Reklozer KTR

-2-

SPIS TREŚCI
1

Używane skróty ........................................................................................................................... 5

2

Wprowadzenie ............................................................................................................................. 8
2.1

3

4

2.1.1

Kompetencje personelu ................................................................................................. 8

2.1.2

Rodzaj zagrożenia ......................................................................................................... 8

2.1.3

Zasady bezpieczeństwa ................................................................................................ 9

2.2

Zastosowanie .................................................................................................................... 9

2.3

Odbiór dostaw, kontrola kompletności ............................................................................ 10

Budowa i wyposażenie .............................................................................................................. 10
3.1

Komponenty .................................................................................................................... 10

3.2

Sposób oznaczania zespołów ........................................................................................ 13

3.3

Identyfikacja urządzeń .................................................................................................... 14

3.4

Plombowanie .................................................................................................................. 15

3.5

Świadectwo Kontroli Jakości. ......................................................................................... 16

3.6

Pakowanie ...................................................................................................................... 16

3.7

Transport......................................................................................................................... 17

3.8

Przechowywanie ............................................................................................................. 18

3.9

Utylizacja ......................................................................................................................... 18

3.10

Gwarancja ....................................................................................................................... 18

Zespół łączeniowy OSM ............................................................................................................ 19
4.1

Specyfikacja techniczna ................................................................................................. 19

4.1.1

Zgodność ze standardami ........................................................................................... 19

4.1.2

Podstawowe parametry techniczne ............................................................................. 19

4.1.3

Wartości znamionowe ................................................................................................. 20

4.1.4

Parametry czujników pomiarowych ............................................................................. 20

4.1.5

Zdolność łączeniowa ................................................................................................... 21

4.2

5

Informacje związane z bezpieczeństwem obsługi ............................................................ 8

Konstrukcja ..................................................................................................................... 21

4.2.1

Opis konstrukcji ........................................................................................................... 21

4.2.2

Przekrój zespołu łączeniowego OSM .......................................................................... 23

4.2.3

Rysunki techniczne zespołu łączeniowego OSM ........................................................ 24

4.2.4

Zaciski obwodów głównych ......................................................................................... 25

4.2.5

Przekładniki prądowe i napięciowe. ............................................................................ 26

4.2.6

Uchwyt otwierania ręcznego ....................................................................................... 27

4.2.7

Wskaźnik stanu wyłącznika ......................................................................................... 27

4.2.8

Pałąk wsporczy............................................................................................................ 28

Zespół sterowniczy RC .............................................................................................................. 29
5.1
5.1.1

Budowa ........................................................................................................................... 29
RC/TEL-05E ................................................................................................................ 29

Instrukcja obsługi

1409

Reklozer KTR

6

7

-3-

5.1.2

Obudowa ..................................................................................................................... 31

5.1.3

Konsola operatorska (CPM/TEL-01E) ......................................................................... 32

5.1.4

Moduł sterowania reklozerem (RCM/TEL-02) ............................................................. 33

5.1.5

Moduł zasilania (PSFM/TEL-01) ................................................................................. 34

5.1.6

Moduł wejść i wyjść dwustanowych I/O (IOM) ............................................................ 35

5.1.7

Moduł Bluetooth (BTM)................................................................................................ 36

5.1.8

Akumulator .................................................................................................................. 37

5.1.9

Urządzenie łączności i zdalnego sterowania (RTU).................................................... 37

5.1.10

Okablowanie (WA)....................................................................................................... 37

5.1.11

Rysunki wymiarowe ..................................................................................................... 39

5.1.12

Okablowanie ................................................................................................................ 44

5.2

Przewód sterowniczy CC/TEL ........................................................................................ 45

5.3

Dane techniczne ............................................................................................................. 46

5.3.1

Podstawowe parametry techniczne ............................................................................. 46

5.3.2

Pomiary ....................................................................................................................... 46

5.3.3

Filtracja ........................................................................................................................ 47

5.3.4

Dokładność zabezpieczeń ........................................................................................... 48

5.3.5

Wymagania elektromagnetyczne (EMC) ..................................................................... 48

5.3.6

Moduł wejść/wyjść dwustanowych I/O (IOM) .............................................................. 48

5.3.7

Akumulator (AB) .......................................................................................................... 49

5.3.8

Moduł Bluetooth (opcjonalny) ...................................................................................... 49

5.3.9

Sterowniki telemechaniki RTU (wyposażenie opcjonalne) .......................................... 50

Akcesoria ................................................................................................................................... 51
6.1

Zestaw montażowy reklozera (wyposażenie opcjonalne) .............................................. 51

6.2

Zestaw montażowy transformatora zasilającego (wyposażenie opcjonalne) ................. 52

6.3

Ograniczniki przepięć (wyposażenie opcjonalne) ........................................................... 52

Instalacja .................................................................................................................................... 52
7.1

Rozpakowanie ................................................................................................................ 52

7.2

Przygotowanie zespoły sterowniczego RC ..................................................................... 53

7.2.1

Czynności wstępne...................................................................................................... 53

7.2.2

Wymiana / instalacja akumulatora ............................................................................... 54

7.2.3

Instalacja łączności RTU ............................................................................................. 55

7.2.4

Instalacja modułu I/O ................................................................................................... 56

7.2.5

Instalacja modułu Bluetooth (BTM/TEL-02) ................................................................ 57

7.2.6

Trwałość akumulatora ................................................................................................. 57

7.2.7

Podłączenia zasilania zewnętrznego do RC/TEL-05E ................................................ 59

7.2.8

Połączenie z komputerem PC ..................................................................................... 62

7.2.9

Pobieranie ustawień .................................................................................................... 62

7.2.10

Podłączenie kabla sterowniczego ............................................................................... 62

7.2.11

Testowanie CPM ......................................................................................................... 62

Instrukcja obsługi

1409

Reklozer KTR

-4-

7.2.12

Testowanie modułu zasilania ...................................................................................... 63

7.2.13

Testowanie działania zespołu łączeniowego OSM ..................................................... 63

7.2.14

Testowanie zabezpieczeń ........................................................................................... 63

7.2.15

Wstępne badanie wejść/wyjść cyfrowych IOM ............................................................ 64

7.2.16

Badanie kompletacji .................................................................................................... 64

7.3

Przygotowanie modułu łączeniowego OSM ................................................................... 64

7.3.1

Testy działania reklozera KTR .................................................................................... 64

7.3.2

Test rezystancji styków głównych ............................................................................... 65

7.3.3

Test wysokonapięciowy ............................................................................................... 66

7.4

Montaż reklozera KTR .................................................................................................... 68

7.4.1

Transport do miejsca instalacji .................................................................................... 68

7.4.2

Instalacja OSM ............................................................................................................ 68

Instrukcja obsługi

1409

Reklozer KTR

-5-

1 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
Instrukcja obsługi
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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
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
OSM – zespół łączeniowy
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
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VU – układ zabezpieczenia od asymetrii napięcia
ZSC – tryb koordynacji stref
WA – okablowanie zespołów
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2 Wprowadzenie
Reklozery (wyłączniki zintegrowane z automatyką zabezpieczeniową) typu KTR przeznaczone są
do instalowania w sieciach SN jako elementy linii napowietrznych oraz stacji elektroenergetycznych
o napięciu znamionowym od 6 kV do 27 kV. Reklozer KTR może pracować jako samodzielne
urządzenie lub jako element większego systemu sterowania i nadzoru sieci elektroenergetycznej.
Dzięki posiadanym możliwościom komunikacyjnym, może zostać zintegrowany z systemami SCADA
stosowanymi w sieciach rozdzielczych SN. Zastosowanie reklozerów KTR w sieciach SN pozwala
znacznie zredukować czas trwania przerw w dostawach energii do odbiorców oraz zwiększyć
niezawodność pracy sieci.
W reklozerze KTR wykorzystano najnowocześniejsze technologie opracowane i rozwijane w ciągu
ostatniej dekady przez firmę Tavrida Electric.
Niniejsze instrukcja przedstawia reklozer typu KTR 27 składający się z:
−

zespołu łączeniowego OSM/TEL-27-12.5/630-205

−

zespołu sterowniczego RC/TEL-05E

−

przewodu sterowniczego CC/TEL-01

W celu zapewnienia długiej, bezawaryjnej pracy aparatu, został on poddany gruntownym badaniom
typu przeprowadzonym przez producenta i niezależne laboratoria.

2.1 Informacje związane z bezpieczeństwem obsługi
Instrukcja obsługi reklozera KTR nie może być traktowana jako zamiennik dla wiedzy i umiejętności
obsługi. Prace związane z instalacją, eksploatacją i serwisem reklozera powinny być wykonywane
wyłącznie przez wykwalifikowany i doświadczony personel, przeszkolony w zakresie konstrukcji
aparatu, stosujący związane z obsługą urządzeń elektrycznych zasady bezpieczeństwa pracy.

2.1.1 Kompetencje personelu
Do obowiązków użytkownika reklozera KTR należy zapewnienie kompetentnego personelu
instalującego i obsługującego aparat.

2.1.2 Rodzaj zagrożenia
Instrukcja zwraca uwagę na 3 typy zagrożeń. Zostały one w tekście odpowiednio oznaczone:

ZAGROŻENIE:

Wskazuje

zagrożenie,

które

może

doprowadzić

do śmierci lub poważnych obrażeń.

OSTRZEŻENIE: Wskazuje niebezpieczną sytuację, która może doprowadzić
do śmierci lub poważnych obrażeń.
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potencjalnie

Wskazuje

niebezpieczną

sytuację,

która

może

doprowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzenia sprzętu.

2.1.3 Zasady bezpieczeństwa
Podstawowe zagrożenia odnoszące się do urządzeń przedstawionych w instrukcji, zostały opisane
poniżej. Dodatkowe symbole zagrożeń, wskazujące konkretne niebezpieczne czynności znajdują się
w tekście.

ZAGROŻENIE: Do

śmierci lub poważnych obrażeń mogą prowadzić prace

z zespołem łączeniowym OSM, jego zaciskami i obudową. Serwis może być
podejmowany tylko gdy urządzenie jest odizolowane od źródeł napięcia.

OSTRZEŻENIE: Do

śmierci lub poważnych obrażeń podczas instalacji lub

pracy z urządzeniami przedstawionymi w instrukcji może prowadzić nieprzestrzeganie
procedur bezpieczeństwa zatwierdzonych dla danej jednostki organizacyjnej.

OSTRZEŻENIE:

Symbol wiąże się z obowiązkiem przeczytania instrukcji

przed rozpoczęciem pracy z urządzeniami opisanymi w niniejszej instrukcji obsługi.
Niewłaściwa obsługa, montaż, eksploatacja i konserwacja mogą spowodować śmierć,
poważne obrażenia ciała lub uszkodzenia sprzętu.

OSTRZEŻENIE:
z przeznaczeniem

doboru

Symbol

dotyczy

urządzeń.

obowiązku

Urządzenia

właściwego,

muszą

być

zgodnego

zainstalowane,

użytkowane i konserwowane przez kompetentny personel, który został przeszkolony
i rozumie wszystkie procedury bezpieczeństwa.

2.2 Zastosowanie
Niniejsza instrukcja zawiera podstawowe informacje o sprzęcie. Informacje nie obejmują
wszystkich wariantów i odmian sprzętu oraz realizowanych funkcji. W celu uzyskania szczegółowych
informacji należy skontaktować się z Tavrida Electric Polska sp. z o.o.
Tavrida Electric zastrzega sobie prawo wprowadzania w opisanych urządzeniach zmian wynikających
z postępu technicznego.
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2.3 Odbiór dostaw, kontrola kompletności
Wyroby Tavridy Electric są produkowane, składane i testowane w fabryce przed ich spakowaniem.
Prosimy o sprawdzenie odbieranego towaru, czy nie nastąpiło uszkodzenie opakowań. Jeśli zostało
stwierdzone uszkodzenie prosimy o rozpakowanie urządzenia i szczegółowe zbadanie produktu pod
kątem ewentualnych uszkodzeń transportowych. Jeśli zostaną stwierdzone uszkodzenia, prosimy
o wypełnienie razem z przewoźnikiem protokołu reklamacyjnego opisującego szkodę.

3 Budowa i wyposażenie
3.1 Komponenty
Reklozer KTR składa się z następujących zespołów:
1. Zespołu łączeniowego OSM/TEL-27-12.5/630-205 przeznaczonego do wykonywania operacji
łączeniowych w sieciach o maksymalnym napięciu znamionowym 27 kV. Integralną częścią jest układ
pomiarowy, mierzący poszczególne napięcia i prądy w obwodzie głównym.

Specyfikacja dostawy:
1.1. Zespół łączeniowy.
1.2. Uchwyt otwierania ręcznego.
1.3. Świadectwo kontroli jakości.

Zespół łączeniowy OSM/TEL
2. Zespołu sterowniczego RC/TEL-05E – jest to urządzenie mikroprocesorowe. Pełni funkcje
automatyki

zabezpieczeniowej

(zawiera

m.in.

zabezpieczenia

od

zwarć

międzyfazowych

i doziemnych, czułe zabezpieczenie ziemnozwarciowe, automatykę SPZ), układu rejestracji danych
pomiarowych oraz urządzenia do współpracy z nadrzędnym systemem dyspozytorskim
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Specyfikacja dostawy:
2.1 Zespół sterowniczy RC.
2.2 Moduł(y) wejść / wyjść
dwustanowych IOM/TEL (opcja).
2.3 Moduł Bluetooth (opcja).
2.4. Kabel USB 2.0.
2.5 Zestaw narzędzi GTK/TEL-01.
Zespół sterowniczy RC/TEL-05E
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Uwaga:
Moduł wejść / wyjść dwustanowych IOM/TEL umożliwia sterowanie i wizualizację pracy reklozera.
Dostępne są dwa typy modułów:
- IOM/TEL-100/250-03 (napięcie znamionowe: 100-220 V);
- IOM/TEL-12/60-04 (napięcie znamionowe: 12-60 V).
W zespole sterowniczym można zamontować moduł I/O. Napięcie znamionowe modułu powinno
zostać określona w zamówieniu.
Moduł Bluetooth, umożliwia bezprzewodowe połączenie punkt-punkt pomiędzy modułem RC
a komputerem. Moduł Bluetooth jest wyposażeniem opcjonalnym i powinien być wyraźnie określony
w zamówieniu.
Kabel USB 2.0 jest używany do lokalnego połączenia inżynierskiego - komputera PC z modułem
RC.
Zestaw

narzędzi

GTK/TEL-01

jest

używany

w

trakcie

podłączania

zasilania

i

kabli.

3. Przewodu sterowniczego CC/TEL-01-xx umożliwiającego połączenie zespołu sterowniczego
RC/TEL z zespołem łączeniowym OSM/TEL. Dostępne są przewody o długości 7, 10 i 12 metrów.
(symbol XX w oznaczenie) Długość przewodu powinna zostać ustalona na etapie przygotowywania
zamówienia.

Specyfikacja dostawy:

3.1 Przewód sterowniczy.

4. Oprogramowania inżynierskiego TELARM przeznaczonego do:
•

Modelowania

sieci

dystrybucyjnej

przy użyciu TELARM Network Editor.
•

Automatycznych

i koordynacji

obliczeń

zabezpieczeń

nastaw
przy

wykorzystaniu TELARM Autocoordination
algorithm (z możliwością wprowadzania
zmian ręcznie)
•

Edycji i przygotowania typowych

nastaw

reklozerów:

ustawienia

komunikacji, ustawienia systemowe.
Instrukcja obsługi
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Sprawdzania ustawień przy użyciu

TELARM Simulation tool
•

Wprowadzenie nastaw zabezpieczeń

•

Przeglądu dziennika zdarzeń

Uwaga:
TELARM jest dostarczany na płycie CD.
5. Zestawu instrukcji:

•

Instrukcja obsługi - Instalacja i obsługa.

•

Instrukcja obsługi – Zasada działania.

Wyposażenie opcjonalne:
Wyposażenie opcjonalne (np. napowietrzny transformator zasilający zespół sterowniczy 500VA)
jest dostarczane zgodnie ze specyfikacją ustaloną w zamówieniu.

3.2 Sposób oznaczania zespołów
Zespoły łączeniowe oznaczane są w następujący sposób:
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Zespoły sterownicze oznaczane są w następujący sposób:

Przewody sterownicze oznaczane są w następujący sposób:

3.3 Identyfikacja urządzeń
Reklozer KTR posiada aluminiowe tabliczki znamionowe oraz oznaczenia umieszczone w miejscach
pokazanych na poniższych rysunkach. Znaki na tabliczkach zostały wykonane w technologii fotochemicznej.
Numery seryjne i rok produkcji urządzenia wykonane są 3 mm numeratorami.
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3.4 Plombowanie
Zespół łączeniowy jest zaplombowany dwiema etykietami, pokazanymi na poniższych rysunkach.

Każda próba zerwania lub uszkodzenia plomby spowoduje pojawienie się ukrytego znaku „OPENED”
(„otwarto”)
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Gwarancja producenta nie obejmuje urządzeń z uszkodzonymi lub usuniętymi plombami. Zespół
sterowniczy i przewód sterowniczy nie są plombowane. Plombowane są tylko moduły zainstalowane w
zespole sterowniczym.

3.5 Świadectwo Kontroli Jakości.
Przed wysyłką, każdy reklozer KTR jest poddawany standardowej kontroli. Świadectwo potwierdzające
przeprowadzoną kontrolę techniczną wygląda następująco:

3.6 Pakowanie
Zespoły łączeniowy i sterowniczy reklozera KTR są pakowane oddzielnie. Zespół OSM z kablem
CC w pudło tekturowe, zespól RC w skrzynię drewnianą. Wymiarach opakowań przedstawiono w
poniższej tabeli.
Element KTR

Długość
mm

Szerokość, mm

Wysokość,
mm

Masa netto, kg

Masa brutto,
kg

OSM/TEL-27-12.5/630-215

820

820

920

72

82

RC/TEL-05E

970

550

450

29

40

CC/TEL-01-07

-

-

-

5

-

CC/TEL-01-10
CC/TEL-01-12

-

-

-

7
9

-
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Przewód sterowniczy CC/TEL-01-07 (CC/TEL-01-10, CC/TEL-01-12) jest pakowany z modułem
łączeniowym OSM. Instrukcje dotyczące załadunku i numery identyfikacyjne (IDs) skrzyń podane są
na etykietach przyklejonych na bokach skrzyń. Kody kreskowe mają format 128C.
Element KTR

Opakowanie

Części znajdujące się
w środku

Naklejka identyfikacyjna

OSM/TEL &
CC/TEL

RC/TEL

Na dwóch sąsiadujących stronach skrzyni umieszczone są symbole obrazkowe: "THIS WAY UP"
(do góry tą stroną), "FRAGILE" (materiały kruche), "KEEP AWAY FROM RAIN" (chronić przed
deszczem) i "EXTERNAL LOAD LIMIT" (maksymalny nacisk zewnętrzny).

,

Dwa moduły łączeniowe OSM spakowane i gotowe do
transportu.

3.7 Transport
Reklozer KTR może być transportowany dowolnymi środkami transportu w przeznaczonych dla
niego skrzyniach. Podczas transportu urządzenie należy chronić przed wodą. W przypadku transportu
lotniczego skrzynie powinny być umieszczone w ogrzewanej, ciśnieniowej kabinie. Przenoszenie
powinno odbywać się zgodnie z instrukcjami umieszczonymi na skrzyniach. Przenosić należy
ostrożnie, chroniąc aparaty przed upadkiem i uszkodzeniem.
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3.8 Przechowywanie
Zespoły powinny być przechowywane w zamkniętym, suchym pomieszczeniu w temperaturze otoczenia
od -50° C do +55° C. Średnia wilgotność w ciągu roku nie powinna przekraczać 75% w temperaturze
+50° C.

3.9 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.

3.10 Gwarancja
Okres gwarancji obejmujący wady fabryczne reklozera KTR wynosi 2 lata od daty produkcji. Firma
TAVRIDA ELECTRIC ponosi wszystkie koszty związane z naprawą / wymianą oraz dostawą niezbędnych
podzespołów do klienta. W przypadku gdy warunki oraz okres gwarancji zawarte w niniejszej instrukcji
różnią się od zawartych w umowie dostawy, nadrzędne pozostają warunki z umowy. TAVRIDA ELECTRIC
w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za starty pośrednie związane z wadliwym działaniem
reklozera KTR.
Udzielona gwarancja jest ważna, gdy:
a) Urządzenie

zostało

zakupione

bezpośrednio

w

firmie

TAVRIDA

ELECTRIC

lub

u autoryzowanego dystrybutora TAVRIDA ELECTRIC EXPORT;
b) Urządzenie było właściwie eksploatowane, zgodnie z wymaganiami i w warunkach określonych
w niniejszym dokumencie;
c) W środowisku pracy lub jego pobliżu można jednoznacznie wykluczyć działanie szkodliwych
czynników takich jak nadmierne grzanie, zimno lub wilgoć (wykraczające poza znamionowe
warunki pracy określone w specyfikacji producenta) lub w przypadku gdy użytkownik
jednoznacznie potwierdzi, że takie czynniki nie wpływały na prawidłową pracę urządzenia;
d) Urządzenie było przechowywane w warunkach określonych w punkcie 3.7 tej instrukcji;
e) Urządzenie nie było narażone na działanie siły wskutek upadku, uderzenia pioruna lub
wystąpienia napięcia wykraczającego poza zakresy potwierdzone przeprowadzonymi próbami;
f)

Niewłaściwe działanie urządzenia nie jest spowodowane: nieprawidłowym podłączeniem,
wykonaniem błędnych czynności łączeniowych lub zawinione działaniem osób trzecich;

g) Urządzenie posiada nienaruszone oryginalne plomby gwarancyjne TAVRIDA ELECTRIC.
Okres gwarancji na podzespoły reklozera KTR wynosi 2 lata od daty produkcji. Gwarancja udzielona
przez producenta jest ważna pod warunkiem przestrzegania wymagań i warunków użytkowania podanych
w dokumentacji. Firma TAVRIDA ELECTRIC ponosi koszty związane z naprawą lub wymianą
uszkodzonego podzespołu oraz koszty transportu tego elementu do klienta. Firma TAVRIDA ELECTRIC
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w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za straty pośrednie związane z wadliwym działaniem lub
uszkodzeniem zespołów wchodzących w skład reklozera KTR.

4 Zespół łączeniowy OSM
4.1 Specyfikacja techniczna
4.1.1 Zgodność ze standardami
Zespół łączeniowy OSM spełnia następujące standardy:
•

IEEE C37.60-2003 - Wymagania ogólne;

•

IEC 62271-111 – Wymagania ogólne;

•

IEC 60265-1 – Wymagania ogólne;

•

IEC 60255-21-1 Class 1 - Odporność na wibracje (poz. wisząca);

•

IEC 60255-21-1 Class 2 - Odporność na wibracje (poz. wisząca);

•

IEC 60255-21-2 Class 1 - Odporność na udary (poz. wisząca);

•

IEC 60255-21-2 Class 2 - Odporność na udary (poz. wisząca);

•

IEC 60255-21-2 Class 1 – Odporność na udar pojedynczy;

•

IEC 60255-21-3 Class 1 – Odporność na wstrząsy sejsmiczne;

4.1.2 Podstawowe parametry techniczne
Oznaczenie producenta
Rodzaj i typ urządzenia
Obudowa zespołu łączeniowego OSM

OSM/TEL-27-12.5/630-205
urządzenie napowietrzne, montaż na słupie, izolacja stała
i powietrzna, próżniowa komora łączeniowa.
stop aluminiowy, oksydowany, z zewnątrz pokryty warstwą
farby proszkowej.

Napęd

elektromagnesowy

Pomiar prądu
Pomiar napięcia

6 x cewka rogowskiego
6 x pojemnościowy dzielnik napięcia

Wymiary zespołu łączeniowego OSM (dł. x szer. x wys.)

740x703x720

Masa w kg

72

Typ izolatorów przepustowych

guma silikonowa z wbudowanymi połączeniami

Odległość między fazami, mm

294

Odległość faza-ziemia, mm

296

Droga upływu, mm

860

Stopień ochrony obudowy

IP 65

Trwałość użytkowa

25 lat

Zakres temperatur otoczenia,°C

– 40 to +55

Promieniowanie słoneczne

≤ 1,1kW/m2

Wilgotność

0 – 100%

Maksymalna wysokość instalowania nad poziomem morza1, m
/1: Dla wysokości powyżej 1000 m wielkość powinna być skorygowana zgodnie z normą IEEE C37.60
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4.1.3 Wartości znamionowe
Zakres wartości

Parametr
Maksymalne napięcie znamionowe, kV

27

Prąd znamionowy ciągły, A

630

Częstotliwość znamionowa, Hz

50/60

Napięcie probiercze wytrzymywane:
Styki główne, kV, 1 min, na sucho

60

Obwody wtórne, kV, 1 min

2

Napięcie probiercze wytrzymywane
próba na mokro, kV, 10 sek.

50

Napięcie udarowe piorunowe wytrzymywane, kV

125

Napięcie probiercze w warunkach wyładowań niezupełnych, kV, nie mniej niż (przy 10
pC)

16,4

Znamionowy prąd szczytowy wytrzymywany, kA

31,5

Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy, kA

12,5

Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany, kA

12,5 (4 sek.)

Trwałość mechaniczna (cykli ZW)

30 000

Trwałość łączeniowa (cykli ZW):
przy prądzie znamionowym ciągłym

30 000

przy znamionowym prądzie wyłączalnym zwarciowym
przy innych prądach

200
patrz rozdział 4.1.5

Czas własny załączania, ms

55

Czas własny wyłączania, ms

15

Pełny czas wyłączania, ms

25

Rezystancja styków głównych, μΩ, nie więcej niż

95

4.1.4 Parametry czujników pomiarowych
Dane techniczne: przekładnik prądowy, prądy fazowe
Zakres wartości

Parametr

0…80001

Gwarantowany zakres pomiarowy, A
Zakres temperatury pracy2 (T), °C

-40…+95

Częstotliwość znamionowa, Hz

50

Współczynnik przetwarzania k i , V/kA

60

1,95…2,04

Zakres błędu k i dla temperatury 20 °C, %

2,34…2,45
± 0,5

Dodatkowy temperaturowy zakres błędu k i , %

-0,015*(T-20)

Błąd fazowy w zakresie temperatur pracy, stopnie

-0,2…0

Dane techniczne: przekładnik prądowy, składowa zerowa
Zakres wartości

Parametr

0…80001

Gwarantowany zakres pomiarowy, A
2

Zakres temperatury pracy (T), °C

-40…+95

Częstotliwość znamionowa, Hz
Współczynnik przetwarzania k i , V/kA
Zakres błędu k i dla temperatury 20 °C, %
Dodatkowy temperaturowy zakres błędu k i , %
Dodatkowy błąd od składowej stałej prądu (I 1 ) w zakresie temperatury pracy (T), A
Błąd fazowy w zakresie temperatury pracy, stopnie

50

60

1,93…2,02

2,32…2.43
± 0,5

-0.015*(T-20)
± (3,5*10-3+0,03*10-3 *T)*I 1
-0,2…0

Dane techniczne przekładnika napięciowego
Parametr

Zakres wartości

Częstotliwość znamionowa, Hz

50/60

Gwarantowany zakres napięć faza-ziemia, kV

0…16
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Zakres temperatury roboczej (T), °C

-40…+95

Współczynnik przetwarzania k u , V/kA

0.11…0,13

Zakres błędu k u dla temperatury 20 °C, %

±1

Dodatkowy temperaturowy zakres błędu k u , %

-0.1*(T-20)

Błąd fazowy w zakresie temperatury pracy, stopnie

0 ÷ 1,2

/1- cewka Rogowskiego umożliwia pomiar prądu w szerokim zakresie, przy czym w celu zabezpieczenia
przewodów pomiarowych oraz sterujących przed przepięciami w jednostce pośredniej zainstalowano
ograniczniki.

Ograniczniki

obcinają

sygnał

z

cewki

Rogowskiego

powyżej

prądu

8kA.

/2- Temperatura przekładnika powinna być wyliczana z zależności T=Ta+Tc+Ts, gdzie: Ta – temperatura
otoczenia, Tc=0…25 C° – temperatura nagrzewania prądem fazowym, Ts=0…15 C° – temperatura
nagrzewania promieniowaniem słonecznym.

4.1.5 Zdolność łączeniowa
Trwałość łączeniowa styków zależy od wartości wyłączanych prądów, zgodnie z poniższym wykresem.

OSM/TEL-27-12,5/630-205

Maksymalny szereg przestawieniowy jest wyznaczony jako W-0.1s-ZW-1s-ZW-1s-ZW przerwa 60
sekund na naładowanie zasobników energii.

4.2 Konstrukcja
4.2.1 Opis konstrukcji
Głównym elementem zespołu łączeniowego OSM jest wyłącznik próżniowy ISM osłonięty obudową
poliwęglanową. Konstrukcja zapewnia maksymalną trwałość i pewność działania przy jednoczesnym
zachowaniu wysokiego poziomu izolacji. W wyłączniku ISM zastosowano napęd elektromagnesowy
czwartej generacji opracowany przez Tavrida Electric SA. Napędy poszczególnych biegunów wyłącznika są
sprzężone mechanicznie wałem synchronizującym, co gwarantuje prawidłowe trójfazowe działanie.
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Wyłącznik w położeniu zamkniętym podtrzymywany (blokowany) jest za pomocą zatrzasku magnetycznego.
Aby wykonać operację zamykania lub otwierania, wyłącznika należy przepuścić przez cewkę napędu impuls
prądowy. Kierunek przepływu prądu determinuje działanie napędu (otwarcie lub zamknięcie wyłącznika).
Źródłem impulsów są kondensatory, umieszczone w zespole sterowniczym.
Podzespoły tworzące zespół łączeniowy umieszczone są w obudowie, o stopniu ochrony IP65. Pokrywa
i podstawa obudowy wykonane są z odpornego na korozję stopu aluminium. Wszystkie powierzchnie
aluminiowe są wstępnie oksydowane a następnie pokrywane warstwą farby proszkowej. Zastosowanie
unikalnej, w pełni izolowanej konstrukcji wyłącznika ISM zapobiega konieczności całkowitego uszczelnienia
obudowy zespołu OSM. Filtr odwadniający, umieszczony w podstawie obudowy, zapewnia równowagę
ciśnienia

wewnętrznego

i zewnętrznego.

Filtr

posiada

wkładkę

ceramiczną,

uniemożliwiającą

przedostawanie się pyłu lub innych zanieczyszczeń do wnętrza obudowy.
Zestyki główne zespołu łączeniowego mogą być otwierane ręcznie za pomocą cięgna mechanicznego.
Stan wyłącznika sygnalizowany jest za pomocą mechanicznego wskaźnika stanu umieszczonego
w podstawie obudowy. Otwarcie i zamknięcie reklozera jest również rozpoznawane i sygnalizowane przez
zespół sterowniczy RC, który monitoruje stan zestyków pomocniczych wyłącznika ISM.
Przekładniki napięciowe, wykonane w formie pojemnościowych dzielników napięcia, znajdują się we
wszystkich sześciu izolatorach przepustowych zespołu łączeniowego. Przekładniki prądowe wykonane są
jako cewki Rogowskiego. Przekładniki po stronie X1 X2 X3 mają strony wtórne połączone w gwiazdę –
pomiar prądów fazowych - natomiast po stronie X4 X5 X6 obwody wtórne przekładników połączone są
w trójkąt – pomiar składowej zerowej prądu - dla zabezpieczeń ziemnozwarciowych.
Izolatory przepustowe zespołu łączeniowego wykonane są z polimeru odpornego na działanie promieni
UV i pokryte gumą silikonową. Wysokość izolatorów zapewnia wymaganą normami długość drogi upływu.
Każdy z izolatorów posiada zacisk śrubowy do bezpośredniego podpięcia przewodu fazowego. Wierzchołek
izolatora skrywa pod plastikową osłonką nagwintowaną tuleję umożliwiającą podłączenie przewodu
zakończonego końcówką kablową. Do mocowania końcówki kabla przewidziano śrubę M10. Przekrój
podłączanych kabli obejmuje przedział 16 a 240 mm2.
Dodatkowa pokrywa pod zespołem łączeniowym osłania złącze do podpięcia przewodu sterowniczego
CC.
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4.2.2 Przekrój zespołu łączeniowego OSM

5
4

3

1

2

7

8

6

9

1. Wyłącznik próżniowy 3-fazowy
2. Obudowa aluminiowa
3. Polimerowa część izolatora przepustowego
4. Osłona silikonowa izolatora przepustowego
5. Styk przyłączeniowy
6. Pokrywa złącza
7. Mechanizm otwierania ręcznego
8. Pałąk wsporczy
9. Uchwyt otwierania ręcznego
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4.2.3 Rysunki techniczne zespołu łączeniowego OSM
OSM/TEL-27-12,5/630-205
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4.2.4 Zaciski obwodów głównych
Zaciski posiadają szczelną izolację pomiędzy stykami a obudową zespołu łączeniowego.
Zewnętrzne części zacisku zabezpieczone są izolacją polimerową i pokryte jasnoszarą gumą
silikonową chroniącą od wpływów środowiskowych.
Zaciski główne od strony zasilania (przed wyłącznikiem) są oznaczone X1, X2, X3. Zaciski od
strony odbiorów (za wyłącznikiem) są oznaczone jako X4, X5, X6.

Przedłużka zacisku
Przedłużka zacisku wykonana jest z pręta miedzianego pokrytego gumą silikonową. Izolacja ta
zapewnia wymaganą drogę upływu 31 mm/kV oraz odległości wynikające z wymagań BIL.
Opis
Napięcie znamionowe OSM

Parametr
27 kV

Droga upływu

860 mm

Poziom BIL

125 kV

Przedłużka zacisku OSM zakończona jest frezowaną powierzchnią zapewniającą prawidłowy
kontakt zacisku z przewodem. Zaciski śrubowe zapewniają pewne połączenie z kablem.

Przedłużka zacisku dla OSM/TEL
-27-12,5/630-205
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Każda przedłużka zacisku ma gwintowany otwór do podłączenia końcówki kablowej o średnicy 10,5 mm
śrubą M10. Przekrój podłączanych przewodów zawiera się pomiędzy 16 a 240 mm2.

Uchwyty śrubowo-kabłąkowe pozwalają na
podłączenie przewodu o przekroju od 35 do
240mm2.

Do podłączenia przewodu o przekroju do 90
mm2

wystarczy

jeden

uchwyt

śrubowo-

kabłąkowy. Dwa uchwyty należy stosować przy
podpinaniu przewodów o przekroju 120 mm2 i
większych.

4.2.5 Przekładniki prądowe i napięciowe.
Przekładniki prądowe w reklozerze KTR 27 to sześć cewek Rogowskiego, po jednej na każdym
wyprowadzeniu styku głównego. Przekładniki po stronie X1 X2 X3 mają strony wtórne połączone
w gwiazdę – pomiar prądów fazowych - natomiast po stronie X4 X5 X6 obwody wtórne są połączone
w trójkąt – pomiar składowej zerowej prądu - dla zabezpieczeń ziemnozwarciowych. Cewka
Rogowskiego jest przekładnikiem o rdzeniu powietrznym. W efekcie nie następuje jej nasycenie
w chwili wystąpienia prądów zwarciowych. Przeciwnie do konwencjonalnych przekładników, cewka
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Rogowskiego nie generuje również niebezpiecznych przepięć w przypadku przerwy po stronie wtórnej
przekładnika. Na wyjściu cewki pojawia się napięcie proporcjonalne do prądu w obwodzie głównym. Sygnał
wyjściowy jest przetwarzany cyfrowo. Powyższą zależność przedstawia wzór:

U = k×I ,
gdzie k jest wyrażane w jednostkach V/A.
Pomiar napięcia jest realizowany w układzie dzielnika pojemnościowego wykonanego z polimeru.
Napięcie mierzone U jest proporcjonalne do napięcia na zaciskach U HV . Zależność można przedstawić jako:

U = k ×U HV

,

gdzie k jest wyrażone przez stosunek V/kV.
Zdjęcie po lewej przedstawia przekładnik prądowy,
natomiast po prawej – napięciowy.

4.2.6 Uchwyt otwierania ręcznego
Okrągły uchwyt otwierania ręcznego jest wykonany
z metalu pokrytego żółtą farbą. Pociągnięcie uchwytu w dół
powoduje otwarcie styków głównych wyłącznika w zespole
łączeniowym. Siła skierowana w dół, potrzebna do otwarcia
wyłącznika nie przekracza 20 kg. Równocześnie zostaje
zablokowana wszelka możliwość sterowania zespołem.
Podniesienie uchwytu do góry powoduje powrót reklozera
do normalnej pracy od stanu pracy „otwarty”. Ostrzeżenie
“OSM Coil Isolated” jest generowane jako sygnalizacja
otwarcia / blokady mechanicznej wyłącznika.

4.2.7 Wskaźnik stanu wyłącznika
Wskaźnik stanu wyłącznika jest zlokalizowany na spodzie
obudowy i jest wyraźnie widoczny z ziemi. Kiedy reklozer jest
zamknięty wskaźnik jest czerwony. Zmiana na zielony
następuje po otwarciu wyłącznika. Zgodnie z normą IEC
oznaczenie “I” informuje o zamknięciu reklozera a “O”
sygnalizuje

stan

łączeniowego
z przeźroczystym

otwarty.

posiada
oknem

Obudowa
wycięcie

IP65

zespołu

na

wskaźnik

zabezpieczonym

uszczelką

silikonową.
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Przed wysyłką producent nie instaluje w zespole łączeniowym uchwytu otwierania ręcznego.
Uchwyt znajduje się w pakiecie instalacyjnym włożonym do opakowania z zespołem łączeniowym
OSM.
UWAGA:
Ręczne zamykanie zestyków głównych wyłącznika nie jest możliwe. Zamykanie zespołu
łączeniowego odbywa się wyłącznie za pośrednictwem zespołu sterowniczego RC.

4.2.8 Pałąk wsporczy
Pałąk wsporczy jest wykonany z 12mm okrągłego pręta aluminiowego, który jest mocowany do
obudowy zespołu łączeniowego za pomocą śrub M10x12.

Instrukcja obsługi

1409

Reklozer KTR

- 29 -

5 Zespół sterowniczy RC
5.1 Budowa
5.1.1 RC/TEL-05E
Obudowa

zespołu

sterowniczego

RC

jest

wykonany

z

aluminium.

Dla

wyposażenia

zainstalowanego wewnątrz zapewnia stopień ochrony IP65.
Drzwi zewnętrzne

3-punktowy
system ryglowy

CPM

Drzwi
wewnętrzne

Zamknięcie
na kłódkę

Zabezpieczenie
zasilania sieciowego
Gniazdo zasilania

Uszczelka gumowa
zapewniającej st.
ochrony IP65

Filtr
odwadniający
pyłoszczelny

Szyna drzwi

Moduł
Bluetooth
(opcjonalny)

Przepusty IP65 dla:
- przewodów wej./wyj. (∅ 9…25 mm),
- anteny GSM, Trunking (∅ 6…18 mm)

Zacisk uziemienia

Obudowa ochronna złącza
kabla sterowniczego

Otwory montażowe
Przepusty IP65 dla
kabli zasilających

Rys. 5.1 Wygląd zespołu sterowniczego RC/TEL-05E z zamkniętymi drzwiami wewnętrznymi.
Wewnątrz zespołu sterowniczego zostały zainstalowane następujące moduły:
1. Moduł sterowania reklozera (RCM).
2. Panel modułów wejść-wyjść IOM (wyposażenie opcjonalne).
3. Konsola operatorska (CPM).
4. Moduł zasilania (PSFM).
5. Płyta montażowa dla urządzeń łączności (RTU).
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CPM
Płyta mont. RTU

Drzwi zewn.

Moduł sterowania
reklozerem (RCM)

Moduł I/O (IOM)

Drzwi wewn.

Rys. 5.2 – zespół RC/TEL-05E z otwartymi drzwiami zewnętrznymi
Uszczelka gumowa
zapewniająca szczelność
IP65

Drzwi wewn.
CPM
Płyta m. RTU

DPS

Zasilanie ster.
RTU

WA:
RCM-DPS

R

WA:
MPM-RTU

USB-B
WA:
CPM-MPM

Kabel USB
BTM
WA:
PSM-AB

USB-A-2
USB-A-1
RS232-1,
RS232-2

do PSFM

WA:
RCM-CC

Kable ster.
I/O
Bateria
Kabel EMI

Kabel EMI
Moduł Bluetooth

Filrt odpływowy
szczelny

P

Kable ster.
I/O

Antena

Osłona złącza
HARTING

RTU

Zacisk
uziemienia

Zas. 85÷265V

Przepusty

Rys. 5.2 – zespół RC/TEL-05E z widocznymi elementami wyposażenia
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Bateria
akumulatora
Włącznik

Mocowanie
akumulatora

Rys. 5.4 –Miejsce instalacji akumulatora i wyłącznik główny zasialania PSFM.
Zespół RC/TEL-05E jest połączony z zespołem sterowniczym OSM za pomocą przewodu
sterowniczego CC/TEL.

5.1.2 Obudowa
Obudowa zespołu sterowniczego mieści wewnątrz wszystkie podzespoły potrzebne do działania
reklozera.
W zespole RC/TEL-05E miejsce podłączenia przewodów zasilającego i sterowniczego jest
osłonięte

metalową osłonę ochronną (Rys. 5.5). Osłona jest przykręcana do obudowy

od

wewnętrznej strony za pomocą śrub.

Obudowa
WA:RCM-CC

Uszczelka

Osłona EMI

Osłona ochronna

Złącze HARTING
przew. sterującego
Nakrętki motylkowe
osłony złącza zewn.

Rys. 5.5 –Zabezpieczenie przewodu sterowniczego przed nieautoryzowanym dostępem.
Zabezpieczenie połączeń zewnętrznych przed nieautoryzowanym dostępem zrealizowane jest za
pomocą szczelnych przepustów o następujących przekrojach (Rys. 5.6):
−

przewody wejść/wyjść lub łączności RTU ø 9…25 mm

−

antena ø 6..18 mm

−

przewód zasilający ø 6…18 mm

Przepusty kablowe dostarczane są z zainstalowanymi plastikowymi zatyczkami. Tym samym
wszystkie przepusty są zabezpieczone przed wnikaniem kurzu i wilgoci.
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Przepust dla przew. I/O lub sterowania łącznością

Przepust dla anteny
Przepusty przewodów zasilających

Klucz do montażu
przepustów kablowych

Rys. 5.6 – Przepusty kablowe i kurzoszczelny filtr odpływowy
Moduł Bluetooth (Rys. 5.7), uziemienie zespołu (Rys. 5.8) oraz mechanizm zamykania drzwi
(Rys. 5.9) zostały przedstawione na poniższych zdjęciach .

Miejsce na moduł Bluetooth

Rys. 5.7 – Moduł Bluetooth (osłona przednia
jest zdjęta)

Rys. 5.8 – Śruba zacisku uziemienia M12

Krańcówka drzwi

Rys. 5.9 – Mechanizm zamykania drzwi

5.1.3 Konsola operatorska (CPM/TEL-01E)
Konsola operatorska CPM pozwala na lokalne sterowanie pracą zespołu łączeniowego OSM oraz
wizualizację stanu reklozera
Zespól CPM jest zainstalowany w galwanizowanej obudowie stalowej. Jest połączony z modułem
sterowania RCM za pomocą wiązki przewodów CPM-MPM zakończonej 25-pinową wtyczką XS1
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(Rys. 5.10). Oznaczenia złączy i przewodów zostały przedstawione w rozdziale “Oznaczenie
obwodów wewnętrznych”.

CONTROL PANEL
CPM/TEL-01E

1

Złącze
MPM-XP1
Tył

Przód

Rys. 5.10 – Zespół CPM
Panel CPM jest montowany w zespole RC/TEL-05E na wewnętrznych drzwiach za pomocą
nakrętek motylkowych. Moduł jest uziemiony poprzez metalowe drzwi wewnętrzne.

Rys. 5.11 – Przedni panel konsoli operatora z wyświetlaczem CPM/TEL-01E

5.1.4 Moduł sterowania reklozerem (RCM/TEL-02)
Moduł sterowania reklozerem (Rys. 5.16, Rys. 5.17) jest odpowiedzialny za prawidłowe działanie
reklozera. W szczególności za sterowanie, komunikację i przetwarzanie danych. Obudowa RCM jest
wykonana z miękkiej stali galwanizowanej.
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akumulatora

Rys. 5.16 Moduł sterowania RCM bez
podłączonego okablowania

Moduł RCM z innymi zespołami RC/TEL jest połączony za pomocą przewodów i złączy
przedstawionych poniżej (Rys. 5.17).

Rys. 5.17 Moduł sterowania RCM
z okablowaniem

5.1.5 Moduł zasilania (PSFM/TEL-01)
Moduł zasilania pośredniczy i odpowiada za dostarczenie energii ze źródła zewnętrznego do
poszczególnych modułów zespołu sterowniczego RC/TEL-05E.
Zabezpieczenie
nadprądowe

WAGO złącze XS1

Uziemienie

Rys. 5.19 – Moduł zasilania zewnętrznego PSFM
Moduł może być zasilany z dwóch kierunków. Każdy z kierunków jest zabezpieczony wyłącznikiem
nadprądowym chroniącym obwody wewnętrzne przed skutkami przeciążenia i zwarcia. Zasilacz PSFM
jest połączony z modułem RCM za pośrednictwem złącza WAGO. Do obudowy jest przykręcony
dwoma nakrętkami motylkowymi M6. Jest uziemiony osobnymi przewodami uziemiającym.
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5.1.6 Moduł wejść i wyjść dwustanowych I/O (IOM)
Moduł IOM (rys. 5.22) umożliwia sterowanie pracą reklozera i prezentację jego stanu za
pośrednictwem sygnałów dwustanowych. Moduł posiada 12 wejść i 12 wyjść.
Lokalizacja złącz (oznaczonych jako “15”..”18”) z wejściami i wyjściami przedstawia rys. 5.23.

Rys. 5.22 – Moduł wejść i wyjść IOM

Rys. 5.23 – lokalizacja złącz modułu IOM
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Wejścia cyfrowe wykorzystują transoptory (Rys. 5.24).
“18”контакта
(XP1)
Номер
+ wejście 1
2

“16”контакта
(XP3)
Номер
+ wejście 7 2

+ wejście 2

3

+ wejście 8

3

+ wejście 3

4

+ wejście 9

4

+ wejście 4

5

+ wejście 10 5

+ wejście 5

6

+ wejście 11 6

+ wejście 6

7

+ wejście 12 7
wspólny
Общий

wspólny 1
Общий

1

Rys. 5.24 – wejścia cyfrowe
Wyjścia cyfrowe wykorzystują przekaźniki bistabilne przełączne (Rys. 5.25).
“15”
(XP4)
Номер
котакта

“17”котакта
(XP2)
Номер
wyjście 1

112

wyjście 7

123

wyjście 2

123

134

wyjście 8

145
156

wyjście 9

167

156
167

178

wyjście 10

189

178
189

191

191

wyjście 5

wyjście 11
201

201

241

241

231

231

wyjście 6

wyjście 12
221

wspólny
Общий

134
145

wyjście 3

wyjście 4

112

221

10 1

wspólny
Общий

10 1

Rys. 5.25 – Wyjścia cyfrowe

5.1.7 Moduł Bluetooth (BTM)
Moduł Bluetooth pozwala na bezprzewodową komunikację punkt-punkt pomiędzy zespołem
RC/TEL a komputerem. Moduł BTM jest połączony z RCM za pomocą kabla USB (Rys. 5.26).
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Moduł

Kabel USB do
modułu Bluetooth

Rys. 5.26 – Moduł Bluetooth z połączony kablem USB

5.1.8 Akumulator
W

zespole

sterowniczym

RC/TEL-05E

do

podtrzymania

zasilania

jest

wykorzystywany

hermetyczny akumulator żelowy GENESIS G26EPX. Zasilacz zespołu RC został tak zaprojektowany,
aby proces ładowania przebiegał w sposób optymalny, zapewniający maksymalnie długą żywotność
akumulatora. Zastąpienie akumulatora innym typem jest możliwe, ale niezalecane.

5.1.9 Urządzenie łączności i zdalnego sterowania (RTU).
Wewnątrz zespołu RC/TEL-05E przewidziano miejsce na płytę montażową o wymiarach
280x175x60 mm dla sterowników telemechaniki. Do zasilania urządzeń łączności zdalnej jest
dostępne napięcie stałe z przedziału 5÷15 V DC.
Do łączności z systemami nadrzędnymi są przygotowane dwa porty RS232. Port RS232
oznaczony jako "6" jest dedykowany do łączności z systemem SCADA.
Sterowniki

telemechaniki

powinny

być

montowane

za

pomocą

właściwych

uchwytów

i odpowiednich otworów wykonanych na płycie.

5.1.10

Okablowanie (WA)

Okablowanie zespołu RC/TEL poprowadzone pomiędzy modułami pokazują rysunki 5.27 .. 5.31.
(do XT1)
L-RA 4 LAPPKABEL

EMI

4+1
“

Filt

XP1 (do OSM)

XS1 (do DRVM)
231-108/026-000 WAGO

“

Han K8/24 HARTING

2x10 + 1 ochr.
EMI
Filt

(do XT1)

XS2
“

MPM)

L-RA 4 LAPPKABEL

Rys. 5.27 – WA:RCM-CC
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2x10 + 1 ochr.
XS2 (do MPM)

XS1 (do CPM)
“

DB25

“

19”

DB25

1”

Rys. 5.28 – WA:CPM-MPM

“+” (do
AB)320563 AMP
6

4

2

Czujnik

XS1 (do PSM)

termiczny

“

231-108/026-000 WAGO

13”

“–”

(do

AB)
320563 AMP

Rys. 5.29 – WA:PSM-AB
9
XP1 (do RTU)

XS1 (do MPM)
“5

DB9

“2

”

DB9

3”

Rys. 5.30 – WA:MPM-RTU
Przekaźnik sygnalizacji otwarcia drzwi (DPS) przy otwartych drzwiach zewnętrznych zespołu
sterowniczego RC/TEL jest zamknięty. Połączono go z modułem PSM za pomocą kabla izolowanego.
Przekaźnik DPS
19N402 ITW

XS1 (do PSM)
43025-0200 MOLEX

1 + 1 ochr.
“9
”

Rys. 5.31 – WA:RCM-DPS
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Rysunki wymiarowe
Rowki

Rowki

Rys. 5.39 – RC/TEL-05E z zamkniętymi drzwiami
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Rys. 5.40 – RC/TEL-05E z otwartymi drzwiami zewnętrznymi
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6

CONTROL

otw.

PANEL

MODULE

Rys. 5.42 – Konsola operatora (CPM/TEL-01E)
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4

Rys. 5.43 – Moduł sterowania (RCM/TEL-02)
104

86*

192*

1

104*

7

77*

160*

147

147*

17

175*
188,
188,5*

14*

220 V

14

1 2 3 4 5

131*

330`
5

7*

400` 5

R3,5*
10*

Rys. 5.44 – Moduł zasilania (PSFM/TEL-01)
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275

160

36

Rys. 5.46 – moduł wejść/wyjść dwustanowych I/O (IOM)

Rys. 5.48 – Akumulator GENESIS G12V26Ah10EPX.
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Okablowanie

Dostarczony zespół sterowniczy RC/TEL jest okablowany zgodnie z tabelą 5.1.
Tabela 5.1 – Okablowanie RC/TEL-05E
RCM

Nazwa wiązki

“1”

WA:CPM-MPM – XS2

“2”

-

USB-B – połączenie z PC z programem TELARM

“3”

-

USB-A-1

“4”

-

USB-A-2 do połączenia z modułem Bluetooth

“5”

-

COM1 (RS232)

“6”

WA:MPM-RTU – XS1

COM2 (RS232)

“7”

WA:RCM-CC – XS2

Połączenie z przewodem sterowniczym (do OSM)

“8”

WA:RCM-CC – XS1

Połączenie z przewodem sterowniczym (do OSM)

“9”

WA:RCM-DPS – XS1

Przekaźnik sygnalizacji otwarcia drzwi

“10”

XP1

Opis
Połączenie z konsolą operatora i panelem sygnalizacji

Zasilanie sterowników telemechaniki RTU

“12”

-

“13”

WA:PSM-AB – XS1

Nie wykorzystany

“14”

PSFM-XS1

“15”

XS4

Sterowanie zdalne (Wyjścia)

“16”

XS3

Sterowanie zdalne (Wejścia)

“17”

XS2

Sterowanie zdalne (Wyjścia)

“18”

XS1

Sterowanie zdalne (Wejścia)

Akumulator
Zasilanie AC (85…265 V)

Jeśli na etapie zamówienia nie uzgodniono inaczej połączeniem, które musi zrealizować
użytkownik jest podłączenie mudułu wejść/wyjść dwustanowych (IOM) i zasilania sterowników
telemechaniki (RTU) zgodnie z rys. 5.49.
RCM złącze “10” (XP1) dla
zasilania RTU
Złącze
Sygnał
1
+ RTU
2
- RTU

Rys. 5.49 – podłączenie zasialanai z sterownikami telemechaniki RTU
W przewodach podłączanych przez użytkownika zastosowano zaciski sprężynowe WAGO.
Przewody podłącza się do zacisków przy pomocy specjalnego wkrętaka, będącego na wyposażeniu
zespołu sterowniczego. Przewody mogą mieć żyły w postaci drutu lub linki o przekroju 0,5÷1,5 mm2.
Długość odcinka odizolowanego powinna wynosić 6÷10 mm.

Rys. 5.50 – zaciski WAGO używane do połączeń przewodowych
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5.2 Przewód sterowniczy CC/TEL
Przewód sterowniczy to ekranowane przewody umieszczone w osłonie ochronnej ze stali
nierdzewnej. Przewód zakończony jest z obu stron złączami Harting. Złącze żeńskie pasuje do wtyku
w zespole sterowniczym, złącze męskie pasuje do wtyku w zespole łączeniowym. Standardowa
długość przewodu sterowniczego wynosi 7 metrów. Dostępne są również na zamówienie przewody
sterownicze o długości 10 i 12 metrów.

Złącze męskie X1 przyłączane do zespołu
łączeniowego.
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5.3 Dane techniczne
Zespół sterowniczy RC/TEL-05E spełnia następujące standardy: ANSI/IEEE C37.60, ANSI/IEE
C37.61, EATS 41-27 oraz IEC 694.

5.3.1 Podstawowe parametry techniczne
Wartość
RC/TEL-05E

Parametr
Częstotliwość znamionowa, Hz

50/60

Napięcie zasilania V

85÷265

Szereg przestawieniowy

W-0,1s-ZW-1s-ZW-1s- ZW -60s - W

Stopień ochrony

IP65

Minimalna temperatura pracy, °C

-40

Maksymalna temperature pracy, °C

+55

Maksymalna wilgotność, %

100

Maksymalna wysokość npm., m

2000

Odporność na wibracje (poz. wisząca)

IEC 60255-21-1 Class 1, test przyspieszenia
1.5g

Reakcja na wibracje (poz. wisząca)

IEC 60255-21-1 Klasa 2

Odporność na udary (poz. wisząca)

IEC 60255-21-2 Klasa 1

Odporność na uderzenie

GOST 17516.1-90, klasa M7, test
przespieszenia 5g; GOST 16962.2-90

Odporność na wstrząsy sejsmiczne

IEC 60255-21-3 Klasa 1

Zasilanie sterowników RTU:
napięcie znamionowe, V
maksymalna ciągła moc, W
maks. moc dla 0,5 cyklu pracy (zakres 12-15 V), W

5…15, krok 0.5
15
30

Czas pracy po zaniku zasilania zewnętrznego 1, w godzinach,
nie mniej niż:
- przy 25°C
- przy -40°C
- przy +55°C

48
12
48

Maksymalny pobór mocy z zasilania zewnętrznego 2, W

60

Waga 3, kg

29

Wymiary, mm

450x860x390

/1 Bez zasilania sterowników RTU i USB, modułu IOM, przy nieaktywnej (niepodświetlonej) konsoli
operatora CPM.
/2 Bez dodatkowych urządzeń grzejnych.
/3 Akumulator, moduł IOM i sterowniki RTU nie są wliczone.

5.3.2 Pomiary
Mierzona wielkość

Błąd pomiaru

Gwarantowany zakres pomiaru

Napięcie fazowe

±1.0% lub ±0.1 kV

0.3 ÷ 16.0 kV

Napięcie międzyfazowe

±1.0% lub ±0.1 kV

0.5 ÷ 27.0 kV

Prąd fazowy

±1% lub ±2A

0 ÷ 630 A

±2%

40 ÷ 630 A, 4.5 ÷ 27 kV

±1% lub ±0.5A

0 ÷ 630 A

Moc czynna, bierna,

pozorna

Prąd upływu
Częstotliwość
- przy dF/dt<0.2Hz/s
- przy dF/dt<0.5Hz/s

±0.025Hz
±0.05Hz

45 ÷ 55 Hz, 55 ÷ 65 Hz

Współczynnik mocy

±0.02

0÷1

Energia czynna I bierna

±2%

40 ÷ 630 A, 4.5 ÷ 27 kV
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Uwagi:
1. Współczynniki stosowane do konwersji wartości przekładników zostały przedstawione
w części 4.
2. Dodatkowy błąd spowodowany temperaturą lub innymi czynnikami nie powinien
przekroczyć ±2BE, gdzie BE jest błędem pomiaru przedstawionym w tabeli powyżej.
3. Deklarowane parametry przy właściwym uziemieniu urządzenia.

5.3.3 Filtracja
Wartość

Parametr
Tłumienie harmonicznych dla napięć, nie mniej niż
- druga
- trzecia
- piąta

40 dB [1/ 100]
40 dB [1/ 100]
40 dB [1/ 100]

Tłumienie harmonicznych dla prądów, nie mniej niż 1
- druga
- trzecia
- piąta

40 dB [1/ 100]
46 dB [1/ 200]
50 dB [1/ 317]

Tłumienie szumów, nie mniej niż
- szum niskoczęstotliwościowy2: 350 Hz < Fszumu < 10000 Hz
- szum wysokoczęstotliwościowy3 : 80 kHz < Fszumu < 200 kHz

20dB + 20log (Fszumu / 350)
40 dB [1 / 100]

Opóźnienie w odpowiedzi na skokową zmianę prądu wejściowego lub napięcia,
ms
- przy zmianie wartości wyjścia o 95% skoku wejścia

35

/1 Z uwagi na zależność amplitudy od częstotliwości.
/2 Odporność na prądy rozruchowe i zakłócenia od przepięć łączeniowych, itp. Zobacz zależność na
rys.5.51
/3 Odporność na zakłócenia rezonansowe linii dystrybucyjnej

Tłumienie szumu niskoczęstotliwościowego
50,0

Tłumienie, dB

45,0

40,0

35,0

30,0

25,0

20,0
100

1000

10000

Fszumu, Hz

Rys. 5.51
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5.3.4 Dokładność zabezpieczeń
Błąd pomiaru

Parametr

Gwarantowany zakres
dokładności

Roboczy prąd rozruchowy 1
- dla członów nadprądowych fazowych
- dla członów nadprądowych doziemnych

±2% lub ±2A
±5% lub ±1A

10-6000A
4-1280A

Robocze napięcie rozruchowe 1

±1% lub ±0.1kV

0.5÷30kV

Pomiar częstotliwości

±0.05Hz

45÷55Hz dla Fszumu=50Hz
55÷65Hz dla Fszumu=60Hz

Pomiar kąta fazowego *

±2°

przy U1 ≥0.5 kV i I1 ≥40A

Czas wyłączenia dla charakterystyki czasowoprądowej:
- czas działania przy 1.05 x Ip
- czas działania przy 2 x Ip
- czas działania przy 5 x Ip
- czas działania przy 10 x Ip
- ANSI: I/STI/LTI; IEC: I przy 2 x Ip
- ANSI: I/STI/LTI; IEC: I przy 5 x Ip
- ANSI: I/STI/LTI; IEC: I przy 10 x Ip
- ANSI: I/STI/LTI; IEC: I przy 20 x Ip
- IEC: VI/LTI przy 2 x Ip
- IEC: VI/LTI przy 5 x Ip
- IEC: VI/LTI przy 10 x Ip
- IEC: VI/LTI przy 20 x Ip
- ANSI: EI/VI/STEI/LTEI/LTVI; IEC: EI przy 2 x Ip
- ANSI: EI/VI/STEI/LTEI/LTVI; IEC: EI przy 5 x Ip
- ANSI: EI/VI/STEI/LTEI/LTVI; IEC: EI przy 10 x Ip
- ANSI: EI/VI/STEI/LTEI/LTVI; IEC: EI przy 20 x Ip

+1%/-1%; +35ms/-10ms
+1%/-1%; +25ms/-10ms
+1%/-1%; +15ms/-10ms
+1%/-1%; +10ms/-10ms
+3%/-3%; +35ms/-10ms
+3%/-3%; +35ms/-10ms
+3%/-3%; +30ms/-10ms
+3%/-3%; +25ms/-10ms
+3%/-3%; +40ms/-10ms
+3%/-3%; +35ms/-10ms
+3%/-3%; +35ms/-10ms
+3%/-3%; +35ms/-10ms
+3%/-3%; +50ms/-10ms
+3%/-3%; +50ms/-10ms
+3%/-3%; +50ms/-10ms
+3%/-3%; +40ms/-10ms

0-120s dla wszystkich
charakterystyk czasowoprądowych

/1 Współczynniki stosowane do konwersji wartości przekładników zostały przedstawione w sekcji 4.
Uwaga
- Dodatkowy błąd spowodowany temperaturą lub innymi czynnikami nie powinien przekroczyć ±2BE,
gdzie BE jest błędem pomiaru przedstawionym w tabeli powyżej.

5.3.5 Wymagania elektromagnetyczne (EMC)
Parametr

Wartość

Obowiązująca norma

Wytrzymałość elektromagnetyczna, napięcie statyczne, kV (1
min)

2

IEC 60255-5

Wytrzymałość elektromagnetyczna, napięcie udarowe, kV przy
0,5J

5

IEC 60255-5

Odporność na serie szybkich elektrycznych stanów
przejściowych, kV

4

IEC 61000-4-4 (Poziom IV)

4
2

IEC 61000-4-5 (Poziom IV)

100 (7)

IEEE C37.60-2003

Odporność na udary (napięcie na zewnętrznych zaciskach AC),
kV
- zwyczajne
- poprzeczne
Norma podstawowa, kV (kA)

5.3.6 Moduł wejść/wyjść dwustanowych I/O (IOM)
Wejścia cyfrowe
Napięcie znamionowe, V DC
- dla I IOM/TEL-12/60-02
- dla IOM/TEL-100/250-02

12/24/30/48/60
110/125/220

Minimalne napięcie traktowane jako pobudzenie, V
- dla IOM/TEL-12/60-02

powyżej 7
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- dla IOM/TEL-100/250-02

powyżej 70

Maksymalne napięcie przechodzenia w stan niski, V
- dla IOM/TEL-12/60-02
- dla IOM/TEL-100/250-02

poniżej 3
poniżej 30

Maksymalne napięcie ciągłe, V
- dla IOM/TEL-12/60-02
- dla IOM/TEL100/250-02

75
275

Impedancja wejściowa, nie mniejsza niż, kOhm
- dla IOM/TEL12/60-02
- dla IOM/TEL-100/250-02

3
125

Czas rozpoznania sygnału, ms

20

Czas zerowania, ms

20

Styki przekaźników wyjściowych
Napięcie znamionowe AC, V

250

Prąd znamionowy, A

16

Wytrzymałość zwarciowa DC1 (przy L/R=1ms): 30/110/220 V, A

16/0,3/0,12

Minimalna moc łączeniowa, mW (V/mA)

500 (10/5)

5.3.7 Akumulator (AB)
Wartość

Parametr
Typ

G26EPX EnerSys 0765-2003

Napięcie znamionowe, V

12

Pojemność znamionowa, Ah

26

Minimalna temperatura pracy, °C

-40

Maksymalna temperatura pracy, °C

+55

Maksymalna ilość cykli ładowania akumulatorów ze stanu pełnego rozładowania

300

Pojemność względna przy różnych temperaturach, %
- przy -40°C
- przy -20°C
- przy 0°C
- przy +25°C
- przy +40°C
- przy +55°C

25
65
84
100
110
120

Trwałość prawidłowej pracy w latach
- przy +20°C
- przy +25°C
- przy +30°C
- przy +40°C

16
10
6.5
2.7

5.3.8 Moduł Bluetooth (opcjonalny)
Złącza USB “3”, “4” są używane do połączenia modułu Bluetooth lub konwertera RS485.
Obsługiwane są fabryczne moduły Bluetooth produkcji Tavrida Electric (tabela poniżej).
Model

Producent

Interfejs

BTM/TEL-01

TEL

RS232

BTM/TEL-02

TEL

USB

Charakterystyka pracy modułu Bluetooth
Wartość

Parametr
Wersja Bluetooth

v.2.0

Częstotliwość

2402 — 2485 Mhz

Odstępy kanałów

1 MHz

Poziom wyjścia (Klasa 2)

+6 dBm max.

Zasięg działania

10 m 1

Tryb pracy

Slave

Profil działania

Port szeregowy
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Czułość odbioru

Lepsza niż -84dB

Interfejs

USB

/1 – Model Bluetooth 100m.

5.3.9 Sterowniki telemechaniki RTU (wyposażenie opcjonalne)
Cechy
Zespół sterowniczy obsługuje następujące sterowniki telemechaniki:
−

modemy telefoniczne;

−

modemy radiowe;

−

modemy GSM/GPRS;

−

bezpośrednie połączenia kablowe.

Wszystkie te urządzenia są nazywane RTU (Remote Telecommunication Unit).

Specyfikacja sprzętowa
Urządzenia RTU mogą być podpięte do zespołu sterowania za pomocą dwóch złączy (“5” lub “6”)
RS232.Opis styków złącza przedstawia poniższa tabela (RS232 męskie).
Sygnał

Styk

Opis

1

DCD

Data Carrier Detect

2

RX

Received Data

3

TX

Transmitted Data

4

DTR

Data Terminal Ready

5

GND

Masa

6

DSR

Data Set Ready

7

RTS

Request To Send

8

CTS

Clear To Send

9

RI

Ring Indicator

Złącza RS232 w zespole RC/TEL nie są izolowane od kabla łączności. Do połączenia
standardowego urządzenia komunikacji, wyposażonego w typowe złącza RS232 mogą być
wykorzystane kable przedstawione poniżej:

Kabel do połączenia modemu (złącze D-Sub 25) z X9 ( D-Sub 9)
Do modemu, złącze D-Sub 25 męskie

Do reklozera, złącze D-Sub 9 żeńskie

Sygnał

Styk

Sygnał

Styk

DCD

8

DCD

1

RXD

3

RX

2

TXD

2

TX

3

DTR

20

DTR

4

GND

7

GND

5

DSR

6

DSR

6

RTS

4

RTS

7

CTS

5

CTS

8

RI

22

RI

9
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Kabel do połączenia modemu (złącze D-Sub 9) z X9 ( D-Sub 9)
Do modemu, złącze D-Sub 9 męskie

Do reklozera, złącze D-Sub 9 żeńskie

Sygnał

Styk

Sygnał

Styk

DCD

1

DCD

1

RXD

2

RX

2

TXD

3

TX

3

DTR

4

DTR

4

GND

5

GND

5

DSR

6

DSR

6

RTS

7

RTS

7

CTS

8

CTS

8

RI

9

RI

9

Zasilanie sterowników RTU
Poniżej przedstawiono połączenia przewodów do poprawnego zasilenia sterowników RTU.
Modem

RC/TEL
Numer
Pin

Złącze

Sygnał

+12 V

1

“10”

+12V dla RTU

Masa

2

“10”

Masa

Sygnał

Złącze

Numer
Pin

6 Akcesoria
6.1 Zestaw montażowy reklozera (wyposażenie opcjonalne)
Zestaw montażowy zawiera niezbędne elementy
metalowe

oraz

łączeniowego

mocowania

i sterowniczego

do
na

montażu
słupie

zespołu
okrągłym

drewnianym lub trapezoidalnym (A-owym) betonowym.
Zestaw zawiera dodatkowo dwa wsporniki do montażu
dwóch kompletów ograniczników przepięć. Elementy
zestawu są wykonane z blachy cynkowanej ogniowo.
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6.2 Zestaw montażowy transformatora zasilającego (wyposażenie
opcjonalne)

Rama

zestawu

wykorzystana

montażowego

również

do

reklozera

mocowania

może

być

transformatora

zasilającego.

6.3 Ograniczniki przepięć (wyposażenie opcjonalne)
Zaleca się żeby w punkcie instalacji reklozera od strony
obciążenia montować ograniczniki przepięć. W zależności od
rodzaju sieci należy instalować jeden zestaw ograniczników
dla linii promieniowej oraz obustronnie dwa komplety w liniach
pierścieniowych.

Ograniczanie

napięć

udarowych

piorunowych oraz przepięć łączeniowych do bezpiecznego
poziomu w znacznym stopniu eliminuje ryzyko uszkodzenia
reklozera.

7 Instalacja
Instalacja zespołu łączeniowego OSM oraz sterowniczego RC jest stosunkowo prosta.

7.1 Rozpakowanie
Reklozer KTR jest dostarczany w dwóch opakowaniach paletowych z grubego kartonu i sklejki.
Opakowanie kartonowe paletowe zawiera następujące urządzenia:
−

wyłącznik próżniowy OSM/TEL-27-12.5/630-205;

−

przewód sterowniczy CC/TEL-01-07 o długości 7 m (dostępne długości 10 i 12 m);

−

uchwyty do podnoszenia;

−

uchwyt otwierania ręcznego;

−

konstrukcja wsporcza montażowa;

Skrzynia ze sklejki zawiera następujące urządzenia:
−

Zespół sterowniczy RC/TEL-05E

−

kabel USB;

−

świadectwo kontroli jakości;

−

przewód zasilający o długości 10 m.
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Urządzenia są dostępne po odkręceniu śrub trzymających górną pokrywę.

Ostrzeżenie: Nieprawidłowe otwieranie opakowania zespołu OSM lub RC
może doprowadzić do urazów lub uszkodzenia urządzeń.

7.2 Przygotowanie zespoły sterowniczego RC
7.2.1 Czynności wstępne
RC/TEL-05E
Otworzyć zewnętrzne drzwi obracając uchwyt zamka w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara (Rys. 7.1).
Zablokować zewnętrzne drzwi w pozycji otwartej wykorzystując prowadnicę (Rys. 7.2). Prowadnica
posiada możliwość blokowania drzwi w trzech pozycjach.
Odkręcić dwie śruby mocujące drzwi wewnętrzne (Rys. 7.2).
Otworzyć drzwi wewnętrzne.
Odkręcić dwie śruby mocujące osłonę dolnych paneli (Rys. 7.2).
Wyjąć osłonę dolnych paneli (Rys. 7.3).

Rys. 7.1 – Rączka zamka z blokadą na kłódkę

CPM (panel ster.)
Śruby (drzwi wewnętrzne)

Zabezpieczenie
nadprądowe obwodów

Śruby (panel dolny)

Przepust na przewody I/O

Prowadnica

Przepust antenowy RTU
Chronione złącze
przewodu sterow.

Przepusty na
kable zasilające

Rys. 7.2 – Zespół RC/TEL-05E z zamkniętymi drzwiami wewnętrznymi
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Płyta montażowa RTU

Drzwi wewn. (otwarte)

WA:MPM-RTU dla
połączenia z RTU
Zabezp. obw.
akumulatora

Osłona dolna
zamontowana

Rys. 7.3 i 7.4 – Zespół RC/TEL-05E z otwartymi drzwiami wewnętrznymi i zdjętą osłoną dolną

7.2.2 Wymiana / instalacja akumulatora
1. Wyłączyć zabezpieczenie obwodu akumulatora (rys. 7.3(4)).
2. Odłączyć przewody od zacisków akumulatora [zacisk (-) musi być odłączony pierwszy];
3. Poluzować śruby motylkowe obejmy akumulatora;
4. Wyjąć akumulator;
5. Zainstalować akumulator jak na rys. 7.5;
6. Zakręcić śruby motylkowe (rys. 7.5).
7. Połączyć przewód WA:PSM-AB do zacisków akumulatora (zacisk + musi być
podłączony pierwszy) jak na rys. 7.6

(podłączając WA:PSM-AB prześledzić również

rys.5.3).
8. Załączyć zabezpieczenie akumulatora (rys. 7.3).

Uchwyt ze śrubami motylkowymi

Akumulator
założony

Rys. 7.5 – Instalacja akumulatora
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Połączenie WA:PSM-AB
do zacisków akumulatora

WA:PSM-AB

Rys. 7.6 – Widok zacisków akumulatora

7.2.3 Instalacja łączności RTU
Śruby

Listwa mont.

Mounting tray

Plastic
mounting plate

Opaska

Rys. 7.7 – Instalacja łączności RTU
1. Odkręcić dwie śruby M5 i wyjąć płytę montażową RTU (rys. 7.7).
2. Odkręcić 5 śrub i usunąć izolowaną plastikową płytę montażową.
3. Wywiercić potrzebne otwory w płycie do prawidłowego zamontowania sterownika RTU.
4. Zamontować sterownika RTU na płycie.
5. Zamocować płytę montażową z RTU na jej normalnej pozycji i przykręcić za pomocą pięciu
śrub M3.
6. Zamontować prowadnice montażowe na właściwych pozycjach przy module RCM.
7. Zdjąć opaskę trzymającą przewód WA:MPM-RTU (rys. 7.7).
8. Podłączyć wtyczkę RS-232 do sterownika RTU (Fig. 5.24).
9. Podłączyć zasilanie RTU do wtyczki “10” modułu RCM za pomocą dodatkowego kabla
(Rys.5.3). Zaleca się wykonanie połączeń przewodowych z wykorzystaniem kostek
zaciskowych WAGO opisanych w sekcji 5.2.11.
10. Wprowadzić antenę sterownika RTU poprzez przepust kablowy. Dławik przykręcić w sposób
zapewniający szczelność i niezawodne mocowanie anteny.
11. Zainstalować filtr kablowy EMI tak jak pokazano na Rys.5.3. Przejdź do kompletacji po
szczegóły.
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12. Zamocować filtr kablowy EMI i antenę sterownika RTU za pomocą opasek kablowych.

7.2.4 Instalacja modułu I/O

Złącza modułu
I/O dla
połączeń
przewodowych

Śruby M2.5

Zaślepka modułu I/O
(w zestawie)

Zaślepka

Zainstalowany
moduł I/O

Plastikowe
zaczepy mont.

Rys. 7.8 – Instalacja modułu I/O
1. Odkręcić cztery śruby M2.5 na pustym panelu po prawej stronie modułu RCM i wyjąć zaślepkę
(Rys. 7.8).
2. Wyjąć plastiki zabezpieczające (Rys. 7.8).
3. Używająć rysunków pomocniczych zainstalować moduł I/O w odpowiedniej pozycji (Rys. 7.8).
4. Założyć plastiki zabezpieczające.
5. Zainstalować panel przedni dostarczony wraz z modułem IOM za pomocą czterech śrub M2.5
(Rys. 7.9).
6. Wyjąć plastikową zaślepkę z przepustu za pomocą klucza cylindrycznego ST-HSK 97541
HELUKABEL (Rys.5.6) z zestawu GTK/TEL-01.
7. Przeciągnąć kable sterownicze I/O przez przygotowany przepust. Za pomocą klucza
cylindrycznego dokręcić przepust do momentu prawidłowego i szczelnego zaciśnięcia kabla
(Rys.5.6).
8. Zainstalować filtr kablowy EMI tak jak pokazano na Rys.5.3. Przejdź do kompletacji po
szczegóły.
9. Zamocować filtr kablowy EMI i kable sterujące I/O za pomocą opasek kablowych.
10. Podłączyć kable sterujące I/O do prawidłowych zacisków RCM (“15”…“18” lub “17”, “18”,
Rys.5.3). Prace wykonywać zgodnie z zaleceniami dla połączeń przewodowych z zaciskami
WAGO z sekcji 5.2.13 „Podłączenia małych zacisków”.
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Rys. 7.9 – Zainstalowany moduł wejść/wyjść
I/O

7.2.5 Instalacja modułu Bluetooth (BTM/TEL-02)
Pokrywa
z dwoma śrubami

Moduł Bluetooth
Kabel USB

Zaślepka

Opaska kbl.

Rys. 7.10 – Moduł Bluetooth

1. Odkręcić dwie śruby i wyjąć pokrywę plastikową (Rys. 7.10).
2. Zainstalować moduł Bluetooth w plastikowym gnieździe (Rys. 7.10).
3. Zamontować pokrywę na module Bluetooth, włożyć w odpowiedniej pozycji i skręcić dwoma
śrubami (Rys. 7.10).
4. Podłączyć gniazdo modułu Bluetooth do złącza “4” modułu RCM za pomocą kabla USB
(Rys.5.3, 7.10).
5. Zabezpieczyć kabel USB za pomocą opasek kablowych (Rys. 7.10).

7.2.6 Trwałość akumulatora
Długość życia baterii Genesis zainstalowanej wewnątrz zespołu zależy przede wszystkim od
temperatury otoczenia. Czas życia baterii akumulatorów wynosi 10 lat przy temperaturze otoczenia
25°C. W przypadku średniej temperatury otoczenia większej niż 25°C następujące równanie może być
użyte do obliczenia rzeczywistego współczynnika przyspieszenia zużycia:

Cykl życia = 10 / AF

AF = 2 ( 0.125∗T −3.125) ,
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gdzie:
AF jest współczynnikiem przyspieszenia zużycia,
T jest temperaturą otoczenia baterii w °C.
Prosimy wziąć pod uwagę dodatkowe +3°C przegrzania akumulatora w zespole RC/TEL.
Rys. 7.11 i tabela 7.1 przedstawia zależność pomiędzy cyklem życia baterii i temperaturą.
Akumulator cykl życia vs temperatura
10

Lat

1

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
o

T, C
Rys. 7.11 – Wykres zależności pomiędzy trwałością baterii a temperaturą otoczenia
Tabela 7.1 – Cykl życia baterii a temperatura otoczenia
Temperatura, ºC

AF

Cykl życia w latach

Temperatura, ºC

AF

Cykl życia w latach

-40

0.115

10.00

35

2.378

4.21

0

0.273

10.00

36

2.594

3.86

20

0.648

10.00

37

2.828

3.54

21

0.707

10.00

38

3.084

3.24

22

0.771

10.00

39

3.364

2.97

23

0.841

10.00

40

3.668

2.73

24

0.917

10.00

41

4

2.50

25

1

10.00

42

4.362

2.29

26

1.091

9.17

43

4.757

2.10

27

1.189

8.41

44

5.187

1.93

28

1.297

7.71

45

5.657

1.77
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29

1.414

7.07

46

6.169

1.62

30

1.542

6.49

47

6.727

1.49

31

1.682

5.95

48

7.336

1.36

32

1.834

5.45

49

8

1.25

33

2

5.00

50

8.724

1.15

34

2.181

4.59

Przykład: Bateria pracuje w średniorocznej temperaturze otoczenia 27°C. Uwzględniając
dodatkową wartość przegrzania w skrzynce RC/TEL, temperatura T wynosi 27+3=30°C. Zgodnie z
tabelą współczynnik przyspieszenia zużycia AF = 1.542.
W powyższym otoczeniu pracy reklozera KTR, akumulator powinien być wymieniony po
ok. 6,5 roku (10/1.542 =6.5).

7.2.7 Podłączenia zasilania zewnętrznego do RC/TEL-05E
Zaciski podłączeniowe do zasilania pojedynczego lub podwójnego przedstawiają rys. 7.12 i 7.13.
Oznaczenia: L- przewód fazowy, N – przewód neutralny, E – przewód ochronny. Pionowe pary styków
są już połączone ze sobą.
A) Schemat podłączenia zasilania z transformatora SN/nn, w którym żaden koniec uzwojenia nn
transformatora nie jest uziemiony.

AC1
zasilanie

Zwora
ochronna

Złącze
ochronne

AC2
zasilanie

Piny 1÷9
rząd

Piny 10÷18

rząd

L

N
AC1
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B) Schemat podłączenia zasilania z transformatora SN/nn, w którym jeden koniec uzwojenia nn
transformatora jest uziemiony.

Złącze
ochronne

AC1
zasilanie

AC2

Piny 1÷9

Piny
10÷18
rząd

Rys. 7.12 – Podłączenie zasilania zewnętrznego z jednej strony (wariant A i B)

Zwora
ochronna
AC1

AC1
zasilanie

Złącze
ochronne

AC2
zasilanie

Zwora
ochronna
AC1

Piny 1÷9

rząd

Piny 10÷18

rząd

L

N
AC1
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Rys. 7.13 – Schemat podłączenia zasilania z transformatorów SN/nn, w których żaden koniec
uzwojenia nn nie jest uziemiony.

Poszczególne kroki podłączenia kabli zasilania zewnętrznego:
1. Otworzyć zewnętrzne i wewnętrzne drzwi skrzynki, zdemontować osłonę dolnych paneli
(patrz część 7.2.1).
2. Odkręcić dwie śruby trzymające moduł PSFM (Rys. 7.14).
3. Odchylić górną część PSFM od siebie by uzyskać dostęp do zacisków XS1 I XS5.1 (Rys.
7.14).
4. Wyjąć plastikową zaślepkę z przepustu (dla kabla zasilającego, Rys.7.2) za pomocą klucza
cylindrycznego ST-HSK 97539 HELUKABEL będącego wyposażeniem zestawu narzędzi
RC.
5. Przeprowadzić przygotowane kable zasilające przez przepusty kablowe.
6. Dokręcić przepust do momentu prawidłowego i szczelnego zaciśnięcia kabla.
7. Podłączyć poszczególne przewody kabla zasilającego do odpowiednich zacisków modułu
PSFM za pomocą złączy XS1 I XS5.1 (Rys. 7.14). Prace wykonywać zgodnie z zaleceniami
montażowymi dla złącz WAGO z części 5.2.13 „Okablowanie”
8. Przechylić górną część PSFM do siebie, przykręcić dwie śruby mocujące moduł w pozycji
normalnej (Rys. 7.14).
9. Założyć osłonę dolnych paneli i przykręcić dwoma śrubami M5 (Rys.7.3).

Śruby mocujące

PSFM w pozycji
zamkniętej

Złącza XS1 i XS5.1

Rys. 7.14 – Podłączenie kabla zasilającego
Ostateczne podłączenie

zasilania zewnętrznego wymaga

załączenia jednego lub dwóch

wyłączników zabezpieczających moduł zasilania zewnętrznego (Rys.5.1).
OSTRZEŻENIE: Zwory ochronne łączą przewody zasilania zewnętrznego AC
z obudową skrzynki RC/TEL. Nie podłączać przewodów fazowych za pomocą zwory
ochronnej.
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7.2.8 Połączenie z komputerem PC
Komputer PC z zainstalowanym oprogramowaniem TELARM podłączyć się do portu USB
zlokalizowanego na przednim panelu zespołu sterowniczego RC/TEL-05E.
Złącze USB „2” (Rys.3.3) dubluje złącze USB z

przedniego panelu MMI i jest używane dla

lokalnego połączenia PC, kiedy moduł CPM jest wyłączony. Równoległe podłączenie obu portów USB
do komputera PC jest zabronione.

7.2.9 Pobieranie ustawień
Transfer wstępnej konfiguracji i ustawień zabezpieczeń do zespołu RC/TEL jest realizowany za
pomocą oprogramowania TELARM (patrz podręcznik użytkownika TELARM).

Podłączenie kabla sterowniczego

7.2.10

Kabel sterowniczy CC jest dostarczany razem z zespołem łączeniowym OSM. Należy zawsze
sprawdzić ciągłość oraz złącza kabla na wypadek uszkodzeń podczas transportu. Kabel sterowniczy
posiada złącza męskie i żeńskie. Złącze żeńskie jest podłączane do gniazda na obudowie zespołu
sterowniczego RC; złącze męskie pasuje do gniazda umieszczonego na obudowie zespołu
łączeniowego OSM.
Aby podłączyć kabel należy zdemontować osłonę ochronną na spodzie skrzynki RC. Podłączyć
kabel do zespołu RC i zabezpieczyć za pomocą zintegrowanego zatrzasku gniazda (patrz część
7.4.8).

7.2.11

Testowanie CPM

Testowanie modułu CPM zawiera test funkcjonalny przycisków za pomocą trybu “test mode”
konsoli MMI wraz z kontrolą pracy wyświetlacza LCD. Aktywowanie trybu konsoli MMI „Test mode”
odbywa się poprzez wciśnięcie i przytrzymanie przez 2-5 sekund przycisku „On/Off” na module CPM
(funkcja „Hold to Test”).
W przypadku aktywacji trybu MMI „test mode” wszystkie diody LED migają, a na wyświetlaczu
pojawia się komunikat:
MMI Test Mode
Press any pushbutton for
test
Press On/Off to exit Test
Mode
Podczas testu funkcjonalności przycisków w trybie MMI „Test mode" na wyświetlaczu LCD
pojawiają się komunikaty o nazwie przycisku, który został wciśnięty, np.:
MMI Test Mode
PROT

pushbutton
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pressed
Press On/Off to exit Test
Mode
Zakończenie trybu MMI Test mode następuje poprzez naciśnięcie przycisku „On/Off” (funkcja „Hold
to Test”).
Test pikseli wyświetlacza LCD jest wykonywany poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przez ponad 5
sekund przycisku „On/Off” na module CPM. W tym trybie wszystkie piksele wyświetlacza LCD zostają
załączone. Wyjście z trybu testu następuje poprzez naciśnięcie przycisku „On/Off” na module CPM lub
poprzez automatyczne przejście CPM w stan uśpienia.

7.2.12

Testowanie modułu zasilania

Załączyć wyłączniki zasilania zewnętrznego umieszczone na dole skrzynki RC i sprawdzić czy są
podświetlone gdy jest napięcie zasilające z jednej bądź obu stron sieci.
Załączyć konsolę sterowniczą poprzez naciśnięcie przycisku „On/Off” na module CPM.
Wybrać pozycję „PSE Power supply” na wyświetlaczu i nacisnąć „Enter”. Pojawi się menu „PSE
indication”. Sprawdzić obecność napięcia na obu wejściach AC oraz zasilanie z wbudowanej w RC
baterii. W sytuacji nieprawidłowego stanu, podłącz prawidłowo zasilanie AC lub wymień akumulator.

7.2.13

Testowanie działania zespołu łączeniowego OSM

Przeprowadzić kilka operacji Zamknij-Otwórz używając przycisków konsoli MMI, komputera PC,
systemu SCADA lub modułu IOM (jeśli zainstalowano). Sprawdzić prawidłową pozycję wyłącznika
OSM jako „Zamknięty” lub „Otwarty” na zapalonych diodach LED, w komputerze PC, systemie SCADA
lub module IOM.
Zamknięcie wyłącznika za pomocą przycisków konsoli MMI i połączenia PC jest możliwe, gdy
załączony jest lokalny („Local”) tryb pracy modułu sterowniczego RC. Sprawdzenie zamknięcia
wyłącznika w systemie SCADA lub za pośrednictwem modułu IOM jest możliwe tylko w zdalnym
(„Remote”) trybie pracy modułu RC.
Zespołu RC należy przełączyć na pracę w określonym trybie przed rozpoczęciem testów..
Ważne: Połączenie z zespołem łączeniowym OSM i zasilaniem zewnętrznym zostało omówione w
części 7.4.8.

7.2.14

Testowanie zabezpieczeń

Wprowadzić żądaną pozycję zabezpieczenia za pomocą konsoli MMI, komputera PC, systemu
SCADA (jeśli zainstalowana) lub modułu IOM (jeśli zainstalowany). Sprawdzić czy wprowadzona
pozycja jest prawidłowo odwzorowana za pomocą diod LED konsoli MMI, w komputerze PC, systemie
SCADA oraz module IOM (jeśli zainstalowany).
Zmiana statusów zabezpieczeń za pomocą przycisków konsoli MMI i połączenia z PC jest możliwa,
gdy załączony jest lokalny („Local”) tryb pracy zespołu sterowniczego RC. Sprawdzenie sygnalizacji
przy połączeniu SCADA lub IOM jest możliwe tylko w zdalnym („Remote”) trybie pracy zespołu RC.
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Tryb pracy należy ustawić przed wykonaniem testów.

7.2.15

Wstępne badanie wejść/wyjść cyfrowych IOM

Jeśli sygnalizacja modułu IOM jest wykorzystywana, należy przeprowadzić badania operacyjne
wyjść cyfrowych przed wykonaniem testów opisanych w części 7.2.11.3, 7.2.11.4. Do ich wykonania
należy ustawić moduł IOM w tryb „Test mode” (SettingsCommsIOIOperation modeTest).
Operacje na wyjściach można sprawdzać poprzez zmianę ich statusów zgodnie z procedurą
RCECIIIOIGenerating indication data.

7.2.16

Badanie kompletacji

Po pozytywnym przeprowadzeniu wstępnych testów należy wykonać następujące operacje:
sprawdzić poprawność konfiguracji zespołu RC,
zapisać bieżącą konfigurację w programie TELARM,
wyłącz zasilanie za pomocą wyłącznika (Rys.5.2),
odłączyć przewód sterowniczy CC od skrzynki RC,
odłączyć przewody sterujące i antenowe modułu RTU,
zamknąć wewnętrzne i zewnętrzne drzwi skrzynki sterowniczej.

7.3 Przygotowanie modułu łączeniowego OSM
7.3.1 Testy działania reklozera KTR
Zaleca się przeprowadzenie wszystkich operacji testowych dla sprawdzenia czy reklozer KTR
pracuje poprawnie.
1. Wyjąć zespół łączeniowy OSM ze skrzyni transportowej i umieścić na stole warsztatowym lub
stanowisku do prób.
2. Połączyć kabel sterowniczy CC\TEL ze złączem na obudowie OSM i zabezpieczyć używając
zintegrowanej metalowej klamry (patrz rozdz. 7.4.8).
3. Wcisnąć przycisk ON umieszczony na konsoli operatora modułu sterowniczego RC,
potwierdzić pozycję wyłącznika za pomocą trwale świecącej diody LED przy wskaźniku stanu
wyłącznika OSM.
4. Nacisnąć czerwony przycisk Zamknij (Close) i potwierdzić zamknięcie OSM oraz zapalenie
diody LED przy stanie zamkniętym.
5. Pociągnąć mocno za dźwignię awaryjnego wyłączenia by mechanicznie wyłączyć OSM i
sprawdzić prawidłowe działanie mechanizmu.
6. Wejść do menu Rejestr działania “Indication data” modułu CPM na konsoli operatora, wybrać
Szczegółowy rejestrator danych “Identification data conditioner”, następnie Rejestr uszkodzeń
“Malfunction log” i potwierdzić wyświetlenie komunikatu przerwy w obwodzie cewki “OSM Coil
Isolated” oznaczający brak możliwości załączenia wyłącznika. Potwierdzić, że naciśnięcie
przycisku zamknięcia wyłącznika nie spowoduje jego rzeczywistego załączenia. Wcisnąć
wielokrotnie przycisk ESC by wrócić do widoku menu głównego „Main menu”.
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7. Wcisnąć dźwignię awaryjnego wyłączenia z powrotem i potwierdzić że wciśnięcie czerwonego
przycisku Zamknij (Close) spowoduje zamknięcie wyłącznika OSM.
8. Wejść do menu Ustawienia “Settings” modułu CPM na konsoli operatora, wybrać opcję
“System”, następnie pozycję Pomiary “ME measurements” i wypełnić pola odpowiednimi
współczynnikami korekcyjnymi “OSM sensors coeff” dostarczonymi wraz z zespołem
łączeniowym OSM.
UWAGA: Nieprawidłowe współczynniki korekcyjne mogą spowodować znaczne
rozbieżności w stosunku do prawidłowej dokładności pomiaru napięć i prądów
reklozera KTR.

9. Upewnić się, że wyłącznik OSM jest w pozycji zamkniętej.
10. W menu Rejestr działania “Indication data” wybrać pozycję Pomiary “Measurement”. Nastawić
prąd obwodu pierwotnego na 20A na jednej z faz i potwierdzić wskazania widoczne na
wyświetlaczu konsoli operatora na każdej z faz i dla prądu doziemnego.
11. Jeśli potrzebny jest test wysokonapięciowy, przejdź do części 7.3.3.

7.3.2 Test rezystancji styków głównych
1. Styki główne zespołu łączeniowego OSM muszą być w pozycji zamkniętej.
2. Załączyć prąd testowy 100A na zaciskach pierwotnych wyłącznika.
3. Rezystancja styków głównych nie może przekroczyć granic pokazanych w części 4.1.3
(≤ 85μΩ dla OSM/TEL-15.5-16/630-204 lub ≤ 95μΩ dla OSM/TEL-27-12.5/630-205).
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7.3.3 Test wysokonapięciowy
Wszystkie napowietrzne zespoły łączeniowe produkowane przez Tavrida Electric spełniają
wymagania normy IEEE C.37.60-2003 i przed wysyłką do klienta są sprawdzane według IEEE
C.37.60-2003 klauzula 7. Jeśli wymagane są badania napięciem częstotliwości sieciowej przed
instalacją, to zalecane jest przeprowadzenie testów napięciem o wartości 80% napięcia probierczego
częstotliwości sieciowej (IEEE C.37.60-2003) w celu potwierdzenia integralności izolacji zespołu bez
nadmiernego zużycia komponentów izolacyjnych.
Zakres napięcia

Rekomendowany test napięciowy 1-minutowy

15,5 kV

42 kV

27 kV

50 kV

Wysokie napięcie powinno być podane na zaciski zespołu łączeniowego OSM.
OSM powinien być podłączony do skrzynki RC za pomocą przewodu sterowniczego CC.
Test wysokonapięciowy jest podzielony na 3 części.

TEST 1. Styki główne OSM muszą być w pozycji ZAMKNIĘTE.
1. Połączyć zaciski uziemienia (min. 4 mm2 przekroju) przewodem od punktu uziemienia zespołu
OSM do punktu uziemienia zespołu RC i dalej do punktu uziemienia wymuszalnika wysokiego
napięcia.
2. Jeśli używany jest wymuszalnik 1-fazowy, każda z faz musi być testowana oddzielnie.
3. W module CPM w menu Rejestr działania “Indication data” wybrać pozycję Pomiary
“Measurement”. Zasilić zaciski zespołu OSM w systemie napięcia faza-ziemia i potwierdzić
wskazania pomiarów napięcia na konsoli MMI.

TEST 2. Styki główne OSM muszą być w pozycji ZAMKNIĘTE.
1. Połączyć zaciski uziemienia (min. 4 mm2 przekroju) przewodem od punktu uziemienia
zespołu OSM do punktu uziemienia zespołu RC i dalej do punktu uziemienia wymuszalnika
wysokiego napięcia. Przewód sterowniczy także musi być podłączony do punktu uziemienia
wymuszalnika.
2. Jeśli używany jest wymuszalnik 1-fazowy, każda z faz musi być testowana oddzielnie.
3. Zasilić zaciski zespołu OSM testowym napięciem z wymuszalnika o zalecanym poziomie
(patrz tabela powyżej) przez 1 minutę.

TEST 3. Styki główne OSM muszą być w pozycji OTWARTE.
1. Połączyć zaciski uziemienia (min. 4 mm2 przekroju) przewodem od punktu uziemienia zespołu
OSM do punktu uziemienia zespołu RC i dalej do punktu uziemienia wymuszalnika wysokiego
napięcia. Przewód sterowniczy także musi być podłączony do punktu uziemienia
wymuszalnika.
2. Jeśli używany jest wymuszalnik 1-fazowy, każda z faz musi być testowana oddzielnie.
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3. Rozpocząć powolne podnoszenie napięcia AC pomiędzy każdą z komór próżniowych
wyłącznika.
4. Wartość napięcia powinna być podnoszona aż do granicy ustalonej w tabeli powyżej i
utrzymana na tym poziomie przez 1 minutę.
5. Podczas testów komór próżniowych mogą pojawić się samo zanikające przeskoki. W takim
przypadku należy delikatnie obniżyć napięcie aż do zaniku przeskoków (na czas 10..15
sekund) i ponownie zwiększyć je, aż do uzyskania wymaganego poziomu.
6. W przypadku stosowania w zestawie testowym długich przewodów, wystąpienie przeskoków
podczas testów może spowodować przepięcia i w konsekwencji uszkodzenie izolacji. Aby
tego uniknąć, należy używać możliwie najkrótszych przewodów. Jeżeli nie można ograniczyć
długości przewodów do 3 m, koordynację impedancji pomiędzy zestawem testowym a
zespołem łączeniowym można uzyskać stosując układ RC pokazany na poniższym rysunku.

7. Odłączyć przewód sterowniczy łączący skrzynkę RC i zespół OSM.

UWAGA: Nieodpowiednie wymuszanie lub przekroczenie dopuszczonego napięcia
może doprowadzić do uszkodzenia urządzeń.
OSTRZEŻENIE: Nieodpowiednie uziemienie zespołu OSM, skrzynki RC lub
wymuszalnika testowego może wywołać niebezpieczne napięcia, które mogą skutkować
obrażeniami, śmiercią bądź uszkodzeniami urządzeń. Tylko przeszkolony personel
może wykonać testy wysokonapięciowe opisane w tej części.
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7.4 Montaż reklozera KTR
Zalecenia umieszczone w tej części są pożądane do maksymalizacji efektywności pracy reklozera
KTR.
UWAGA: Nieprzestrzeganie zaleceń instalacji może spowodować uszkodzenie
urządzenia.
OSTRZEŻENIE: Należy przestrzegać wszystkich lokalnie zatwierdzonych procedur
bezpieczeństwa podczas instalacji i pracy tych urządzeń. Nieprzestrzeganie ich może
spowodować śmierć lub ciężkie uszkodzenie ciała.

7.4.1 Transport do miejsca instalacji
Do transportu reklozera najlepiej używać oryginalnych opakowań. Jeśli nie jest to możliwe do
transportu zespołów RC i OSM używać oddzielnych palet i prawidłowego zabezpieczenia pasami.

7.4.2 Instalacja OSM

Otworzyć
odpakowania

górną

pokrywę

OSM.

Założyć

skrzyni
4

do

uchwyty

manewrowe (dołączone do zespołu). Podnieść
zespół

łączeniowy

ze

skrzyni

za

pomocą

zawiesi. Minimalna długość zawiesi i miejsca ich
montażu na zespole zostały pokazane na
rysunku po lewej stronie.

Uchwyty
manewrowe

UWAGA: Uchwyty manewrowe muszą być zdjęte po zakończeniu instalacji.
Niezastosowanie się do tego może spowodować degradację charakterystyki
wytrzymałości impulsowej OSM.
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Montaż cięgna otwierania ręcznego
Przed

wkręceniem

cięgna

otwierania

ręcznego do gniazda należy na nagwintowany
koniec

nakręcić

będącą

na

wyposażeniu

nakrętkę M8. Po wkręceniu cięgna do gniazda
należy je maksymalnie wyciągnąć i właściwie
ustawić. Trzymając cięgno w tym położeniu
należy nakrętkę M8 dokręcić momentem do 10
Nm, w sposób pokazany na rysunku.

Uziemienie
Zaciski uziemiające znajdują się na wspornikach montażowych zespołu
OSM, zespołu RC oraz ograniczników przepięć. Wszystkie wsporniki należy
uziemić

za

pomocą

trzech

oddzielnych

przewodów

uziemiających

przyłączonych z jednej strony do zacisków uziemiających, a z drugiej do
szyny uziemiającej. Najlepiej, by wszystkie przewody były przyłączone do
szyny w tym samym miejscu, jak najbliżej ziemi.

Zespół łączeniowy jest uziemiany poprzez zacisk śrubowy z nakrętką M12 (w zestawie)
umieszczony na tylniej sciance obudowy. Zespół RC jest uziemiany przez zacisk śrubowy z nakrętką
M12 znajdującą się na spodniej scianie obudowy.
Zalecany moment dokręcania wynosi 30Nm. Szyna uziemiająca powinna być wykonana ze
stalowego płaskownika o przekroju 120mm2. Płaszcz ochronny przewodu sterowniczego powinien
być uziemiony za pomocą żelaznych zacisków przymocowanych do szyny uziemiającej. Zalecana
odległość pomiędzy zaciskami wynosi 250mm. Odległość pomiędzy przewodem sterowniczym, a
szyną uziemiającą powinna wynosić ok. 150 mm.
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OSM – zespół łączeniowy
1. RC/TEL – zespół sterowniczy
2. CC/TEL – przewód sterowniczy
3. Voltage

Transformer

–

transformator zasilający
4. Earth bus – szyna uziemiająca
5. RC/TEL earthning – uziemienie
zespołu sterowniczego
6. Umbilical ironclad earthning –
uziemienie płaszcza przewodu
sterowniczego

Połączenie z zespołem łączeniowym OSM
Skrzynka RC/TEL jest połączona z zespołem OSM za pomocą przewodu sterowniczego (CC/TELXX-01).
Podłączanie przewodu sterowniczego do zespołu RC/TEL:

1. Otworzyć zewnętrzne i wewnętrzne drzwi, zdemontować dolny panel ochronny.
2. Odkręcić 4 śruby motylkowe wewnątrz obudowy i wyjąć na zewnątrz (patrz Rys. 7.23).
3. Zdemontować pokrywę chroniącą gniazdo na zewnątrz obudowy (patrz Rys. 7.24).
4. Podłączyć przewód sterowniczy CC.
5. Zamontować pokrywę ochronną w prawidłowej pozycji i skręcić śrubami motylkowymi od
wewnątrz zespołu RC.
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Gniazdo
Guma izolująca

WA:RCM-CC

Śruby motylkowe
pokrywy ochronnej

Rys. 7.23 – Demontaż pokrywy ochronnej (antywandalowej) i gniazdo WA:RCMZłącze
CC (widok od wewnątrz)
Przewód CC

Pokrywa ochronna
(antywandalowa)

Rys. 7.24 – Podłączenie przewodu sterowniczego CC
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