródła lub strona obciążenia w linii pierścieniowej). Następuje wówczas
pobudzenie członu czasowego, odmierzającego czas opóźnienia wyłaczenia Tt, zgodnie z wybraną
charakterystyką czasowo-prądową. Po upływie tego czasu i pod warunkiem, że wartość prądu przekracza
1
wartość odpadu , człon OC1 wysyła do układu sterowania wyłacznikiem żądanie otwarcia reklozera. Jeśli
podczas odmierzania czasu opóźnienia wartość prądu spadnie poniżej wartości odpadu, wówczas odmierzanie
2
czasu zostaje przerwane i zostaje uaktywniony człon czasowy zerowania, odmierzający nastawiony czas Tres ,
po którym OC1 powraca znów do stanu nieaktywnego.
Człon OC1 jest zablokowany, gdy aktywne są następujące sygnały:
 «Hot Line On» [Włączony układ “Praca na linii”];
 «Protection Off» [Zabezpieczenia wyłączone].
5.8.2 Niskonastawiany człon nadprądowy fazowy bezzwłoczny (OC2)
Niskonastawiany człon nadprądowy fazowy bezzwłoczny (OC2) zapewnia wyłączanie bezzwłoczne zwarć
międzyfazowych i trójfazowych. Uaktywnienie członu następuje, gdy prąd w dowolnej fazie przekroczy
nastawiony prąd rozruchowy, pomnożony przez Operacyjny Monożnik Zimnego Obciążenia (strona źródła lub
strona obciążenia w linii pierścieniowej).
Człon OC2 składa się z trzech członów jednofazowych OC2a, OC2b i OC2c, związanych z fazami A, B i C
odpowiednio. Człony OC2a, OC2b i OC2c działają w identyczny sposób, zgodnie z opisem poniżej.
Schemat stanów, przedstawiający działanie członu OC1, ma zastosowanie również do członów OC2a, OC2b i
OC2c, po zastąpieniu indeksów w oznaczeniach odpowiednio.
Tabela 8.16 – Nastawy członów OC2a, OC2b i OC2c
Nastawa

Oznaczenie

Zakres

Rozdzielczość

Wartość domyślna

«Operating mode»
[Tryb pracy]

Mode

«Enable/Disable»
[Czynny/Nieczynny]

–

«Disable»
[Nieczynny]

«Pickup current»
[Prąd rozruchowy]

Ip

10-6000A

1A

100A

«Tripping time»
[Opóźnienie wyłączenia]

Tt

0.0 - 100s

0.01s

0s

1
2

Niższa wartość spośród: 95% wartości prądu rozruchowego Ip pomnożonego przez Mnożnik Operacyjny Zimnego
Obciążenia LUB the wartość prądu rozruchowego Ip pomnożona przez Mnożnik Zimnego Obciążenia minus 1A.
W ogólnym przypadku czas regeneracji Tres jest zależny od wartości prądu.
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Zasada działania OC2 (linia promieniowa) jest następująca:
Uaktywnienie członu następuje, gdy prąd w dowolnej fazie przekroczy nastawiony prąd rozruchowy Ip,
pomnożony przez Operacyjny Monożnik Zimnego Obciążenia (strona źródła lub strona obciążenia w linii
pierścieniowej). Następuje wówczas pobudzenie członu czasowego, odmierzającego czas opóźnienia
wyłaczenia Tt, zgodnie z wybraną charakterystyką czasowo-prądową. Po upływie tego czasu i pod warunkiem,
że wartość prądu przekracza wartość odpadu, człon OC2 wysyła do układu sterowania wyłącznikiem żądanie
otwarcia reklozera. Jeśli podczas odmierzania czasu opóźnienia wartość prądu spadnie poniżej wartości
odpadu, wówczas odmierzanie czasu zostaje przerwane i zostaje uaktywniony człon czasowy regeneracji,
odmierzający nastawiony czas Tres, po którym OC2 powraca znów do stanu nieaktywnego.
Człon OC2 jest blokowany, gdy aktywne są następujące sygnały:
 Hot Line On (włączony układ «Praca na linii»);
 Protection Off («Zabezpieczenia wyłączone»).
Człon OC2 może być również zablokowany przez układ AR OC (SPZ od zabezpieczeń nadprądowych, gdy w
sekwencji wyłączeń realizowane jest tylko wyłączenie zwłoczne (D) ).
5.8.3 Niskonastawiany człon nadprądowy doziemny zwłoczny (EF1)
Niskonastawiany człon nadprądowy doziemny zwłoczny (EF1) zapewnia wyłączanie zwarć doziemnych
jednofazowych lub dwufazowych.
Zasada działania i nastawy członu EF1 są zgodne z opisem poniżej.
Tabela 8.17 - Nastawy członów EF1a, EF1b i EF1c
Nastawa

Oznaczenie

Zakres

Rozdzielczość

Wartość domyślna

«Operating mode»
[Tryb pracy]

Mode

«Enable/Disable»
[Czynny/Nieczynny]

–

«Disable»
[Nieczynny]

«Pickup current»
[Prąd rozruchowy]

Ip

10-6000A

1A

100A

«Tripping time»
[Opóźnienie wyłączenia]

Tt

0.0 - 100s

0.01s

0s

Zasada działania członu EF1 (linia promieniowa) jest następująca:
Uaktywnienie członu następuje, gdy prąd zerowy In przekroczy nastawiony prąd rozruchowy Ip. Następuje
wówczas pobudzenie członu czasowego, odmierzającego czas opóźnienia wyłączenia Tt, zgodnie z wybraną
charakterystyką czasowo-prądową.
3
Po upływie tego czasu i pod warunkiem, że wartość prądu przekracza wartość odpadu , człon EF1 wysyła do
układu sterowania wyłącznikiem żądanie otwarcia reklozera.
Jeśli podczas odmierzania czasu opóźnienia wartość prądu zerowy spadnie poniżej wartości odpadu, wówczas
odmierzanie czasu zostaje przerwane i zostaje uaktywniony człon czasowy zerowania, odmierzający
4
nastawiony czas Tres , po którym EF1 powraca znów do stanu nieaktywnego.
Człon EF1 jest zablokowany, gdy aktywne są następujące sygnały:
 «Hot Line On» [Włączony układ “Praca na linii”];
 «Protection Off» [Zabezpieczenia wyłączone];
 «Earth Fault Off» [Zabezpieczenie od zwarć doziemnych wyłączone].

3

4

Niższa wartość spośród: 95% wartości prądu rozruchowego Ip pomnożonego przez Mnożnik Operacyjny Zimnego
Obciążenia LUB wartość prądu rozruchowego Ip pomnożona przez Mnożnik Zimnego Obciążenia minus 1A.
W ogólnym przypadku czas regeneracji Tres jest zależny od wartości prądu.
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5.8.4 Niskonastawiany człon nadprądowy doziemny bezzwłoczny (EF2)
Niskonastawiany człon nadprądowy doziemny bezzwłoczny (EF2) zapewnia bezzwłoczne wyłączanie zwarć
doziemnych. Uaktywnienie członu następuje, gdy prąd zerowy In przekroczy nastawioną wartość rozruchową
Ip.
Zasada działania i nastawy członu EF2 są zgodne z opisem poniżej.
Tabela 8.18 – Nastawy członów EF2a, EF2b i EF2c
Nastawa

Oznaczenie

Zakres

Rozdzielczość

Wartość domyślna

«Operating mode»
[Tryb pracy]

Mode

«Enable/Disable»
[Czynny/Nieczynny]

–

«Disable»
[Nieczynny]

«Pickup current»
[Prąd rozruchowy]

Ip

10-6000A

1A

100A

«Tripping time»
[Opóźnienie wyłączenia]

Tt

0.0 - 100s

0.01s

0s

Zasada działania członu EF2 (linia promieniowa) jest następująca:
Uaktywnienie członu następuje, gdy prąd zerowy In przekroczy nastawiony prąd rozruchowy Ip. Następuje
wówczas pobudzenie członu czasowego, odmierzającego czas opóźnienia wyłączenia Tt, zgodnie z wybraną
charakterystyką czasowo-prądową.
5
Po upływie tego czasu i pod warunkiem, że wartość prądu przekracza wartość odpadu , człon EF1 wysyła do
układu sterowania wyłącznikiem żądanie otwarcia reklozera.
Jeśli podczas odmierzania czasu opóźnienia wyłączenia wartość prądu zerowego In spadnie poniżej wartości
odpadu, wówczas odmierzanie czasu zostaje przerwane, a następnie zostaje uaktywniony człon czasowy
6
zerowania, odmierzający nastawiony czas Tres , po którym EF2 powraca do stanu nieaktywnego.
Człon EF2 jest zablokowany, gdy aktywowane są następujące sygnały:
 «Hot Line On» [Zabezpieczenie “Praca na linii” włączone];
 «Protection Off» [Zabezpieczenia wyłączone];
 «Earth Fault Off» [Zabezpieczenie od zwarć doziemnych wyłączone].
Człon EF2 może być również blokowany przez układ AR OC, gdy w sekwencji wyłączeń realizowane jest tylko
wyłączenie zwłoczne (D).
5.8.5 Wysokonastawiany człon nadprądowy fazowy bezzwłoczny (OC3)
Wysokonastawiany człon nadprądowy fazowy bezzwłoczny (OC3) zapewnia wyłączanie wielkoprądowych
zwarć fazowych z ograniczoną ilością wyłączeń przed stanem wyłączenia definitywnego (WD). Jeśli nie
zachodzi potrzeba redukcji ilości wyłączeń przed wyłączeniem definitywnym, stosowanie tego członu nie jest
wymagane, gdyż charakterystyki TCC, zastosowane dla OC1 i OC2, pozwalają na dowolne ograniczenie czasu
opóźnienia wyłączania do wartości właściwej przy zwarciu wielkoprądowym. Człon OC3 zazwyczaj nie jest
stosowany w reklozerach zamontowanych “poniżej” (w kierunku obciążenia).
Człon OC3 składa się z trzech członów jednofazowych OC3a, OC3b i OC3c, związanych z fazami A, B i C
odpowiednio. Człony OC3a, OC3b i OC3c działają w identyczny sposób, zgodnie z opisem poniżej.
Na człon nadprądowy fazowy od zwarć wielkoprądowych (OC3) nie oddziałuje na układ CLP (załączanie na
“Zimne Obciążenie”).

5

Niższa wartość spośród: 95% wartości prądu rozruchowego Ip pomnożonego przez Mnożnik Operacyjny Zimnego
Obciążenia LUB wartość prądu rozruchowego Ip pomnożona przez Mnożnik Zimnego Obciążenia minus 1A.
6
W ogólnym przypadku czas regeneracji Tres jest zależny od wartości prądu.
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Tabela 8.19 - Nastawy członów OC3a, OC3b i OC3c dla reklozera linii promieniowej
Nastawa

Oznaczenie

Zakres

Rozdzielczość

Wartość domyślna

«Operating mode»
[Tryb pracy]

Mode

«Enable/Disable»
[Czynny/Nieczynny]

–

«Disable»
[Nieczynny]

«Pickup current»
[Prąd rozruchowy]

Ip

40-6000A

1A

6000A

«Tripping time»
[Opóźnienie wyłączenia]

Tt

0-2s

0.01s

0s

Tabela 8.20 - Nastawy członów OC3a, OC3b i OC3c dla reklozera linii pierścieniowej
Nastawa

Oznaczenie

Zakres

Rozdzielczość

Wartość domyślna

«Operating mode+»
[Tryb pracy+]

Mode+

Enable/Disable
(Czynny/Nieczynny)

–

«Disable»
[Nieczynny]

«Pickup current+»
[Prąd rozruchowy+]

Ip+

40-6000A

1A

6000A

«Tripping time+»
[Opóźnienie wyłączenia+]

Tt+

0-2s

0.01s

0s

«Operating mode-»
[Tryb pracy-]

Mode-

Enable/Disable
(Czynny/Nieczynny)

–

«Disable»
[Nieczynny]

«Pickup current-»
[Prąd rozruchowy-]

Ip-

40-6000A

1A

6000A

«Tripping time-»
[Opóźnienie wyłączenia-]

Tt-

0-2s

0.01s

0s

Zasada działania OC3 jest następująca:
Uaktywnienie członu OC3 następuje, gdy prąd w dowolnej fazie przekroczy nastawiony prąd rozruchowy Ip.
Następuje wówczas pobudzenie członu czasowego, odmierzającego nastawiony czas opóźnienia wyłaczenia
Tt. Po upływie tego czasu i pod warunkiem, że wartość prądu przekracza wartość odpadu, człon OC3 wysyła do
układu sterowania wyłącznikiem żądanie otwarcia reklozera. Jeśli podczas odmierzania czasu opóźnienia
wyłączenia wartość prądu spadnie poniżej wartości odpadu, wówczas odmierzanie czasu zostaje przerwane i
zostaje uaktywniony człon czasowy zerowania, odmierzający nastawiony czas Tres, po którym OC3 powraca do
stanu nieaktywnego.
Człon OC3 jest zablokowany, gdy aktywne są następujące sygnały:
 «Hot Line On» [Włączony układ “Praca na linii”];
 «Protection Off» [Zabezpieczenia wyłączone].
5.8.6 Wysokonastawiany człon nadprądowy doziemny bezzwłoczny (EF3)
Wysokonastawiany człon nadprądowy doziemny bezzwłoczny (EF3) zapewnia wyłączanie wielkoprądowych
zwarć doziemnych z ograniczoną ilością wyłączeń przed stanem WD (wyłączenie definitywne). Jeśli nie
zachodzi potrzeba redukcji ilości wyłączeń przed wyłączeniem definitywnym (WD), stosowanie tego członu nie
jest wymagane, gdyż charakterystyki TCC, zastosowane dla EF1 i EF2, pozwalają na dowolne ograniczenie
czasu opóźnienia wyłączenia do wartości właściwej przy zwarciu wielkoprądowym. Człon EF3 zazwyczaj nie
jest stosowany w reklozerach zamontowanych “poniżej” (w kierunku obciążenia), oraz w sieciach z punktem
zerowym uziemionym przez rezystor.
Zasada działania i nastawy członu EF3 są zgodne z opisem poniżej.
Tabela 8.21 - Nastawy członów EF3a, EF3b and EF3c dla reklozera linii promieniowej
Nastawa

Oznaczenie

Zakres

Rozdzielczość

Wartość domyśna

«Operating mode»
[Tryb pracy]

Mode

«Enable/Disable»
[Czynny/Nieczynny]

–

«Disable»
[Nieczynny]

«Pickup current»
[Prąd rozruchowy]

Ip

40-6000A

1A

6000A

«Tripping time»
[Opóźnienie wyłączenia]

Tt

0-2s

0.01s

0s
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Tabela 8.22 - Nastawy członów EF3a, EF3b and EF3c dla reklozera linii pierścieniowej
Nastawa

Oznaczenie

Zakres

Rozdzielczość

Wartość domyśna

«Operating mode+»
[Tryb pracy+]

Mode+

Enable/Disable
[Czynny/Nieczynny]

–

«Disable»
[Nieczynny]

«Pickup current+»
[Prąd rozruchowy+]

Ip+

40-6000A

1A

6000A

«Tripping time+»
[Opóźnienie wyłączenia+]

Tt+

0-2s

0.01s

0s

«Operating mode-»
[Tryb pracy-]

Mode-

«Enable/Disable»
[Czynny/Nieczynny]

–

«Disable»
[Nieczynny]

«Pickup current-»
[Prąd rozruchowy-]

Ip-

40-6000A

1A

6000A

«Tripping time-»
[Opóźnienie wyłączenia-]

Tt-

0-2s

0.01s

0s

Zasada działania EF3 jest następująca:
Uaktywnienie członu EF3 następuje, gdy prąd zerowy In przekroczy nastawiony prąd rozruchowy Ip. Następuje
wówczas pobudzenie członu czasowego, odmierzającego nastawiony czas opóźnienia wyłaczenia Tt. Po
upływie tego czasu i pod warunkiem, że wartość prądu przekracza wartość odpadu, człon EF3 wysyła do układu
sterowania wyłącznikiem żądanie otwarcia reklozera. Jeśli podczas odmierzania czasu opóźnienia wartość
prądu spadnie poniżej wartości odpadu, wówczas odmierzanie czasu zostaje przerwane i zostaje uaktywniony
człon czasowy regeneracji, odmierzający nastawiony czas Tres, po którym EF3 powraca do stanu
nieaktywnego.
Człon EF3 jest zablokowany, gdy aktywowane są następujące sygnały:
 «Hot Line On» [Włączony układ “Praca na linii”];
 «Protection Off» [Zabezpieczenia wyłączone];
 «Earth Fault Off» [Zabezpieczenie ziemnozwarciowe wyłączone].
5.8.7 Człon automatyki SPZ zabezpieczenia nadprądowego (AR OC)
Człon AR OC realizuje samoczynne ponowne załączanie, inicjowane po wyłączeniu przez dowolny z członów:
OC1, OC2, EF1, EF2, OC3 lub EF3. Czas pomiędzy wyłączeniem, a ponownym załączeniem, nastawiany przez
użytkownika, jest nazywany czasem przerwy beznapięciowej (Tr – reclose time) i może być nastawiany
oddzielnie dla każdego wyłączenia w cyklu. Jeśli po ponownym załączeniu zwarcie nadal trwa, następuje
wyłączenie inicjowane przez zabezpieczenia. Takie operacje są wykonywane aż do zaniku zwarcia lub do
osiągnięcia końca cyklu SPZ, określonego przez użytkownika. W tym ostatnim przypadku reklozer pozostaje
otwarty i ponowne załączanie nie jest już więcej wykonywane. Taki stan zwany jest wyłączeniem definitywnym
(WD). Reklozer z tego stanu może być załączony tylko przez operatora, za pośrednictwem zdalnego lub
lokalnego kanału komunikacji. Po załączeniu następuje zakończenie stanu wyłączenia definitywnego. Aby
określić ilość wyłączeń w cyklu SPZ poprzedzających stan wyłączenia definitywnego, należy ich ilość
wprowadzić w nastawach. Istnieje możliwość oddzielnego nastawienia całkowitej ilości wyłączeń w cyklu SPZ
(przed stanem wyłączenia definitywnego) (Nt) oraz ilości wyłączeń dla członów wysokonastawianych (Nhs),
przy czym Nhs nie może przekraczać Nt. Jeśli wysokonastawiane człony zabezpieczeń (OC3, EF3) są
nastawione jako czynne, mogą w całym cyklu SPZ inicjować wyłączenia określone przez Nt. Jednak tylko
wyłączenia 1 ÷ (Nhs-1) mogą inicjować ponowne załączenie. Na koniec musi być zdefiniowany cykl SPZ
(«Seq»). Nastawa «Seq» składa się z i=1 ÷ Nt znaków. Seq[i]=”I” oznacza, że nastawiono odpowiadające
wyłączenie w cyklu SPZ jako bezzwłoczne, Seq[i]=”D” oznacza, że nastawiono odpowiadające wyłączenie w
cyklu SPZ jako zwłoczne. Każdy znak określa jako czynne, bądź nieczynne działanie członów bezzwłocznych
(OC2, EF2) na odpowiednim etapie cyklu (licząc znaki od lewej strony do prawej).
Tabela 8.23 – Nastawy członu AR OC dla reklozera linii promieniowej
Nastawa

Oznaczenie Zakres

«Number of trips to Nt
lockout»
[Ilość wyłączeń
przed stanem WD]

Zasada działania

1/2/3/4

Rozdzielczość

Wartość
domyślna

–

4

1506

Zasada działania

Reklozer KTR
1
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1

Dla 4 wyłączeń przed stanem WD:
IIII/IIID/IIDD/IDDD/DDDD/DDDI/DDII/DIII/IIDI/IDII/IDDI
Dla 3 wyłączeń przed stanem WD:
III/IID/IDD/DDD/DDI/DII/IDI
Dla 2 wyłączeń przed stanem WD:
II/ID/DD/DI
Dla 1 wyłączenia przed stanem WD:
I/D

–

IIDD

«First reclose time» Tr1
[Czas pierwszej
przerwy SPZ]

0.10-180.00s

0.01s

1.00s

«Second reclose
time»
[Czas drugiej
przerwy SPZ]

Tr2

1.00-180.00s

0.01s

10.00s

«Third reclose
time»
[Czas trzeciej
przerwy SPZ]

Tr3

1.00-180.00s

0.01s

30.00s

«Reset time»
Czas zerowania

Tres

1.00-180.00s

1s

5.00s

Rozdzielczość

Wartość
domyślna

–

4

–

1

«Number of highset Nhs
trips to lockout»
[Ilość wyłączeń
wielkoprądowych
przed stanem WD]

1/2/3/4

«Reclosing
2
sequence »
[Sekwencja SPZ]

Seq

Tabela 8.24 – Nastawy członu AR OC dla reklozera linii pierścieniowej
Nastawa

Oznaczenie Zakres

«Number of trips to Nt+
lockout+»
[Ilość wyłączeń
przed stanem WD+]

1/2/3/4

«Number of highset Nhs+
trips to lockout+»
[Ilość wyłączeń
wielkoprądowych
przed stanem WD+]

1/2/3/4

«Reclosing
2
sequence+»
[Sekwencja SPZ]

Seq+

Dla 4 wyłączeń przed stanem WD:
IIII/IIID/IIDD/IDDD/DDDD/DDDI/DDII/DIII/IIDI/IDII/IDDI
Dla 3 wyłączeń przed stanem WD:
III/IID/IDD/DDD/DDI/DII/IDI
Dla 2 wyłączeń przed stanem WD:
II/ID/DD/DI
Dla 1 wyłączenia przed stanem WD:
I/D

–

IIDD

«First reclose
time+»
[Czas pierwszej
przerwy SPZ+]

Tr1+

0.10-180.00

0.01

1.00

«Second reclose
time+»
[Czas drugiej
przerwy SPZ+]

Tr2+

1.00-180.00

0.01

10.00

«Third reclose
time+»

Tr3+

1.00-180.00

0.01

30.00s

Zasada działania

1

1506

Zasada działania

Reklozer KTR
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4

–

1

Dla 4 wyłączeń przed stanem WD:
IIII/IIID/IIDD/IDDD/DDDD/DDDI/DDII/DIII/IIDI/IDII/IDDI
Dla 3 wyłączeń przed stanem WD:
III/IID/IDD/DDD/DDI/DII/IDI
Dla 2 wyłączeń przed stanem WD:
II/ID/DD/DI
Dla 1 wyłączenia przed stanem WD:
I/D

–

IIDD

Tr1-

0.10-180.00s

0.01s

1.00s

«Second reclose
time»
[Czas drugiej
przerwy SPZ-]

Tr2-

1.00-180.00s

0.01s

10.00s

«Third reclose
time»
[Czas trzeciej
przerwy SPZ-]

Tr3-

1.00-180.00s

0.01s

30.00s

«Reset time»
Czas zerowania

Tres

1.00-180.00s

1s

5.00s

«Number of trips to Ntlockout+»
[Ilość wyłączeń
przed stanem WD-]

1/2/3/4

«Number of highset Nhstrips to lockout+»
[Ilość wyłączeń
wielkoprądowych
przed stanem WD-]

1/2/3/4

«Reclosing
2
sequence-»
[Sekwencja SPZ-]

Seq-

«First reclose
time-»
[Czas pierwszej
przerwy SPZ-]

Uwaga:

1

2

1

Wartość Nhs nie może przekraczać Nt. Człony wysokonastawiane (OC3, EF3), jeśli są czynne, mogą
podczas sekwencji SPZ wykonywać ponowne załączenia, zgodnie z nastawioną wartością;
Nastawa «Seq» [Sekwencja SPZ] składa się 1-Nt znaków. Każdy znak włącza lub wyłącza działanie członów
niskonastawianych bezzwłocznych (OC2, EF2) na odpowiednim etapie realizacji sekwencji SPZ (licząc od
lewej do prawej). Seq[i]=”I” oznacza, że i-te wyłączenie w sekwencji SPZ jest nastawione jako bezzwłoczne,
Seq[i]=”D” jest nastawione jako zwłoczne.

Opis działania układu AR OC, dla różnych wariantów, przedstawiono poniżej.
Pojedyncze wyłączenie przed stanem wyłączenia definitywnego (WD)
Układ AR OC po pierwszym, inicjującym, załączeniu rozpoczyna odmierzanie czasu regeneracji (1s). Jeśli
przed upływem tego czasu wystąpi zwarcie, odpowiedni człon nadprądowy rozpocznie odliczanie swojego
czasu opóźnienia wyłączenia i równocześnie zablokuje dalsze odliczanie czasu regeneracji Tres układu AR OC.
Jeśli po upływie czasu opóźnienia wyłączenia zwarcie nadal trwa, człon nadprądowy wysyła do układu
sterowania wyłącznikiem żądanie pojedyńczego wyłączenia, po którym następuje stan wyłączenia
definitywnego WD (niezależnie od nastawionej ilości wyłączeń w sekwencji SPZ (rys. 8.8)
Na rys. 8.8 zastosowano następujące oznaczenia:
 I - oznacza wyłączenia bezzwłoczne (OC2);
 D - oznacza wyłączenia zwłoczne
(OC1).
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AR State

AR State

Passive

Passive

1st closing

1st closing

1st
closing

Lockout

1st
closing

Lockout
t

I

Passive
t

I
Ip x OCLM

Ip x OCLM

AR Timer

t

t

OC Timer

Close/Trip
request

Tt
Close

t

AR Timer

t

OC Timer

Tres=1s

t

Close/Trip
request
Close

Trip

Recloser
State
Closed

t

t

Recloser
State
Closed

t

Open

Open
t

Rys. 8.7 – Pojedyncze wyłączenie (WD)

t

Rys. 8.8 – Pierwsze załączenie udane

Wystąpienie zwarć przemijających.
Podczas wystąpienia zwarć rozwojowych może pojawić się sekwencja różnych zdarzeń. W rozważanym
przykładzie przyjęto, że ilość wyłączeń przed stanem WD wynosi 4, a likwidacja zwarcia następuje podczas
drugiego załączenia. Pierwotnie człon AR OC jest w stanie nieaktywnym. Zwarcie jest wykrywane przez człony
nadprądowe, fazowe lub doziemne (OC1, OC2, OC3, EF1, EF2 lub EF3) w chwili T1 (patrz rys. 8.9). Po upływie
czasu opóźnienia wyłączenia odpowiedniego członu, następuje wyłączenie reklozera (chwila T2). Następnie
rozpoczyna się odmierzanie czasu pierwszej przerwy beznapięciowej Tr1. Po upływie tego czasu AR OC
zamyka reklozer (chwila T3). Jeśli zwarcie trwa nadal, odpowiedni człon zabezpieczenia rozpoczyna
odmierzanie swojego czasu opóźnienia wyłączenia, wstrzymując tym samym regenerację AR OC. Po upływie
czasu opóźnienia wyłączenia następuje otwarcie reklozera (chwila T4), a AR OC rozpoczyna odmierzanie
drugiej przerwy beznapięciowej Tr2. Po upływie tego czasu (chwila T5) reklozer załącza “zdrową” linię. Jeśli
zabezpieczenia nie wykryją kolejnego zwarcia, AR OC rozpoczyna odmierzanie czasu regeneracji (1 sekunda).
Po upływie czasu regeneracji (chwila T6) układ AR OC przechodzi do stanu nieaktywnego i reklozer jest znów
gotowy do realizacji kolejnej sekwencji SPZ.
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AR State

2nd reclose
2nd ZSC
2nd opening
1st reclose

2nd

1st ZSC
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1st opening

2nd opening

1st
reclose

Passive
1st opening

Passive

Passive

Lockout
t
I
Ip x OCLM

AR Timer

T1

T2

T3

OC Timer

Recloser
State

T4

T5

Tr1

Tt

Tr2

T6

t

Tres=1

t

t

Tt

Closed

Open
t

Rys. 8.9 – Cykl udanego SPZ

Wystąpienie zwarć trwałych.
Przyjęto założenie, że nastawy są identyczne jak w poprzednim scenariuszu: ilość wyłączeń do stanu WD
wynosi 4. W tym przypadku rozważąna jest sytuacja, gdy na linii pojawia się zwarcie trwałe.
Po wystąpieniu zwarcia trwałego, odpowiednie człony zabezpieczeniowe reklozera reagują w ten sam sposób
jak w poprzednim przypadku, aż do chwili T5 (patrz rysunek “Nieudany cykl SPZ”).
Jeśli podczas drugiego załączenia w sekwencji SPZ zwarcie trwa w dalszym ciągu, odpowiedni człon
zabezpieczenia wyłączy reklozer po upływie czasu opóźnienia (chwila T6). Następnie układ AR OC rozpoczyna
odmierzanie czasu trzeciej przerwy beznapięciowej Tr3. Po upływie tego czasu następuje zamknięcie reklozera
(chwila T7). Jeśli zwarcie wciąż trwa, reklozer otwiera się trwale (stan WD) po czasie opóźnienia właściwym dla
członu zabezpieczenia inicjującego to wyłączenie (chwila T8).
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Rys. 8.10 – Cykl nieudanego SPZ

Koordynacja sekwencji stref.
Układ AR OC realizuje również funkcję «Zone Sequence Coordination (ZSC)» [Koordynacja Sekwencji Stref].
Działanie funkcji ZSC powoduje, że układ AR OC zalicza kolejny krok w sekwecji SPZ, po zaniku pobudzenia
zabezpieczeń i stwierdzeniu, że nastąpiło zadziałanie innego zabezpieczenia “poniżej” w kierunku obciążenia.
Na rysunku poniżej przedstawiona jest prosta linia promieniowa, sekcjonowana za pomocą dwóch reklozerów.
Układ ZSC został włączony w reklozerze R1 i wyłączony w zainstalowanym poniżej reklozerze R2.
Przyjęto następujące założenia:
 zwarcie przemijające wystąpiło za reklozerem znajdującym się poniżej (R2);
 dla każdego z reklozerów nastawione zostały 4 wyłączenia przed stanem WD;
 zwarcie zostało wyeliminowane przez drugi reklozer.
S

R1

R2

W tym przypadku przebieg działania reklozera R2 jest podobny do opisanego w drugim scenariuszu. Działanie
reklozera R1, z włączoną funkcją ZSC, można przedstawić następująco:
Na początku układy automatyki AR OC w obydwu reklozerach są w stanie nieaktywnym. Wystąpienie zwarcia
zostało wykryte przez obydwa reklozery w chwili T1 (rys. 8.11). Po upływie czasu opóźnienia wyłączenia
zabezpieczenia w reklozerze R2 nastąpiło wyłączenie (chwila T2). W tym momencie w reklozerze R1 nastąpił
odpad pobudzenia zabezpieczenia, ponieważ prąd rozruchowy i stopniowanie czasu opóźnienia zostały
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zastosowane do koordynacji pracy reklozerów. Człon AR OC reklozera R1 swoją pierwszą koordynację strefy,
rozpoczynając odmierzanie czasu pierwszej przerwy SPZ (Tr1), symulując wyłączenie w cyklu SPZ. Po upływie
tego czasu następuje zamknięcie reklozera R2 (chwila T3, pierwsze ponowne załączenie). W tym samym
czasie człon AR OC reklozera R1 usiłuje rozpocząc odmierzanie czasu regeneracji (gdy czas pierwszej przerwy
upłynął), symulując pierwsze ponowne załączenie. Jeśli zwarcie trwa nadal, adekwatne człony
zabezpieczeniowe reklozerów R1 i R2 rozpoczynają odliczanie swoich czasów opóźnienia wyłączenia,
uniemożliwając czlonom AR OC (w obydwu reklozerach) wykonanie regeneracji. Po uływie tego czasu człon
zabezpieczeniowy reklozera R2 inicjuje wyłączenie (chwila T4, drugie wyłączenie). W tym samym czasie człon
AR OC reklozera R1 inicjuje swoją drugą koordynację strefy, wskutek odpadu pobudzenia i rozpoczyna
odmierzanie czasu drugiej przerwy SPZ (Tr2) równocześnie z reklozerem R2. Po upływie czasu Tr2, reklozer
R2 załącza “zdrową” linię (chwila T5, drugie ponowne załączenie). W tym samym czasie człon AR OC reklozera
R1 symuluje drugie ponowne załączenie. Ponieważ obydwa reklozery już nie stwierdzają zwarcia, ich człony
AR OC rozpoczynają odmierzanie czasu regeneracji (1 sekunda). Po upływie czasu regeneracji (chwila T6)
człony automatyki SPZ (AR OC) obydwu reklozerów przechodzą do stanu nieaktywnego).
AR State
2nd reclose
2nd ZSC
2nd opening
1st reclose

2nd

1st ZSC

reclose

2nd ZSC

1st opening

1st
reclose

1st ZSC

Passive

Passive

Passive

Lockout
t

I
Ip x OCLM

AR Timer

OC Timer

T1

T2

T3

Tr1

T4

T5

Tr2

t

T6

t

Tres=1s

t

R1 State
Closed

Open
t

R2 State
Closed

Open
t

Rys 8.11 – Koordynacja sekwencji stref
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5.9 Układ „Praca na linii” (HL)
Układ HL stanowi zabezpieczenie od zwarć podczas prac związanych z eksploatacją linii. Zazwyczaj układ HL
jest nastawiany niżej niż odpowiednie człony nadprądowe zabezpieczenia OCR i nie jest wyposażony w funkcję
automatyki ponownego załączania.
Układ HL zawiera dwa człony nadprądowe: HLOC – dla zwarć fazowych i HLEF – dla zwarć doziemnych.
5.9.1 Człon nadprądowy fazowy układu HL (HLOC)
Człon nadprądowy fazowy (HLOC) zabezpieczenia «Hot Line (HL)» [“Praca na linii”] składa się z 3 członów
jednofazowych: HLOCa, HLOCb i HLOCc, związanych z fazami A, B and C odpowiednio.
Zasada działania oraz nastawy członów HLOCa, HLOCb i HLOCc są zgodne z opisem poniżej.
Tabela 8.25 - Nastawy członów HLOCa, HLOCb i HLOCc dla reklozera linii promieniowej
Nastawa

Oznaczenie

Zakres

Rozdzielczość

Wartość domyślna

«Pickup current»
[Prąd rozruchowy]

Ip

10-1280A

1A

10A

«Tripping time»
[Opóźnienie wyłączenia]

Tt

0.00-2.00s

0.01s

0.00s

Tabela 8.26 – Nastawy członów HLOCa, HLOCb i HLOCc dla reklozera linii pierścieniowej
Nastawa

Oznaczenie

Zakres

Rozdzielczość

Wartość domyślna

«Pickup current+»
[Prąd rozruchowy]

Ip+

10-1280A

1A

10A

«Tripping time+»
[Opóźnienie wyłączenia+]

Tt+

0.00-2.00s

0.01s

0.00s

«Pickup current-»
[Prąd rozruchowy-]

Ip-

10-1280A

1A

10A

«Tripping time-»
[Opóźnienie wyłączenia-]

Tt-

0.00-2.00s

0.01s

0.00s

Zasada działania członu HLOC (dla linii promieniowej) może być przedstawiona następująco:
Gdy wartość dowolnego z prądów fazowych przekroczy nastawioną wartość prądu rozruchowego Ip, następuje
rozpoczęcie odmierzania nastawionego czasu opóźnienia wyłączenia Tt. Po odmierzeniu czasu, gdy prąd
fazowy w dalszym ciągu przekracza wartość rozruchową, człon HLOC wysyła do układu sterowania żądanie
otwarcia reklozera.
Człon HLOC jest blokowany, gdy aktywowane są następujące sygnały:
 «Hot Line Off» [Zabezpieczenie “Praca na linii” wyłączone];
 «Protection Off» [Zabezpieczenia wyłączone].
5.9.2 Człon nadprądowy doziemny zabezpieczenia HL (HLEF)
Człon nadprądowy doziemny (HLEF) zabezpieczenia «Hot Line (HL)» [“Praca na linii”] składa się 3 członów
jednofazowych: HLEFa, HLEFb i HLEFc, związanych z fazami A, B i C odpowiednio.
Zasada działania oraz nastawy członów: HLEFa, HLEFb i HLEFc są zgodne z opisem poniżej.
Tabela 8.27 - Nastawy członu LLEF dla reklozera linii promieniowej
Nastawa

Oznaczenie

Zakres

Rozdzielczość

Wartość domyślna

«Pickup current»
[Prąd rozruchowy]

Ip

4-1280A

1A

4A

«Tripping time»
[Opóźnienie wyłączenia]

Tt

0.00-2.00s

0.01s

0.00s

Tabela 8.28 - Nastawy członu HLEF dla reklozera linii pierścieniowej
Nastawa

Oznaczenie

Zakres

Rozdzielczość

Wartość domyślna

«Pickup current+»
[Prąd rozruchowy+]

Ip+

4-1280A

1A

4A

«Tripping time+»
[Opóźnienie wyłączenia+]

Tt+

00.00-2.00s

0.01s

0.00s

«Pickup current-»
[Prąd rozruchowy-]

Ip-

4-1280A

1A

4A
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0.01s

0.00s

Zasada działania członu HLEF (dla linii promieniowej) może być przedstawiona następująco:
Gdy prąd zerowy In przekroczy nastawioną wartość rozruchową Ip, następuje rozpoczęcie odmierzania czasu
opóźnienia wyłączenia Tt. Po upływie tego czasu, gdy w dalszym ciągu wartość prądu zerowego przekracza
wartość rozruchową, człon HLEF wysyła do układu sterowania żądanie otwarcia reklozera.
Zabezpieczenie HLEF jest blokowane, gdy aktywowany jest dowolny z sygnałów komunikacji:
 «Hot Line Off» [Zabezpieczenie “Praca na linii” wyłączone];
 «Protection Off» [Zabezpieczenia wyłączone].

5.10 Czułe zabezpieczenie ziemnozwarciowe z wbudowaną automatyką SPZ (SEFR)
Układ SEFR składa się z członu nadprądowego ziemnozwarciowego (SEF) oraz członu automatyki SPZ
(AR SEF) i realizuje funkcje zabezpieczenia od zwarć doziemnych poprzez rezystancję.
5.10.1 Człon nadprądowy czułego zabezpieczenia ziemnozwarciowego (SEF)
Tabela 8.29 – Nastawy członu SEF dla reklozera linii promieniowej
Nastawa

Oznaczenie

Zakres

Rozdzielczość

Wartość domyślna

«Operating mode»
[Tryb pracy]

Mode

«Enable/Disable»
[Czynny/Nieczynny]

–

«Enable»
[Czynny]

«Pickup current»
[Prąd rozruchowy]

Ip

1-80A

1A

4A

«Tripping time»
[Opóźnienie wyłączenia]

Tt

0.10-100.00s

0.01s

10.00s

«Reset time»
Czas zerowania

Tres

1.00-180.00s

1s

5.00s

Tabela 8.30 – Nastawy członu SEF dla reklozera linii pierścieniowej
Nastawa

Oznaczenie

Zakres

Rozdzielczość

Wartość domyślna

«Operating mode+»
[Tryb działania+]

Mode+

«Enable/Disable»
[Czynny/Nieczynny]

–

«Enable»
[Czynny]

«Pickup current+»
[Prąd rozruchowy+]

Ip+

1-80A

1A

4A

«Tripping time+»
[Opóźnienie wyłączenia+]

Tt+

0.10-100.00s

0.01s

10.00s

«Operating mode-»
[Tryb działania-]

Mode-

«Enable/Disable»
[Czynny/Nieczynny]

–

«Enable»
[Czynny]

«Pickup current-»
[Prąd rozruchowy-]

Ip-

1-80A

1A

4A

«Tripping time-»
[Opóźnienie wyłączenia-]

Tt-

0.10-100.00s

0.01s

10.00s

«Reset time»
Czas zerowania

Tres

1.00-180.00s

1s

5.00s

Zasada działania członu nadprądowego SEF (reklozer linii promieniowej) jest następująca:
Gdy prąd zerowy In przekroczy wartość rozruchową Ip, następuje rozpoczęcie odmierzania czasu opóźnienia
wyłączenia Tt. Po upływie tego czasu, jeśli prąd zerowy w dalszym ciągu przekracza wartość rozruchową, człon
SEF wysyła do układu sterowania żądanie otwarcia reklozera.
Człon SEF jest zablokowany, gdy aktywowany jest dowolny z poniższych sygnałów:
 «Hot Line On» [Zabezpieczenie “Praca na linii” włączone];
 «Protection Off» [Zabezpieczenia wyłączone];
 «Sensitive Earth Fault Off» [Czułe zabezpieczenie ziemnozwarciowe wyłączone].
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5.10.2 Człon kierunkowy zabezpieczenia ziemnozwarciowego (opcja)
Opcjonalnie reklozer KTR może zostać wyposażony w człon kierunkowy czułego zabezpieczenia
ziemnozwarciowego.
Nastawy członu kierunkowego
Nastawa

Oznaczenie

Zakres

Rozdzielczość

Wartość domyślna

Prąd rozruchowy

Ip

1-400A

1A

4A

Napięcie rozruchowe

Ur

0.4 – 18.0kV

0.1kV

1kV

Kąt charakterystyczny
kryteriów kierunkowych

Φm

0 - 90°

1°

0°

Kierunek działania kryteriów dir
kierunkowych

DO SZYN
OD SZYN
BEZKIER

-

ODSZYN

Czas opóźnienia

0.00-600.00s

0.01s

0.5s

tz

Pełna dokumentacja członu kierunkowego zabezpieczenia ziemnozwarciowego – patrz Aneks do
Samoczynnego napowietrznego wyłącznika próżniowego Reklozer KTR – Instrukcja obsługi-Zasada działania.
5.10.3 Człon SPZ czułego zabezpieczenie ziemnozwarciowego (AR SEF)
Człon AR SEF realizuje ponowne załączenia po otwarciu reklozera przez człon ziemnozwarciowy SEF. AR SEF
realizuje również pojedyńcze wyłączenia definitywne i resetowanie logiczne.
Tabela 8.31 - Nastawy członu AR SEF dla reklozera linii promieniowej
Nastawa

Oznaczenie

Zakres

Rozdzielczość

Wartość domyślna

«Number of trips to lockout»
[Ilość wyłączeń do stanu WD]

Nt

1/2/3/4

–

2

«First reclose time»
[Czas pierwszej przerwy SPZ]

Tr1

0.10-180.00s

0.01s

1.00s

«Second reclose time»
[Czas drugiej przerwy SPZ]

Tr2

1.00-180.00s

0.01s

10.00s

«Third reclose time»
[Czas trzeciej przerwy SPZ]

Tr3

1.00-180.00s

0.01s

30.00s

Tabela 8.32 - Nastawy członu AR SEF dla reklozera linii pierścieniowej
Nastawa

Oznaczenie

Zakres

Rozdzielczość

Wartość domyślna

«Number of trips to lockout+»
[Ilość wyłączeń do stanu WD+]

Nt+

1/2/3/4

–

2

«First reclose time+»
[Czas pierwszej przerwy SPZ+]

Tr1+

0.10-180.00s

0.01s

1.00s

«Second reclose time+»
[Czas drugiej przerwy SPZ+]

Tr2+

1.00-180.00s

0.01s

10.00s

«Third reclose time+»
[Czas trzeciej przerwy SPZ+]

Tr3+

1.00-180.00s

0.01s

30.00s

«Number of trips to lockout-»
[Ilość wyłączeń do stanu WD-]

Nt-

1/2/3/4

–

2

«First reclose time-»
[Czas pierwszej przerwy SPZ-]

Tr1-

0.10-180.00s

0.01s

1.00s

«Second reclose time-»
[Czas drugiej przerwy SPZ-]

Tr2-

1.00-180.00s

0.01s

10.00s

«Third reclose time-»
[Czas trzeciej przerwy SPZ-]

Tr3-

1.00-180.00s

0.01s

30.00s

Działanie członu AR SEF jest podobne do działania AR OC (włączając scenariusze 1 – 3).
Funkcja Koordynacja Sekwencji Stref nie ma zastosowania w odniesieniu do AR SEF.
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Człon AR SEF inicjuje wyłączenie do stanu WD, gdy aktywowane są następujące sygnały:
 «Hot Line On» [Zabezpieczenie “Praca na linii” włączone];
 «Auto Reclose Off» [Automatyka SPZ wyłączona].

5.11 Zabezpieczenie od asymetrii napięciowej (VU)
Zabezpieczenie VU przeznaczone jest do ochrony odbiorów wrażliwych na niesymetrię zasilania (np.
spowodowaną zerwaniem przewodu linii zasilającej). Jest ono stosowane zazwyczaj wtedy, gdy urządzenie
zabezpieczeniowe zainstalowane “powyżej” nie zapewnia należytej ochrony. W przeciwnym przypadku
zabezpieczenie VU jest zazwyczaj nieczynne.
Tabela 8.33 - Nastawy zabezpieczenia VU dla reklozera linii promieniowej
Nastawa

Oznaczenie

Zakres

Rozdzielczość

Wartość domyślna

«Operating mode»
[Tryb działania]

Mode

«Enable/Disable»
[Czynny/Nieczynny]

–

«Disable»
[Nieczynny]

«Voltage unbalance]
[Asymetria napięciowa]

Uu

(0.05-1.00)•U1

0.01

0.1

«Tripping time»
[Opóźnienie wyłączenia]

Tt

0.10-100.00s

0.01s

10.00s

Tabela 8.34 - Nastawy zabezpieczenia VU dla reklozera linii pierścieniowej
Nastawa

Oznaczenie

Zakres

Rozdzielczość

Wartość domyślna

«Operating mode+»
[Tryb pracy+]

Mode+

«Enable/Disable»
[Czynny/Nieczynny]

–

«Disable»
[Nieczynny]

«Voltage unbalance+]
[Asymetria napięciowa+]

Uu+

(0.05-1.00)•U1

0.01

0.1

«Tripping time+»
Tt+
[Opóźnienie wyłączenia+]

0.10-100.00s

0.01s

10.00

«Operating mode-»
[Tryb pracy-]

Mode-

«Enable/Disable»
[Czynny/Nieczynny]

–

«Disable»
[Nieczynny]

«Voltage unbalance-]
[Asymetria napięciowa-]

Uu-

(0.05-1.00)•U1

0.01

0.1

«Tripping time-»
[Opóźnienie wyłączenia-]

Tt-

0.10-100.00s

0.01s

10.00s

Zasada działania układu VU (w linii promieniowej) może być opisana w następujący sposób:
VU pobudza się, gdy napięcie składowej przeciwnej, mierzone po stronie “źródło+” (U2+), przekracza
współczynnik asymetrii napięciowej Uu, pomnożony przez napięcie składowej zgodnej, mierzone po
stronie “źródło+” (U1+). Następuje wówczas start odmierzania nastawionego czasu opóźnienia wyłączenia Tt.
7
Po upływie tego czasu, jeśli napięcie U2 w dalszym ciągu przekracza wartość odpadu , zabezpieczenie VU
wysyła do układu sterowania żądanie otwarcia reklozera.
Zabezpieczenie VU jest blokowany, gdy aktywowany jest następujący sygnał:
 «Protection Off» [Zabezpieczenia wyłączone].
VU może być również blokowane przez zabezpieczenia OCR i SEFR.

7

Współczynnik asymetrii napięciowej Uu pomnożony przez napięcie składowej zgodnej, zmierzone po stronie “źródło +”
(U1+) minus 200V
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5.12 Zabezpieczenie od asymetrii prądowej (CU)
Zabezpieczenie od asymetrii prądowej przeznaczone jest do eliminacji awarii polegającej na zerwaniu
przewodu linii zasilającej “poniżej” (w kierunku obciążenia). Generalnie, zabezpieczenie CU jest przeznaczone
do ochrony odbiorów trójfazowych wrażliwych na asymetrię napięcia zasilającego, np. silniki elektryczne.
Table 8.35 - Nastawy zabezpieczenia CU dla reklozera linii promieniowej
Nastawa

Oznaczenie

Zakres

Rozdzielczość

Wartość domyśna

«Operating mode»
[Tryb pracy]

Mode

«Enable/Disable»
[Czynny/Nieczynny]

–

«Disable»
[Nieczynny]

«Current unbalance]
[Asymetria prądowa]

Iu

(0.61.00)•I1

0.01

0.2

«Tripping time»
[Opóźnienie wyłączenia]

Tt

0.10-100.00s

0.01s

10.00s

Tabela 8.36 - Nastawy zabezpieczenia CU dla reklozera linii pierścieniowej
Nastawa

Oznaczenie

Zakres wartości

Rozdzielczość

Wartość domyśna

«Operating mode+»
[Tryb pracy+]

Mode+

«Enable/Disable»
[Czynny/Nieczynny]

–

«Disable»
[Nieczynny]

«Current unbalance+]
[Asymetria prądowa+]

Iu+

(0.6-1.00) )•I1

0.01

0.2

«Tripping time+»
[Opóźnienie wyłączenia+]

Tt+

0.10-100.00s

0.01s

10.00s

«Operating mode-»
[Tryb pracy-]

Mode-

«Enable/Disable»
[Czynny/Nieczynny]

–

«Disable»
[Nieczynny]

«Current unbalance-]
[Asymetria prądowa-]

Iu-

(0.6-1.00)•I1

0.01

0.2

«Tripping time-»
[Opóźnienie wyłączenia-]

Tt-

0.10-100.00s

0.01s

10.00s

Zasada działania zabezpieczenia CU (dla reklozera w linii promieniowej) może być opisana następująco:
Pobudzenie CU następuje, gdy wartość prądu składowej przeciwnej I2, przekracza wartość składowej zgodnej
prądu I1, pomnożonej przez współczynnik asymetrii prądowej Iu. Wówczas następuje rozpoczęcie odmierzania
nastawionego czasu opóźnienia wyłaczenia Tt. Po upływie tego czasu, gdy prąd składowej przeciwnej w
8
dalszym ciągu przekracza wartość odpadu , zabezpieczenie CU wysyła do układu sterowania żądanie otwarcia
reklozera.
Zabezpieczenie CU jest blokowane, gdy aktywowany jest następujacy sygnał:
 «Protection Off» [Zabezpieczenia wyłączone].
Zabezpieczenie CU może być również blokowane przez zabezpieczenia: OCR, VU i SEFR.

5.13 Układ kontroli napięciowej automatyki SPZ (VRC)
Układ kontroli napięciowej automatyki SPZ (VRC) monitoruje na bieżąco, czy są spełnione kryteria jakościowe
do wykonania operacji samoczynnego ponownego załączenia. Układ zapewnia blokowanie członów automatyki
SPZ: AR UV, AR UF i ABR, gdy napięcie i częstotliwość nie spełniają nastawionych warunków.
Tabela 8.37 - Nastawy układu VRC dla reklozera linii promieniowej
Nastawa
«Voltage unbalance mode»
[Tryb pracy układu asymetrii nap.]
«Neutral voltage shift mode»
[Tryb pracy układu skł.zerowej nap.]
«Over voltage mode»
[Tryb pracy ukł. kontroli wzrostu nap.]

8

Oznaczenie Zakres wartości

Rozdzielczość

Wartość domyślna

VU control
mode

Enable/Disable

–

Enable

NVS control
mode

Enable/Disable

–

Enable

OV control
mode

Enable/Disable

–

Enable

Niższa wartość spośród: 95% wartości prądu składowej zgodnej I1 pomnożonego przez współczynnik asymetrii prądowej
CU lub prąd składowej zgodnej pomnożony przez współczynnik asymetrii prądowej CU minus 1A.
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«Under voltage mode»
[Tryb pracy ukł. kontroli podnap.]

UV control
mode

Enable/Disable

–

Enable

«Under frequency mode»
[Tryb pracy ukł. kontroli podczęst.]

UF control
mode

Enable/Disable

–

Enable

Close
blocking
mode

Enable/Disable

–

Disable

«Close blocking mode»
[Tryb pracy ukł. blokady załącz.]
«Pickup voltage unbalance»
[Mnożnik asymetrii napięciowej]

VUp

«(0.05-1.00)*U1»
[(0.05-1.00)•U1]

–

0.20

«Neutral voltage shift»
[Mnożnik składowej zerowej nap.]

NVSp

«(0.05-1.00)*Urated»
[(0.05-1.00)•UN]

–

0.40

«Pickup voltage multiplier»
[Mnożnik napięcia rozruchowego]

OVp

«(1.00-1.30)*Urated»
[(1.00-1.30)•UN]

–

1.20

«Pickup voltage multiplier»
[Mnożnik napięcia rozruchowego]

UVp

«(0.60-1.00)*Urated»
[(0.60-1.00)•UN]

–

0.80

«Pickup frequency»
[Częstotliwość rozruchowa]

UFp

45.00-50.00Hz dla fN=50Hz
55.00-60.00Hz dla fN=60Hz

0.01Hz

45.00Hz lub 55.00Hz

Rozdzielczość

Wartość domyślna

Tabela 8.38 - Nastawy układu VRC dla reklozera linii pierścieniowej
Nastawa
«Voltage unbalance mode»
[Tryb pracy układu asymetrii nap.]

Oznaczenie Zakres wartości
VU control
mode

Enable/Disable

–

Enable

NVS control
mode

Enable/Disable

–

Enable

«Over voltage mode»
[Tryb pracy ukł. kontroli wzrostu nap.]

OV control
mode

Enable/Disable

–

Enable

«Under voltage mode»
[Tryb pracy ukł. kontroli podnap.]

UV control
mode

Enable/Disable

–

Enable

«Under frequency mode»
[Tryb pracy ukł. kontroli podczęst.]

UF control
mode

Enable/Disable

–

Enable

Close
blocking
mode

Enable/Disable

–

Disable

«Neutral voltage shift mode»
[Tryb pracy układu skł.zerowej nap.]

«Close blocking mode»
[Tryb pracy ukł. blokady załącz.]
«Pickup voltage unbalance»
[Mnożnik asymetrii napięciowej]

VUp+

«(0.05-1.00)*U1»
[(0.05-1.00)•U1]

–

0.20

«Neutral voltage shift»
[Mnożnik składowej zerowej nap.]

NVSp+

«(0.05-1.00)*Urated»
[(0.05-1.00)•UN]

–

0.40

«Pickup voltage multiplier»
[Mnożnik napięcia rozruchowego]

OVp+

«(1.00-1.30)*Urated»
[(1.00-1.30)•UN]

–

1.20

«Pickup voltage multiplier»
[Mnożnik napięcia rozruchowego]

UVp+

«(0.60-1.00)*Urated»
[(0.60-1.00)•UN]

–

0.80

«Pickup frequency»
[Częstotliwość rozruchowa]

UFp+

45.00-50.00Hz dla fN=50Hz
55.00-60.00Hz dla fN=60Hz

«Pickup voltage unbalance»
[Mnożnik asymetrii napięciowej]

VUp-

«(0.05-1.00)*U1»
[(0.05-1.00)•U1]

–

0.20

«Neutral voltage shift»
[Mnożnik składowej zerowej nap.]

NVSp-

«(0.05-1.00)*Urated»
[(0.05-1.00)•UN]

–

0.40

«Pickup voltage multiplier»
[Mnożnik napięcia rozruchowego]

OVp-

«(1.00-1.30)*Urated»
[(1.00-1.30)•UN]

–

1.20

«Pickup voltage multiplier»
[Mnożnik napięcia rozruchowego]

UVp-

«(0.60-1.00)*Urated»
[(0.60-1.00)•UN]

–

0.80

«Pickup frequency»
[Częstotliwość rozruchowa]

UFp-

45.00-50.00Hz dla fN=50Hz
55.00-60.00Hz dla fN=60Hz

0.01Hz

0.01Hz

45.00Hz lub
55.00Hz

45.00Hz lub
55.00Hz

Zasada działania układu VRC (dla reklozera linii promieniowej) może być opisana nastepująco:
Aktywowanie VRC (awarii zasilania) następuje, gdy przynajmniej jeden z aktywnych warunków opisujących
jakość napięcia jest mniejszy (UV, UF) lub większy (VU, OV, NVS) niż wartość rozruchowa.
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5.14 Zabezpieczenie podnapięciowe z wbudowaną automatyką SPZ (UVR)
Zabezpieczenie UVR składa się z członów: podnapięciowego (UV) i automatyki SPZ (AR UV). UVR stanowi
zabezpieczenie od obniżenia się napięcia po stronie źródła.
5.14.1 Człon podnapięciowy (UV)
Tabela 8.39 – Nastawy członu UV reklozera linii promieniowej
Nastawa

Oznaczenie Zakres wartości

Rozdzielczość

Wartość domyślna

«Operating mode»
[Tryb pracy]

Mode

«Enable/Disable»
[Czynny/Nieczynny]

–

«Disable»
[Nieczynny]

«Pickup voltage multiplier»
[Mnożnik napięcia rozruchowego]

Up

«(0.60-1.00)*Urated»
[(0.60-1.00)•UN]

0.01

0.80

«Tripping time»
[Opóźnienie wyłączenia]

Tt

0.10-100.00s

0.01s

10.00s

Rozdzielczość

Wartość domyślna

Tabela 8.40 - Nastawy członu UV reklozera linii pierścieniowej
Nastawa

Oznaczenie Zakres wartości

«Operating mode+»
[Tryb pracy+]

Mode+

«Enable/Disable»
[Czynny/Nieczynny]

–

«Disable»
[Nieczynny]

«Pickup voltage multiplier+»
[Mnożnik napięcia rozruchowego+]

Up+

«(0.60-1.00)*Urated»
[(0.60-1.00)•UN

0.01

0.80

«Tripping time+»
[Opóźnienie wyłączenia+]

Tt+

0.10-100.00s

0.01s

10.00s

«Operating mode-»
[Tryb pracy-]

Mode-

«Enable/Disable»
[Czynny/Nieczynny]

–

«Disable»
[Nieczynny]

«Pickup voltage multiplier-»
[Mnożnik napięcia rozruchowego-]

Up-

«(0.60-1.00)*Urated»
[(0.60-1.00)•UN

0.01

0.80

«Tripping time-»
[Opóźnienie wyłączenia-]

Tt-

0.10-100.00s

0.01s

10.00s

Zasada działania zabezpieczenia UVR (dla reklozera linii promieniowej) może być przedstawiona następująco:
Zabezpieczenie jest aktywowane, gdy napięcie składowej zgodnej, mierzonej po stronie “źródło +” (U1+) jest
mniejsze niż wartość napięcia fazowego znamionowego («Urated/1.732» [U N/1.732]) pomnożonego przez
mnożnik napięcia rozruchowego (Up). Następuje wówczas rozpoczęcie odmierzania nastawionego czasu
opóźnienia wyłaczenia Tt. Po upływie tego czasu, gdy wartość napięcia U1+ w dalszym ciągu przekracza
9
wartość odpadu , zabezpieczenie wysyła do układu sterowania żądanie otwarcia reklozera.
Zabezpieczenie UVR jest blokowane, gdy aktywowany jest następujący sygnał:
 «Protection Off» [Zabezpieczenia wyłączone]
Zabezpieczenie UVR może być również blokowane przez zabezpieczenia: VU i SEFR.
5.14.2 Człon automatyki SPZ zabezpieczenia podnapięciowego (AR UV)
Człon AR UV realizuje funkcje automatyki SPZ po wyłączeniach inicjowanych przez człon podnapięciowy UV.
AR UV zapewnia również pojedyncze wyłączenia do stanu WD, w celu uniknięcia wielokrotnego ponownego
załączania w przypadku wystąpienia nieprawidłowej koordynacji wartości rozruchowych członów VRC i UV.
Tabela 8.41 – Nastawy układu AR UV reklozera linii promieniowej
Nastawa

Oznaczenie

Zakres wartości

Rozdzielczość

Wartość domyślna

«Number of trips to lockout»
[Ilość wyłączeń do stanu WD]

Nt

1/ 2

–

1

«Reclose time»
[Czas przerwy SPZ]

Tr

0.10-180.00s

0.01s

10.00s

Tabela 8.42 - Nastawy układu AR UV reklozera linii pierścieniowej
Nastawa

9

Oznaczenie

Zakres wartości

Rozdzielczość

Wartość domyślna
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«Number of trips to lockout+»
[Ilość wyłączeń do stanu
WD+]

Nt+

1/ 2

–

1

«Reclose time+»
[Czas przerwy SPZ+]

Tr+

0.10-180.00s

0.01s

10.00s

«Number of trips to lockout-» Nt[Ilość wyłączeń do stanu WD-]

1/ 2

–

1

«Reclose time-»
[Czas przerwy SPZ-]

0.10-180.00s

0.01s

10.00s

Tr-

Zasada działania zabezpieczenia podnapięciowego:
Algorytm pojedynczego wyłączenia przed stanem wyłączenia definitywnego
Działanie tego algorytmu może być scharakteryzowane następująco:
Po wykonaniu operacji załączenia (lokalnie lub poprzez interfejs komunikacyjny) człon AR UV rozpoczyna
odmierzanie czasu regeneracji. Jeśli po upływie tego czasu napięcie zasilania jest w dalszym ciągu obniżone,
reklozer wykonuje pojedyncze wyłączenie definitywne, nawet jeśli całkowita ilość wyłączeń do stanu WD jest
nastawiona na wartość 2 (rys. 8.12). Jeśli podczas odmierzania czasu regeneracji Tres zaniknie stan obniżenia
napięcia zasilającego, człon AR UV może zainicjować cykl SPZ (rys. 8.13).

AR State

AR State

Passive

Passive
1st closing

1st closing
1st closing

1st
closing

Lockout

Lockout

t

U

Passive
t

U
Up UV

t

t

Tt
Close

t

Trip

Recloser
State

t

Closed

AR Timer

t

UV Timer

Close/Trip
request

Tres=1s

t

t
Close

Recloser
State
Closed

t

Open

Open
t

Rys. 8.12 – Pojedyncze wyłączenie definitywne
przez układ AR UV

t

Rys. 8.13 – Udane pierwsze załączenie
przez układ AR UV

Udane ponowne załączenie przez układ AR UV.
Przyjęto założenie, że ilość wyłączeń przed stanem WD wynosi 2 i w wyniku ponownego załączenia nie
występuje stan obniżenia napięcia zasilania poniżej wartości rozruchowej członu UV.
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Człon AR UV jest nieaktywny i gotowy do wykonia pełnej sekwencji SPZ, nastawionej przez użytkownika.
Następnie Składowa zgodna napięcia zasilającego U1 spada poniżej wartości rozruchowej członu UV (Up UV)
w chwili T1 (rys. 8.14). Po upływie czasu opóźnienia wyłączenia członu UV następuje otwarcie reklozera.
Następnie człon AR UV przechodzi do stanu “wyłączenie w cyklu SPZ” (chwila T2, pierwsze otwarcie) i czeka
na zezwolenie załączenia od układu VRC. Gdy VRC stwierdzi właściwy stan zasilania linii (chwila T3), AR UV
rozpoczyna odmierzanie czasu przerwy beznapięciowej. Po upływie tego czasu AR UV zamyka reklozer (chwila
T4, ponowne załączenie). Jeśli po załączeniu wartość składowej zgodnej U1 przekracza poziom pobudzenia
członu UV, AR UV zaczyna odmierzać czas regeneracji (1 sekunda). Jeśli po tym czasie i wartość U1 ciągle
wartość rozruchową członu UV, AR UV staje się nieaktywny (chwila T5) i znów jest gotów do wykonania
kolejnej pełnej sekwencji SPZ.
AR UV
State
Reclose
R
E
C
L
O
S
E
R

Opening
Passive
Opening

Passive

Passive

Lockout

t

U

Up VRC
Up UV
AR Timer

T1

T2

UV Timer

Trip/Close
Request

T3

T4

t

T5

t

Tres=1s

Tr

t
Tt
Trip

Close

t

Recloser
State
Closed

Open

t

VRC State
Power Ok

Power fail

t

Rys 8.14 – Udany cykl SPZ, inicjowany przez AR UV
Nieudane ponowne załączenie przez układ AR UV.
Przyjęto założenie, że ilość wyłączeń przed stanem WD wynosi 2 i po wykonaniu ponownego załączenia nadal
występuje stan obniżenia napięcia zasilania poniżej wartości rozruchowej członu UV.
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W tym przypadku człony UV i AR UV zachowują się identycznie, jak w scenariuszu 1 powyżej, do chwili T4 (rys.
8.15). Ponieważ po ponownym załączeniu napięcie U1 spada poniżej wartości rozruchowej członu UV,
następuje uruchomienie odmierzania czasu opóźnienia wyłączenia członu UV (chwila T5) i powstrzymanie
członu AR UV przez wykonaniem regeneracji. Gdy upłynie czas opóźnienia wyłączenia członu UV, a napięcie
U1 ciągle jest poniżej wartości rozruchowej członu UV, reklozer wykonuje wyłączenie definitywne (chwila T6).
Człon AR UV jest nieaktywny i gotowy do wykonania pełnej sekwencji SPZ, nastawionej przez użytkownika.
Gdy składowa zgodna napięcia zasilającego U1 spada poniżej wartości rozruchowej członu UV (Up UV) w
chwili T1 (rys. 8.14). Po upływie czasu opóźnienia wyłączenia członu UV następuje otwarcie reklozera.
Następnie człon AR UV przechodzi do stanu “wyłączenie w cyklu SPZ” (chwila T2, pierwsze otwarcie) i czeka
na zezwolenie załączenia od układu VRC. Gdy VRC stwierdzi właściwy stan zasilania linii (chwila T3), AR UV
rozpoczyna odmierzanie czasu przerwy beznapięciowej. Po upływie tego czasu AR UV zamyka reklozer (chwila
T4, ponowne załączenie). Jeśli po załączeniu wartość składowej zgodnej U1 przekracza poziom pobudzenia
członu UV, AR UV zaczyna odmierzać czas regeneracji (1 sekunda). Jeśli po upływie tego czasu wartość U1
ciągle przekracza wartość rozruchową członu UV, AR UV staje się nieaktywny (chwila T5) i znów jest gotów do
wykonania kolejnej pełnej sekwencji SPZ.
AR UV
State
Reclose
Opening
Reclose

Passive
Opening

Passive
Lockout

t

U
Up VRC
Up UV
AR UV
Timer

T1

T2

UV Timer

Trip/Close
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T3

T4

t

T6

T5

t

Tr

Trip

t

Tt

Tt
Close

Trip

Recloser
State

t

Closed

Open
t
VRC State
Power Ok

Power fail

t

Rys. 8.15 – Nieudany cykl SPZ, inicjowany przez AR UV
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Zabezpieczenie UVR może również wykonywać pojedyncze wyłączenia definitywne, gdy aktywowany jest
dowolny z sygnałów:
 «Hot Line On» [Zabezpieczenie “Praca na linii” włączone];
 «Auto Reclose Off» [Automatyka SPZ wyłączona].

5.15 Człon nadnapięciowy (OVR)
Zabezpieczenie OVR składa się z członów: podnapięciowego (OV) i automatyki SPZ (AR OV). OVR stanowi
zabezpieczenie od podwyższenia się napięcia po stronie źródła.
5.15.1 Człon nadnapięciowy (OV)
Tabela 8.43 – Nastawy członu OV reklozera linii promieniowej
Nastawa

Oznaczenie Zakres wartości

Rozdzielczość

Wartość domyślna

«Operating mode»
[Tryb pracy]

Mode

«Enable/Disable»
[Czynny/Nieczynny]

–

«Disable»
[Nieczynny]

«Pickup voltage multiplier»
[Mnożnik napięcia rozruchowego]

Up

«(1.00-1.40)*Urated»
[(1.00-1.40)•UN]

0.01

1.05

«Tripping time»
[Opóźnienie wyłączenia]

Tt

0.10-100.00s

0.01s

10.00s

Tabela 8.44 - Nastawy członu OV reklozera linii pierścieniowej
Nastawa

Oznaczenie Zakres wartości

Rozdzielczość

Wartość domyślna

«Operating mode+»
[Tryb pracy+]

Mode+

«Enable/Disable»
[Czynny/Nieczynny]

–

«Disable»
[Nieczynny]

«Pickup voltage multiplier+»
[Mnożnik napięcia rozruchowego+]

Up+

«(1.00-1.40)*Urated»
[(1.00-1.40)•UN]

0.01

1.05

«Tripping time+»
[Opóźnienie wyłączenia+]

Tt+

0.10-100.00s

0.01s

10.00s

«Operating mode-»
[Tryb pracy-]

Mode-

«Enable/Disable»
[Czynny/Nieczynny]

–

«Disable»
[Nieczynny]

«Pickup voltage multiplier-»
[Mnożnik napięcia rozruchowego-]

Up-

«(1.00-1.40)*Urated»
[(1.00-1.40)•UN]

0.01

1.05

«Tripping time-»
[Opóźnienie wyłączenia-]

Tt-

0.10-100.00s

0.01s

10.00s

Zasada działania zabezpieczenia OVR (dla reklozera linii promieniowej) może być przedstawiona następująco:
Zabezpieczenie jest aktywowane, gdy napięcie składowej zgodnej, mierzonej po stronie “źródło +” (U1+) jest
większe niż wartość napięcia fazowego znamionowego («Urated/1.732» [UN/1.732]) pomnożonego przez
mnożnik napięcia rozruchowego (Up). Następuje wówczas rozpoczęcie odmierzania nastawionego czasu
opóźnienia wyłaczenia Tt. Po upływie tego czasu, gdy wartość napięcia U1+ w dalszym ciągu przekracza
10
wartość odpadu , zabezpieczenie wysyła do układu sterowania żądanie otwarcia reklozera.
Zabezpieczenie OVR jest blokowane, gdy aktywowany jest następujący sygnał:
 «Protection Off» [Zabezpieczenia wyłączone]
5.15.2 Człon automatyki SPZ zabezpieczenia nadnapięciowego (AR OV)
Człon AR OV realizuje funkcje automatyki SPZ po wyłączeniach inicjowanych przez człon nadnapięciowy OV.
AR OV zapewnia również pojedyncze wyłączenia do stanu WD, w celu uniknięcia wielokrotnego ponownego
załączania w przypadku wystąpienia nieprawidłowej koordynacji wartości rozruchowych członów VRC i OV.
Tabela 8.45 – Nastawy układu AR OV reklozera linii promieniowej
Nastawa

Oznaczenie

Zakres wartości

Rozdzielczość

Wartość domyślna

«Number of trips to lockout»
[Ilość wyłączeń do stanu WD]

Nt

1/ 2

–

1

«Reclose time»
[Czas przerwy SPZ]

Tr

0.10-300.00s

0.01s

10.00s

10

Znamionowe napięcie fazowe UN/1.732 przez mnożnik napięcia rozruchowego Up plus 200V

Zasada działania

1506

Zasada działania

Reklozer KTR

- 40 -

Tabela 8.46 - Nastawy układu AR UV reklozera linii pierścieniowej
Nastawa

Oznaczenie

Zakres wartości

Rozdzielczość

Wartość domyślna

«Number of trips to lockout+»
[Ilość wyłączeń do stanu
WD+]

Nt+

1/ 2

–

1

«Reclose time+»
[Czas przerwy SPZ+]

Tr+

0.10-300.00s

0.01s

10.00s

«Number of trips to lockout-» Nt[Ilość wyłączeń do stanu WD-]

1/ 2

–

1

«Reclose time-»
[Czas przerwy SPZ-]

0.10-300.00s

0.01s

10.00s

Tr-

Zasada działania zabezpieczenia nadnapięciowego:
Algorytm pojedynczego wyłączenia przed stanem wyłączenia definitywnego
Działanie tego algorytmu może być scharakteryzowane następująco:
Po wykonaniu operacji załączenia (lokalnie lub poprzez interfejs komunikacyjny) człon AR OV rozpoczyna
odmierzanie czasu regeneracji (1 sekunda). Jeśli po upływie tego czasu napięcie zasilania jest w dalszym
ciągu podwyższone, reklozer wykonuje pojedyncze wyłączenie definitywne, nawet jeśli całkowita ilość wyłączeń
do stanu WD jest nastawiona na wartość 2. Jeśli podczas odmierzania czasu regeneracji Tres zaniknie stan
podwyższenia napięcia zasilającego, człon AR OV może zainicjować cykl SPZ.

5.16 Zabezpieczenie podczęstotliwościowe z wbudowaną automatyką SPZ (UFR)
Zabezpieczenie UFR zapewnia ochronę przed obniżeniem częstotliwości napięcia zasilania. Zazwyczaj
działanie zabezpieczenia jest wykorzystywane do realizacji odciążania podczęstotliwościowego.
5.16.1 Człon podczęstotliwościowy (UF)
Tabela 8.47 – Nastawy członu UF reklozera linii promieniowej
Nastawa

Oznaczenie

Zakres wartości

Rozdzielczość

Wartość domyślna

«Operating mode»
[Tryb pracy]

Mode

«Enable/Disable»
[Czynny/Nieczynny]

–

«Disable»
[Nieczynny]

«Pickup frequency»
[Częstotliwość rozruchowa]

Fp

45.00-50.00Hz dla fN=50Hz
55.00-60.00Hz dla fN=60Hz

0.01Hz

45.00Hz
55.00Hz

«Tripping time»
[Opoźnienie wyłączenia]

Tt

0.10-180.00s

0.01s

1.00s

Tabela 8.48 - Nastawy członu UF reklozera linii pierścieniowej
Nastawa

Oznaczenie

Zakres

Rozdzielczość

Wartość domyślna

«Operating mode+»
[Tryb pracy+]

Mode+

«Enable/Disable»
[Czynny/Nieczynny]

–

«Disable»
[Nieczynny]

«Pickup frequency+»
[Częstotliwość rozruchowa+]

Fp+

45.00-50.00Hz dla fN=50Hz
55.00-60.00Hz dla fN=60Hz

0.01Hz

45.00Hz
55.00Hz

«Tripping time+»
[Opoźnienie wyłączenia+]

Tt+

0.10÷180.00s

0.01s

1.00s

«Operating mode-»
[Tryb pracy-]

Mode-

«Enable/Disable»
[Czynny/Nieczynny]

–

«Disable»
[Nieczynny]

«Pickup frequency-»
[Częstotliwość rozruchowa-]

Fp-

45.00-50.00Hz dla fN=50Hz
55.00-60.00Hz dla fN=60Hz

0.01Hz

45.00Hz
55.00Hz

«Tripping time-»
[Opoźnienie wyłączenia-]

Tt-

0.10-180.00s

0.01s

1.00s

Zasada działania członu UF (dla reklozera w sieci promieniowej) może być przedstawiona następująco:
Gdy częstotliwość mierzona po stronie “źródło +” (F+) jest mniejsza od nastawionej wartości rozruchowej,
następuje start odmierzania czasu opóźnienia wyłączenia Tt. Po upływie tego czasu, jeśli częstotliwość F+
ciągle przekracza wartość odpadu (Fp+0.05Hz), UF wysyła do układu sterowania żądanie otwarcia reklozera.
Człon UF jest blokowany, gdy aktywowany jest następujący sygnał:
Zasada działania
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 «Protection Off» [Zabezpieczenia wyłączone].
Zabezpieczenie UFR może być blokowane przez zabezpieczenia: OCR, VU i SEFR.
5.16.2 Człon automatyki SPZ zabezpieczenia podczęstotliwościowego (AR UF)
Człon AR UF realizuje cykl ponownego załączania SPZ, inicjowany przez człon podczęstotliwościowy UF.
AR UF realizuje również pojedyńcze wyłączenia definitywne, w celu uniknięcia wielokrotnego ponownego
załączania w sytuacji nieprawidłowego skoordynowania wartości rozruchowej członu podnapięciowego oraz
nastaw układów VRC i UF.
Tabela 8.49 - Nastawy członu AR UF reklozera linii promieniowej
Nastawa

Oznaczenie

Zakres

Rozdzielczość

Wartość domyślna

«Number of trips to lockout»
[Ilość wyłączeń do stanu WD]

Nt

1/2

–

1

«Reclose time»
[Czas przerwy SPZ]

Tr

0.10-180.00s

0.01s

10.00s

Tabela 8.50 - Nastawy członu AR UF reklozera linii pierścieniowej
Zakres

Rozdzielczość

Wartość domyślna

«Number of trips to lockout+» Nt+
[Ilość wyłączeń do stanu WD+]

1/ 2

–

1

«Reclose time+»
[Czas przerwy SPZ+]

Tr+

0.10-180.00s

0.01s

10.00s

«Number of trips to lockout-»
[Ilość wyłączeń do stanu WD-]

Nt-

1/ 2

–

1

«Reclose time-»
[Czas przerwy SPZ-]

Tr-

0.10-180.00s

0.01s

10.00s

Nastawa

Oznaczenie

Sposób działania członu AR UF jest analogiczny do działania członu AR UV. Szczegółowe informacje w rozdz.
8.5.14.2.
Człon AR UF inicjuje również wyłączenie definitywne (WD), gdy aktywowany jest dowolny z następujących
sygnałów:
 «Hot Line On» [Zabezpieczenie “Praca na linii” włączone];
 «Auto Reclose Off» [Automatyka SPZ wyłączona].

5.17 Zabezpieczenie nadczęstotliwościowe z wbudowaną automatyką SPZ (OFR)
Zabezpieczenie dostępne jest od wersji oprogramowania 2.58.009. Zabezpieczenie OFR zapewnia ochronę
przed podwyższoną częstotliwością napięcia zasilania.
5.17.1 Człon nadczęstotliwościowy (OF)
Tabela 8.51 – Nastawy członu OF reklozera linii promieniowej
Nastawa

Oznaczenie

Zakres wartości

Rozdzielczość

Wartość domyślna

«Operating mode»
[Tryb pracy]

Mode

«Enable/Disable»
[Czynny/Nieczynny]

–

«Disable»
[Nieczynny]

«Pickup frequency»
[Częstotliwość rozruchowa]

Fp

50.00-55.00Hz dla fN=50Hz
60.00-65.00Hz dla fN=60Hz

0.01Hz

55.00Hz
65.00Hz

«Tripping time»
[Opoźnienie wyłączenia]

Tt

0.10-180.00s

0.01s

1.00s

Tabela 8.52 - Nastawy członu OF reklozera linii pierścieniowej
Nastawa

Oznaczenie

Zakres

Rozdzielczość

Wartość domyślna

«Operating mode+»
[Tryb pracy+]

Mode+

«Enable/Disable»
[Czynny/Nieczynny]

–

«Disable»
[Nieczynny]

«Pickup frequency+»
[Częstotliwość rozruchowa+]

Fp+

50.00-55.00Hz dla fN=50Hz
60.00-65.00Hz dla fN=60Hz

0.01Hz

55.00Hz
65.00Hz

«Tripping time+»
[Opoźnienie wyłączenia+]

Tt+

0.10÷180.00s

0.01s

1.00s
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«Operating mode-»
[Tryb pracy-]

Mode-

«Enable/Disable»
[Czynny/Nieczynny]

–

«Disable»
[Nieczynny]

«Pickup frequency-»
[Częstotliwość rozruchowa-]

Fp-

50.00-55.00Hz dla fN=50Hz
60.00-65.00Hz dla fN=60Hz

0.01Hz

55.00Hz
65.00Hz

«Tripping time-»
[Opoźnienie wyłączenia-]

Tt-

0.10-180.00s

0.01s

1.00s

Zasada działania członu OF (dla reklozera w sieci promieniowej) może być przedstawiona następująco:
Gdy częstotliwość mierzona po stronie “źródło +” (F+) jest większa od nastawionej wartości rozruchowej,
następuje start odmierzania czasu opóźnienia wyłączenia Tt. Po upływie tego czasu, jeśli częstotliwość F+
ciągle przekracza wartość odpadu (Fp-0.05Hz), OF wysyła do układu sterowania żądanie otwarcia reklozera.
Człon OF jest blokowany, gdy aktywowany jest następujący sygnał:
 «Protection Off» [Zabezpieczenia wyłączone].
5.17.2 Człon automatyki SPZ zabezpieczenia nadczęstotliwościowego (AR OF)
Człon AR OF realizuje cykl ponownego załączania SPZ, inicjowany przez człon nadczęstotliwościowy OF.
Tabela 8.53 - Nastawy członu AR UF reklozera linii promieniowej
Nastawa

Oznaczenie

Zakres

Rozdzielczość

Wartość domyślna

«Number of trips to lockout»
[Ilość wyłączeń do stanu WD]

Nt

1/2

–

1

«Reclose time»
[Czas przerwy SPZ]

Tr

0.10-180.00s

0.01s

10.00s

Tabela 8.54 - Nastawy członu AR UF reklozera linii pierścieniowej
Zakres

Rozdzielczość

Wartość domyślna

«Number of trips to lockout+» Nt+
[Ilość wyłączeń do stanu WD+]

1/ 2

–

1

«Reclose time+»
[Czas przerwy SPZ+]

Tr+

0.10-180.00s

0.01s

10.00s

«Number of trips to lockout-»
[Ilość wyłączeń do stanu WD-]

Nt-

1/ 2

–

1

«Reclose time-»
[Czas przerwy SPZ-]

Tr-

0.10-180.00s

0.01s

10.00s

Nastawa

Oznaczenie

Człon AR OF inicjuje również wyłączenie definitywne (WD), gdy aktywowany jest dowolny z następujących
sygnałów:
 «Hot Line On» [Zabezpieczenie “Praca na linii” włączone];
 «Auto Reclose Off» [Automatyka SPZ wyłączona].

5.18 Układ samoczynnego załączania rezerwy SZR (ABR)
Układ ABR («Automatic Backfeed Restoration») jest przeznaczony do samoczynnego zamykania normalnie
otwartego reklozera, gdy jego układ SD (detektor źródła zasilania) wykryje źródło zasilania na przeciwległym
końcu linii. Pozwala to na stosowanie reklozera w węzłowych punktach systemu automatyki sieci.
Układ ABR ma zastosowanie tylko w sieciach pierścieniowych i pozwala na realizację automatyki
Samoczynnego Załączania Rezerwy (SZR).
Tabela 8.55 – Nastawy układu ABR
Nastawa

Oznaczenie

Zakres wartości

Rozdzielczość

Wartość domyślna

«Operating mode»
[Tryb pracy]

Mode

«Disable / Both / Only+ / Only-»
[Nieczynny / Obydwa / Tylko + / Tylko -]

–

«Disable»
[Nieczynny]

«Restoration time+»
[Czas restytucji+]

Tr+

0.10-180.00s

0.01s

60.00s

«Restoration time-»
[Czas restytucji-]

Tr-

0.10-180.00s

0.01s

60.00s

Zasada działania układu ABR jest zgodna z opisem poniżej:
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S2

Source- side

Przyjęto założenie, że w sieci występują dwa źródła zasilania. Tryb pracy układu ABR reklozera węzłowego R2
jest nastawiony na wartość «Both» [Obydwa].
W normalnym układzie pracy, gdy zasilanie jest dostarczane z oznaczonych źródeł, reklozer węzłowy R2
znajduje się w pozycji “Otwarty”. W tym przypadku układ SD nie może wykryć źródła zasilania, ponieważ źródła
znajdują się po obydwu stronach (patrz rys. 8.16). Jeśli np. reklozer R1 zostanie wyłączony definitywnie, układ
SD wykryje “źródło-“ zasilania (chwila T1). Układ VRC po stwierdzeniu, że “źródło-“ zasilania spełnia kryterium
jakościowe, przechodzi do stanu «Power OK» [Zasilanie OK] i zezwala na działanie układowi ABR [automatyka
SZR] (chwila T2). Układ ABR odmierza nastawiony czas restytucji Tr-. Po upływie tego czasu, gdy “źródło+” w
dalszym ciągu nie zostało przywrócone i układ VRC pozostaje w stanie «Power OK» [Zasilanie OK], układ ABR
(SZR) wysyła do układu sterowania żądanie zamknięcia reklozera węzłowego R2 (chwila T3).
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U
Source+

U
Source-

t

VRC Up

T1

SD State

T2

t

T3

Source-

Source-

Source lost
Source lost

t

VRC State
Power “OK”

Power “OK”

Power Fail
Power Fail

t

ABR
Timer

t

Close
Request

TrClose

t

R2 State
Closed

Open
t

Rys. 8.16 – Automatyka samoczynnego załączania rezerwy SZR
Układ ABR jest blokowany, gdy aktywowany jest dowolny z następujących sygnałów:
 «Protection Off» [Zabezpieczenia wyłączone];
 «Hot Line On» [Zabezpieczenie “Praca na linii” włączone];
 «Auto Reclose Off» [Automatyka SPZ wyłączona].
Układ ABR może być również blokowany przez układy SD i VRC.
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6 Sterowanie i sygnalizacja
Funcje sterowania i sygnalizacji mogą być realizowane w trybie lokalnym lub zdalnym (za pośrednictwem
urzadzeń telekomunikacji). W trybie lokalnym funkcje sterowania mogą być realizowane tylko poprzez konsolę
operatorską MMI lub za pomoca komputera PC. W trybie zdalnym sterowanie może odbywać się poprzez
system SCADA lub układ wejść/wyjść dwustanowych I/O.
Sygnalizacja może być realizowana w obydwu trybach pracy, za pośrednictwem wszystkich dostępnych
kanałów komunikacji.
Ustawianie trybu pracy «Local/Remote [Lokalny/Zdalny] odbywa się z poziomu konsoli operatorskiej MMI lub
komputera PC.

6.1 Dane sygnalizacji
Układ sygnalizacji generuje dane i sygnały, zgodnie z opisem poniżej.
6.1.1 Dane sygnalizacji układu pomiarowego
(patrz rozdział 8.4)
6.1.2 Sygnały standardowe układu sygnalizacji
Tabela 8.56 – Sygnały standardowe układu sygnalizacji
Sygnał

Warunki wystąpienia

«Dummy on»
[Sterowanie testowe włączone]

Tryb sterowania testowego jest włączony przez: MMI, PC, SCADA lub IOM

«Remote on»
[Tryb Zdalny włączony]

Tryb Zdalny jest włączony przez MMI lub PC

«Lockout»
[Wyłączenie definitywne WD]

Wszystkie człony «AR» [SPZ] są w stanie „Otwarty”, tzn. żaden z nich nie odmierza
czasu przerwy beznapięciowej SPZ

«AR initiated»
[SPZ pobudzony]

Dowolny z członów «AR» [SPZ] odmierza czas przerwy beznapięciowej SPZ

«Protection active»
[Zabezpieczenie aktywne]

Dowolny z członów zabezpieczeń odmierza czas opóźnienia, lub czas regeneracji, lub
wysyła do układu sterowania żądanie wyłączenia

«RC door open»
[Drzwi RC otwarte]

Wyłącznik drzwi zespołu RC jest w położeniu „zamknięty” (drzwi są otwarte)

«RCM fault»
[Uszkodzenie modułu RCM]

Uszkodzenie wewnętrzne zespołu RC

«Malfunction» [Niesprawność]

Wystąpienie jakiejkolwiek niesprawności reklozera

«Warning» [Ostrzeżenie]

Komunikat ostrzeżenia

6.1.3 Dane sygnalizacji układu zasilania
(patrz rozdział 1)
6.1.4 Dane sygnalizacji układu sterowania
(patrz rozdział 3)
6.1.5 Status zabezpieczeń
Tabela 8.57 – Status układu zabezpieczeń
Sygnał

Warunki wystąpienia

«Prot on/off»
[Zabezpieczenia włączone/wyłączone]

Układ zabezpieczeń reklozera właczony/wyłączony

«Autoreclosing on/of»
[Automatyka SPZ włączona/wyłączona]

Automatyka SPZ włączona/wyłączona we wszystkich członach
zabezpieczeniowych, realizujących funkcję samoczynnego ponownego
załączania (SPZ)

«EF on/off»
[Zabezpieczenie EF włączone/wyłączone]

Zabezpieczenie od zwarć doziemnych (EF) jest czynne/nieczynne

«SEF on/off»
[Zabezpieczenie SEF włączone/wyłączone]

Czułe zabezpieczenie ziemnozwarciowe (SEF) jest czynne/nieczynne

«LL on/off»
[Zabezpieczenie HL włączone/wyłączone]

Zabezpieczenie “Praca na linii” (HL) jest czynne/nieczynne
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«ABR on/off»
[Automatyka SZR włączona/wyłączona]

Automatyka samoczynnego załączania rezerwy (SZR) jest
czynna/nieczynna

«Group i-th on»
[Grupa i-ta nastaw zabezpieczeń włączona]

Grupa i-ta nastaw zabezpieczeń jest aktywna (równocześnie pozostałe 3
Grupy są nieaktywne)

6.1.6 Dane sygnalizacji zegara czasu rzeczywistego RTC
(patrz rozdział 2)
6.1.7 Układ programowania sygnalizacji
 Rejestrator zdarzeń
 Status zabezpieczeń
 Rejestrator niesprawności
 Rejestrator profilu obciążenia
 Rejestrator zakłóceń
 Rejestrator zmian danych
 Rejestrator zdarzeń komunikacji
 Liczniki działania zabezpieczeń
 Liczniki zapełnienia rejestratorów
 Liczniki zużycia
 Dane definiowane przez użytkownika

6.2 Status układu We/Wy dwustanowych (IOI)
Dane sygnalizacji układu IOI zawierają statusy wszystkich wejść i wyjść modułu wejść/wyjść dwustanowych
IOM.

6.3 Liczniki układu komunikacji zdalnej (TCI)
Liczniki TCI zawierają następujące dane sygnalizacji:
 Dane sygnalizacji protokołu Modbus;
 Dane sygnalizacji protokołu DNP3;
 Dane sygnalizacji protokołu TCP/IP;
 Dane sygnalizacji urządzeń DCE;
 Dane sygnalizacji portu Port RS-232.
Dane sygnalizacji protokołu Modbus przedstawia tabela 8.58.
Tabela 8.58
Obiekt danych

Typ danych

Rozdzielczość

«Transmitted frames» [ramki Wysłane]

«Counter» [Licznik]

1

«Received frames» [Wysłane ramki]

«Counter» [Licznik]

1

«CRC errors» [Błędy sumy kontrolnej CRC]

«Counter» [Licznik]

1

«Timeouts» [Przekroczone limity czasu]

«Counter» [Licznik]

1

«Exception responses» [Obsługa wyjątków ]

«Counter» [Licznik]

1

«Last transmitted frame time» [Czas wysłania ostatniej ramki]

«Date and time» [Data i czas]

1ms

«Last received frame time» [Czas odebrania ostatniej ramki ]

«Date and time» [Data i czas]

1ms

«Last CRC error time» [Czas ostatniego wystąpienia błędu CRC]

«Date and time» [Data i czas]

1ms

«Last timeout time» [Czas ostatniego przekroczenia limitu czasu]

«Date and time» [Data i czas]

1ms

«Last exception response time» [Czas ostatniej obsługi wyjątków]

«Date and time» [Data i czas]

1ms
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Dane sygnalizacji protokołu DNP3 przedstawia tabela 8.59.
Tabela 8.59
Obiekt danych

Typ danych

Rozdzielczość

«Transmitted frames» [Wysłane ramki]

«Counter» [Licznik]

1

«Received frames» [Odebrane ramki]

«Counter» [Licznik]

1

«CRC error» [Błąd sumy kontrolnej CRC]

«Counter» [Licznik]

1

«Timeouts» [Przekroczone limity czasu]

«Counter» [Licznik]

1

«Unsolicited responses» [Odpowiedzi spontaniczne]

«Counter» [Licznik]

1

«Class 1 buffer filling» [Zapełnienie bufora zdarzeń Class 1]

«Counter» [Licznik]

1

«Class 2 buffer filling» [Zapełnienie bufora zdarzeń Class 2]

«Counter» [Licznik]

1

«Class 3 buffer filling» [Zapełnienie bufora zdarzeń Class 3]

«Counter» [Licznik]

1

«Last transmitted frame time» [Czas wysłania ostatniej ramki]

«Date and time» [Data i czas]

1ms

«Last received frame time» [Czas odebrania ostatniej ramki]

«Date and time» [Data i czas]

1ms

«Last CRC error time» [Czas ostatniego błędu CRC]

«Date and time» [Data i czas]

1ms

«Last timeout time» [Czas ostaniego przekroczenia limitu czasu]

«Date and time» [Data i czas]

1ms

«Last unsolicited response time» [Czas ostatniej spontanicznej
odpowiedzi]

«Date and time» [Data i czas]

1ms

Dane sygnalizacji protokołu TCP/IP przedstawia tabela 8.60.
Tabela 8.60
Obiekt danych

Typ danych

«IP destination address» [Adres IP przeznaczenia]

«File» [Plik]

«IP source address» [Adres IP źródła]

«File» [Plik]

«IP transmitted datagrams» [Adres IP ramek wysłanych]

«Counter» [Licznik]

«IP received datagrams» [Adres IP ramek odbieranych]

«Counter» [Licznik]

«IP CRC errors» [Błędy sumy kontrolnej pakietu IP]

«Counter» [Licznik]

«TCP transmitted segments» [wysłane segmenty TCP

«Counter» [Licznik]

«TCP received segments» [odebrane segmenty TCP]

«Counter» [Licznik]

«TCP CRC errors» [Błędy sumy kontrolnej TCP]

«Counter» [Licznik]

«TCP retransmissions» [Retransmisje TCP]

«Counter» [Licznik]

«PPP transmitted packets» [Wysłane pakiety PPP]

«Counter» [Licznik]

«PPP received packets» [Odebrane pakiety PPP]

«Counter» [Licznik]

«PPP CRC errors» [Błędy sumy kontrolnej PPP]

«Counter» [Licznik]

Dane sygnalizacji urządzeń DCE przedstawia tabela 8.61.
Tabela 8.61
Obiekt danych

Typ danych

Dotyczy urządzenia DCE

«Transmitted Bytes»
[Wysłane bajty danych]

«Counter»
[Licznik]

«All»
[Wszystkie]

«Received Bytes»
[Odebrane bajty danych]

«Counter»
[Licznik]

«All»
[Wszystkie]

«Call Drop Outs»
[Wywołania odrzucone]

«Counter»
[Licznik]

«Phone modem, GSM mode, converter, direct connection»
[Modem telefoniczny, Modem GSM, konwerter, połączenie
bezpośrednie]

«Collisions»
[Kolizje]

«Counter»
[Licznik]

«Radio modem»
[Modem radiowy]

Dane sygnalizacji portu RS-232 zawierają tylko sygnał «TCI active» [TCI aktywny].
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6.4 Dane identyfikacji
Dane identyfikacyjne zawiera tabela 8.62.
Tabela 8.62
Obiekt danych

Typ danych

«MPM manufacturing number» [Numer fabryczny modułu MPM]

«Numerical» [Liczbowe]

«DRVM manufacturing number» [Numer fabryczny modułu DRVM]

«Numerical» [Liczbowe]

«PSM manufacturing number» [Numer fabryczny modułu PSM]

«Numerical» [Liczbowe]

«MPM software version» [Wersja oprogramowania modułu MPM]

«String» [Ciąg]

«DRVM software version» [Wersja oprogramowania modułu DRVM]

«String» [Ciąg]

«PSM software version» [Wersja oprogramowania modułu PSM]

«String» [Ciąg]

6.5 Sygnały definiowane przez użytkownika
Sygnały dwustanowe, konfigurowalne przez użytkownika, mogą być generowane na bazie dostępnych danych
wejściowych oraz zdefiniowanych przez użytkownika sygnałów UDDG («User Defined Data Generator» [Logika
programowana przez użytkownika]). Sygnały UDDG są definiowane za pomocą programu TELARM,
zainstalowanego w komputerze PC użytkownika. Więcej szczegółów, patrz adekwatny rozdział opisu programu
TELARM.

6.6 Dane i sygnały sterowania
Funkcje sterowania reklozera realizowane są za pośrednictwem interfejsów: MMI, PCI, TCI i IOI.
Podstawowe dane sterowania, dostępne za pośrednictwem różnego typu interfejsów, przedstawione są w tabeli
8.63 (szczegóły, patrz opis poszczególnych interfejsów).
Tabela 8.63
Obiekt danych
«Trip Request» [Żądanie wyłączenia]
«Close request» [Żądanie załączenia]
«Set Prot on/off» [Włącz/wyłącz zabezpieczenia]
«Set AR on/off» [Włącz/wyłącz automatykę SPZ]
«Set EF on/off» [Włącz/wyłącz zabezpieczenie EF]
«Set SEF on/off» [Włącz/wyłącz zabezpieczenie SEF]
«Set LL on/off» [Włącz/wyłącz zabezpieczenie LL]
«Set ABR on/off» [Włącz/wyłącz automatykę SZR]
«Set Group 1 on» [Włącz Grupę 1 nastaw zabezpieczeń]
«Set Group 2 on» [Włącz Grupę 2 nastaw zabezpieczeń]
«Set Group 3 on» [Włącz Grupę 3 nastaw zabezpieczeń]
«Set Group 4 on» [Włącz Grupę 4 nastaw zabezpieczeń]
«Set Dummy on/off» [Włącz/wyłącz sterowanie testowe]
«Erase protection counters» [Skasuj liczniki działania zabezpieczeń]
«Erase energy meters» [Skasuj liczniki energii]
«Erase logs» [Skasuj rejestratory]
«Erase TCI counters» [Skasuj liczniki TCI (komunikacja)]
«Set Remote/Local mode» [Ustaw tryb Zdalny/Lokalny]
«Switch DCE supply on/off» [Włącz/Wyłącz zasilanie urządzenia DCE]
«Set Date and time» [Ustaw datę i czas]
«Set Total CO» [Ustaw całkowitą liczbę operacji Z-O (zamknij-otwórz)]
«Set Contact wear» [Ustaw zużycie zestyków]
«Change Protection password» [Zmień hasło zabezpieczeń]
«Change Comms password» [Zmień hasło komunikacji]
«Change System password» [Zmień hasło systemu]
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6.7 Układ programowania sygnalizacji (IDC)
Układ IDC generuje dane następujący rejestratorów i liczników:
1. «Event log» [Rejestrator zdarzeń];
2. «Malfunction log» [Rejestrator niesprawności];
3. «Load profile» [Rejestrator profilu obciążenia];
4. «Fault profile» [Rejestrator zakłóceń];
5. «Change messages» [Rejestrator zmian danych];
6. «Comms log» [Rejestrator zdarzeń komunikacji];
7. «Protection counters» [Liczniki działania zabezpieczeń];
8. «Lifetime counters» [Liczniki zużycia];
9. «Log filling counters» [Liczniki zapełnienia rejestratorów].
6.7.1 Rejestrator zdarzeń
Rejestrator zdarzeń generuje plik zawierający sekwencję do 1000 zdarzeń, związanych z działaniem
zabezpieczeń oraz wykonywaniem operacji łączeniowych Otwórz/Zamknij.
Każde zdarzenie posiada znacznik czasu o rozdzielczości 1ms.
Niektóre zdarzenia są uzupełniane o informacje dodatkowe.
Rejestrator zdarzeń jest zorganizowany jako bufor pierścieniowy.
Tabela 8.64 przedstawia pełną listę występujących zdarzeń oraz adekwatnych informacji dodatkowych.
Tabela 8.64
Zdarzenie

Informacje dodatkowe

Opis (szczegóły, patrz opis układów)

«Bolted fault»
[Zwarcie montażowe]

–

Zabezpieczenie (BF) rozpoczęło odmierzanie
czasu opóźnienia wyłączenia

«Short circuit fault»
[Zwarcie]

Strona źródła (+/-) dla reklozera
linii pierścieniowej

Zabezpieczenie nadprądowe rozpoczęło
odmierzanie czasu opóźnienia wyłączenia

«Sensitive earth fault»
Strona źródła (+/-) dla reklozera
[Czułe zabezpieczenie ziemnozwarciowe] linii pierścieniowej

Czułe zabezpieczenie ziemnozwarciowe
(SEF)rozpoczęło odmierzanie czasu
opóźnienia wyłączenia

«Voltage unbalance»
[Asymetria napięciowa]

Strona źródła (+/-) dla reklozera
linii pierścieniowej

Zabezpieczenie od asymetrii napięciowej
(VU) rozpoczęło odmierzanie czasu
opóźnienia wyłączenia.

«Current unbalance»
[Asymetria prądowa]

Strona źródła (+/-) dla reklozera
linii pierścieniowej

Zabezpieczenie od asymetrii prądowej (CU)
rozpoczęło odmierzanie czasu opóźnienia
wyłączenia.

«Low system voltage»
[Obniżenie napięcia sieci»

Strona źródła (+/-) dla reklozera
linii pierścieniowej

Zabezpieczenie podnapięciowe rozpoczęło
odmierzanie czasu opóźnienia wyłączenia

«Low system frequency»
[Obniżenie częstotoliwości sieci]

Strona źródła (+/-) dla reklozera
linii pierścieniowej

Zabezpieczenie podczęstotliwościowe
rozpoczęło odmierzanie czasu opóźnienia
wyłączenia

«Loss of supply»
[Zanik zasilania]

–

«Fault dropout»
[Ustąpienie zwarcia]

Maksymalne wartości Ia, Ib, Ic,
Spadek prądu (napięcia) zwarcia poniżej
In, I2, U2+, minimalne wartości: wartości odpadu adekwatnego członu
U1+, F+ od pojawienia się awarii

«Bolted fault open to lockout»
[Stan WD po wyłączeniu zwarcia
montażowego]

Maksymalna wartość I1 od
pojawienia się awarii

Zabezpieczenie od zwarć montażowych (BF)
zainicjowało wyłączenie definitywne

«Loss of Supply open to lockout»
[Stan WD po otwarciu wyłącznika
wskutek zaniku zasilania]

–

Układ detekcji zaniku zasilania (LS)
zainicjował wyłączenie definitywne

Zasada działania

1506

Zasada działania

Reklozer KTR

Overcurrent - OC1a/OC1b/OC1c/OC2a/
OC2b/OC2c/OC3a/ OC3b/OC3c open to
lockout/reclose»
[Wyłączenie przez człon nadprądowy OC1a/OC1b/OC1c/OC2a/OC2b/OC2c/
OC3a/OC3b/OC3c do stanu WD lub w
cyklu SPZ]

Maksymalna wartość prądu Ia,
Ib, Ic od pojawienia się awarii

- 50 Człon zabezpieczenia nadprądowego
OC1a/OC1b/OC1c/OC2a/OC2b/OC2c/OC3a/
OC3b/OC3 zainicjował wyłączenie
definitywne lub wyłączenie w cyklu SPZ

«Earth fault - EF1/EF2/EF3/SEF
Maksymalna wartość prądu In
open to lockout/reclose»
od chwili pojawienia się awarii
[Wyłączenie przez człon
ziemnozwarciowy - EF1/EF2/EF3/SEF do
stanu WD lub w cyklu SPZ]

Człon EF1/EF2/EF3/SEF zainicjował
wyłączenie definitywne lub wyłączenie w
cyklu SPZ

Voltage Unbalance –
VU open to lockout

Maksymalna wartość napięcia
U2+ od pojawienia się awarii

Zabezpieczenie od asymetrii napięciowej VU
zainicjowało wyłączenie definitywne

CU open to lockout

Maksymalna wartość prądu I2
od pojawienia się awarii

Zabezpieczenie od asymetrii prądowej CU
zainicjowało wyłączenie definitywne

Under VoltageUV open to lockout/recluse

Maksymalna wartość napięcia
U1+ od pojawienia się awarii

Zabezpieczenie podnapięciowe UV
zainicjowało wyłączenie definitywne lub
wyłączenie w cyklu SPZ

Under FrequencyUF open to lockout/recluse

Minimalna wartość
Zabezpieczenie podczęstotliwościowe UV
częstotliwości F+ pojawienia się zainicjowało wyłączenie definitywne lub
awarii
wyłączenie w cyklu SPZ

«First/second/third OverCurrent reclosing –
element (AR OC)/Sensitive Earth Fault
reclosing element (AR SEF) reclosure»
[Pierwsz/drugie/trzecie załączenie w
cyklu SPZ od AR OC / AR SEF]

Człon AR OC (lub AR SEF) zainicjował
piuerwsze (drugie lub trzecie) załączenie w
cyklu SPZ

«UnderFrequency reclosing element –
(AR UF) / UnderVoltage reclosing
element (AR UV) reclosure»
[Załączenie w cyklu SPZ od
AR OC / AR SEF]

–

Człon AR UF (lub AR UV) zainicjował
załączenie w cyklu SPZ

«Automatic backfeed restoration»
[Samoczynne załączenie rezerwy]

«Source side (+/-)»
[Strona źródła (+/-)]

«First/second/third zone sequence
coordination»
[Pierwsza/druga/trzecia kordynacja
sekwencji stref]

–

Człon AR OC (lub AR EF) zainicjował
pierwszą (drugą lub trzecią) koordynację
sekwencji stref

«Trip request from MMI/PCI/TCI/IOI»
–
[Żądanie wyłączenia od MMI/PCI/TCI/IOI]

Układ sterowania otrzymał żądanie
wyłączenia poprzez interfejs: MMI (PCI, TCI
lub IOI)

«Open via MMI/PCI/TCI/IOI/Manually»
[Otwarty za pośrednictwem
MMI/PCI/TCI/IOI/Ręcznie]

OSM został otwarty w wyniku żądania
wyłączenia otrzymanego od MMI (PCI, TCI
lub IOI) lub wskutek wyłączenia ręcznego

–

«Close request from MMI/PCI/ TCI/IOI»
–
[Żądanie załączenia od MMI/PCI/ TCI/IOI]

Żądanie załączenia otrzymanego od MMI
(PCI, TCI lub IOI)

«Closed via MMI/PCI/TCI/IOI/Undefined» –
[Zamknięty od
MMI/PCI/TCI/IOI/Nieokreslony]

OSM został otwarty w wyniku żądania
załączenia otrzymanego od MMI (PCI, TCI
lub IOI) lub wskutek żądania z
nieokreślonego źródła ¹

Uwaga: ¹ Ponieważ reklozer nie posiada możliwości ręcznego załączania, zdarzenie «Closed undefined» [Zamknięcie
niezdefiniowane] pojawia się, gdy sygnał «Closed» [Zamknięty] jest aktywowany, a żaden rozkaz
«Close» [Zamknij] nie został odebrany za pośrednictwem któregokolwiek z kanałów komunikacji.

6.7.2 Rejestrator niesprawności
Rejestrator niesprawności zawiera sekwencję do 1000 zdarzeń, związanych z pojawiającymi się sygnałami
niesprawności lub ostrzeżeń, powodowanych przez różne układy.
Każde zdarzenie posiada znacznik czasu o rozdzielczości 1ms.
Rejestrator niesprawności jest zorganizowany w postaci bufora pierścieniowego.

Tabela 8.65
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Zdarzenie

Warunki wystąpienia

«Watchdog restart»
[Ponowne uruchomienie funkcji “watchdog”]
«RCM fault» ¹ [Uszkodzenie RCM]
«RCM recovery» [RCM sprawny]

System “watchdog” zainicjował restart
mikrosterownika

«Shutdown» [Wstrzymanie]
«Power restart» [Restart zasilania]

Aktywacja sygnału «Shutdown» [Wstrzymanie]
Deaktywacja sygnału «Shutdown»

PSE

«Low battery found [Akumulator rozładowany]
«Battery restoration» [Akumulator naładowany]

Aktywacja sygnału «Battery low» [Akumulator
rozładowany]
Deaktywacja sygnału «Battery low»

PSE

«Loss of AC supply [Zanik napięcia AC]
«Restoration of AC supply» [Przywrócenie napięcia AC]

Aktywacja sygnału «Loss of AC supply» [Zanik
zasilania AC]
Deaktywacja sygnału «Loss of AC supply»

PSE

«DCE short circuit [Zwarcie w obwodzie zasilania
urządzeń DCE]
«DCE reconnection» [Przywrócenie połączeń DCE]

Aktywacja sygnału «DCE short circuit» {Zwarcie w
obwodzie zasilania urządzenia DCE]
Deaktywacja sygnału «DCE short circuit»

PSE

«Battery fault [Uszkodzenie akumulatora]
«Battery recovery» [Przywrócenie sprawności
akumulatora]

Aktywacja sygnału «Battery fault» [Uszkodzenie
akumulatora]
Deaktywacja sygnału «Battery fault»

PSE

–

Aktywacja sygnału «RCM fault» [Uszkodzenie RCM] IDC
Deaktywacja sygnału «RCM fault»

«Battery sensor fault [Uszkodzenie czujnika temperatury Aktywacja sygnału «Battery sensor fault»
akumulatora]
[Uszkodzenie czujnika temperatury akumulatora]
«Battery sensor recovery» [Przywrócenie sprawności
Deaktywacja sygnału «Battery sensor fault»
czujnika temperatury akumulatora]

PSE

«Excessive trip time»
[Przekroczony czas wyłączania]

Aktywacja sygnału «Excessive trip time»
[Przekroczony czas wyłączania]

DRVE

«Excessive close time»
[Przekroczony czas załączania]

Aktywacja sygnału «Excessive close time»
[Przekroczony czas załączania]

DRVE

«Driver fault» [Uszkodzenie układu sterowania]
«Driver recovery» [Przywrócenie sprawności układu
sterowania]

Aktywacja sygnału «Driver fault» [Uszkodzenie
układu sterowania]
Deaktywacja sygnału «Driver fault»

DRVE

«OSM coil isolated» [Przerwa w obwodzie cewki OSM]
«OSM coil short circuit» [Zwarcie w obwodzie cewki
OSM]
«OSM coil recovery» [Przywrócenie sprawności obwodu
cewki OSM]

Aktywacja sygnału «OSM coil isolated» [Przerwa w DRVE
obwodzie cewki OSM]
Aktywacja sygnału «OSM coil short circuit» [Zwarcie
w obwodzie cewki OSM]
Deaktywacja sygnałów: «OSM coil isolated» i «OSM
coil short circuit»

«Driver not ready» [Brak gotowości układu sterowania]
«Driver ready» [Gotowość układu sterowania]

Aktywacja sygnału «Driver not ready» [Brak
gotowości układu sterowania]
Deaktywacja sygnału «Driver not ready»

DRVE

«IOM fault» [Uszkodzenie IOM]
«IOM recovery» [Przywrócenie sprawności IOM]

Aktywacja sygnału «IOM fault» [Uszkodzenie IOM]
Deaktywacja sygnału «IOM fault»

IOI

«IOM disconnected» [IOM odłączony]
«IOM reconnection» [IOM podłączony]

Aktywacja sygnału «IOM disconnected» [IOM
odłączony]
Deaktywacja sygnału «IOM disconnected»

IOI

«BTM disconnected» [BTM odłączony]
«BTM reconnection» [BTM podłączony]

Aktywacja sygnału «BTM disconnected» [BTM
odłączony]
Deaktywacja sygnału «BTM disconnected»

PCI

«BTM fault» [Uszkodzenie BTM]
«BTM recovery» [Przywrócenie sprawności BTM]

Aktywacja sygnału «BTM fault» [Uszkodzenie BTM]
Deaktywacja sygnału «BTM fault»

PCI

«BTM initialization error» [Błąd inicjalizacji BTM]
«BTM initialized» [BTM zainicjalizowany]

Aktywacja sygnału «BTM initialization error» [Błąd
inicjalizacji BTM]
Deaktywacja sygnału «BTM initialization error»

PCI

«DCE disconnected» [Urządzenie DCE odłączone]
«DCE reconnection» [Urządzenie DCE podłączone]

Aktywacja sygnału «DCE disconnected» [DCE
odłączone]
Deaktywacja sygnału «DCE disconnected»

TCI

«DCE fault» [Uszkodzenie DCE]
«DCE recovery» [Przywrócenie sprawności DCE]

Aktywacja sygnału «DCE fault» [Uszkodzenie DCE] TCI
Deaktywacja sygnału «DCE fault»
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«DCE initialization error» [Błąd inicjalizacji DCE]
«DCE initialized» [DCE zainicjalizowany]

Aktywacja sygnału «DCE initialization error» [Błąd
inicjalizacji DCE]
Deaktywacja sygnału «DCE initialization error»

TCI

«RTC reset» [Zerowanie zegara RTC]
«RTC adjusted» [Zegar RTC ustawiony]

Aktywacja sygnału «RTC reset» [Zerowanie RTC]
Deaktywacja sygnału «RTC reset»

RTC

Uwaga: ¹ Zdarzenie to jest generowane, gdy pojawi się niesprawność dowolnego z modułów: MPM, PSM, lub DRVM.
Po przywróceniu sprawności uszkodzonego modułu pojawia się komunikat: «RCM recovery» [Przywrócenie
sprawności RCM].

6.7.3 Rejestrator profilu obciążenia
Rejestrator profilu obciążenia zawiera do 9 000 odczytów danych, monitorowanych na bieżąco.
Każdy odczyt jest wyposażony w znacznik czasu o rozdzielczości 1ms. Przedział czasu pomiędzy kolejnymi
odczytami jest zgodny z nastawioną przez użytkownika wartością «Load profile step» [Przedział czasu profilu
obciążenia].
Tabela 8.66
Zakres wartości

Nastawa

«Load
profile
step» 5/10/15/30/60min
[Przedział czasu profilu obciążenia]

Wartość domyślna
30min

Rejestrator profilu obciążenia jest zorganizowany jako bufor pierścieniowy.
Tabela 8.67 przedstawia pełną listę danych rejestratora.
Tabela 8.67
Obiekt danych

Zakres wartości

«Phase currents» [Prądy fazowe]

0-7000A

«Phase-to-phase voltages» [Napięcia międzyfazowe]

0.0-30.0kV

«Active power in each phase and three phase active power»
[Moc czynna w każdej z faz i moc czynna trójfazowa]

0-65535kW

«Reactive power in each phase and three phase reactive power»
[Współczynnik mocy biernej każdej z faz oraz współczynnik mocy biernej trójfazowej]

-65535-65535kVAr

«Three-phase power factor» [Współczynnik mocy trójfazowej]

0.00-1.00

«Power source side» [Strona źródła zasilania]

–

Wszystkie dane analogowe, wykorzystywane do zapełnienia rejestratora profilu obciążenia, są wybranymi
spośród danych układu pomiarowego (ME), uśrednione za okres pomiędzy dwoma kolejnymi odczytami (równy
nastawionemu przedziałowi czasu profilu obciążenia). «Power source side» [Strona źródła zasilania]
reprezentuje listę stanów detektora źródła zasilania SD (szczegóły, patrz opis układu zabezpieczeń) i stanu
otwarcia OSM, istniejących pomiędzy dwoma kolejnymi zapisami rejestratora profilu obciążenia.
W ogólnym przypadku mają one format: + / - / ? / O.
Warunki pojawienia się każdego spośród symboli zostały przedstawione w tabeli 8.68.
Tabela 8.68
Symbol

Warunki wystąpienia

+

W przedziale czasu pomiędzy dwoma kolejnymi rekordami stan detektora źródła «Source+» [Źródło+] wystąpił
przy zamkniętym OSM

-

W przedziale czasu pomiędzy dwoma kolejnymi rekordami stan detektora źródła «Source-» [Źródło-] wystąpił
przy zamkniętym OSM

?

W przedziale czasu pomiędzy dwoma kolejnymi rekordami stan detektora źródła «Source lost» [Brak źródła]
wystąpił przy zamkniętym OSM

O

W przedziale czasu pomiędzy dwoma kolejnymi rekordami sygnał «Closed» [Zamkniety] był równy 0 (OSM był
otwarty)

Na przykład, rekord +/O rejestracji «Power source side» [Strona źródła zasilania] mógł oznaczać, że w
przedziale czasu pomiędzy bieżącym i poprzednim rekordem Detektor Źródła był w stanie «Source +» [Źródło+]
przy zamkniętym OSM, ale przez pewien czas OSM był otwarty.
6.7.4 Rejestrator zakłóceń
Rejestrator zakłóceń zawiera do 10 000 odczytów danych, związanych z dzialaniem zabezpieczeń.
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Każdy odczyt posiada znacznik czasu o rozdzielczości 1ms. Odstęp czasu pomiędzy kolejnymi odczytami jest
równy jednemu okresowi częstotliwości sieci.
Rejestrator zakłóceń jest zorganizowany jako bufor pierścieniowy.
Rejestrator zakłóceń jest zapełniany adekwatnymi danymi, gdy aktywowany jest sygnał «Protection active»
[Zabezpieczenie aktywne] (opis warunków generowania sygnałów znajduje się w rozdziale “Standardowe
sygnały układu sygnalizacji”).
Rejestrator zakłóceń zawiera następujące dane:
 «Phase currents» [Prądy fazowe»;
 «Residual current» [Prąd zerowy];
 «Positive sequence current and voltage» [Napięcie składowej zgodnej];
 «Negative sequence current and voltage» [Napięcie składowej przeciwnej];
 «Frequency» [Częstotliwość];
 «Active Protection» [Pobudzone zabezpieczenie];
 «Position of the OSM» [Położenie zestyków głównych OSM].
6.7.5 Rejestrator zmian danych
Rejestrator zmian danych zawiera do 100 rejestracji związanych z instrukcjami sterującymi, dostarczanymi
lokalnie lub poprzez kanały komunikacji zdalnej.
Każde zdarzenie posiada znacznik czasu o rozdzielczości 1ms.
Rejestrator zmian danych jest zorganizowany jako bufor pierścieniowy.
Każdemu zdarzeniu towarzyszy dodatakowa informacja, zawierająca zawsze źródło instrukcji sterującej oraz, w
przypadku niektórych zdarzeń, poprzednia i bieżąca wartość parametru, będącego przedmiotem zmiany.
Tabela 8.69 przedstawia liste stosowanych typów komunikatów (XXX oznacza nazwę nastawy lub układu).
Zmiana kilku nastaw danego układu skutkuje pojawieniem się kilku komunikatów zmian, oddzielnie dla każdej
zmienionej nastawy.
Tabela 8.69
Komunikat zmiany danych

Źródło sygnału
sterującego

Odwołanie
(miejsce opisu obiektu danych )

«System settings uploaded»
[Nastawy systemowe wysłane]

PCI/TCI

Comms: nastawy wysłane poprzez PCI/TCI

«Protection settings uploaded»
[Nastawy systemowe wysłane]

PCI/TCI

Comms: nastawy wysłane poprzez PCI/TCI

«Comms settings uploaded»
[Nastawy komunikacji wysłane]

PCI/TCI

Comms: nastawy wysłane poprzez PCI/TCI

«Control mode changed»
[Tryb sterowania zmieniony]

MMI/PCI

IDC: sygnały standardowe sygnalizacji

«MMI: setting XXX changed»
[MMI: nastawa XXX zmieniona]

MMI

MMI

«TCI: element XXX : setting XXX changed»
[TCI: uklad XXX : nastawa XXX zmieniona]

MMI

TCI: adekwatny układ

«RTC: setting XXX changed»
[RTC: nastawa XXX zmieniona]

MMI

RTC

«PSE: setting XXX changed»
[PSE: nastawa XXX zmieniona]

MMI

PSE

«ME: setting XXX changed»
[ME: nastawa XXX zmieniona]

MMI

ME

«IOI: setting XXX changed»
[PSE: nastawa XXX zmieniona]

MMI

IOI

«IDC: setting XXX changed»
[IDC: nastawa XXX zmieniona]

MMI

IDC: generowanie danych profilu obciążenia

«Prot: element XXX: Group X: setting XXX
changed»
[Zabezpieczenia: człon XXX: Grupa X: nastawa
XXX zmieniona]

MMI

Prot: adekwatne zabezpieczenie
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«Protection status changed»
[Status zabezpieczeń zmieniony]

MMI/PCI/TCI/IOI

IDC: statusy zabezpieczeń

«Total CO»
[Całkowita ilość operacji ZO]

MMI/PCI/TCI

IDC: liczniki zużycia

«Contact wear»
[Zużycie zestyków]

MMI/PCI/TCI

IDC: liczniki zużycia

«Protection counters erased»
[Liczniki dzialania zabezpieczeń skasowane]

MMI/PCI/TCI

IDC: liczniki działania zabezpieczeń

«TCI counters erased»
[Liczniki TCI skasowane]

MMI/PCI/TCI

Comms: dane sygnalizacji układu TCI

«DCE supply switched on/off»
[Zasilanie urządzeń DCE włączone/wyłączone]

MMI/PCI

PSE: zasilanie urządzeń DCE włączone

«Date/Time adjusted»
[Data/Czas ustawione]

MMI/PCI/TCI/RTC

RTC: dane sygnalizacji układu RTC

Tabela 8.70 przedstawia podstawowe przykłady komunikatów zmian danych
Tabela 8.70
Wartość
poprzednia

Wartość aktualna

Źródło instrukcji
sterującej

«System settings uploaded»
[Nastawy systemowe wysłane]

–

–

PCI

«Protection settings uploaded»
[Nastawy zabezpieczeń wysłane]

–

–

TCI

«Comms settings uploaded»
[Nastawy komunikacji wysłane]

–

–

TCI

«Control mode changed»
[Tryb sterowania zmieniony]

«Local»
[Lokalny]

«Remote»
[Zdalny]

PCI

«MMI: AR pushbutton mode changed»
[MMI: Tryb działania przycisku AR zmieniony]

«Enable»
[Czynny]

«Disable»
[Nieczynny]

MMI

«TCI: Modbus : Slave address changed»
[TCI: Modbus : Addres urządzenia “Slave” zmieniony]

2

23

MMI

«RTC: Date and time format changed»
[Format daty i czasu zmieniony]

12

24

MMI

«PSE: DCE shutdown level changed»
[Poziom wstrzymania urzadzenia DCE zmieniony]

0.3

0.2

MMI

«ME: X1 current sensor coefficient changed»
2.0000
[ME: współczynnik przetwarzania przekładnika prądowego
X1 zmieniony]

1.9800

MMI

«IOI: Setting of an input for Trip signal changed»
[IOI: Nastawa wejścia dla sygnału “Wyłącz” zmieniona]

1

5

MMI

«IDC: load profile step changed»
[IDC: krok profilu obciążenia zmieniony]

5min

15min

MMI

«Prot: OC1+: Group 1: pickup current changed»
[Zabezp: OC1+: Grupa 1: prąd rozruchowy zmieniony]

100A

120A

MMI

«Protection status changed»
[Zmiana statusu zabezpieczeń]

«AR on»
[SPZ włączony]

«AR off»
[SPZ wyłączony]

PCI

«Total CO» [Całkowita ilość operacji ZO]

0

300

PCI

«Contact wear»
[Zużycie zestyków]

0

2

MMI

«Protection counters erased»
[Liczniki działania zabezpieczeń skasowane]

–

–

MMI

«TCI counters erased»
[Liczniki komunikacji TCI skasowane]

–

–

MMI

Komunikat o zmianie

6.7.6 Rejestrator zdarzeń komunikacji
Zbiór zawiera sekwencję do 1 000 zdarzeń, związanych z przesyłem danych poprzez układ «Comms»
[Komunikacja].
Każde zdarzenie posiada znacznik czasu o rozdzielczości 1ms.
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Niektóre zdarzenia zawierają informacje dodatkowe.
Rejestrator zdarzeń komunikacji jest zorganizowany w postaci bufora pierścieniowego.
Tabela 8.71 przedstawia pełną listę występujących zdarzeń i związane z nimi informacje dodatkowe.
Tabela 8.71
Zdarzenie

Warunki wystąpienia

Informacje dodatkowe

«MMI session started»
[Rozpoczęcie sesji komunikacyjnej
przez MMI]

Aktywacja sygnału «MMI active»
[MMI aktywny]

–

«MMI session completed»
[Zakończenie sesji komunikacyjnej
przez MMI]

Deaktywacja sygnału «MMI active»
[MMI aktywny]

–

«PCI session started»
[Start sesji PCI]

Aktywacja sygnału «PCI active»
[PCI aktywny]

Poprzez USB/BTM

«PCI session completed»
[Sesja PCI zakończona]

Deaktywacja sygnału «PCI active»
[PCI aktywny]

Ilość wysłanych/odebranych bajtów i
ramek podczas sesji komunikacyjnej

«TCI session started»
[Start sesji TCI]

Aktywacja sygnału «TCI active»
[TCI aktywny]

–

«TCI session completed»
[Sesja TCI zakończona]

Deaktywacja sygnału «TCI active»
[TCI aktywny]

Ilość wysłanych/odebranych bajtów i
ramek podczas sesji komunikacyjnej

«IOI session started]
[Tart sesji IOI]

Aktywacja sygnału «IOI active»
[IOI aktywny]

–

«IOI session completed»
[Sesja IOI zakończona]

Deaktywacja sygnału «IOI active»
[IOI aktywny]

–

«MMI user authenticated»
[Użytkownik MMI uwierzytelniony]

Udana identyfikacja użytkownika MMI

Uprawnienia użytkownika
(Zabezpieczenia, Komunikacja, System)

«MMI authentication failed»
[Uwierzytelnienie MMI nieudane]

Nieudana identyfikacja użytkownika
MMI

«PCI user authenticated»
[Użytkownik PCI uwierzytelniony]

Udana identyfikacja
użytkownika PCI

–

«PCI authentication failed»
[Uwierzytelnienie użytkownika PCI
nieudane]

Nieudana identyfikacja
użytkownika PCI

–

«TCI user authenticated»
[Użytkownik TCI uwierzytelniony]

Udana identyfikacja
użytkownika TCI

Nazwa użytkownika

«TCI authentication failed»
[Uwierzytelnienie użytkownika TCI
nieudane]

Nieudana identyfikacja
użytkownika TCI

Nazwa użytkownika / nr telefonu / adres
IP

«PCI protocol restart»
[Restart protokołu PCI]

Protokół PCI został zrestartowany

–

«TCI protocol restart»
[Restart protokołu TCI]

Protokół TCI został zrestartowany

DNP3/Modbus

«TCI UR initiated»
[Inicjacja UR od TCI]

Transfer UR od TCI został
zainicjowany

–

«TCI UR confirmed»
[UR od TCI potwierdzony]

UR od TCI został potwierdzony przez
Master’a

–

«TCI UR failed»
[UR od TCI nieudane]

Próba przesłania UR poprzez TCI
zakończona niepowodzeniem
(przerwanie nieskuteczne lub błąd
protokołu, lub błąd TCP/IP)

–

–

«PCI restart»
[Restart połączenia poprzez PCI]

Restart protokołu PCI

–

«TCI restart»
[Restart połączenia poprzez TCI]

Restart protokołu TCI

–

«MMI refusal of command execution»
[Odmowa MMI wykonania rozkazu]

Brak warunków do wykonania
rozkazu od MMI

Przyczyna, Nazwa rozkazu

«IOI refusal of command execution»
[Odmowa IOI wykonania rozkazu]

Brak warunków do wykonania
rozkazu od IOI

Przyczyna, Nazwa rozkazu
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«PCI refusal of command execution»
[Odmowa PCI wykonania rozkazu]

Brak warunków do wykonania
rozkazu od PCI

Przyczyna, Nazwa rozkazu

«TCI refusal of command execution»
[Odmowa TCI wykonania rozkazu]

Brak warunków do wykonania
rozkazu od TCI

Przyczyna, Nazwa rozkazu

6.7.7 Liczniki działania zabezpieczeń
Liczniki działania zabezpieczeń zliczają całkowitą ilość zwarć lub ponownych załączeń, związanych z
działaniem poszczególnych zabezpieczeń, zgodnie z Tabelą 8.72.
Tabela 8.72
Licznik

Warunki inkrementacji

«BF trips»
[Wyłączenia od zabezpieczenia BF]

Wyłączenia inicjowane przez człon BF

«OC trips»
[Wyłączenia od zabezpieczenia OC]

Wyłączenia inicjowane przez dowolny z członów: OC1a, OC1b, OC1c…

«EF trips»
[Wyłączenia od zabezpieczenia EF]

Wyłączenia inicjowane przez dowolny z członów: EF1, EF2, EF3 and EFLL

«SEF trips»
[Wyłączenia od zabezpieczenia SEF]

Wyłączenia inicjowane przez zabezpieczenie SEF

«VU trips»
[Wyłączenia od zabezpieczenia VU]

Wyłączenia inicjowane przez zabezpieczenie VU

«CU trips»
[Wyłączenia od zabezpieczenia CU]

Wyłączenia inicjowane przez zabezpieczenie CU

«UV trips»
[Wyłączenia od zabezpieczenia UV]

Wyłączenia inicjowane przez zabezpieczenie UV

«OV trips»
[Wyłączenia od zabezpieczenia OV]

Wyłączenia inicjowane przez zabezpieczenie OV

«UF trips»
[Wyłączenia od zabezpieczenia UF]

Wyłączenia inicjowane przez zabezpieczenie UF

«OF trips»
[Wyłączenia od zabezpieczenia OF]

Wyłączenia inicjowane przez zabezpieczenie OF

«LS trips»
[Wyłączenia od zabezpieczenia BF]

Wyłączenia inicjowane przez układ LS

«AR OC reclosures»
[Ponowne załączenia od AR OC]

Ponowne załączenie inicjowane przez układ AR OC

«AR SEF reclosures»
[Ponowne załączenia od AR SEF]

Ponowne załączenie inicjowane przez układ AR SEF

«AR UV reclosures»
[Ponowne załączenia od AR UV]

Ponowne załączenie inicjowane przez układ AR UV

«AR OV reclosures»
[Ponowne załączenia od AR OV]

Ponowne załączenie inicjowane przez układ AR OV

«AR UF reclosures»
[Ponowne załączenia od AR UF]

Ponowne załączenie inicjowane przez układ AR UF

«AR OF reclosures»
[Ponowne załączenia od AR OF]

Ponowne załączenie inicjowane przez układ AR OF

«ABR reclosures»
[Ponowne załączenia od ABR]

Ponowne załączenie inicjowane przez układ ABR

Zawartość liczników działania zabezpieczeń może być skasowana za pomocą polecenia «Erase protection
counters» [Skasuj liczniki zabezpieczeń] za pośrednictwem dowolnego z interfejsów: MMI (konsola
operatorska), PCI (komputer PC) lub TCI (urządzenia komunikacji zdalnej).
6.7.8 Liczniki zużycia
Liczniki zużycia zliczają: sumaryczną ilość operacji łączeniowych ZO, zużycie mechaniczne oraz zużycie
zestyków (wyrażone procentowo).
Zużycie mechaniczne jest obliczane jako iloraz sumarycznej ilości operacji łączeniowych oraz trwałości
mechanicznej zespołu OSM, zgodnie z opisem w Tabeli 8.73.
Tabela 8.73
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Obiekt danych

Warunki inkrementacji

«Total CO»
[Całkowita ilość operacji ZO]

Operacja zamknięcia zwiększa zawartość licznika o 1

«Contact wear»
[Zużycie zestyków]

Operacja otwarcia o wartość ΔW=( I/630) / 300 [%]
gdzie: I – maksymalna wartość skuteczna prądu fazowego (spośród trzech faz),
wyznaczona w przedziale dwóch okresów, poprzedzających moment deaktywacji
sygnału «Closed» [Zamknięty]

«Mechanical wear»
[Zużycie mechaniczne]

Operacja zamknięcia zwiększa zawartość licznika o 1/300 [%]

1.8

Zawartość liczników zużycia może być skasowana za pomocą polecenia: «Erase lifetime counters» [Skasuj
liczniki zużycia] za pośrednictwem dowolnego z interfejsów: MMI (konsola operatora), PCI (komputer PC) lub
TCI (urządzenia komunikacji zdalnej).
6.7.9 Liczniki zapełnienia rejestratorów
Liczniki zapełnienia rejestratorów odzwierciedlają zapełnienie procentowe (z uwzględnieniem całkowitej ilości
zarejestrowanych zdarzeń).
Tabela 8.74
Obiekt danych

Warunki inkrementacji

«All»
[Wszystkie]

Po zarejestrowaniu zdarzenia następuje zwiększenie zawartości licznika o wartość równą:
100 / całkowita ilość zdarzeń w rejestratorze.

Liczniki zapełnienia są prezentowane dla następujących rejestratorów:
 «Load profile» [Profil obciążenia];
 «Event log» [Rejestrator zdarzeń];
 «Fault profile» [Rejestrator zakłóceń];
 «Malfunction log» [Rejestrator niesprawności];
 «Change messages» [Rejestrator zmian danych];
 «Comms log» [Rejestrator zdarzeń komunikacji].
Zawartość liczników zapełnienia rejestratorów może być skasowana za pomocą polecenia «Erase log filling
counters» [Skasuj liczniki zapełnienia rejestratorów], za pośrednictwem dowolnego z interfejsów: MMI (konsola
operatorska), PCI (komputer PC) lub TCI (urządzenia komunikacji zdalnej).

6.8 Interfejsy komunikacyjne
Zespół sterowniczy reklozera jest wyposażony w następujące interfejsy komunikacyjne:
1. Konsola operatorska (MMI);
2. Interfejs komputera PC (PCI);
3. Interfejs komunikacji zdalnej (TCI);
4. Interfejs wejść/wyjść dwustanowych (IOI).
6.8.1 Konsola operatorska «MMI»
Informacje podstawowe
Układ konsoli operatorskiej «MMI» realizuje funkcje sterowania i sygnalizacji za pośrednictwem panelu
sterowania (moduł «CPM»), gdy: «CPM mode=Enable» [Tryb CPM=Czynny].
Gdy: «CPM mode=Disable» [Tryb CPM=Nieczynny], żadne funkcje sterowania ani sygnalizacji nie są
realizowane poprzez konsolę operatorską MMI.
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Konsola operatorska posiada 3 grupy przycisków:
 Przyciski podstawowe, przeznaczone do wykonywania operacji typu: załączanie, wyłączanie, zmiana trybu
pracy, zmiana kontrastu LCD, włączanie/wyłączanie konsoli;
 Przyciski szybkiego włączania/wyłączania zabezpieczeń (Prot, EF, SEF, AR, LL, ABR, GRP);
 Przyciski nawigacyjne po menu LCD: «Up, Down, Left, Right, Esc, Enter» [▲, ▼, ◄, ►, Esc, Enter] .

Rys. 8.1 Konsola operatora
Konsola operatorska MMI jest uaktywniana automatycznie po otwarciu drzwi reklozera lub po naciśnięciu
przycisku «On/Off» [włącz/wyłącz]. Gdy konsola MMI jest aktywna, wyświetlacz LCD wyświetla informacje, a
odpowiednie diody LED świecą. Konsola MMI automatycznie staje się nieaktywna, gdy: żaden z przycisków nie
zostanie wciśnięty w przeciągu 15 minut, po zamknięciu drzwi reklozera oraz po wciśnięciu przycisku
«On/Off» [włącz/wyłącz]. Gdy konsola MMI jest nieaktywna, wyświetlacz LCD oraz wszystkie diody LED są
wygaszone.
Tryb pracy «Test» [Próba] jest przeznaczony do sprawdzania sprawności przycisków i diod LED. Ustawienie
panelu sterowania w tryb «Test» następuje po przedłużonym wciśnięciu przycisku «On/Off» [włącz/wyłącz]. W
tym trybie pracy funkcje sterowania i sygnalizacji nie są realizowane. Na wyświetlaczu LCD aktywne są
wszystkie elementy (piksele wyświetlacza), a diody LED świecą pulsująco. Po wciśnięciu określonego przycisku
na ekranie LCD pojawia się komunikat: «Pushbutton … pressed» [Przycisk … wciśnięty] (przy czym w miejscu
“…” wyświetlana jest nazwa wciśniętego przycisku).
Gdy «CPM mode=Enable» [Tryb CPM=Czynny], układ MMI monitoruje na bieżąco ciągłość połączenia
RCM-CPM.
W przypadku przerwania połączenia, uaktywniony zostaje sygnał dwustanowy «CPM disconnected» [CPM
odłączony].
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Gdy układ MMI znajduje się w stanie «Active» [Aktywny] lub «Test» [Próba], uaktywniony zostaje sygnał
dwustanowy «MMI active» [MMI aktywny]..
Wszystkie rodzaje nastaw (włącznie z nastawą numeru Grupy zabezpieczeń oraz nastawami poszczególnych
zabezpieczeń) mogą być edytowane z poziomu konsoli operatorskiej MMI (szczegóły, patrz Załącznik 1).
Wszystkie nastawy, edytowalne za pośrednictwem CPM, sa chronione hasłem. Do ochrony danych
zastosowane zostały trzy rodzaje hasła: obsługa serwisowa, obsługa zabezpieczeń i obsługa komunikacji
odpowiednio.
Nastawy konsoli operatorskiej MMI przedstawia Tabela 8.75.
Tabela 8.75
Nastawa

Zakres wartości

Wartość domyślna

«“PROT” pushbutton mode»
[Tryb pracy przycisku <PROT>]

«Enable/Disable»
[Czynny/Nieczynny]

«Disable»
[Nieczynny]

«“GRP” pushbutton mode»
[Tryb pracy przycisku <GRP>]

«Enable/Disable»
[Czynny/Nieczynny]

«Enable»
[Czynny]

«“EF” pushbutton mode»
[Tryb pracy przycisku <EF>]

«Enable/Disable»
[Czynny/Nieczynny]

«Enable»
[Czynny]

«“SEF” pushbutton mode
[Tryb pracy przycisku “SEF”]

«Enable/Disable»
[Czynny/Nieczynny]

«Enable»
[Czynny]

«“AR” pushbutton mode»
[Tryb pracy przycisku <AR>]

«Enable/Disable»
[Czynny/Nieczynny]

«Enable»
[Czynny]

«“HL” pushbutton mode»
[Tryb pracy przycisku <HL>]

«Enable/Disable»
[Czynny/Nieczynny]

«Enable»
[Czynny]

«“ABR” pushbutton mode»
[Tryb pracy przycisku <ABR>]

«Enable/Disable»
[Czynny/Nieczynny]

«Enable»
[Czynny]

«Close delay»
[Opóźnienie załączenia]

0-300s

0s

«Security mode»
[Tryb bezpieczeństwa]

«Enable/Disable»
[Czynny/Nieczynny]

«Disable»
[Nieczynny]

Sygnalizacja za pośrednictwem konsoli operatorskiej MMI
Konsola operatorska MMI umożliwia wyświetlanie danych sygnalizacji, zgodnie z tabelą 8.76 (szczegóły, patrz
Załącznik 1, pkt. Menu MMI).
Tabela 8.76
Obiekt danych

Działanie konsoli MMI

«ME indication data»
[Dane sygnalizacji układu ME]

Patrz opis menu MMI: «Indication: ME indication data» [dane sygnalizacji ME]

«Closed/Open» [Zamknięty/Otwarty]

Świeci LED “Closed”[Zamknięty] / ”Open”[Otwarty]

«Malfunction» [Niesprawność]

Świeci LED “Malf” [Niesprawność]

«Warning» [Ostrzeżenie]

Świeci LED “Warning” [Ostrzeżenie]

«Lockout»
[Wyłączenie definitywne (WD)]

Świeci LED “Lockout” [Wyłączenie definitywne]

«Protection active»
[Zabezpieczenie aktywne]

Świeci LED “Prot active” [Zabezpieczenia aktywne]

«DCE supply on»
[Zasilanie urządzenia DCE włączone]

Patrz opis menu MMI: «Indication: PSE indication data» [dane sygnalizacji PSE]

«First auxiliary voltage»
[Pierwsze napięcie pomocnicze]

Patrz opis menu MMI: «Indication: PSE indication data» [dane sygnalizacji PSE]

«Second auxiliary voltage»
[Drugie napięcie pomocnicze]

Patrz opis menu MMI: «Indication: PSE indication data» [dane sygnalizacji PSE]

«Battery residual capacity»
[Stan naładowania akumulatora]

Patrz opis menu MMI: «Indication: PSE indication data» [dane sygnalizacji PSE]

«Date and time» [Data i czas]

Patrz opis menu MMI: «Indication: RTC indication data» [dane sygnalizacji RTC]

«Remote on/Local on»
[Włączony tryb: Zdalny/Lokalny]

Świeci LED “Remote mode” /”Local mode” [Tryb lokalny]
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«Prot on/Prot off»
[Zabezpieczenia włączone/wyłączone]

Świeci LED “Prot on” / ”Prot off”

«EF on» [EF włączone]

Świeci LED “EF on” / ”EF off”

«SEF on» [SEF włączone]

Świeci LED “SEF on”/ “SEF off”

«AR on» [AR włączone]

Świeci LED “AR on” / “AR off”

«HL on» [Zabezpieczenie HL włączone]

Świeci LED “HL on” / ”HL off”

«ABR on» [Automatyka SZR włączona]

Świeci LED “ABR on”/ “ABR off”

«Group 1 on» [Grupa 1 włączona]

Świeci LED “GRP 1”

«Group 2 on» [Grupa 2 włączona]

Świeci LED “GRP 2”

«Group 3 on» [Grupa 3 włączona]

Świeci LED “GRP 3”

«Group 4 on» [Grupa 4 włączona]

Świeci LED “GRP 4”

«Event log»
[Rejestrator zdarzeń]

Patrz opis menu MMI: Indication: IDC indication data: Event log [Rejestrator
zdarzeń]

«Malfunction log»
[Rejestrator niesprawności]

Patrz opis menu MMI: Indication: IDC indication data: Malfunction log
[Rejestrator zdarzeń]

«Protection counters»
[Liczniki działania zabezpieczeń]

Patrz opis menu MMI: Indication: IDC indication data: Protection counters
[Liczniki działania zabezpieczeń]

«Lifetime counters»
[Liczniki zużycia]

Patrz opis menu MMI: Indication: IDC indication data: Lifetime counters [Liczniki
zużycia]

«Log filling counters»
[Liczniki zapełnienia rejestratorów]

Patrz opis menu MMI: Indication: IDC indication data: Log filling counters
[Liczniki zapełnienia rejestratorów]

«UDDG»
[Dane definiowane przez użytkownika]

Patrz opis menu MMI: Indication: IDC indication data: UDDG [Dane definiowane
przez użytkownika]

«Output 1 to 12 on»
[Wyjście 1-12 włączone]

Patrz opis menu MMI: Indication: IOI indication data [Dane sygnalizacji układu
wejść/wyjść dwustanowych]

«TCI indication data»
[Dane sygnalizacji interfejsu TCI]

Patrz opis menu MMI: Indication: TCI indication data [Dane sygnalizacji układu
telekomunikacji]

Sterowanie za pośrednictwem konsoli operatorskiej MMI
Sterowanie poprzez konsolę operatorską MMI jest możliwe tylko w trybie Local. Jedynym wyjątkiem jest sygnał
żądania otwarcia wyłącznika «Trip» [Wyłącz], który nie zależy od nastawionego trybu pracy «Remote/Local»
[Zdalny/Lokalny].
Dane i sygnały sterowania, dostępne porzez MMI, są wyszczególnione w tabeli 8.77
(szczegóły, patrz Załącznik 1).
Tabela 8.77
Dane

Warunki generowania

«Trip Request from MMI»
[Żądanie wyłączenia z MMI]

Po wciśnięciu przycisku <O>

«Close request from MMI»
[Żądanie załączenia z MMI]

Pojawia się, gdy wybrane jest «Close delay» [Opóźnienie załączenia] po
naciśnięciu przycisku <I>, jeśli podczas ustawionego przedziału czasu nie został
wciśnięty przycisk «O»

«Set Prot on from MMI»
[Włącz zabezpieczenia z MMI]

Po wciśnięciu przycisku <Prot>, gdy sygnał «Prot on»=0 [Zabezpieczenia
wyłączone]

«Set Prot off from MMI»
[Wyłącz zabezpieczenia z MMI]

Po wciśnięciu przycisku <Prot>, gdy sygnał «Prot on»=1 [Zabezpieczenia
włączone]

«Set AR on from MMI»
[Włącz SPZ z MMI]

Po wciśnięciu przycisku <AR>, gdy sygnał «AR on»=0 [Automatyka SPZ
wyłączona]

«Set AR off from MMI»
[Wyłącz SPZ z MMI]

Po wciśnięciu przycisku <AR>, gdy sygnał «AR on»=1 [Automatyka SPZ
włączona]

«Set EF on from MMI»
[Włącz zabezpieczenie EF z MMI]

Po wciśnięciu przycisku EF, gdy sygnał «EF on»=0 [Zabezpieczenie EF
wyłączone]

«Set EF off from MMI»
[Wyłącz zabezpieczenie EF z MMI]

Po wciśnięciu przycisku <EF>, gdy sygnał «EF on»=1 [Zabezpieczenie EF
włączone]

«Set SEF on from MMI»
[Włącz zabezpieczenie SEF z MMI]

Po wciśnięciu przycisku <SEF>, gdy sygnał «SEF on»=0 [Zabezpieczenie SEF
wyłączone]

Zasada działania

1506

Reklozer KTR

Zasada działania

- 61 -

«Set SEF off from MMI»
[Wyłącz zabezpieczenie SEF z MMI]

Po wciśnięciu przycisku <SEF>, gdy sygnał «SEF on»=1 [Zabezpieczenie SEF
włączone]

«Set HL on from MMI»
[Włącz zabezpieczenie LL z MMI]

Po wciśnięciu przycisku <HL>, gdy sygnał «HL on»=0 [Zabezpieczenie HL
wyłączone]

«Set HL off from MMI»
[Wyłącz zabezpieczenie HL z MMI]

Po wciśnięciu przycisku <HL>, gdy sygnał «HL on»=1 [Zabezpieczenie HL
włączone]

«Set ABR on from MMI
[Włącz SZR z MMI]

Po wciśnięciu przycisku <ABR>, gdy sygnał «ABR on»=0 [Automatyka SZR
wyłączona]

«Set ABR off from MMI»
[Włącz SZR z MMI]

Po wciśnięciu przycisku <ABR>, gdy sygnał «ABR on»=1 [Automatyka SZR
włączona]

«Set Group 1 on from MMI»
[Włącz nastawy Grupa 1 z MMI]

Po wciśnięciu przycisku <GRP>, a następnie <ENTER>, gdy sygnał
«Group 4 on»=1 [Grupa 4 nastaw aktywna]

«Set Group 2 on from MMI»
[Włącz nastawy Grupa 2 z MMI]

Po wciśnięciu przycisku <GRP>, a następnie <ENTER>, gdy sygnał
«Group 1 on»=1 [Grupa 1 nastaw aktywna]

«Set Group 3 on from MMI»
[Włącz nastawy Grupa 3 z MMI]

Po wciśnięciu przycisku <GRP>, a następnie <ENTER>, gdy sygnał
«Group 2 on»=1 [Grupa 2 nastaw aktywna]

«Set Group 4 on from MMI»
[Włącz nastawy Grupa 4 z MMI]

Po wciśnięciu przycisku <GRP>, a następnie <ENTER>, gdy sygnał
«Group 3 on»=1 [Grupa 3 nastaw aktywna]

«Switch DCE on from MMI»
[Włącz urządzenia z MMI]

Po wciśnięciu przycisku «ENTER» w menu CPM: Control data: Switch DCE
on/off, gdy sygnał «DCE supply on»=0 [Zasilanie urządzenia DCE wyłączone]

«Switch DCE off from MMI
[Wyłącz urządzenia z MMI]

Po wciśnięciu przycisku «ENTER» w menu CPM: Control data: Switch DCE
on/off, gdy sygnał «DCE supply on»=1 [Zasilanie urządzenia DCE włączone]

«Erase protection counters from MMI
[Skasuj liczniki zabezpieczeń z MMI]

Po dwukrotnym wciśnięciu przycisku «ENTER» w odpowiednim miejscu menu
CPM (patrz, adekwatna część opisu menu CPM)

«Erase energy meters from MMI
[Skasuj liczniki energii z MMI]

Po dwukrotnym wciśnięciu przycisku «ENTER» w odpowiednim miejscu menu
CPM (patrz, adekwatna część opisu menu CPM)

«Erase logs from MMI
[Skasuj rejestratory z MMI ]

Po dwukrotnym wciśnięciu przycisku «ENTER» w odpowiednim miejscu menu
CPM (patrz, adekwatna część opisu menu CPM)

«Erase TCI counters from MMI
[Skasuj liczniki TCI z MMI]

Po dwukrotnym wciśnięciu przycisku «ENTER» w odpowiednim miejscu menu
CPM (patrz, adekwatna część opisu menu CPM)

«Erase UD counters from MMI
[Skasuj liczniki użytkownika UD z MMI]

Po dwukrotnym wciśnięciu przycisku «ENTER» w odpowiednim miejscu menu
CPM (patrz, adekwatna część opisu menu CPM)

«Set Remote mode from MMI
[Ustaw tryb Zdalny z MMI]

Po wciśnięciu przycisku <MODE>, gdy sygnał «Remote on»=0 [Tryb Zdalny
wyłączony]

«Set Local mode from MMI
[Ustaw tryb Lokalny z MMI]

Po wciśnięciu przycisku <MODE>, gdy sygnał «Remote on»=1 [Tryb Zdalny
włączony]

«Date and time»
[Data i czas]

Po wyedytowaniu parametru w odpowiednim miejscu menu MMI (patrz,
adekwatna część opisu menu MMI)

«Total CO»
[Całkowita ilość operacji ZO]

Po wyedytowaniu parametru w odpowiednim miejscu menu MMI (patrz,
adekwatna część opisu menu MMI)

«Contact wear»
[Zużycie zestyków ]

Po wyedytowaniu parametru w odpowiednim miejscu menu MMI (patrz,
adekwatna część opisu menu MMI)

«System password»
[Hasło systemu]

Po wyedytowaniu parametru w menu MMI: Control data: Passwords [Menu
MMI: Dane sterowania: Hasła]

«Protection password
[Hasło zabezpieczeń]

Po wyedytowaniu parametru w menu MMI: Control data: Passwords [Menu
MMI: Dane sterowania: Hasła]

«Communication password»
[Hasło komunikacji]

Po wyedytowaniu parametru w menu MMI: Control data: Passwords [Menu
MMI: Dane sterowania: Hasła]

Uwaga:
 Sterowanie za pomocą przycisków szbkiego dostępu jest możliwe tylko wówczas, gdy poszczególny z
przycisków jest ustawiony jako «Enable» [Czynny];
 Zmiana aktywnej Grupy nastaw zabezpieczeń jest możliwa tylko wówczas, gdy żadne zabezpiecznie nie jest
uaktywnione, tzn. gdy nie jest odmierzany czas opóźniewnia wyłączenia żadnego z członów zabezpieczeń
oraz gdy funkcja «AGT» (Automatic Group Transfer) [Automatyczny transfer grupy nastaw] jest nastawiony
jako «Disable» [Nieczynny].
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Sterowanie nastawami za pośrednictwem konsoli operatorskiej MMI
Wszystkie nastawy, edytowalne za pośrednictwem konsoli MMI, są chronione hasłem. Hasła podzielone są na
trzy kategorie z przeznaczeniem dla: służb obsługi systemu, służb zabezpieczeniowych oraz służb komunikacji.
Zastosowane hasła dzielą się na 3 kategorie: hasła serwisowe, hasła zabezpieczeń oraz hasła komunikacji.
Zakres stosowania poszczególnych typów haseł przedstawia tabela 8.78.
Tabela 8.78
Rodzaj hasła

Dotyczy układów

«System»
[Hasło systemowe]

ME, PSE, RTC, MMI, IDC

«Protection»
[Hasło zabezpieczeń]

Prot

«Communication»
[Hasło komunikacji]

TCI, IOI

Hasła, wyszczególnione w tabeli powyżej, mogą być edtowane poprzez konsolę operatorską MMI.
Rodzaje haseł, zastosowanych dla danych sterowania, przedstawia tabela 8.79.
Tabela 8.79
Dane sterowania

Rodzaj hasła

«Set Dummy on»
[Włącz sterowanie testowe]

Komunikacji, Systemowe

«Set DCE on»
[Włącz urządzenie komunikacji zdalnej]

Systemowe

«Erase logs»
[Kasuj rejestratory]

Systemowe

«Erase protection counters»
[Kasuj liczniki zabezpieczeń]

Zabezpieczeń, Systemowe

«Erase passwords»
[Kasuj hasła]

Systemowe

«Erase energy meters»
[Kasuj liczniki energii]

Systemowe

«Erase TCI counters»
[Kasuj liczniki komunikacji zdalnej]

Komunikacji, Systemowe

«Date and Time»
[Data i czas]

Systemowe, Zabezpieczeń, Komunikacji

«Lifetime Counters»
[Liczniki zużycia]

Systemowe

«Passwords»
[Hasła]

Systemowe

Sygnalizacja nastaw za pośrednictwem konsoli operatorskiej MMI
Szczegółowe informacje, patrz Menu MMI, wyszczgólnione w tabeli 8.80.
Tabela 8.80
Obiekt danych

Odwołanie do menu MMI

«Configuration»
[Konfiguracja]

«Settings: Configuration»
[Nastawy: Konfiguracja]

«ME settings»
[Nastawy układu pomiarowego ME]

«Settings: ME settings»
[Nastawy: Nastawy ME]

«Prot settings»
[Nastawy zabezpieczeń]

«Settings: Prot settings»
[Nastawy: Nastawy zabezpieczeń]

«IDC settings»
[Nastawy układu programowania danych sygnalizacji IDC]

«Settings: IDC settings»
[Nastawy: Nastawy IDC]

«PSE settings»
[Nastawy układu zasilania PSE]

«Settings: PSE settings»
[Nastawy: Nastawy PSE]

«RTC settings»
[Nastawy zegara czasu rzeczywistego RTC]

«Settings: RTC settings»
[Nastawy: Nastawy RTC]
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«MMI settings»
[Nastawy konsoli operatorskiej MMI]

«Settings: MMI settings»
[Nastawy: Nastawy MMI]

«TCI settings»
[Nastawy interfejsu komunikacji zdalnej TCI]

«Settings: TCI settings»
[Nastawy: Nastawy TCI]

«IOI settings»
[Nastawy interfejsu wejść/wyjść dwustanowych]

«Settings: IOI settings»
[Nastawy: Nastawy IOI]
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6.8.2 Interfejs komputera PC (PCI)
Informacje podstawowe interfejsu PCI
Układ PCI stanowi interfejs komunikacyjny do współpracy z komputerem PC (z zainstalowanym programem
TELARM COMMS) poprzez port USB, umieszczony na płycie czołowej panelu CPM lub modułu Bluetooth
(BTM).
Gdy «BTM mode = Disable» [Tryb BTM = Nieczynny], realizowane są funkcje sterowania i sygnalizacji poprzez
układ BTM.
Układ PCI realizuje następujące funkcje sterowania i sygnalizacji (szczegóły, patrz TELARM COMMS):
 Pobieranie danych poprzez PCI;
 Wysyłanie danych poprzez PCI;
 Pobieranie software’u poprzez PCI;
 Generowanie sygnałów przez PCI.
Układ PCI nie posiada nastaw, konfigurowalnych przez użytkownika.
Sygnały generowane przez PCI
Sygnały układu sygnalizacji, generowane przez PCI, przedstawia opis poniżej.
Przy ustanowionym połączeniu pomiędzy PC a RCM, poprzez port USB lub BTM, aktywowany jest sygnał «PCI
active» [PCI aktywny]. Sygnał jest deaktywowany po zakończeniu kompletowania danych transmisji:
 Gdy «BTM mode=Enable» [Tryb BTM=Czynny], PCI monitoruje na bieżąco sprawność BTM i okablowania
BTM-RCM;
 Gdy zostanie wykryte wewnętrzne uszkodzenie BTM, aktywowany jest sygnał «BTM fault» [BTM
uszkodzony];
 Gdy pojawi się błąd inicjalizacji połaączenia poprzez BTM, aktywowany jest sygnał «BTM initialization error»
[Błąd inicjalizacji BTM];
 Gdy zostanie zerwane połączenie poprzez BTM, aktywowany jest sygnał «BTM disconnected» [BTM
rozłączony].
Wysyłanie/pobieranie danych i software’u za pośrednictwem PCI
Dane i software sa wysyłane/pobierane po komendach, generowanych przez PC (patrz również, opis trybu online programu TELARM). Połączenie komunikacyjne poprzez PCI jest chronione hasłem. Hasło jest wysyłane z
PC podczas pierwszej sesji komunikacyjnej i przechowywane w pamięci flash modułu MPM. Po aktywacji
sygnału sterującego «Erase passwords» [Kasuj hasła] następuje wykasowanie hasła. Nowe hasło może być
wysłane z komputera PC podczas następnej sesji komunikacyjnej.
Sygnalizacja za pośrednictwem PCI
Wszystkie dane i sygnały, opisane w części “Sygnalizacja danych i sygnałów”, są dostępne poprzez interfejs
PCI.
Sterowanie za pośrednictwem PCI
Sygnały sterujące i dane, dostępne poprzez interfejs PCI, są zamieszczone w Tabeli 8.81, w części “Sygnały i
dane sterowania”.
Oprócz wyżej wymienionych, za pośrednictwem PCI dostępne są następujące dane i sygnały.
Tabela 8.81
Obiekt danych
«Set UD signal» (1 to 12) on/off» [Włącz/wyłącz sygnał użytkownika (1-12)]
«PCI password» [Hasło interfejsu PCI]
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«System settings» (includes Configuration and settings of ME, IDC, PSE, RTC, MMI)
[Nastawy systemowe (włącznie z nastawami układów: ME, IDC, PSE, RTC, MMI)]
«Prot settings» (includes settings of Groups1 to 4) [Nastawy zabezpieczeń (zawierają nastawy Grupy 1-4)]
«Comms settings» (includes TCI and IOI settings) [Nastawy kominikacji (włącznie z nastawami TCI i IOI)]

Pobieranie danych za pośrednictwem PCI
Oprócz funkcji sygnalizacji, interfejs PCI umożliwia pobieranie następujących danych:
 Nastawy zabezpieczeń (nastawy Grup 1-4);
 Nastawy komunikacji (zawierają nastawy interfejsów TCI i IOI);
 Nastawy systemowe (zawierają konfigurację oraz nastawy IDC (oprócz danych i nastaw określonych przez
użytkownika), ME, IDC, PSE, RTC, MMI).
6.8.3 Interfejs komunikacji zdalnej (TCI)
Informacje podstawowe
Interfejs TCI realizuje funkcje sterowania i sygnalizacji za pośrednictwem urządzeń DCE (urządzenia
telekomunikacji do przesyłu danych) , podłączonych do portu RS232-1, umieszczonego w module sterowania
RCM, w tylnej części zespołu sterowniczego RC.
Gdy «DCE mode = Disable» [Tryb DCE = Nieczynny], żadna z fukcji sterowania i sygnalizacji nie jest
realizowana przez urządzenie DCE, podłączone do portu RS232-1 (szczegóły, patrz rozdział “Zespół
sterowniczy RC / Konstrukcja”).
Układ TCI umożliwia użytkownikowi zmianę parametrów konfiguracji w zakresie rodzaju protokołu komunikacji
oraz typu urządzenia DCE, zgodnie z Tabelą 8.82.
Tabela 8.82
Nastawa

Zakres wartości

Wartość domyślna

«DCE»
[Urządzenie
komunikacji zdalnej]

Radio modem/Phone modem/GSM modem/Converter/Direct connection

Radio modem

«Protocol»
[Protokół]

DNP3/DNP3-TCP/Modbus/Modbus-TCP

DNP3

Zakres generowanych sygnałów sterowania i sygnalizacji zależy od knfiguracji, tzn. generowane są tylko
sygnały właściwe dla wybranego typu DCE (urządzenia do przesyłu danych).
Gdy wybrany jest protokół DNP3-TCP lub Modbus-TCP, generowane są dane związane z obydwoma
protokołami (DNP3 i TCP/IP lub Modbus i TCP/IP).
Dane sygnalizacji interfejsu TCI
Sygnalizacja wszystkich danych i sygnałów, przedstawionych w rozdziale “Sygnalizacja danych i sygnałów”, jest
dostępna za pomocą interfejsu TCI.
Za pośrednictwem TCI przesyłane są tylko dane sygnalizacji, odpowiadające wybranemu protokołowi
komunikacji.
Szczegółowe informacje zawarte są w opisie poszczególnych protokołów komunikacyjnych.
Dane sterowania interfejsu TCI
Wszystkie dane i sygnały, przedstawione w rozdziale “Dane i sygnały sterowania”, za wyjątkiem zmian w
konfiguracji zabezpieczeń oraz zmian haseł komunikacji i systemu, które nie są dostępne poprzez TCI.
Szczegółowe informacje zawarte są w opisie poszczególnych protokołów komunikacji.
6.8.4 Interfejs wejść/wyjść dwustanowych (IOI)
Dane podstawowe
Układ IOI realizację funkcji sterowania i sygnalizacji za pośrednictwem modułu wejść/wyjść dwustanowych
(IOM), gdy «IOM Mode=Enable» [Tryb IOM = Czynny].
Gdy «IOM Mode=Disable» [Tryb IOM=Nieczynny], żadne funkcje sterowania ani sygnalizacji nie są realizowane
i wszystkie przekaźniki wyjściowe pozostają w położeniu normalnym.
Sposób działania układu IOI, w trybie «IOM Mode=Enable» [Tryb IOM = Czynny] przedstawia opis poniżej.
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Nastawy IOI
Nastawy układu IOI zawierają: nastawy ogólne, nastawy wyjść dwustanowych oraz nastawy wejść
dwustanowych.
Tabela 8.83 – Nastawy ogólne
Nastawa

Zakres wartości

Wartość domyślna

«Operation mode»
[Tryb pracy]

«Normal/Test»
[Normalny/Test]

«Test»
[Test]

Tabela 8.84 – Nastawy wyjść dwustanowych
Nastawa
(przypisany sygnał sygnalizacji)

Zakres wartości

Wartość domyślna
(Nr wyjścia dwustanowego)

«Remote on» [Tryb zdalny włączony]

0-12

1

«Lockout» [Wyłączenie definitywne]

0-12

2

«AR initiated» [SPZ pobudzony]

0-12

3

«Protection active» [Zabezpieczenie aktywowane]

0-12

0

«Closed» [Zamknięty]

0-12

4

«Group 1 on» [Grupa 1 włączona]

0-12

8

«Group 2 on» [Grupa 2 włączona]

0-12

9

«Group 3 on» [Grupa 3 włączona]

0-12

10

«Group 4 on» [Grupa 4 włączona]

0-12

11

«Prot on» [Zabezpieczenia włączone]

0-12

0

«EF on» [Zabezpieczenie EF włączone]

0-12

0

«SEF on» [Zabezpieczenie EF włączone]

0-12

0

«LL on» [Zabezpieczenie LL włączone]

0-12

0

«AR on» [SPZ włączone]

0-12

0

«ABR on»» [Zabezpieczenie EF włączone]

0-12

0

«RC door open» [Otwarte drzwi RC]

0-12

7

RCM fault» [Uszkodzenie modułu RCM]

0-12

0

«Malfunction» [Niesprawność]

0-12

5

«Warning» [Ostrzeżenie]

0-12

6

«UD signal 1» [Sygnał użytkownika 1]

0-12

0

«UD signal 2» [Sygnał użytkownika 1]

0-12

0

«UD signal 3» [Sygnał użytkownika 1]

0-12

0

«UD signal 4» [Sygnał użytkownika 1]

0-12

0

«UD signal 5» [Sygnał użytkownika 5]

0-12

0

«UD signal 6» [Sygnał użytkownika 6]

0-12

0

«UD signal 7» [Sygnał użytkownika 7]

0-12

0

«UD signal 8» [Sygnał użytkownika 8]

0-12

0

«UD signal 9» [Sygnał użytkownika 9]

0-12

0

«UD signal 10» [Sygnał użytkownika «10]

0-12

0

«UD signal 11» [Sygnał użytkownika 11]

0-12

0

«UD signal 12» [Sygnał użytkownika 12]

0-12

0

Nastawa
(przypisany sygnał sygnalizacji)

Zakres wartości

Wartość domyślna
(Nr wejścia dwustanowego)

«Trip» [Wyłącz]

0-12

1

«Close» [Załącz]

0-12

2

«Group 1 on» [Włącz Grupę 1]

0-12

3

«Group 2 on» [Włącz Grupę 2]

0-12

4
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«Group 3 on» [Włącz Grupę 3]

0-12

5

«Group 4 on» [Włącz Grupę 4]

0-12

6

«Prot on» [Włącz zabezpieczenia]

0-12

7

«EF on» [Włącz zabezpieczenie EF]

0-12

8

«SEF on» [Włącz zabezpieczenie SEF]

0-12

9

«LL on» [Włącz zabezpieczenie EF]

0-12

10

«AR on» [Włącz SPZ]

0-12

11

«ABR on» [Włącz SZR]

0-12

12

Dane sygnalizacji interfejsu IOI
Aktywacja sygnału «IOI active» [IOI aktywny] następuje gdy: układ IOI jest w stanie aktywnym, tzn. gdy napięcie
podane na dowolne wejście dwustanowe przekracza poziom pobudzenia (szczegóły, patrz dane techniczne
modułu IOM) i reklozer jest ustawiony do pracy w trybie «Remote» [Zdalny].
Gdy układ IOI jest w stanie aktywnym, wszystkie funkcje sterowania i sygnalizacji są dostępne.
Sygnał «IOI active» [IOI aktywny] jest deaktywowany, gdy interfejs IOI jest w stanie nieczynnym, tzn. gdy
napięcie przyłożone do dowolnego wejścia dwustanowego nie przekracza poziomu odpadu (szczegóły, patrz
specyfikacja techniczna IOM) przez 15 minut lub tryb «Remote» [Zdalny] jest wyłączony.
Gdy układ IOI jest jest w stanie nieaktywnym, funkcje sterowania są nieczynne, natomiast obsługiwane są
funkcje sygnalizacji.
IOI monitoruje na bieżąco sprawność modułu IOM i ciągłość połączenia IOM-RCM.
Po stwierdzeniu uszkodzenia wewnętrznego modułu IOM aktywowany jest sygnał «IOM fault» [Uszkodzenie
IOM].
Gdy połączenie zostanie przerwane, aktywowany jest sygnał «IOM disconnected» [IOM odłączony].
Sygnał «Input i-th on» [Wejście i-te włączone] jest aktywowany, gdy napięcie przyłożone do i-tego wejścia
przekracza poziom pobudzenia.
Sygnał ten jest deaktywowany, gdy napięcie spadnie poniżej poziomu odpadu.
Gdy «Operation mode=Normal» [Tryp pracy=Normalny], sygnał «Output i-th on» [Wejście i-te włączone] jest
zgodny z przypisanym sygnałem sygnalizacji, tzn. jest aktywowany lub deaktywowany zgodnie z
aktywacją/deaktywacją przypisanego sygnału.
Gdy do i-tego wejścia nie jest przypisany żaden sygnał sygnalizacji, sygnał «Output i-th on»
[Wyjście i-te włączone] jest zawsze deaktywowany.
Gdy «Operation mode=Test» [Tryb pracy=Test], «Output i-th on = Input i-th on» [Wyjście i-te włączone =
Wejście i-te włączone] , tzn. podanie napięcia na określone wejście powoduje aktywowanie odpowiadającego
mu wyjścia.
Sterowanie za pośrednictwem interfejsu IOI
Lista sygnałów sterowania, dostępnych za pośrednictwem IOI jest przedstawiona w tabeli “Nastawy wejść
dwustanowych” (patrz rozdział “Nastawy IOI”).
Gdy «Operation mode=Normal» [Tryb pracy=Normalny i gdy sygnał «Input i-th on» [Wejście i-te włączone] jest
aktywowany, układ IOI generuje narastające zbocze sygnału sterowania, odpowiadającego funkcji sterowania,
przypisanej do i-tego wejścia dwustanowego.
Gdy sygnał «Input i-th on» [Wejście i-te włączone] jest deaktywowany, układ IOI generuje opadające zbocze
sygnału sterowania, odpowiadającego funkcji sterowania, przypisanej do i-tego wejścia dwustanowego.
Tabela 8.86 przedstawia opis zboczy narastających/opadających sygnałów, odpowiadających wszystkim
dostępnym funkcjom sterowania.
Tabela 8.86
Przypisana funkcja sterująca

Zbocze
narastające
sterowania

«Close» [Załącz]

Załącz od IOI

–

«Trip» [Wyłącz]

Wyłącz od IOI

–

«Group 1 on» [Włącz Grupę 1]

Włącz «Group 1» od IOI

–

«Group 2 on» [Włącz Grupę 2]

Włącz «Group 2» od IOI

–

«Group 3 on» [Włącz Grupę 3]

Włącz «Group 3» od IOI

–

«Group 4 on» [Włącz Grupę 4]

Włącz «Group 4» od IOI

–
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«Prot on» [Włącz zabezpieczenia]

Włącz «Prot» od IOI

Wyłącz «Prot» od IOI

«EF on» [Włącz zabezpieczenie EF]

Włącz «EF» od IOI

Wyłącz «EF» od IOI

«SEF on» [Włącz zabezpieczenie SEF]

Włącz «SEF» od IOI

Wyłącz «SEF» od IOI

«HL on» [Włącz zabezpieczenie LL]

Włącz «HL» od IOI

Wyłącz «HL» od IOI

«AR on» [Włącz automatykę SPZ]

Włącz «AR» od IOI

Wyłącz «AR» od IOI

«ABR on» [Włącz automatykę SZR]

Włącz «ABR» od IOI

Wyłącz «ABR» od IOI

Sygnalizacja za pośrednictwem IOI
Lista sygnałów przekazywanych za pośrednictwem IOI jest przedstawiona w tabeli. Specyfikacja nastaw wyjść
dwustanowych znajduje się w rozdziale “Nastawy wyjść dwustanowych”.
I-ty przekaźnik wyjściowy zawsze odzwierciedla stan aktywacji odpowiadającego mu sygnału «Output i-th on»
[i-te wyjście włączone], tzn. zestyk przekaźnika jest zamknięty, gdy i-ty sygnał jest aktywowany i otwarty, gdy
sygnał jest deaktywowany.

Zasada działania

1506

Aneks do
Samoczynny napowietrzny wyłącznik
próżniowy – Reklozer KTR
Instrukcja obsługi – Zasada działania

WERSJA ZIEMNOZWARCIOWA SPECJALNA

Dokumentacja Techniczno - Ruchowa

2 / 36

iZAZ100-T-Io

5000.51.01.00.Fx.013 2014-10-31 2014-10-31

Aneks do „Instrukcja obsługi – Zasada działania”

3 / 36

Dokumentacja Techniczno - Ruchowa

SPIS TREŚCI
1.

UWAGI PRODUCENTA. ................................................................................................. 5
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

2.

CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA ........................................................................... 8
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

3.

Ogólne zasady bezpieczeństwa. ..............................................................................................5
Wykaz przyjętych norm .............................................................................................................5
Wykaz przyjętych norm .............................................................................................................5
Przechowywanie i transport. .....................................................................................................6
Miejsce instalacji. ......................................................................................................................7
Wyposażenie dodatkowe. .........................................................................................................7
Utylizacja. ..................................................................................................................................7
Gwarancja i serwis. ...................................................................................................................7
Aktualizacja oprogramowania ...................................................................................................8
Podstawowe cechy funkcjonalne. .............................................................................................8
Konfiguracja ..............................................................................................................................8
Zestaw zabezpieczeń i automatyk. ...........................................................................................9
Schemat połączeń zewnętrznych. ............................................................................................9
Obwody wejściowe i wyjściowe. .............................................................................................10
Dane techniczne .....................................................................................................................12

OPIS ZABEZPIECZEŃ I AUTOMATYK ........................................................................ 13
3.1.
3.2.
3.3.

Parametry ogólne funkcji zabezpieczeniowych. .....................................................................13
Zewnętrzne wejście dwustanowe. ..........................................................................................13
Zabezpieczenie ziemnozwarciowe czterostopniowe ..............................................................14

3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.
3.3.6.

4.

FUNKCJE POMOCNICZE ............................................................................................ 18
4.1.
4.2.

5.

Pomiary. ..................................................................................................................................18
Rejestrator pobudzeń. .............................................................................................................18

SYGNALIZACJA WEWNĘTRZNA WWZ ...................................................................... 19
5.1.
5.2.
5.3.

6.
7.
8.
9.

Kryterium nadprądowe Io>................................................................................................................. 15
Kryterium nadnapięciowe Uo> ........................................................................................................... 15
Kryterium nadprądowe z blokadą napieciową Io>blUo ...................................................................... 15
Kryterium nadprądowe kierunkowe IoK>. .......................................................................................... 15
Kryterium admitancyjne Yo>. ............................................................................................................. 16
Kryterium admitancyjne kierunkowe YoK>. ....................................................................................... 17

Sygnalizacja optyczna na diodach LED. .................................................................................19
Sygnalizacja na wyświetlaczu LCD. ........................................................................................19
Kasowanie sygnalizacji wewnętrznej. .....................................................................................20

KOMUNIKACJA ZDALNA Z URZĄDZENIEM PRZEZ ŁĄCZE RS-485. ....................... 20
SZKIC WYMIAROWY ................................................................................................... 21
INSTALACJA I URUCHOMIENIE ................................................................................. 21
OBSŁUGA IZAZ100...................................................................................................... 22
9.1.
9.2.

Obsługa lokalna za pomocą panelu operatora. ......................................................................22
Szczegółowy opis „menu” urządzenia. ...................................................................................23

9.2.1. Menu główne. Sygnalizacja zakłóceniowa. Kasowanie sygnalizacji. ................................................. 23
9.2.2. Menu stanów bieżących. Wyświetlanie pomiarów i rejestracji. Wyświetlanie stanów wejść/wyjść. ... 24
9.2.2.1.
Wersja iZAZ-100-T-Io-012. .................................................................................................... 24
9.2.3. Testy wyjść. Zmiana hasła dostępu. Wyświetlanie wersji oprogramowania. ..................................... 25
9.2.4. Wejście do menu nastaw. Zapis nastaw. ........................................................................................... 27
9.2.5. Odstawienie/Aktywacja funkcji zabezpieczeniowych. Edycja nastaw wejścia zewnętrznego. Przejście
do nastaw zabezpieczeń. .............................................................................................................................. 28
9.2.6. Menu wyboru nastawa poszczególnych zabezpieczeń. Nastawa parametrów wyjść
przekaźnikowych. .......................................................................................................................................... 29
9.2.7. Menu nastaw zabezpieczeń ziemnozwarciowych. (wersja iZAZ100-T-Io-012). ................................. 30

2014-10-31 5000.51.01.00.Fx.013

Dokumentacja Techniczno - Ruchowa

4 / 36

iZAZ100-T-Io

10. PRZEGLĄDY I KONSERWACJA ................................................................................. 33
11. SPOSÓB ZAMAWIANIA ............................................................................................... 34

5000.51.01.00.Fx.013 2014-10-31 2014-10-31

Aneks do „Instrukcja obsługi – Zasada działania”

5 / 36

Dokumentacja Techniczno - Ruchowa

1. UWAGI PRODUCENTA.
1.1. Ogólne zasady bezpieczeństwa.
Ostrzeżenie
Podczas
pracy
urządzenianorm
niektóre jego części mogą znajdować się pod niebezpiecznym
1.2.
Wykaz
przyjętych

napięciem. Niewłaściwe lub niezgodne z przeznaczeniem zastosowanie urządzenia może
stwarzać zagrożenie dla osób obsługujących, grozi również uszkodzeniem urządzenia.
Montaż i obsługa urządzenia może być wykonywana jedynie przez odpowiednio
przeszkolony personel.
Właściwa i bezawaryjna praca urządzenia wymaga odpowiedniego transportu,
przechowywania, montażu, instalowania i uruchomienia, jak również prawidłowej obsługi,
konserwacji i serwisu.
Długość połączenia uziemiającego nie powinna przekraczać 3 m.

1.3. Wykaz przyjętych norm
Urządzenie, będące przedmiotem niniejszej instrukcji, zostało zaprojektowane i jest produkowane dla
zastosowań przemysłowych.
W procesie opracowania i produkcji przyjęto zgodność z normami, których spełnienie zapewnia
realizację założonych zasad i środków bezpieczeństwa, pod warunkiem przestrzegania przez
użytkownika wytycznych instalowania i uruchomienia oraz prowadzenia eksploatacji.
Urządzenie spełnia wymagania zasadnicze określone w dyrektywach: niskonapięciowej
(LVD2006/95/WE) i kompatybilności elektromagnetycznej (EMC2004/108/WE), poprzez zgodność
z normami”
Numer normy

Tytuł normy

PN-EN 60255-5:2005

Przekaźniki energoelektryczne. Koordynacja
pomiarowych i urządzeń zabezpieczeniowych.

PN-EN 60255-27:2006

PN-EN 60255-26:2010
PN-EN 60529:2003

izolacji

przekaźników

Przekaźniki pomiarowe i urządzenia zabezpieczeniowe.
Część 27: Wymagania bezpieczeństwa wyrobu.
Przekaźniki pomiarowe i urządzenia zabezpieczeniowe.
Część 26: Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej.
Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

Normy związane
1. PN-EN 60255-1:2010 − Przekaźniki energoelektryczne.
Przekaźniki pomiarowe i urządzenia zabezpieczeniowe.
2. PN-EN 60255-8:2000 − Przekaźniki energoelektryczne -- Przekaźniki elektryczne cieplne.
3. PN-EN 60255-21-1:1999 − Przekaźniki energoelektryczne. Badania odporności przekaźników
pomiarowych i urządzeń zabezpieczeniowych na wibracje, udary pojedyncze i wielokrotne oraz
wstrząsy sejsmiczne. Badania odporności na wibracje (sinusoidalne).
4. PN-EN 60255-21-2:2000 − Przekaźniki energoelektryczne. Badania odporności przekaźników
pomiarowych i urządzeń zabezpieczeniowych na wibracje, udary pojedyncze i wielokrotne
oraz wstrząsy sejsmiczne. Badania odporności na udary pojedyncze i wielokrotne.
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5. PN-EN 60255-21-3:1999 − Przekaźniki energoelektryczne.
Badania odporności przekaźników pomiarowych i urządzeń zabezpieczeniowych na wibracje,
udary pojedyncze i wielokrotne oraz wstrząsy sejsmiczne.
a. Badania odporności na udary pojedyncze i wielokrotne.
6. PN-EN 60255-22-1:2009 − Przekaźniki energoelektryczne.
Badania odporności przekaźników pomiarowych i urządzeń zabezpieczeniowych na
zaburzenia elektryczne. Badania odporności na udary oscylacyjne o częstotliwości 1MHz.
7. PN-EN 60255-22-2:2010 − Przekaźniki energoelektryczne. Badania odporności przekaźników
pomiarowych i urządzeń zabezpieczeniowych na zakłócenia elektryczne.
Badania odporności na zakłócenia od wyładowań elektrostatycznych.
8. PN-EN 60255-22-3:2009 − Przekaźniki pomiarowe i urządzenia zabezpieczeniowe. Badania
odporności na zaburzenia elektryczne. Badania odporności na pole elektromagnetyczne
promieniowane.
9. PN-EN 60255-22-4:2010 − Przekaźniki energoelektryczne. Badania odporności przekaźników
pomiarowych i urządzeń zabezpieczeniowych na zakłócenia elektryczne.
Badania odporności na szybkozmienne zakłócenia przejściowe.
10. PN-EN 60255-22-5:2005 − Przekaźniki energoelektryczne. Badania odporności przekaźników
pomiarowych i urządzeń zabezpieczeniowych na zakłócenia elektryczne. Badania odporności
na przebiegi udarowe.
11. PN-EN 60255-22-6:2004 − Przekaźniki energoelektryczne. Badania odporności przekaźników
pomiarowych i urządzeń zabezpieczeniowych na zakłócenia elektryczne. Badania odporności
na zakłócenia od pól elektromagnetycznych o częstotliwości radiowej.
12. PN-EN 60255-22-7:2005 − Przekaźniki energoelektryczne. Badania odporności przekaźników
pomiarowych i urządzeń zabezpieczeniowych na zakłócenia elektryczne. Badania odporności
na zaburzenia o częstotliwości sieciowej.
13. PN-EN 60255-25:2002 − Przekaźniki energoelektryczne. Badanie zaburzeń
elektromagnetycznych emitowanych przez przekaźniki pomiarowe i urządzenia
zabezpieczeniowe.
14. PN-EN 60255-151:2010 − Przekaźniki energoelektryczne. Przekaźniki pomiarowe z jedną
wielkością zasilającą, o niezależnym czasie działania.
15. PN-IEC 255-11:1994 − Przekaźniki energoelektryczne. Zaniki i składowe zmienne
pomocniczych wielkości zasilających prądu stałego przekaźników pomiarowych.
16. PN-IEC 255-12:1994 − Przekaźniki energoelektryczne. Przekaźniki kątowe i przekaźniki
mocowe dwuwielkościowe.
17. PN-IEC 255-16:1997 − Przekaźniki energoelektryczne. Impedancyjne przekaźniki pomiarowe.
18. PN-EN 61810-2:2007 − Elektromechaniczne przekaźniki pośredniczące.
Część 2: Niezawodność.

1.4. Przechowywanie i transport.
Urządzenia są pakowane w indywidualne opakowania transportowe w sposób zabezpieczający je
przed uszkodzeniem w czasie transportu i przechowywania. Urządzenia powinny być przechowywane
w opakowaniach transportowych, w pomieszczeniach zamkniętych, wolnych od drgań i bezpośrednich
wpływów atmosferycznych, suchych, przewiewnych, wolnych od szkodliwych par i gazów.
Temperatura otaczającego powietrza nie powinna być niższa od –25°C i wyższa od +70°C,
a wilgotność względna w temperaturze nie powinna przekraczać 80%.
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1.5. Miejsce instalacji.
Urządzenia należy eksploatować w pomieszczeniach pozbawionych wody, pyłu oraz gazów i par
wybuchowych, palnych oraz chemicznie czynnych, w których narażenia mechaniczne występują
w stopniu umiarkowanym. Wysokość miejsca instalacji nie powinna przekraczać 2000m nad
poziomem morza przy temperaturze otoczenia w zakresie -20°C do +55°C i wilgotności względnej nie
przekraczającej 80%.
Zacisk PE urządzenia należy połączyć z potencjałem ziemi. Zaleca się, aby połączenie wykonać
przewodem miedzianym LgYc- 500V- 2,5mm2 o długości nie większej niż 3m.

1.6. Wyposażenie dodatkowe.
• Dokumentacja techniczno-ruchowa.
• Protokół pomiarowy.
• Karta gwarancyjna.

1.7. Utylizacja.
Urządzenie zostało wyprodukowane w przeważającej części z materiałów, które mogą zostać
ponownie przetworzone lub utylizowane bez zagrożenia dla środowiska naturalnego. Urządzenie
wycofane z użycia może zostać odebrane przez producenta, pod warunkiem, że jego stan odpowiada
normalnemu zużyciu. Wszystkie komponenty, które nie zostaną zregenerowane, zostaną usunięte
w sposób przyjazny dla środowiska.

1.8. Gwarancja i serwis.
Okres gwarancji wynosi 24 miesiące, licząc od daty sprzedaży. Jeżeli sprzedaż poprzedzona była
umową podpisaną przez Kupującego i Sprzedającego, obowiązują postanowienia tej umowy.
Gwarancja obejmuje bezpłatne usunięcie wad, ujawnionych podczas użytkowania urządzenia, przy
zachowaniu warunków określonych w karcie gwarancyjnej.
Firma ZAZ-En sp. z o. o. udziela gwarancji z zastrzeżeniem zachowania niżej podanych warunków:
instalacja i eksploatacja urządzenia powinna odbywać się zgodnie z zaleceniami
umieszczonymi w instrukcji obsługi.
obudowa urządzenia nie powinna nosić śladów uszkodzeń mechanicznych,
wraz z urządzeniem dostarczona jest karta gwarancyjna.
GWARANCJA NIE OBEJMUJE:
uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego transportu lub magazynowania,
uszkodzeń wynikających z niewłaściwej instalacji lub eksploatacji,
uszkodzeń powstałych wskutek manipulacji wewnątrz urządzenia, zmian
konstrukcyjnych, przeróbek i napraw przeprowadzanych bez zgody producenta,
kabli, ogniw, elektrod pomiarowych, bezpieczników, żarówek oraz innych elementów
posiadających ograniczoną trwałość, wymienionych w instrukcji obsługi.
WSKAZÓWKI DLA NABYWCY:
właściwa i bezawaryjna praca urządzenia wymaga odpowiedniego transportu,
przechowywania, montażu i uruchomienia, jak również prawidłowej obsługi, konserwacji
i serwisu,
obsługa urządzenia powinna być wykonywana przez odpowiednio przeszkolony
i uprawniony personel,
przy zgłaszaniu reklamacji należy podać powód reklamacji (objawy związane
z niewłaściwym działaniem urządzenia) oraz numer fabryczny zespołu,
po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia reklamacji należy wysłać, na adres producenta,
reklamowane urządzenie wraz z kartą gwarancyjną,
okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas załatwiania uznanej reklamacji.
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1.9. Aktualizacja oprogramowania
W związku z prowadzeniem ciągłych prac rozwojowych oraz zdobytych doświadczeń
eksploatacyjnych oprogramowanie wewnętrzne urządzeń może zostać przez Producenta
zmodyfikowane.
W takich przypadkach, w trakcie okresowych przeglądów lub działań serwisowych, bądź na życzenie
klienta oprogramowanie może być aktualizowane.
Producent przechowuje zapisy na temat aktualizacji programowych.
Informacje na ten temat można uzyskać przesyłając dane dotyczące numeru fabrycznego. Wersja
oprogramowania jest zapisana w pamięci urządzenia i można ją odczytać poprzez panel operatora.

2. CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA
Urządzenia iZAZ100 to seria cyfrowych przekaźników zabezpieczeniowych, jednofunkcyjnych, bez
opcji komunikacji, o maksymalnie trzech wejściach pomiarowych. Są wśród nich przekaźniki
napięciowe, prądowe, ziemnozwarciowe, częstotliwościowe, czasowe i specjalne. Charakteryzuje je
dokładność i pewność działania, szeroki zakres nastawczy wartości wielkości rozruchowej i prosta
obsługa oparta o funkcjonalny układ nastawczy i wyświetlacz LCD. Mają zastosowanie wszędzie tam,
gdzie nie jest wymagana duża ilość wejść/wyjść i rozbudowane funkcje zabezpieczeniowe, a istotne
znaczenie mają niewielkie rozmiary obudowy, niski pobór mocy i redukcja kosztów. Niniejszy
dokument odnosi się do przekaźników ziemnozwarciowych.
Oprócz funkcji zabezpieczeniowych iZAZ100 realizują funkcje pomiarowe i sygnalizacyjne. Elementy
konstrukcyjne tych przekaźników są montowane w niepalnej obudowie typu bezpiecznikowego,
wyposażonej w śrubowe zaciski przyłączeniowe. Obudowa jest przystosowana do montażu na szynie
TS 35.
Urządzenia te stanowią ciekawą alternatywę dla zastosowań w układach elektroenergetycznej
automatyki zabezpieczeniowej i przemysłowej.

2.1. Podstawowe cechy funkcjonalne.
•

Trzy programowalne przekaźniki wyjściowe

•

Dwa wejścia dwustanowe

•

Formowany impuls sterujący przy zadziałaniu

•

Pomiar bieżących wartości sygnałów wejściowych

•

Rejestrator ostatnich zadziałań

•

Wyjście stykowe BZ do sygnalizacji awarii urządzenia lub braku napięcia pomocniczego

•

Testowanie i samokontrola poprawnego działania urządzenia

•

4 diody LED do sygnalizacji optycznej najważniejszych stanów pracy urządzenia

•

Panel operatora z wyświetlaczem alfanumerycznym LCD 2x16 oraz uproszczoną klawiaturą
na płycie czołowej do obsługi urządzenia

•

Technika cyfrowa zapewniająca wysoką stabilność, dokładność i pewność działania

•

Dwa banki nastaw z możliwością ich przełączania wejściem zewnętrznym

•

Zabezpieczenie zmiany nastaw przed nieuprawnionym dostępem

2.2. Konfiguracja
Urządzenia produkowane są w odmianach sprzętowych ze ściśle określoną funkcjonalnością zależną
od konfiguracji sprzętowej.
Konfigurację sprzętową opisano punktach 2.4 i 2.5, a związaną z tym konfigurację funkcjonalną
w punkcie 2.3 .
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2.3. Zestaw zabezpieczeń i automatyk.
Tabela 1
Lp. Nazwa zabezpieczenia / funkcji

Ziemnozwarciowe czterostopniowe z nastawą stopni jako:
- nadprądowe zerowoprądowe, niezależne
- nadnapięciowe zerowonapięciowe
1. - nadprądowe z blokadą napięciową
- ziemnozwarciowe kierunkowe
- ziemnozwarciowe admitancyjne o charakterystyce kołowej
- ziemnozwarciowe admitancyjne kierunkowe (0÷90) °poj.
2. Zewnętrzne
Funkcje dodatkowe
1. Rejestrator ostatnich zadziałań
2. Pomiar prądu i napięcia zerowego oraz kąta
Blokada działania (alternatywnie z zabezpieczeniem
3.
zewnętrznym)
(*) Konfiguracja kanałów analogowych patrz punkt 2.4 i 2.5

2.4. Schemat połączeń zewnętrznych.

Rys. 1. Schemat połączeń zewnętrznych iZAZ100
o prądowym i napięciowym wejściu pomiarowym.
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2.5. Obwody wejściowe i wyjściowe.
Wejścia analogowe
Dostępne wersje sprzętowe :
Io
– wejście prądowe 3Io i wejście napięciowe 3Uo (rys. 1)
Zaciski przyłączeniowe – śrubowe dla przewodów o przekroju: wejścia prądowe do 4 mm2
2
wejścia napięciowe do 2,5 mm
Wejścia dwustanowe
Jedno wejście dwustanowe We1 z izolacją galwaniczną względem pozostałych obwodów (optoizolacja 2 kV).
Wejście to może służyć do współpracy z zabezpieczeniem zewnętrznym albo do zewnętrznego kasowania
sygnalizacji wewnętrznej, albo do zewnętrznego blokowania wybranych zabezpieczeń.
Drugie wejście dedykowane We2 do przełączania banków nastaw. Po uaktywnieniu opcji w nastawach, stan „0”
na wejściu powoduje pracę z bankiem 1 nastaw zabezpieczeń, zaś stan „1” powoduje pracę z bankiem 2
zabezpieczeń.
Wyjścia przekaźnikowe
– ilość przekaźników wykonawczych
– typ przekaźników wykonawczych
– ochrona przepięciowa zestyków
– izolacja galwaniczna
– programowalność
– możliwość negacji stanu
– możliwość podtrzymania stanu
– zaciski przyłączeniowe
Wyjścia sygnalizacyjne
– rodzaj sygnalizacji

1(BZ)+3 (lista funkcji według tabeli 1)
RM699
TAK
TAK - sekcje (1 kV)
TAK (Wy1÷Wy4)
TAK (Wy1÷Wy4)
TAK (Wy1÷Wy4)
2
śrubowe dla przewodów o przekroju do 2,5 mm
optyczna – diody LED (L1÷L4), Uz;
optyczna – na wyświetlaczu LCD

Opis wejść:
Lp.

Nazwa
wejścia

Opis

Rodzaj wejścia

Zaciski

Wejścia dwustanowe (we wszystkich wersjach sprzętowych)

1.

2

We1

Wejście dwustanowe konfigurowane w
nastawach jako zabezpieczenie
wejście dwustanowe,
zewnętrzne lub wejście blokujące
konfigurowalne
działanie zabezpieczeń lub kasujące
sygnalizację

1–2

We2

Wejście ustawiające aktywny bank
nastaw. Po uaktywnieniu opcji w
nastawach, stan „0” na wejściu
powoduje pracę z bankiem 1 nastaw
zabezpieczeń, zaś stan „1” powoduje
pracę z bankiem 2 zabezpieczeń.

1 – 13

wejście dwustanowe, dedykowane

Wejścia pomiarowe – ziemnozwarciowe (wersja sprzętowa iZAZ100 – T – Io – 012)
1.

3I0

prąd wejściowy 3I0

wejście pomiarowe napięciowe
(odpowiadające prądowi zerowemu)

3–4

2.

UL1

napięcie wejściowe UL1

wejście pomiarowe napięciowe

5–8

3.

UL2

napięcie wejściowe UL2

wejście pomiarowe napięciowe

6–8

4.

UL3

napięcie wejściowe UL3

wejście pomiarowe napięciowe

7–8

Przekaźnik wyposażono w możliwość korekcji wejść analogowych w celu dopasowania do faktycznych przekładni
torów pomiarowych. W menu ”Testy->kor” możliwe jest wprowadzenie poprawek dla prądu zerowego, napięcia
zerowego i kąta przesunięcia pomiędzy nimi.
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Opis wyjść:
Lp.

Nazwa
wyjścia

Opis

Rodzaj wyjścia

Zaciski

Wyjścia przekaźnikowe
przekaźnik sprawności urządzenia
(w stanie ON – normalnie pobudzony)

zestyk rozwierny

15 – 14

Wy1

przekaźnik wykonawczy programowalny

zestyk zwierny

15 – 16

3.

Wy2

przekaźnik wykonawczy programowalny

zestyk zwierny

15 – 17

4.

Wy3

przekaźnik wykonawczy programowalny

zestyk zwierny

18,20 – 19

1.

BZ

2.

5.
Wyjścia sygnalizacji optycznej

1.

P

dioda LED „P” (pobudzenie dowolnego
przekaźnika – zależnie od nastawienia
pobudzenie od poszczególnych
zabezpieczeń może być podtrzymane)

dioda LED - żółta

2.

Z

dioda LED „Z” (zadziałanie dowolnego
przekaźnika – działanie z
podtrzymaniem)

dioda LED - czerwona

3.

Bl

dioda LED „Bl” (blokada wszystkich
przekaźników od stanu wejścia
dwustanowego – jeśli wejście
odpowiednio nastawione)

4.

Uz

Zasilanie

5.

OK.

Sprawność urządzenia

dioda LED - żółta

diody LED - zielone
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2.6. Dane techniczne
Pomocnicze napięcie zasilające Upn
Zakres zmian pomocniczego napięcia zasilającego Up
Pobór mocy w obwodzie pomocniczego napięcia zasilającego Up

12V DC
(9,6÷13,2) V DC
≤3W

Obwód wejściowy prądu ziemnozwarciowego 3Io
- zakres prądu mierzonego (przy przekładni 2V/1kA)
- maksymalne napięcie pomiarowe
- częstotliwość znamionowa fn
- impedancja wejściowa

0÷400 A
15 V AC
50 Hz
≥ 1MΩ

Obwody wejściowe napięciowe 3Uo:
- zakres napięcia mierzonego (przy przekładni 0,12V/1kV)
- maksymalne napięcie pomiarowe
- częstotliwość znamionowa fn
- impedancja wejściowa

0÷29 kV
15 V AC
50 Hz
≥ 1MΩ

Obwody wejściowe dwustanowe:
- napięcie sterujące
- pobór mocy

12V DC
≤ 0,05 W

Uchyb gwarantowany pomiaru prądu ziemnozwarciowego 3Io
Uchyb gwarantowany pomiaru napięcia 3Uo
Uchyb gwarantowany pomiaru czasu

2,5% ± 1A
2,5% ± 0,1kV
1% ± 10 ms

Zdolność łączeniowa styków przekaźników wykonawczych:
• obciążalność prądowa trwała
• moc łączeniowa w kategorii AC1
• otwieranie obwodu przy obciążeniu DC1: 28 V / 220 V
• otwieranie obwodu przy obciążeniu indukcyjnym (L/R ≤ 40 ms)

6A
1500 VA / 250 V
6 / 0,16 A
0,1 A / 250 VDC

Zakres temperatury pracy
Zakres temperatury przechowywania

(253÷328) K, (-20÷55) °C
(248÷343) K, (-25÷70) °C

Wilgotność względna
Wilgotność względna przy 56 dniach i temperaturze 40 °C bez kondensacji

do 80%
do 95%

Stopień ochrony

IP40 (zaciski IP20)

Obudowa

natablicowa
na szynę TS 35
0,5 kg
88 / 91,5 / 64 mm

Masa zespołu
Wymiary (szerokość, wysokość, głębokość
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3. OPIS ZABEZPIECZEŃ I AUTOMATYK
3.1. Parametry ogólne funkcji zabezpieczeniowych.
Przekaźniki wyposażono w możliwość odstawienia działania wszystkich funkcji zabezpieczeniowych
(poprzez nastawę „Stan”). W stanie tym przekaźnik wykonuje pomiary sygnałów wejściowych i
prezentuje ich stan, jednak nie realizuje funkcji zabezpieczeniowych. Stan ten sygnalizowany jest
zgaszeniem diody „OK.” oraz odpowiednim komunikatem na wyświetlaczu. W stanie tym (i tylko w
nim) możliwy jest test przekaźników wyjściowych (sterowanie ich stanem poprzez panel operatora).
Przekaźniki posiadają nastawę minimalnej długości trwania sygnału „Zadziałanie”. Stan logiczny
„Zadziałanie” każdej z funkcji zabezpieczeniowych wraca do stanu normalnego po odwzbudzeniu
przekaźnika, ale nie szybciej niż po czasie nastawionym tminW.
Tabela nastawień
Nastawa

Opis

Stan

Aktywność funkcji zabezpieczeniowch

tminW

Minimalny czas trwania sygnału Zadziałanie
(dotyczy wszystkich funkcji
zabezpieczeniowych)

N/M_K → N
N/M_K → M
M LED → M

Nastawa negacji wyjść prezekaźnikowych
Nastawa podtrzymania działania wyjśc
przekaźnikowych
Nastawa podtrzymania działania diody
sygnalizacyjnej „P” (pobudzenie)

Zakres nastawczy
OFF – odstawienie działania
zabezpieczeń
Bank1 – zabezpieczenia aktywne z
bankiem nastaw 1
Bank2 – zabezpieczenia aktywne z
bankiem nastaw 2
Bank1/2 – zabezpieczenia aktywne z
bankiem zależnie od stanu
wejścia dwustanowego dla „0”
bank 1, dla „1” bank 2.
0,00÷600,00 s co 0,01 s
0/1 (kolejno dla wszystkich
przekaźników NIE/TAK)
0/1 (kolejno dla wszystkich
przekaźników NIE/TAK)
0/1 (kolejno dla wszystkich
zabezpieczeń NIE/TAK)

Parametry
Uchyb gwarantowany pomiaru czasu

δ% = 1% ± 10 ms

3.2. Zewnętrzne wejście dwustanowe.
Zastosowanie
Może pełnić rolę zabezpieczenia technologicznego, lub wejścia blokady zabezpieczeń przekaźnika,
albo zdalnego sterowania kasowaniem sygnalizacji zadziałania przekaźnika iZAZ100.
Opis działania
Działanie zależy od nastawionej funkcji działania wejścia
W trybie zabezpieczenia zewnętrznego przekaźnik reaguje na pojawienia się stanu wysokiego na
wejściu dwustanowym i wyprowadza stan Pobudzenie, a po nastawionym czasie stan Zadziałanie.
Stany Pobudzenie i Zadziałanie mogą być wyprowadzone na dowolne wyjście przekaźnikowe
urządzenia.
W trybie funkcji blokady pojawienie się stanu wysokiego na wejściu dwustanowym powoduje
zablokowanie wszystkich funkcji zabezpieczeniowych urządzenia.
W trybie funkcji Kasowania WWZ pojawienie się stanu wysokiego na wejściu dwustanowym powoduje
skasowanie sygnalizacji zakłóceniowej (diody LED i komunikaty na wyświetlaczu.
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Nastawa
Fun
tz
Wyj → P
Wyj → Z
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Opis

Funkcja wejścia dwustanowego
Czas opóźnienia zadziałania stopnia
Ustawienie wyjść przekaźnikowych sterowanych
pobudzeniem
Ustawienie wyjść przekaźnikowych sterowanych
zadziałaniem

Parametry
Czas własny
Uchyb gwarantowany pomiaru czasu

iZAZ100-T-Io

Zakres nastawczy
Zab – zabezpieczenie zewnętrzne
Bl – blokada zabezpieczeń
Kas – kasowanie sygnalizacji
0,00÷600,00 s co 0,01 s
0/1 (kolejno dla wszystkich
przekaźników NIE/TAK)
0/1 (kolejno dla wszystkich
przekaźników NIE/TAK)

tw < 30ms
δ% = 1% ± 10 ms

3.3. Zabezpieczenie ziemnozwarciowe czterostopniowe
Zastosowanie
Zabezpieczenie do ochrony sieci, z nie uziemionym bezpośrednio punktem neutralnym, przed
skutkami doziemienia.
Opis działania
Zabezpieczenie czterostopniowe działa w oparciu o pomiar składowych zerowych napięcia i prądu.
Każdy ze stopni może działać według jednego z sześciu, niżej opisanych kryteriów.
Po spełnieniu warunków kryterium działania następuje pobudzenie zabezpieczenia, a po nastawionym
czasie jego zadziałanie.
Wszystkie kryteria wyposażono w algorytm opóźnionego odpadu pobudzenia w celu uwrażliwienia
działania przy zwarciach przerywanych.
Wejścia składowych zerowych prądu i napięcia wyposażono w filtr pierwszej podharmonicznej, w celu
uniewrażliwienia na szkodliwy wpływ drgań relaksacyjnych.

Tabela nastawień (oddzielne dla każdego stopnia)
Opis
Nastawa
Prąd rozruchowy
Ior
Napięcie rozruchowe
Uor
Admitancja rozruchowa
Yor
ϕm

Kąt charakterystyczny kryteriów kierunkowych

dir

Kierunek działania kryteriów kierunkowych

tz

Czas opóźnienia zadziałania stopnia

Typ

Wyj → P
Wyj → Z

Kryterium działania stopnia

Ustawienie wyjść przekaźnikowych sterowanych
pobudzeniem stopnia
Ustawienie wyjść przekaźnikowych sterowanych
zadziałaniem stopnia

Zakres nastawczy
1÷400 A co 1 A
0,4÷18,0 kV co 0,1kV
0,05÷99,99 mS co 0,01 mS
O
O
0÷90poj co 1
ODSZYN – działanie gdy prąd płynie do obiektu
zabezpieczanego
DOSZYN – działanie gdy prąd płynie do obiektu
zabezpieczanego
BEZKIER – działanie bez względu na kierunek
0,00÷600,00 s co 0,01 s
OFF
– odstawienie stopnia
Io>
– kryterium nadprądowe
Uo>
– kryterium nadnapięciowe
IoBlUo – kryterium nadprądowe z blokadą
napięciową
IoKo> – kryterium nadprądowe kierunkowe
Yo>
– kryterium admitancyjne
YoK> – kryterium admitancyjne kierunkowe
0/1 (kolejno dla wszystkich przekaźników
NIE/TAK)
0/1 (kolejno dla wszystkich przekaźników
NIE/TAK)
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Parametry
Czas własny
Dopuszczalny uchyb pomiaru prądu
Dopuszczalny uchyb pomiaru napięcia:
Dopuszczalny uchyb pomiaru kąta

tw < 100ms
δ% = ±2,5% ±1A
δ% = ±2,5% ±0,1kV
O
δ = ±5

Współczynnik powrotu
kryterium prądowe i admitancyjne

kp = 0,98
kp = 0,98

kryterium napięciowe
3.3.1.

Dokumentacja Techniczno - Ruchowa

Kryterium nadprądowe Io>

Opis działania
Pobudzenie zabezpieczenia następuje po przekroczeniu przez składową zerową prądu nastawionej
wartości Ior.
3.3.2.

Kryterium nadnapięciowe Uo>

Opis działania
Pobudzenie zabezpieczenia następuje po przekroczeniu przez składową zerową napięcia nastawionej
wartości Uor.
3.3.3.

Kryterium nadprądowe z blokadą napieciową Io>blUo

Opis działania
Pobudzenie zabezpieczenia następuje po przekroczeniu przez składową zerową prądu nastawionej
wartości Ior oraz przekroczeniu przez składowa zerową napięcia wartości Uor.
3.3.4.

Kryterium nadprądowe kierunkowe IoK>.

Opis działania
Charakterystykę rozruchową zabezpieczenia określa poniższy wzór, uwzględniając dodatkowo
warunek na minimalną wartość napięcia zerowego 3Uo > Uor :

3 Io >
3 Io >

3 Io >

Ior
cos(ϕ - ϕ m )
Ior
cos(ϕ - ϕm )

Ior
- cos(ϕ - ϕ m )

BEZ KIERUNKU

OD SZYN

DO SZYN

gdzie: 3Io - prąd składowej zerowej
3Uo - napięcie składowej zerowej
ϕ
- kąt przesunięcia fazowego pomiędzy napięciem a prądem składowej
zerowej
Ior - wartość nastawienia prądu rozruchowego
Uor - napięcie aktywacji zabezpieczenia
ϕm - kąt maksymalnej czułości
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Przykładowa charakterystyka rozruchowa zabezpieczenia IoK> (dir=OD SZYN ; ϕm = 90poj°°)

3.3.5.

Kryterium admitancyjne Yo>.

Opis działania
Charakterystykę rozruchową zabezpieczenia określa poniższy wzór, uwzględniając dodatkowo
warunek na minimalną wartość napięcia zerowego 3Uo > Uor :

Y ≥ Yor
gdzie: Y
3Io
3Uo
Yor
Uor

- moduł admitancji składowej zerowej Y =

3I o
3U o

- prąd składowej zerowej
- napięcie składowej zerowej
- wartość nastawienia admitancji rozruchowej
- napięcie aktywacji zabezpieczenia

Charakterystyka rozruchowa zabezpieczenia Yo
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Kryterium admitancyjne kierunkowe YoK>.

Opis działania
Charakterystykę rozruchową zabezpieczenia określa poniższy wzór, uwzględniając dodatkowo
warunek na minimalną wartość napięcia zerowego 3Uo > Uor :

Y≥

Yor
cos(ϕ m − ϕ )

BEZ KIERUNKU

Y≥

Yor
cos(ϕ m − ϕ )

OD SZYN

Y≥

Yor
− cos(ϕ m − ϕ )

DO SZYN

dla

gdzie: Y
3Io
3Uo
Yor
Uor
ϕm

Y=

- wektor admitancji składowej zerowej Y =

3I o
3U o

3I o
3U o

- prąd składowej zerowej
- napięcie składowej zerowej
- wartość nastawienia admitancji rozruchowej
- napięcie aktywacji zabezpieczenia
- kąt maksymalnej czułości

Nastawa : BEZ KIERUNKU

Nastawa : OD SZYN

Przykładowe charakterystyki rozruchowe zabezpieczenia YoK>
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4. FUNKCJE POMOCNICZE
4.1. Pomiary.
W zależności od wersji urządzenia iZAZ100 udostępnia następujące pomiary:
Dostępne pomiary bieżące

Wersja
iZAZ100-T-Io-012

•
•
•
•
•

Wartość skuteczna napięcia wejściowego 3U0
Wartość skuteczna prądu wejściowego 3I0
Kąt pomiędzy napięciem, a prądem wejściowym
Stan bieżący wejścia dwustanowego
Stan bieżący przekaźników wyjściowych

Wyniki pomiarów dostępne są w wartościach mianowanych (ampery, wolty) po stronie wtórnej
przekładników.
Czas repetycji pomiarów wynosi 1s. Podgląd wyników pomiarów umożliwia lokalny wyświetlacz na
płycie czołowej urządzenia.

4.2. Rejestrator pobudzeń.
Urządzenie wyposażono w rejestrator parametrów ostatniego pobudzenia.
W zależności od wersji rejestrator udostępnia:
Rejestrowane parametry

Wersja
iZAZ100-T-Io-012

•
•
•
•

Wartość skuteczna napięcia wejściowego 3U0 w trakcie zakłócenia
Wartość skuteczna prądu wejściowego 3I0 w trakcie zakłócenia
Kąt pomiędzy napięciem, a prądem wejściowym w trakcie zakłócenia
Czas trwania zakłócenia.

Wyniki pomiarów dostępne są w wartościach mianowanych (ampery, wolty) po stronie wtórnej
przekładników.
Rejestrator zapamiętuje ostanie zakłócenie, Jego zawartość zapisywana jest w pamięci nieulotnej i nie
jest kasowana wyłączeniem napięcia zasilającego.
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5. SYGNALIZACJA WEWNĘTRZNA WWZ
5.1. Sygnalizacja optyczna na diodach LED.
Na płycie czołowej znajduje się pięć diod sygnalizacji optycznej LED
Sygnalizacja standardowa na diodach LED
Lp. Oznaczenie diody
Opis

Kolor

1.

P

dioda LED „P” (pobudzenie dowolnego przekaźnika – zależnie od
nastawienia pobudzenie od poszczególnych zabezpieczeń może być
podtrzymane)

2.

Z

dioda LED „Z” (zadziałanie dowolnego przekaźnika – działanie z
podtrzymaniem)

3.

Bl

dioda LED „Bl” (blokada wszystkich przekaźników od stanu wejścia
dwustanowego – jeśli wejście odpowiednio nastawione)

żółty
czerwony
żółty

Sprawność urządzenia. Brak świecenia diody może oznaczać:

4.

•

Odstawienie urządzenia (powinno to być sygnalizowane
odpowiednim komunikatem na wyświetlaczu)

•

Uszkodzenie urządzenia.

•

Brak napięcia pomocniczego na zaciskach urządzenia

OK

zielony

Zasilanie. Brak świecenia diody może oznaczać:

5.

Zas

zielony

•

Uszkodzenie urządzenia.

•

Brak napięcia pomocniczego na zaciskach urządzenia

Działanie diody „P” i „Z” są podtrzymywane po zaniku sygnałów je pobudzające.

5.2. Sygnalizacja na wyświetlaczu LCD.
Podstawowe stany pracy iZAZ100 sygnalizowane są na alfanumerycznym wyświetlaczu LCD,
umieszczonym na płycie czołowej. Wykaz wszystkich sygnałów mogących pojawić się na
wyświetlaczu wraz z ich znaczeniem opisano poniżej:
iZAZ100-T-Io-012
Komunikat wyświetlacza
PSt1
ZSt1
PSt2
ZSt2
PSt3
ZSt3
PSt4
ZSt4
PZew
Zzew
PK
Przekaznik
Odstawiony
ERROR
1100000011100000

Opis
Pobudzenie zabezpieczenia stopień pierwszy
Zadziałanie zabezpieczenia stopień pierwszy
Pobudzenie zabezpieczenia stopień drugi
Zadziałanie zabezpieczenia stopień drugi
Pobudzenie zabezpieczenia stopień trzeci
Zadziałanie zabezpieczenia stopień trzeci
Pobudzenie zabezpieczenia stopień czwarty
Zadziałanie zabezpieczenia stopień czwarty
Pobudzenie zabezpieczenia zewnętrznego
Zadziałanie zabezpieczenia zewnętrznego
Pobudzenie dowolnego przekaźnika wyjściowego.
Programowe odstawienie wszystkich funkcji zabezpieczeniowych
przekaźnika
Awaria przekaźnika
Wymagany kontakt z serwisem

Uwagi:
• Pojawienie się komunikatu o zadziałaniu zastępuje komunikat o pobudzeniu
• Sygnalizacja zadziałania, oraz zależnie od nastawy sygnalizacja pobudzenia działa z podtrzymaniem.
Skasowanie podtrzymania według p.5.3
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5.3. Kasowanie sygnalizacji wewnętrznej.
Kasowanie diod i sygnalizacji na wyświetlaczu poprzez :
•
•

Panel operatora (z poziomu menu głównego):
Escape → Kasuj Sygnał → Tak→ Enter.
Wejście zewnętrzne (zaciski 1-2) – o ile tak jest wybrana odpowiednia opcja działania wejścia
(patrz opis w p.3.2).

6. Komunikacja zdalna z urządzeniem przez łącze RS-485.
Port szeregowy RS-485, do lokalnej komunikacji z komputerem PC lub zdalnej komunikacji z
systemem nadrzędnym, z protokołem MODBUS RTU.
Port wyposażony w izolację optyczną na poziomie 2 kV.
Oprogramowanie iZAZ Tools, standardowo dołączone do urządzenia, umożliwia jego zdalną obsługę
w zakresie: konfiguracji wejść i wyjść, wprowadzania i odczytu nastaw, odczytu mierzonych wartości
wielkości wejściowych, odczytu stanu wejść i wyjść, zdalnego kasowania sygnalizacji, odczytu stanu
zabezpieczeń, przeglądania zapisu rejestratora, prezentacji graficznej wynikow pomiarow.
Podłączenie sygnału transmisji:
DATA A – zacisk 22
DATA B – zacisk 21
SIGNAL GROUND – zacisk 20
Pełna tabela rejestrow sygnałow może być wygenerowana z programu obsługi.
Parametry portu:
Bity danych 8
Parzystosc None
Bity stopu 1
Nastawy portu komunikacyjnego:
Adres sieciowy zakresu od 1 do 248;
Prędkość transmisji: 9600,19200, 38400, 57600
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7. SZKIC WYMIAROWY

91.5

64

88

8. INSTALACJA I URUCHOMIENIE
Instalowanie urządzeń dopuszcza się w warunkach określonych w uwagach producenta (p. 1).
Urządzenie przystosowane jest do montażu na szynie TS 35. Wymiary zewnętrzne urządzeń podano
w p.7. Warunkiem przyłączenia urządzenia do sieci elektroenergetycznej jest sprawdzenie czy
parametry instalowanego urządzenia są zgodne z parametrami eksploatacyjnymi sieci. Schemat
połączeń zewnętrznych instalowanego zabezpieczenia przedstawiono na rys.1.
Uruchomienie urządzeń, po zainstalowaniu, można przeprowadzić m. in. w następujący sposób:
załączyć napięcie pomocnicze (Up = Upn, polaryzacja dowolna),
sprawdzić stan diody LED „ZASILANIE”, sygnalizującej poprawną pracę zasilacza iZAZ300,
sprawdzić stan diody LED „OK” sygnalizującej sprawność urządzenia (opis według p5.1),
sprawdzić stan styku „BZ” sygnalizującego sprawność urządzenia,
wprowadzić odpowiednie nastawy dla zabezpieczeń,
wymusić wielkości pomiarowe w obwodach wejściowych, spowodować zadziałanie i sprawdzić
pozostałe właściwości funkcjonalne instalowanego zabezpieczenia.
Po uruchomieniu urządzenia urządzenie można przekazać do eksploatacji.

UWAGA!!!
Podczas pracy urządzenia niektóre jego części mogą znajdować się pod niebezpiecznym
napięciem. Niewłaściwe lub niezgodne z przeznaczeniem zastosowanie urządzenia może
stwarzać zagrożenie dla osób obsługujących, grozi również uszkodzeniem urządzenia.
Montaż i obsługa urządzenia może być wykonywana jedynie przez odpowiednio
przeszkolony personel.
Właściwa i bezawaryjna praca urządzenia wymaga odpowiedniego transportu,
przechowywania, montażu, instalowania i uruchomienia, jak również prawidłowej obsługi,
konserwacji i serwisu.
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9. OBSŁUGA iZAZ100
9.1. Obsługa lokalna za pomocą panelu operatora.

2

1

3

Widok płyty czołowej urządzenia zabezpieczeniowego typu iZAZ100
Na płycie czołowej znajduje się panel operatora, składający się z następujących elementów:
1 – wyświetlacz alfanumeryczny LCD 2x16 znaków - umożliwiający: lokalną obsługę zespołu, odczyt
ustawionych parametrów i wartości bieżących mierzonych wielkości i rejestratorów, podgląd i
edycję nasta
2 – zestaw diod LED sygnalizujących najważniejsze stany pracy urządzenia (opis wg p.5.1),
3 – klawiatura 6 -przyciskowa, przeznaczona do lokalnej obsługi urządzenia,
Panel operatora umożliwia kompleksową obsługę urządzenia w zakresie:
•
•
•
•

programowe włączenie/wyłączenie zespołu,
zmiana nastaw,
odczyt pomiarów i rejestracji parametrów,
testowanie wyjść

KLAWIATURA:
przejście do wybranego elementu menu
zatwierdzenie ustawionej wartości
przejście do funkcji edycji nastawy
przejście do nadrzędnego poziomu menu programu
przerwanie edycji wartości parametru z pominięciem wprowadzonych
zmian
• przemieszczanie kursora w lewo/prawo o jedną pozycję
•
•
•
•
•

• wybór okna w menu programu
• ustawienie cyfry (0-9) w trakcie edycji nastawy
• wybór wartości danego parametru spośród podanych opcji
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9.2. Szczegółowy opis „menu” urządzenia.
9.2.1.

Menu główne. Sygnalizacja zakłóceniowa. Kasowanie sygnalizacji.

ZAZ-En sp. z o.o.
iZAZ100

Okno
zgłoszeniowe

ZSt1 PSt2 ZSt3
PSt4
Okno sygnalizacji

Enter

Enter

ESC

Wyskakujące z każdej pozycji w
menu przy zmianie stanu wektora
sygnalizacji.
Pojawienie się znaku „->” (w
prawym dolnym rogu) lub „<-” (w
lewym górnym rogu) oznacza że
nie wszystkie sygnalizacja
zmieściły się na ekranie. W celu
wyświetlenia następnego okna
sygnalizacji należy wcisnąć
odpowiednio przyciski „<” lub „>”.

Kasowanie WWZ
Nie
TAK
Enter

Kasowanie
sygnalizacji
Wybór opcji przy pomocy
przycisków „<” „>”

iZAZ100
Stan Nast Test

Menu główne
Wybór opcji przy pomocy przycisków
„<” „>”
Zatwierdzenie wyboru przyciskiem
„Enter”

ESC
Przejście do menu stanu
przekaźnika

cd. od p. 9.2.2.1
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Przejście do menu nastaw
przekaźnika

Przejście do menu testu
przekaźnika

cd. od p. 9.2.4
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Menu stanów bieżących. Wyświetlanie pomiarów i rejestracji. Wyświetlanie stanów
wejść/wyjść.
9.2.2.1. Wersja iZAZ-100-T-Io-012.

iZAZ100
Stan Nast Test
ESC

Enter

Menu wyboru wyświetlanych
danych
Wybór opcji przy pomocy przycisków
„<” „>”
Zatwierdzenie wyboru przyciskiem
„Enter”
Wyjście przyciskiem „ESC”

Stan
Pom Wej Wyj Rej
ESC

„Pom”

Enter

Pom: 3Io=100.0mA
3Uo=012.1VΦ=020°

Prezentacja bieżących
wartości wielkości
wejściowych
Wyjście przyciskiem „ESC”

„Wej”
Prezentacja aktualnego
stanu wejścia binarnego
Wyjście przyciskiem „ESC”

StanWejsc:
We1 = 0

„Wyj”

StanWyjsc
BZ=1
K1=1K2=0K3=1K4=1

Prezentacja aktualnego
stanu wyjść przekaźników
Wyjście przyciskiem „ESC”

„Rej”

Ostatnie zakloc.
Pom.zak tzak
ESC

„Zak”
Prezentacja wartości wielkości
wejściowych w trakcie ostatniego
zakłócenia
Wyjście przyciskiem „ESC”

Menu prezentacji wartości
ostatniego zakłócenia
Wybór opcji przy pomocy
przycisków „<” „>”
Zatwierdzenie wyboru
przyciskiem „Enter”
Wyjście przyciskiem „ESC”

Enter

Zak.:3Io=100.0mA
3Uo=012.1VΦ=020°
Czas trwania zak
t = 00.34 [s]

„tzak”
Czas trwania zakłócenia
Wyjście przyciskiem „ESC”
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Testy wyjść. Zmiana hasła dostępu. Wyświetlanie wersji oprogramowania.

iZAZ100
Stan Nast Test
ESC

Enter
Weyfikacja uprawnień
Ustawienie hasła przyciskami
„<” „>” „V” „Λ”
Zatwierdzenie ustawienia przyciskiem
„Enter”
Wyjście przyciskiem „ESC”

Podaj Haslo
[0000]
ESC

Enter

Menu wyboru opcji testów
Z.H
T.W

Test
Z.H T.W Wer Kor
ESC

– zmiana hasła dostępu
– testowanie wyjść przekaźnikowych i diod
świecących
Wer – wyświetlenie wersji oprogramowania
Kor – nastawa korekcji wejść (tylko w wersji
tavrida)
Wybór opcji przyciskami „<” „>”
Zatwierdzenie ustawienia przyciskiem „Enter”
Wyjście przyciskiem „ESC”

Enter

Nowe Haslo:
[0000]
ESC

Ciąg dalszy opisu na stronie
następnej

Enter
Wprowadzenie
nowego hasła
Ustawienie przyciskami
„<” „>” „V” „Λ”
Zatwierdzenie
ustawienia przyciskiem
„Enter”
Wyjście przyciskiem
„ESC”

Potwierdzenie
zapisu

Zapis
Powrot

[ENTER]
[ESC]

Prosze czekac
Restart iZAZ

2014-10-31 5000.51.01.00.Fx.013

Zapis hasła
Po zapisie
powrót do
menu
głównego
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Przejście do zapisu
nastaw korekcji
(zapis analogiczny jak
nastaw konfiguracyjnych)

Test
Z.H T.W Wer Kor
ESC

Enter
ESC

NastawyKorekcji
Io
Uo
Φ

Enter

ESC

Nastawa
korekcji
wejścia
prądowego
Nastawa korekcji
napięcia
(wyliczonej
składowej
zerowej)

Nastawa korekcji
kąta pomiędzy
prądem i
napięciem
zerowym

Odmowa wejścia
w T.W
Test wyjść
dozwolony jest
tylko przy
odstawionym
przekaźniku. Przed
wywołanie funkcji
należy odstawić
przekaźnik.

Nastawa wartości korekcji
Wejście i wyjście z edycji wartości
przyciskiem „Enter”
Zmiana wartości przyciskami „V” „Λ”
„<” „>”
Wyjście do menu poziomu wyższego
przyciskiem „ESC”

NastawyKorekcji
Ior = 1.000
NastawyKorekcji
Uor = 1.000
NastawyKorekcji
Φ
=
003 [°]

May 15 2012
15:34:36
ERROR!
odstaw
Przekaznik
TestWyjsc
BZ=0
K1=0K2=1K3=1K4=0

„Wer” - wersja
oprogramowania
Data i czas kompilacji
programu przekaźnika

Funkcja testu wyjść
Wybór wyjścia przyciskami
„<” „>”
Zmiana stanu przyciskami
„V” „Λ”
BZ – przekaźnik BZ i dioda OK
K1 – przekaźnik K1 i dioda P
K2 – przekaźnik K2 i dioda Z
K3 – przekaźnik K3 i dioda Bl
K4 – przekaźnik K4
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Wejście do menu nastaw. Zapis nastaw.

Menu główne edycji nastaw

iZAZ100
Stan Nast Test

Stan – nastawy zabezpieczeń prądowych
Wzew – nastawy funkcji wejścia zewnętrznego
Stan – przejście do funkcji włączenie / odstawienie
przekaźnika
Wybór opcji przyciskami „<” „>”
Zatwierdzenie ustawienia przyciskiem „Enter”
„ESC” - przejście do procesu zapisu nastaw

Enter

Nastawy Akt.[x]
Stan Bnk1 Bnk2
ESC

Enter

Edycja Nastawy „Stan”

OFF – przekaźnik odstawiony
Bamk1 – stan aktywny z bankiem 1
Bamk2 – stan aktywny z bankiem 2
Bamk1/2 – stan aktywny z bankiem zależnym od stanu
wejścia zewnętrznego
Ustawienie wartości przyciskami „V” „Λ”
Wejście i wyjście z edycji wartości przyciskiem „Enter”
Wyjście do menu poziomu wyższego przyciskiem „ESC”

Menu edycji nastaw

Ustaw stan
Stan = [ON ]
Nastawy
Zab

Enter

Wzew

(identyczne dla każdego z banków
nastaw)
Zab – nastawy zabezpieczeń
prądowych
Wzew – nastawy funkcji wejścia
zewnętrznego
Wybór opcji przyciskami „<” „>”
Zatwierdzenie ustawienia przyciskiem
„Enter”
„ESC” - przejście do procesu zapisu
nastaw

Do menu
głównego

ESC
ESC

Przejście do edycji nastaw
(cd na następnej stronie)

Potwierdzenie
zapisu

Weryfikacja
uprawnień
Ustawienie hasła
przyciskami
„<” „>” „V” „Λ”
Zatwierdzenie
ustawienia
przyciskiem „Enter”
Wyjście przyciskiem
„ESC”

Zapis nastaw
Po zapisie powrót
do menu głównego

2014-10-31 5000.51.01.00.Fx.013

Zapis Nastaw?
NIE
TAK

Enter

Wyjscie [ENTER]
Powrot
[ESC]

Enter

Podaj Haslo
[0000]
Enter

Prosze czekac
Restart iZAZ

ESC

Określenie sposobu
rezygnacji z zapisu
Wyjście – rezygnacja z
edycji nastaw i
powrót do
menu głównego
Powrot – powrót do edycji
nastaw
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Odstawienie/Aktywacja funkcji zabezpieczeniowych. Edycja nastaw wejścia
zewnętrznego. Przejście do nastaw zabezpieczeń.

Nastawy
Zab
Wzew
Enter

Menu nastawy Wzew

ESC

NastawyZab.Zew
Fun tz
Wyj
Enter

ESC

Wybór edytowanego elementu
przyciskami „<” „>”
Wejście i wyjście z edycji
wartości przyciskiem „Enter”
Zmiana wartości przyciskami
„V” „Λ”
Wyjście do menu poziomu
wyższego przyciskiem „ESC”

NastawyWejscia
Funkcja:[Zab]
Nastawa funkcji
Wejście i wyjście z edycji wartości
przyciskiem „Enter”
Zmiana wartości przyciskami „V” „Λ”
„Zab” - zabezpieczenie zewnętrzne
„Bl” - blokada zabezpieczeń
„Kas” - kasowanie WWZ
Wyjście do menu poziomu wyższego
przyciskiem „ESC”

W przypadku nastawy wejścia jako
blokada lub kasowanie WWZ okno nie
jest wyświetlane. Menu włącza się
bezpośrednio do nastawy „Fun”.
Wybór opcji przyciskami „<” „>”
Zatwierdzenie ustawienia przyciskiem
„Enter”
Wyjście do menu poziomu wyższego
przyciskiem „ESC”
Nastawa wyjść przekaźnikowych
P: wyprowadzenie wyjścia Pobudzenie
Z: wyprowadzenie wyjścia Zadziałanie

NastawyZab.Zew
P:[1011]Z:[0101]
Poszczególnym cyfrom odpowiadają
przekaźniki w kolejności K1, K2, K3,
K4 (opcja).
Stan „1” oznacza wyprowadzenie
sygnału na dany przekaźnik.

NastawyZab.Zew
tz = 00.20 [s]
Nastawa czasu działania
Wejście i wyjście z edycji wartości przyciskiem
„Enter”
Zmiana wartości przyciskami „V” „Λ” „<” „>”
Wyjście do menu poziomu wyższego
przyciskiem „ESC”

Podmenu nastaw zabezpieczeń
„Zab.st” nastawy zabezpieczeń
„tmin” nastawa minimalnego czasu
impulsu zadziałanie

Nastawyzabezp.
Zab.St tminW

Przejście do edycji nastaw
(cd na następnej stronie)
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Menu wyboru nastawa poszczególnych zabezpieczeń. Nastawa parametrów wyjść
przekaźnikowych.

Nastawyzabezp.
Zab.St Par.Wy
Enter

„Zab.St”
Przejście do edycji
nastaw

N/W.Wy – nastawy negacji i podtrzymania
wyjść
tminW – nastawa minimalnego czasu
impulsu „Zadziałania”
Wybór opcji przyciskami „<” „>”
Zatwierdzenie ustawienia przyciskiem
„Enter”
„ESC” - przejście do procesu zapisu nastaw

ESC

Nastawyzabezp.
N/M.Wy tminW

iZAZ100-T-Io-012 od p. 9.2.7

Nastawa negacji (N) i
podtrzymania dzialania (M) wyjść
przekaźnikowych
Wybór edytowanego elementu
przyciskami „<” „>”
Wejście i wyjście z edycji wartości
przyciskiem „Enter”
Zmiana wartości przyciskami „V” „Λ”
Wyjście do menu poziomu wyższego
przyciskiem „ESC”

Nastawa podtrzymnia świecenia
diody pobudzenie.
Wybór edytowanego elementu
przyciskami „<” „>”
Wejście i wyjście z edycji wartości
przyciskiem „Enter”
Zmiana wartości przyciskami „V” „Λ”
Wyjście do menu poziomu wyższego
przyciskiem „ESC”

Nastawa minimalnego czasu
impulsu „Zadziałanie”
Wejście i wyjście z edycji wartości
przyciskiem „Enter”
Zmiana wartości przyciskami „V”
„Λ” „<” „>”
Wyjście do menu poziomu
wyższego przyciskiem „ESC”

2014-10-31 5000.51.01.00.Fx.013

Menu nastaw parametrów wyjść:

Enter

ESC

Menu nastaw negacji i
podtrzymania wyjść:

N/W._K – nastawy wyjść
przekaźnikowych
M LED – nastawa podtrzymania
diody pobudzenie
Wybór opcji przyciskami „<” „>”
Zatwierdzenie ustawienia przyciskiem
„Enter”
„ESC” - przejście do procesu zapisu
nastaw

Neg./Pod.Wy.
N/M_K
M LED
Enter

ESC

Poszczególnym cyfrom
odpowiadają przekaźniki w
kolejności K1, K2, K3,
K4(opcja).
Stan „1” oznacza
uaktywnienie
negacji/podtrzymania
odpowiedniego przekaźnika.

Neg/Pod.Wy.Prz.
N:[1010]M:[0000]
Pod.P.LED [St1]
P:[100100000]
Stan „1”, kolejnych cyfr oznacza uaktywnienie
podtrzymania od pobudzenie odpowiadającego mu
zabezpieczenia. Oznaczenie wskazywanego
zabezpieczenia pojawia się w prawym górnym rogu.

NastawyZabezp.
tiw= 00.20 [s]

Dokumentacja Techniczno - Ruchowa
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Menu nastaw zabezpieczeń ziemnozwarciowych. (wersja iZAZ100-T-Io-012).

NastawyZabezp.
St1 St2 St3 St4
Enter

Podmenu nastaw poszczególnych
stopni
Wybór opcji przyciskami „<” „>”
Zatwierdzenie ustawienia
przyciskiem „Enter”
Wyjście do menu poziomu wyższego
przyciskiem „ESC”
Kon – nastawa konfiguracji
Chr – nastawa parametrów
charakterystyki działania
tz
– nastawa czasu działania
Wyj – nastawa konfiguracji wyjść

Podmenu nastaw stopni
zabezpieczenia
Wybór opcji przyciskami „<” „>”
Zatwierdzenie ustawienia
przyciskiem „Enter”
Wyjście do menu poziomu
wyższego przyciskiem „ESC”

ESC

NastawySt1
Kon Chr tz

Wyj

NastawySt2
Kon Chr tz

Wyj

NastawySt3
Kon Chr tz

Wyj

NastawySt4
Kon Chr tz

Wyj

Przejście do edycji nastaw
poszczególnych stopni
(opis nastaw pojedynczego stopnia
na stronie następnej)
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Wyj

ESC

NastawySt1
Typ=Io>
NastawySt1
Ior Uor Yor Φch

Przejście do edycji nastaw
poszczególnych stopni
(opis nastaw pojedynczego stopnia
na stronie następnej)

NastawySt1
tz = 00.50 [s]
NastawySt1
P:[1010]Z:[0100]
Poszczególnym cyfrom odpowiadają
przekaźniki w kolejności K1, K2, K3,
K4(opcja).
Stan „1” oznacza wyprowadzenie
sygnału na dany przekaźnik.

2014-10-31 5000.51.01.00.Fx.013
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Nastawa konfiguracji
Wybór edytowanego elementu
przyciskami „<” „>”
Wejście i wyjście z edycji wartości
przyciskiem „Enter”
Zmiana wartości przyciskami „V” „Λ”
Wyjście do menu poziomu wyższego
przyciskiem „ESC”
Typ - nastawa typu i aktywności
OFF – stopień odstawiony
Io>
– nadprądowy
Uo> – nadnapięciowy
Io>blU – nadprądowy z blokadą
kierunkową
IoK> – nadprądowy kierunkowy
Yo> – admitancyjny
YoK> – admitancyjny kierunkowy

Podmenu nastaw poszczególnych
parametrów charakterystyki
Wybór opcji przyciskami „<” „>”
Zatwierdzenie ustawienia przyciskiem
„Enter”
Wyjście do menu poziomu wyższego
przyciskiem „ESC”
Ior
– nastawa prądu
Uor – nastawa napięcia
Yor – nastawa admitancji
Φch – przejście do podmenu nastawy
kąta i kierunku

Nastawa czasu działania
Wejście i wyjście z edycji wartości
przyciskiem „Enter”
Zmiana wartości przyciskami „V” „Λ”
„<” „>”
Wyjście do menu poziomu wyższego
przyciskiem „ESC”

Nastawa wyjść przekaźnikowych
P: wyjście Pobudzenie
Z: wyjście Zadziałanie
Wybór edytowanego elementu
przyciskami „<” „>”
Wejście i wyjście z edycji wartości
przyciskiem „Enter”
Zmiana wartości przyciskami „V”
„Λ”
Wyjście do menu poziomu wyższego
przyciskiem „ESC”
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NastawySt1
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Enter
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Nastawa wartości rozruchowej
Wejście i wyjście z edycji wartości
przyciskiem „Enter”
Zmiana wartości przyciskami „V” „Λ”
„<” „>”
Wyjście do menu poziomu wyższego
przyciskiem „ESC”
Uwaga: Nastawy aktywne zależnie
od wyboru typu charakterystyki
działania. Nastawianie nieaktywnych
parametrów jest dozwolone, ale nie
wymagane.

Wyj

ESC

NastawySt1
3Ior = 023

Nastawa prądu zerowego

[A]

NastawySt1
3Uor = 06.2 [kV]
NastawySt1
Yor = 01.21[mS]
NastawySt1
Φch
Dir
Enter

Nastawa kąta
charakterystycznego
Nastawa kierunku mocy zwarciowej:
do szyn – działanie gdy prąd zerowy
płynie z obiektu
zabezpieczanego
od szyn – działanie gdy prąd zerowy
płynie do obiektu
zabezpieczanego
bez kier – działanie gdy prąd zerowy
płynie z w obu kierunkach

iZAZ100-T-Io

Nastawa napięcia zerowego

Nastawa admitancji składowej
zerowej

Podmenu nastaw kąta i kierunku
Wybór opcji przyciskami „<” „>”
Zatwierdzenie ustawienia przyciskiem
„Enter”
Wyjście do menu poziomu wyższego
przyciskiem „ESC”
Φch – nastawa kąta w stopniach
pojemnościowych
Dir – nastawa kierunku

ESC

NastawySt1
Φch =
23 [°p]

NastawySt1
Dir = do szyn
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PRZEGLĄDY I KONSERWACJA

Urządzenie zabezpieczające typu iZAZ100 ma wbudowane procedury autokontroli, co zapewnia
ciągłe monitorowanie jego pracy. Ponadto, wykorzystując opcje programu obsługi, umożliwiające
podgląd wartości sygnałów wejściowych analogowych oraz stanów wejść/wyjść dwustanowych,
możliwa jest bieżąca kontrola poprawnej pracy urządzenia.
Nie jest konieczna specjalna obsługa konserwacyjna, bądź okresowe testowanie urządzenia iZAZ100.
Jednak ze względu na funkcje, spełniane przez urządzenie, wskazane jest okresowe sprawdzanie
poprawnego działania. Producent zaleca wykonywanie takiego sprawdzenia raz w roku lub po okresie
wyłączenia z eksploatacji dłuższym niż 30 dni. Niezależnie od długości przerwy w pracy urządzenia
sprawdzenie należy wykonywać, jeśli były prowadzone prace związane z obwodami wtórnymi pola.
Zaleca się następującą procedurę postępowania:
- Pomiar wielkości, doprowadzonych do wejść pomiarowych urządzenia (prądów i napięć)
i porównanie wyników z wartościami prezentowanymi na panelu operatora lub w programie obsługi.
- Test zewnętrznych obwodów wejściowych, realizowany przez podanie na poszczególne wejścia
dwustanowe napięcia sterującego i kontrolowanie, czy dane wejście jest właściwie obsługiwane
przez urządzenie (podgląd stanu wejścia dwustanowych poprzez panel operatora.
- Test obwodów zewnętrznych wyjściowych, wykonywany przez pobudzanie poszczególnych
przekaźników wyjściowych za pomocą funkcji testowania wyjść poprzez panel operatora.
Powyższa procedura może być uzupełniona o sprawdzenie działania poszczególnych zabezpieczeń,
wchodzących w skład zespołu.
Co 5 lat wskazane jest wykonanie prób działania zabezpieczeń z wymuszaniem prądów i napięć
w obwodach pierwotnych.

2014-10-31 5000.51.01.00.Fx.013
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SPOSÓB ZAMAWIANIA

Sposób zamawiania

iZAZ100 –

–

–

Ilość wyjść przekaźnikowych / wariant konfiguracji
programowej:
3 – przekaźnik sprawności BZ oraz 3 przekaźniki programowalne
4 – przekaźnik sprawności BZ oraz 4 przekaźniki programowalne
A – przekaźnik sprawności BZ, 3 przekaźniki programowalne oraz
wejście czujnika błysku do zabezpieczenia łukochronnego
T – przekaźnik sprawności BZ, 3 przekaźniki programowalne,
dodatkowe wejście dwustanowe do przełączania banku
nastaw oraz wejścia pomiarowe specjalne, przystosowane do
transformatorów powietrznych.
W zależności od wariantu lista funkcji zabezpieczeniowych
i dodatkowych według tabeli 1 na str. 3

Konfiguracja kanałów analogowych:
I1 – trzy wejścia prądowe IL1, IL2, IL3: In=1 A (rys. 1a)
I5 – trzy wejścia prądowe IL1, IL2, IL3: In=5 A (rys. 1a)
Io – wersja ziemnozwarciowa: wejście składowej przeciwnej
prądowe 3Io i napięciowe 3Uo: Un=100 V (rys. 1b)
U1 – trzy wejścia napięciowe UL1, UL2, UL3: Un=100 V (rys. 1c)
U2 – trzy wejścia napięciowe UL1, UL2, UL3: Un=230 V (rys. 1d)
Napięcia znamionowe pomocnicze (zasilające i sterujące):
012 – Upn=12 VDC
024 – Upn=24 VDC
048 – Upn=48 VDC
060 – Upn=60 VDC
220 – Upn=220 VDC / 230 VAC
Przykłady zamówienia.
iZAZ100-3-I1-220 –Przekaźnik zabezpieczeniowy typu iZAZ100 w wariancie z 3 przekaźnikami programowalnymi
w wykonaniu prądowym o wartości znamionowej 1 A, zasilany z napięciem pomocniczym Upn=220 VDC lub
230 VAC.
iZAZ100-4-Io-220 –Przekaźnik zabezpieczeniowy typu iZAZ100 w wariancie z 4 przekaźnikami programowalnymi
w wykonaniu ziemnozwarciowym, zasilany napięciem pomocniczym Upn=220 VDC lub 230 VAC.
Uwaga: W wyniku prowadzenia ciągłych prac rozwojowych Producent zastrzega możliwość wprowadzania
zmian w produkowanych wyrobach. Dokument niniejszy należy traktować jako informację o wyrobach, a nie
ofertę sprzedaży.
Zamówienia należy kierować na adres:
ZAZ-En sp. z o.o. , ul. Grota Roweckiego 32, 43-100 Tychy
tel. +48 32 726 69 23, faks +48 32 494 48 85
biuro@zaz-en.pl, http://zaz-en.pl
Copyright  2012 ZAZ-En . Wszelkie prawa zastrzeżone.
Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie części lub całości tego dokumentu w
jakiejkolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy ZAZ-En są zabronione.
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