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CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 

Zastosowanie 
Przekanik nadmiarowo - prdowy typu ODR-2WA, z zasobnikami energii zasilanymi prdem zwarcia,  
przeznaczony jest do sterowania awaryjnego wycznikiem w przypadku braku napicia operacyjnego. 
Urzdzenie przewidziane jest do stosowania w ukadach automatyki elektroenergetycznej jako rezerwa 
podstawowych zabezpiecze transformatorów zasilajcych 110kV/SN, szyn zbiorczych i linii odpywowych SN. 

Podstawowe waciwoci 
 51     zabezpieczenie nadprdowe zwoczne. 
 Trójfazowy wejciowy ukad pomiarowy w uka-

dzie zapewniajcym prawidowe dziaanie 
równie w przypadku zasilania prdem zwarcia 
jednofazowego.   

 Wspópraca z zewntrznymi przekadnikami 
prdowymi o mocy znamionowej nie mniejszej 
od 25 VA.  

 Wspópraca z  wycznikiem  o parametrach 
cewki wyczajcej:  
- napicie pomocnicze Upn: 110V albo 220V DC, 
- pobór mocy   600W, 
- rezystancja  80.

 Wyjcia stykowe pobudzenia i zadziaania 
przekanika. 

 Dwa wyjcia do sterowania awaryjnego na 
wyczenie wycznika, rozdzielane 
galwanicznie przed zaczeniem zasobników 
energii do obwodów cewek wyczników. 

 Wewntrzny wskanik zadziaania przekanika. 
 Wejcie zewntrzne do testowania sprawnoci 

urzdzenia. 

ZASADA DZIAANIA  

Przekanik nadmiarowo - prdowy typu ODR-2WA, zasilany jest z zewntrznych przekadników prdowych.       
Po przekroczeniu przez prd wartoci rozruchowej przekanika rozpoczyna si gromadzenie energii w dwóch 
zasobnikach kondensatorowych. Z chwil naadowania zasobników do wymaganego poziomu napicia (ok. 
300V dla Upn=220V DC, ok. 150V dla Upn=110V DC) nastpuje pobudzenie i zadziaanie urzdzenia � czyli 
galwaniczne rozdzielanie obwodów obu zasobników, a po upywie nastawionego czasu doczenie zasobników 
do cewek wyczajcych wyczników. Kondensatorowe zasobniki energii zapewniaj prawidowe dziaanie        
wyczajce w warunkach odstawienia zabezpiecze podstawowych  w wyniku zaniku pomocniczego napicia 
zasilajcego. Równolege zasilanie zasobników prdem zwarcia kadej z faz  zapewnia uzyskanie ich zdolnoci 
energetycznej  równie w przypadku zasilania prdem zwarcia jednofazowego. Napicie pomocnicze zasilajce 
wykorzystywane jest do okresowego adowania zasobników energii i jego brak na zaciskach urzdzenia nie 
wpywa na prawidowe, wyczajce dziaanie przekanika. Obecno napicia  pomocniczego na zaciskach 
urzdzenia jest sygnalizowana.  

ZABEZPIECZENIA 

 Zabezpieczenie nadmiarowo - prdowe zwoczne   51 

Zakresy nastawcze: 
prd rozruchowy  Ir   dla  In=1A:     0,5A; 0,6A; 0,8A; 1A; 1,3A; 1,6A 

dla  In=5A:     2,5A; 3A; 4A; 5A; 6,5A; 8A   
czas zadziaania  dla  Ir  I  1,3Ir  -  charakterystyka zalena  

dla  I >1,3Ir    -  opónienie t = (3÷8)s co 1s      

PANEL OPERATORA 

 Ukad nastawczy umoliwiajcy pen obsug urzdzenia, m. in. w zakresie: 
- wprowadzania zmian nastaw, 
- odczytu wartoci wielkoci nastawionych  (prdu rozruchowego i czasu zadziaania), 
- kasowania sygnalizacji zadziaania, 
- przeprowadzenia testu funkcjonalnego. 

 Sygnalizacja  informujca o: 
- zadziaaniu przekanika (z podtrzymaniem), 
- obecnoci napicia pomocniczego na zaciskach przekanika  
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OBWODY WEJCIOWE i  WYJCIOWE 
Obwody pocze przekanika ODR-2WA przedstawiono na rys.1. Przekaniki wyjciowe umoliwiaj realizacj
funkcji sterowania (K1, K2) i sygnalizacji zewntrznej (K3, K4).  

Rys. 1.  Schemat pocze przekanika  ODR-2WA 

Stan wyj przekanika ODR-2WA przedstawiono w tabeli (O - otwarte,  Z - zamknite, +U  - pojawienie si
impulsu napicia sterujcego). 

Stan   wyj przekanika ODR-2WA Stan 
przekanika  11-12 13-14 17-18 19-20 

brak pobudzenia - - O O 
pobudzenie - - Z O
zadziaanie +U    +U    Z Z

Opis wej.

Lp. Nazwa wejcia Opis Rodzaj wejcia Zaciski 

1. I1 Pomiar prdu kontrolowanego wejcie prdowe 1-2
2. I2 Pomiar prdu kontrolowanego wejcie prdowe    3-4 
3. I3 Pomiar prdu kontrolowanego wejcie prdowe    5-6 
4. It Pomiar prdu  wejcie prdowe, testujce    7-8 
5. Upn Napicie pomocnicze zasilajce wejcie napiciowe   11-16 

Opis  wyj.

Lp. Nazwa wyjcia Opis Rodzaj wyjcia Zaciski 

1. Sygnalizacja obecnoci  napicia  pomocniczego dioda sygnalizacyjna LED - 
2. K1 Przekanik wykonawczy � pobudzenie wyjcie napiciowe  11-12 
3. K2 Przekanik wykonawczy � zadziaanie     wyjcie napiciowe 13-14
4. K3 Przekanik  sygnalizacji pobudzenia  zestyk zwierny 17-18 

5. K4 (Z) Przekanik  sygnalizacji zadziaania    
(z podtrzymaniem)  

zestyk zwierny             
i mechaniczny  wskanik 
zadziaania  Z 

19-20 
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BUDOWA 
Przekanik nadmiarowo � prdowy, typu ODR-2WA, jest urzdzeniem elektronicznym wykonanym w technice 
statyczno-póprzewodnikowej. Urzdzenie  skada si z trzech prdowych transformatorów wejciowych, 
zespou zasobników kondensatorowych i zespou pomiarowo - wykonawczego zawierajcego: ukad 
rozruchowo - opóniajcy, obwody kontroli stanu zasobników energii i ograniczenia napicia oraz elementy 
wykonawcze. Transformatory wejciowe wyposaone s w odczepy na uzwojeniu pierwotnym, suce do 
nastawiania prdu rozruchowego przekanika. Dodatkowo transformatory wejciowe wyposaone s
w galwanicznie wydzielone uzwojenia suce do kontroli sprawnoci przekanika. Zasobnikami energii 
potrzebnej do wyczenia wyczników s dwie baterie kondensatorów. Przekanik ODR-2WA jest wykonany   
w obudowie przeznaczonej do montau natablicowego (rys. 2) albo w obudowie przystosowanej do montau
zatablicowego i na 19� ramie w szafie sterowniczej (rys.3). Urzdzenie wyposaono w panel obsugi oraz   
w zaciski umoliwiajce przyczenie przewodów obwodów zewntrznych o przekroju do 4mm2.

Rys. 2. Szkic wymiarowy przekanika ODR-2WA   - obudowa  natablicowa 
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Rys. 3. Szkic wymiarowy przekanika ODR-2WA   - obudowa  przystosowana do montau zatablicowego oraz  
na 19� ramie  w szafie sterowniczej. 
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PRZYKAD ZASTOSOWANIA 

Przekanik ODR-2WA moe by stosowany jako rezerwa podstawowych zabezpiecze transformatorów 
zasilajcych. Przykad takiej aplikacji  przedstawiono na  rysunku 4.  

Rys. 4.  Schemat pocze zewntrznych przekanika ODR 2WA -  ukad  zabezpieczenia transformatora zasilajcego. 
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DANE TECHNICZNE 
Prd pomiarowy znamionowy In           1A albo 5A 
Czstotliwo znamionowa fn 50Hz 
Napicie pomocnicze zasilajce Upn, dla ukadu kontroli stanu zasobników energii    110V DC albo 220V DC 
Zakres roboczy napicia pomocniczego  Up      (0,8 ÷ 1,1)Upn  
Wspópraca z wycznikiem wyposaonym w cewki wyczajce o parametrach: 

- napicie znamionowe 110V DC albo  220V DC 
- pobór mocy  600W 
- rezystancja   80

Obcialno trwaa obwodów prdowych 2,2In
Wytrzymao cieplna obwodów prdowych (1s) 50In 
Wytrzymao dynamiczna obwodów prdowych  125In 
Pobór mocy w obwodzie prdu pomiarowego dla I=In      25VA/faz
Pobór mocy w obwodzie napicia pomocniczego zasilajcego 3W 
Uchyb gwarantowany  prdu rozruchowego przy temperaturze otoczenia w zakresie -5 oC ÷ +40oC

10% dla zwar dwufazowych   
15% dla zwar trójfazowych 

Uchyb dodatkowy prdu rozruchowego przy temperaturze otoczenia w zakresie  -25 oC ÷ +55oC 10% 
Uchyb gwarantowany pomiaru czasu       15%  
Zdolno czeniowa przekaników wykonawczych: 

- obcialno prdowa trwaa zestyku  5A 
- przy obcieniu rezystancyjnym  0,3A/250V DC 
- przy obcieniu indukcyjnym (L/R  40ms)  0,12A/250V DC 
- przy obcieniu indukcyjnym (cos=0,4)  3A/250V AC/50Hz 

Wytrzymao elektryczna izolacji               2kV/50Hz/1min. 
Zakres temperatur pracy    248 K ÷ 328 K (-25oC ÷ +55oC) 
Wilgotno wzgldna  80% 
Stopie ochrony obudowy IP40 
Masa zespou 10kg 
Wymiary zewntrzne (wys. x szer. x g.)       200 x 300 x 135mm 

ZGODNO Z WYMAGANIAMI NORM

 Kompatybilno elektromagnetyczna (EMC)         PN-EN 50263:2004 
 Izolacja          PN-EN 60255-5:2002(U) 
 Inne          PN-86/E-88600, PN-EN 60255-3:1999,   

PN-EN 60255-6:2000, 
PN-EN 60255-22-2:1999, 
PN-EN 60255-22-3:2002, 
PN-EN 60255-22-4:2003, 
PN-EN 60255-22-5:2003, 
PN-EN 60255-22-6:2003, 
PN-EN 60255-23:1999, 
PN-EN 60255-25:2002, 
PN-EN 55022:2000,  
PN-EN 60529:2003, PN-IEC 255-11:1994  

GWARANCJA I SERWIS 
Na przekaniki ODR-2WA jest udzielana 24 � miesiczna gwarancja od daty sprzeday. Producent zapewnia 
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz usugi w zakresie bada pomontaowych i okresowych przekanika. 

Numery telefonów: 
- informacja techniczna     
- zgoszenie napraw serwisowych 
- telefon kontaktowy (caodobowy) 

(32) 786 99 32 
(32) 786 99 48  lub (32) 327 14 57 
(32) 327 14 57 
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SPOSÓB ZAMAWIANIA 

W zamówieniu naley poda kod wedug poniszego oznaczenia (lub pen nazw przekanika i jego parametry 
- prd znamionowy pomiarowy, napicie pomocnicze) oraz  sposób montau.  

Oznaczenie:

ODR � 2WA � x x � xxx 

110     Upn = 110V  DC 
220    Upn = 220V  DC 

01       In = 1A  
 05   In = 5A 

Przykady zamówienia:  

 Przekanik  typu ODR- 2WA - 05- 220 do montau natablicowego.  
 Przekanik nadmiarowo - prdowy z autonomicznym zasilaniem typu ODR- 2WA  o parametrach:  In = 1A, 

Upn = 110V DC -  do montau zatablicowego.  

Adres firmy: 
 
ZEG-ENERGETYKA Spóka z o.o. Prośby o szczegółowe informacje oraz zamówienia należy kierować do działu marketingu
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KOPEX-EKO Sp. z o. o.

ul. Fabryczna 2, 43-100 Tychy
tel.: +48 32 327 14 58,  +48 32 786 98 09, +48 32 604-72-58 
fax: +48 32 327 00 32
e-mail:  energetyka.kopexeko@kopex.com.pl
www.zeg-energetyka.com.pl

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o.o. 
oddział w Tychach 
ul. Fabryczna 2, 43-100 Tychy 
www.zeg-energetyka.pl
sekretariat +48 32 775 07 80, fax +48 32 775 07 93
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KOPEX-EKO Sp. z o.o. 
ul. Fabryczna 2
 43-100 Tychy

tel.   +48  32 327 14 58
faks +48  32 327 00 32
e-mail:  energetyka.kopexeko@kopex.com.pl 
www.zeg-energetyka.com.pl
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