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ZEG-ENERGETYKA SP. Z O.O.
ZEG-ENERGETYKA Sp. z o.o. to firma, która kontynuuje
ponad czterdziestopięcioletnią tradycję działalności
w zakresie produkcji elektroenergetycznej automatyki
zabezpieczeniowej. Spółka wróciła do swojej znanej
marki po okresie przynależności do grupy KOPEX.
Firma zawsze zaliczała się do wiodących polskich
dostawców
zabezpieczeń
elektroenergetycznych,
zwłaszcza w sektorze wytwarzania energii. Obecnie
rozwijana jest także linia produktów automatyki stacyjnej,
zwiększając zaangażowanie firmy w sektorze przesyłu
i dystrybucji energii elektrycznej.
Stosowane rozwiązania konstrukcyjne oparte są na
autorskich projektach własnej grupy specjalistów. Dzięki
połączeniu innowacyjności rozwiązań z doświadczeniem,
tradycją i wysoką jakością, produkowane urządzenia
z powodzeniem pracują w największych polskich
elektrowniach i zakładach przemysłowych.

DZIAŁALNOŚĆ ZEG-ENERGETYKA SP. Z O.O.
W ZAKRESIE ENERGETYKI TO:
• projektowanie i produkcja urządzeń z zakresu
elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej
oraz automatyki stacyjnej
• prace związane z uruchomieniem oraz badaniami
pomontażowymi produkowanych urządzeń
• serwis w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym
• szkolenia w zakresie obsługi urządzeń
• usługi - przeglądy i próby funkcjonalne urządzeń
energetycznych.
Spółka oferuje także usługi z zakresu montażu
kontraktowego urządzeń elektroniki.
PODSTAWOWA OFERTA PRODUKCYJNA
ZEG-ENERGETYKA SP. Z O.O. DLA ENERGETYKI OBEJMUJE:
• zabezpieczenia generatorów i bloków generatortransformator,
• zabezpieczenia dla sieci przesyłowych wysokiego
napięcia,
• zabezpieczenia pól sieci rozdzielczych średniego
napięcia,
• zabezpieczenia silników wysokich i niskich napięć,
• przekaźniki elektroenergetyczne,
• urządzenia automatyki przełączania zasilania,
• sygnalizacje centralne,
• systemy komunikacji,
• aparaturę pomocniczą.
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AUTOMATYKA

ASD-1

Automatyka systemu kontroli doziemień 110 V DC / 220 V DC
121

487

177

42

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Urządzenie ASD-1 służy do samoczynnego wykrywania pogorszenia stanu
izolacji w obwodach prądu stałego zasilania potrzeb własnych. Urządzenie
pozwala na ciągłe monitorowanie stanu izolacji nieuziemionych obwodów.
Każdy z odpływów posiada niezależny pomiar stanu izolacji. Dwa progi
nastaw sygnalizują i alarmują o niskim stanie izolacji. Sygnalizacja stanów
zakłóceniowych zapewnia personelowi precyzyjną i szybką informację na
temat pojawiających się zagrożeń. Urządzenie pełni także funkcję rejestratora
zdarzeń. Dane z dziennika zdarzeń mogą być przekazywane do systemu
nadzoru za pomocą łączy światłowodowych, RS485, Ethernet. Protokoły
komunikacyjne ustawiane są programowo ZEG, IEC60870-5-103 i opcjonalnie
MODBUS, DNP-3, IEC-61850.
PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI
• ciągłe monitorowanie stanu izolacji napięcia DC
• obudowa kasetowa 19’’/4U/160
• programowalny ekran 7’’ z funkcją sterowania i zmiany nastaw
• zdejmowany panel frontowy z możliwością jego zabudowy
w dowolnym miejscu
• wejścia optyczne dwustanowe konfigurowalne
• wyjścia stykowe do sygnalizowania awarii – konfigurowalne
• 32/64 kanały pomiarowe na sekcję
• 32 diody sygnalizacyjne LED RGB konfigurowalne
• wyjście stykowe sygnalizacji zaniku napięcia pomocniczego lub
uszkodzenia zasilacza
• rezerwowe zasilanie urządzenia dodatkową przetwornicą
• wejścia dwustanowe do zdalnego kasowania sygnalizacji optycznej
• karty we/wy wyposażone we wtyczki skręcane 16 pinowe
• możliwa rozbudowa urządzenia do dowolnej liczby sekcji zasilających
• przycisk Alarm ON/OFF umożliwia zablokowanie sygnalizacji Al, Up
• przycisk Alarm C służy do kasowania sygnalizacji Al., Up.
• osiem portów komunikacyjnych, RS232, RS485, ST-światłowód
• programowy wybór protokołu transmisji IEC60870-5-103/ZEG

DANE TECHNICZNE
Znamionowe napięcie zasilające

110-220 V DC
lub inne według zamówienia
Pobór mocy w obwodzie napięcia zasilającego
< 30 VA
Liczba wejść analogowych
32/64
Liczba wejść dwustanowych
5
Liczba wyjść
8/16
Liczba kaset 4U
1-4
Rodzaj izolacji
optyczna
Napięcie wejściowe pobudzenia
Uw=220 V DC/AC, wg zam.
Pobór mocy przez obwody wejść
0,3 W
Zakres opóźnienia
do 25 s
Rozdzielczość czasowa
1 ms
Liczba kanałów komunikacyjnych
8
• światłowód ST / IEC 870-5-103
• RS485
• Ethernet
• USB
Masa
5 kg
Zakres temperatury pracy
-5 oC + 40 oC
ZASADA DZIAŁANIA
ASD-1 to swobodnie programowalne urządzenie kontrolujące stan izolacji.
Kontrola izolacji wykonana jest za pomocą generatora, który naprzemiennie
dołącza rezystancję do biegunów + i – zasilanych z baterii akumulatorów.
Powoduje to przepływ prądu przez rezystancję, która spowodowała
doziemienie. Prąd ten wykrywany jest przez przekładnik prądowy podłączony
do ASD-1. Urządzenie za pomocą panelu wskaźników świetlnych LED RGB
i ekranu LCD 7’’ oraz zespołu wyjść przekaźnikowych sygnalizuje wystąpienie
określonego stanu izolacji napięcia stałego potrzeb własnych. Sygnał obniżonej
izolacji może być programowo opóźniony. Sygnały można grupować na
zbiorcze sygnały alarmowe Al. i Up. Ekran LCD 7’’ cali umożliwia monitorowanie
i sterowanie pracą wyłączników, zmianę nastaw, podgląd stanów wejściowych
i wyjściowych, wybór wersji językowej, podgląd czasu rzeczywistego, dziennik
zdarzeń, monitoring wielkości analogowych.
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AUTOMATYKA

ATS-9

Automatyka samoczynnego załączenia rezerwy zasilania potrzeb własnych 0,4 kV
121

487

177

42

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Urządzenie ATS-9 służy do samoczynnego załączenia rezerwy zasilania
w rozdzielniach RPW 400/230 V. Urządzenia automatyki przełączania zasilania
należą do podstawowych układów wpływających na pewność zasilania
odbiorów. Urządzenie dedykowane jest dla rozdzielni potrzeb własnych
w układzie do dziewięciu wyłączników wraz z obsługą agregatów. Dopływ,
na którym wystąpi zanik napięcia zostanie wyłączony, a załączony zostanie
inny, zgodny z wybranym priorytetem. Sygnalizacja sygnałów zakłóceniowych
zapewnia personelowi szybką i precyzyjną informację dotyczącą pojawiających
się zagrożeń. Urządzenie pełni także funkcję rejestratora zdarzeń. Dane
z dziennika zdarzeń mogą być przekazywane do systemu nadzoru za pomocą
łączy światłowodowych, RS485, Ethernet. Protokoły komunikacyjne ustawiane
są programowo: ZEG, IEC 60870-5-103 i opcjonalnie MODBUS, DNP-3, IEC
61-850.
PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI
• obudowa kasetowa 19’’/4U/160
• programowalny ekran 7’’ z funkcją sterowania i zmiany nastaw
• zdejmowany panel frontowy z możliwością jego zabudowy
w dowolnym miejscu
• wejścia dwustanowe z optoizolacją, konfigurowalne
• wyjścia stykowe do sterowania wyłącznikami i sygnalizowania awarii
- konfigurowalne
• wejścia pomiarowe z wykrywaniem asymetrii zasilania
• 32 diody sygnalizacyjne LED RGB konfigurowalne
• wyjście stykowe sygnalizacji zaniku napięcia pomocniczego lub
uszkodzenia zasilacza
• rezerwowe zasilanie urządzenia dodatkową przetwornicą
• wejścia dwustanowe do zdalnego kasowania sygnalizacji optycznej
• wtyki do kart we/wy mocowane śrubami
• możliwa rozbudowa urządzenia do dowolnej liczby dopływów
zasilających
• przycisk Alarm ON/OFF umożliwia zablokowanie sygnalizacji Al, Up
• przycisk Alarm C służy do kasowania sygnalizacji Al., Up.
• przyciski funkcyjne F1-F6 służą do zmiany priorytetu zasilania
• osiem portów komunikacyjnych, RS232, RS485, ST-światłowód
• programowy wybór protokołu transmisji IEC60870-5-103/ZEG

8

DANE TECHNICZNE
Znamionowe napięcie zasilające

110-230 V DC/AC
lub inne według zamówienia
Pobór mocy w obwodzie napięcia zasilającego
<30 VA
Liczba wejść
16-128
Liczba kaset 4U
1-4
Rodzaj izolacji
optyczna
Napięcie wejściowe pobudzenia
Uw=220 V DC/AC
lub inne według zamówienia
Pobór mocy w obwodach wejść
0,3 W
Zakres opóźnienia sygnałów wejść
25 s
Rozdzielczość czasowa
1 ms
Liczba kanałów komunikacyjnych
8
• światłowód ST / IEC 870-5-103
• RS485
• Ethernet
• USB
Masa
5 kg
Zakres temperatury pracy
-5 oC + 40 oC
ZASADA DZIAŁANIA
ATS-9 to swobodnie programowalne urządzenie, które za pomocą
panelu wskaźników świetlnych LED RGB i ekranu LCD 7’’ oraz zespołu
wyjść przekaźnikowych sygnalizuje wystąpienie określonego stanu na
wejściach dwustanowych. Sygnały wejściowe torów zakłóceniowych
mogą być podawane poprzez podanie napięcia lub jego zanik. Sygnał
wejściowy może być programowo opóźniony. Brak napięcia na
dopływie lub asymetria napięcia zasilającego powoduje wyłączenie
dopływu i załączenie innego zgodnie z wybranym priorytetem.
Użytkownik zmienia priorytety działania przyciskami funkcyjnymi F1F6. Zakłócenie może uruchomić światło migowe o częstotliwości 2Hz.
Sygnały można grupować na zbiorcze sygnały alarmowe Al. i Up. Ekran
LCD 7’’ cali umożliwia monitorowanie i sterowanie pracą wyłączników,
zmianę nastaw, podgląd stanów wejściowych i wyjściowych, wybór
wersji językowej, podgląd czasu rzeczywistego, przeglądanie dziennika
zdarzeń, monitoring wielkości analogowych.

AUTOMATYKA

ATS-3

Automatyka samoczynnego załączenia rezerwy zasilania potrzeb własnych 0,4 kV
mm
mm
mm

144 mm

144 mm

mm

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Urządzenie ATS-3 służy do samoczynnego załączenia rezerwy zasilania
i automatycznego powrotu do zasilania podstawowego w rozdzielniach
400/230 V. Urządzenia automatyki przełączania zasilania należą do
podstawowych układów wpływających na pewność zasilania odbiorów.
Urządzenie dedykowane jest dla rozdzielni potrzeb własnych posiadających
do trzech wyłączników. Dopływ, na którym wystąpi zanik napięcia zostanie
wyłączony, a załączony zostanie łącznik szyn. Sygnalizacja zakłóceniowa
zapewnia personelowi precyzyjną i szybką informację na temat pojawiających
się zagrożeń. Urządzenie pełni także funkcję rejestratora zdarzeń. Dane
z dziennika zdarzeń mogą być przekazywane do systemu nadzoru za pomocą
łączy światłowodowych, RS485, Ethernet. Protokoły komunikacyjne ustawiane
są programowo ZEG, IEC60870-5-103 i opcjonalnie MODBUS, DNP-3.
PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI
• obudowa zatablicowa o wymiarach 144/144/141 mm
• 16 wejść dwustanowych – wejścia konfigurowalne
• 8 wejść pomiarowych z wykrywaniem asymetrii zasilania
• 16 wyjść stykowych do sterowania wyłącznikami i sygnalizowania
awarii
• 8 diod sygnalizacyjnych - LED RGB konfigurowalne
• ekran LCD 3,5’’ (synoptyka, nastawy, konfiguracja, sterowanie)
• wyjście stykowe zaniku napięcia pomocniczego lub uszkodzenia
zasilacza
• rezerwowe zasilanie urządzenia dodatkową przetwornicą
• wtyki do kart we/wy mocowane śrubami
• przycisk ALARM TEST umożliwia testowanie alarmów Up, Al.
• cztery porty komunikacyjne, 2xRS485, 1xST-światłowód, USB
• programowy wybór protokołu transmisji IEC60870-5-103/ZEG

DANE TECHNICZNE
Znamionowe napięcie zasilające

110-230 V DC/AC
lub inne według zamówienia
Pobór mocy w obwodzie napięcia zasilającego <25 VA
Liczba wejść
24
Rodzaj izolacji
optyczna
Napięcie wejściowe pobudzenia
Uw=220 V DC/AC
lub inne według zamówienia
Pobór mocy przez obwody wejść
0,3 W
Zakres opóźnienia
25 s
Rozdzielczość czasowa
1 ms
Liczba kanałów komunikacyjnych
4
• światłowód ST / IEC 870-5-103
• 2 x RS485
• 1 x USB
Masa
2 kg
Zakres temperatury pracy
-5 oC + 40 oC
ZASADA DZIAŁANIA
Dopływ zasilający segment rozdzielni, w którym następuje zanik napięcia
jest wyłączany, a załączony zostaje łącznik szyn. ATS-3 to swobodnie
programowalne urządzenie, które za pomocą panelu wskaźników świetlnych,
ekranu LCD 3,5’’ oraz zespołu wyjść przekaźnikowych sygnalizuje wystąpienie
określonego stanu w rozdzielni potrzeb własnych. Sygnały mogą być
grupowane oraz indywidualnie przypisywane do wskaźników optycznych oraz
wyjść sygnalizacyjnych. Sygnały wejściowe mogą być podawane poprzez
podanie napięcia lub jego zanik. Sygnał wejściowy może być programowo
opóźniony do 25 sekund. Ekran LCD 3,5’’ cala umożliwia monitorowanie
i sterowanie pracą wyłączników, zmianę nastaw, podgląd stanów wejściowych
i wyjściowych, wybór wersji językowej, podgląd czasu rzeczywistego,
przeglądanie dziennika zdarzeń oraz monitoring wielkości analogowych.
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AUTOMATYKA

AWZ-1

Automatyczny wskaźnik numeru zaczepu transformatora
129 mm
120 mm
101 mm

144,00 mm

96,00 mm

9

1~10 mm

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Automatyczny wskaźnik numeru zaczepu transformatora AWZ-1 jest
przeznaczony do sygnalizacji numeru aktualnie wybranego zaczepu
transformatora 110/15 kV. Urządzenie posiada wejścia 24 V DC odbierające
dane w różnych standardach kodowania: BCD, BCD Energopomiar, BINARNY,
GRAY lub dowolny zdefiniowany przez użytkownika.
Urządzenie posiada wyjścia stykowe, które umożliwiają wysłanie odczytanego
numeru zaczepu transformatora w innym systemie kodowania do dowolnego
urządzenia. Zestyki umożliwiają wysyłanie kodu za pomocą innego
zewnętrznego napięcia np. 220 V DC/AC. Dostępne kodowanie wyjść: BCD,
BINARNY, GRAY lub dowolny zdefiniowany przez użytkownika.
Dekodowanie numeru zaczepu transformatora i ponowne jego kodowanie
wykorzystuje się przy pracy z regulatorem napięcia transformatora
w rozdzielniach 110kV/15kV.
PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI
• Urządzenie wyposażone jest w: cztery niezależne porty komunikacyjne tzn.
• jeden port ze złączem ST (820nm - światłowód wielomodowy)
• dwa porty RS485 (protokół ZEG/ IEC 60870-5-103)
• jeden port USB dostępny na froncie urządzenia (port inżynierski do
zmiany nastaw)
• w celu wymiany informacji między wskaźnikami AWZ porty przynajmniej
dwóch wskaźników mogą być ze sobą połączone - mogą one wymieniać
informacje na znaczne odległości i przekazywać je niezależnie do systemu
nadzoru SSiN
• możliwość pobierania kodu z nadajnika portem RS485 lub optycznie za
pomocą szeregowego protokołu komunikacyjnego
• segmentowy ekran LED RGB umożliwia wybór koloru wyświetla-nia
poszczególnych numerów
• możliwość zmiany koloru w zależności od stanów zagrożeniowych (np.
wczesne ostrzeganie o ostatnim zaczepie - kolor żółty, skrajne zaczepy kolor czerwony, numer zaczepu prawidłowy - kolor zielony, lub inny schemat
kolorów wg ustawień)
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DANE TECHNICZNE
Znamionowe napięcie zasilające
Napięcie sygnałów wejściowych
Liczba wejść dwustanowych
Pobór mocy obwodów wejściowych
Pobór mocy z napięcia zasilającego
Liczba styków wyjściowych
Obciążalność prądowa wyjść
Zdolność łączeniowa
Wyjścia komunikacyjne
Wymiary (szer x wys x gł)
Masa
Napięcie znamionowe izolacji
Wytrzymałość elektryczna izolacji
Kategoria przepięciowa
Stopień ochrony obudowy
Temperatura otoczenia
Mocowanie

110-230 V DC/AC
lub inne według zamówienia
24 V DC/AC lub inne według
zamówienia
8/16
0,3 W/wejście
<10 W
7
4A
3 A (250 V AC), 0,2 A (220 DC)
RS-485(2x), światłowód ST (1x),
USB(1x)
144 mm x 96 mm x 110 mm
0,5 kg
240 V AC/DC
2,5 kV; 50 Hz 1 min
II
IP40 / IP20
-5 °C ÷ 40 °C
zatablicowe

ZASADA DZIAŁANIA
Zakodowana informacja o numerze aktualnie wybranego zaczepu
transformatora wprowadzana jest na wejścia dwustanowe. Typowo układ wejść
wykonany jest na napięcie 24 V DC/AC (inne na specjalne zamówienie). Na
elewacji urządzenia znajduje się wskaźnik LED, który wyświetla numer zaczepu.
Urządzenie zgłasza skrajne zaczepy transformatora dodatkowymi diodami
LED – „LUP/LDW”. W przypadku zaniku sygnału wejściowego pamiętany jest
ostatni odczytany numer zaczepu. Brak sygnału wejściowego sygnalizowany
jest diodą „NO-SIGNAL”. Urządzenie posiada przycisk „LED TEST”, który
umożliwia sprawdzenie diod LED. Na froncie urządzenia znajduje się dioda
„P” wskazująca na poprawne zasilanie. Urządzenie nadzoruje częstotliwość
przełączania zaczepów. Wbudowane są dwa stopnie sygnalizacyjne definiowane
przez klienta. Pierwszy stopień uruchamia alarm Up1, drugi stopień uruchamia
alarm Up2. Alarm Up1 może działać na sygnalizację, a alarm Up2 może
działać na blokowanie przełączenia przełącznika zaczepów. Do sygnalizacji
służy pojedyncze konfigurowalne wyjście przekaźnikowe, za pomocą którego
można też zgłaszać alarmy lub blokowanie przełącznika zaczepów. Przekaźnik
ten może także sygnalizować skrajny zaczep transformatora lub realizować
wczesne ostrzeganie o zbliżającym się ostatnim zaczepie transformatora.

AUTOMATYKA

ARN-T

Automatyka regulacji napięcia transformatora.
121

487

177

42

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Urządzenie ARN-T na stacjach bezobsługowych służy do samoczynnego
przełączenia podobciążeniowych zaczepów transformatora. Jeżeli żądane
napięcie transformatora po stronie napięcia średniego przekracza nastawioną
wartość to po nastawionym czasie urządzenie ARN-T wyśle impuls na zmianę
zaczepu transformatora. Czas przełączenia zależy od odchyłki napięcia.
Im większa odchyłka napięcia tym krótszy czas reakcji. Charakterystyka
regulacji wybierana jest przez użytkownika w pięciu wariantach osobno dla
odchyłki w górę i w dół. Regulator może regulować napięcie transformatorów
dwuuzwojeniowych i trójuzwojeniowych. Istnieje możliwość regulacji napięcia
z kompensacją spadku napięcia na linii zasilającej wybranego odbiorcę.
W takim przypadku napięcie stabilizowane jest tylko u wybranego odbiorcy.
Sygnalizacja sygnałów zakłóceniowych zapewnia personelowi precyzyjną
i szybką informację na temat pojawiających się zagrożeń. Urządzenie pełni
także funkcję rejestratora zdarzeń. Dane z dziennika zdarzeń mogą być
przekazywane do systemu nadzoru za pomocą łączy światłowodowych,
RS485, Ethernet. Protokoły komunikacyjne ustawiane są programowo ZEG,
IEC60870-5-103 i opcjonalnie MODBUS, DNP-3, IEC61-850.

DANE TECHNICZNE
Znamionowe napięcie zasilające

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI
• obudowa kasetowa 19’’/4U/160
• programowalny ekran 7’’ z funkcją sterowania i zmiany nastaw
• 32 diody sygnalizacyjne LED RGB konfigurowalne
• zdejmowany panel frontowy z możliwością jego zabudowy w dowolnym
miejscu
• wejścia optyczne dwustanowe konfigurowalne
• wyjścia stykowe do sterowania zaczepami i sygnalizowania awarii konfigurowalne
• wejścia pomiarowe 2x napięciowe i 2x prądowe
• wyjście stykowe sygnalizacji zaniku napięcia pomocniczego lub uszkodzenia
zasilacza
• rezerwowe zasilanie urządzenia dodatkową przetwornicą
• regulacja napięcia dobowa, tygodniowa, miesięczna, roczna
• regulacja napięcia z wybraną charakterystyką (5 wariantów)
• karty we/wy wyposażone we wtyczki skręcane 16 pinowe
• wieloprocesorowy system decyzyjny
• możliwa rozbudowa urządzenia o dodatkowe funkcjonalności
• przycisk Alarm ON/OFF umożliwia zablokowanie sygnalizacji Al, Up
• przycisk Alarm C służy do kasowania sygnalizacji Al., Up.
• przyciski funkcyjne F1-F6 – wybór banku nastaw itp.
• osiem portów komunikacyjnych, RS232, RS485, ST-światłowód
• programowy wybór protokołu transmisji IEC60870-5-103/ZEG

ZASADA DZIAŁANIA
ARN-T to swobodnie programowalne urządzenie, które za pomocą LED
RGB i ekranu LCD 7’’, zespołu wyjść przekaźnikowych monitoruje i reguluje
napięcie transformatora. Napięcie pomiarowe poprzez przekładnik napięciowy
doprowadzone jest do obwodów pomiarowych na wejścia 100 V AC.
Urządzenie mierzy napięcie i porównuje je z napięciem nastawionym. Napięcie
przeliczone jest przez przekładnię i pokazane jest na ekranie LCD. Urządzenie
poprzez obwody dwustanowe odbiera numer zaczepu transformatora. Numer
może być odbierany w kodzie BCD, Binarny, Gray’a. Numer zaczepu wraz
z wartością napięcia na bieżąco przekazywany jest do SSiN. Sterowanie
impulsowe zaczepami transformatora wykonane jest za pomocą niezależnych
zestyków. Numer zaczepu transformatora można zakodować kodem BCD,
Binarnym, Gray’a i wysterować odpowiednie zestyki doprowadzając ten
numer do innych urządzeń na innym potencjale np. 220 V DC. Urządzenie ma
wewnętrzne punkty logiczne, które programowo podłącza się do wybranych
zestyków. Przykładowe zdefiniowane sygnały to: minimalny i maksymalny
skrajny zaczep transformatora oraz wczesne ostrzeganie o tych sygnałach.
Blokada napięciowa napięcia górnego i dolnego. Blokada nadprądowa.
Blokada od ciągłej pracy silnika przełącznika zaczepów. Zanik napięcia
pomiarowego. Sygnały te można grupować na sygnały zbiorcze Up, Al. Ekran
LCD 7’’ cali umożliwia monitorowanie pracy regulatora napięcia transformatora,
podgląd stanów wejściowych i wyjściowych, wybór wersji językowej, podgląd
czasu rzeczywistego, dziennik zdarzeń, monitoring wielkości analogowych.

110-230 V DC/AC
lub inne według zamówienia
Pobór mocy w obwodzie napięcia zasilającego
< 30 VA
Liczba wejść
24
Liczba kaset 4U
1
Rodzaj izolacji
optyczna
Napięcie sterownicze wejściowe
Uw=220 V DC/AC, wg zam.
Pobór mocy przez obwody wejść
0,3 W
Zakres opóźnienia regulacji napięcia
0-25 min
Rozdzielczość czasowa
1 ms
Liczba kanałów komunikacyjnych
8
• światłowód ST / IEC 870-5-103
• RS485
• Ethernet
• USB
Masa
5 kg
Zakres temperatury pracy
-5 °C ÷ 40 °C
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SYGNALIZACJE

SC-64

Sygnalizacja centralna
121

487

177

42

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Urządzenie SC-64 jest przeznaczone do optycznej wizualizacji informacji
przekazywanych na jego wejścia w postaci dwustanowych sygnałów
napięciowych. W szczególności mogą to być sygnały o zadziałaniu zabezpieczeń
oraz informacje o działaniach awaryjnych istotne dla szybkiej oceny sytuacji
przez służby eksploatacji. Urządzenie współpracuje z sygnalizacją akustyczną
stacji oraz zawiera rejestrator sygnalizowanych zdarzeń. Zawartość rejestratora
jest dostępna dla systemu nadzoru poprzez łącze światłowodowe, RS-485 lub
Ethernet. Współpraca z systemem nadzoru jest możliwa w protokołach ZEG
oraz IEC 60870-5-103, a także opcjonalnie: MODBUS, DNP3 oraz IEC 61850.
Parametry SC-64 odpowiadają wszystkim wymaganiom podanym przez PSEOPERATOR w standardzie dla „Rezerwowej Sygnalizacji Awaryjnej” (RSA).
PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI
• 64 tory optycznej sygnalizacji zakłóceniowej (wejścia dwustanowe, 64 diody
LED RGB)
• 16 przekaźników wyjściowych do pobudzenia i powielania zbiorczej
sygnalizacji zewnętrznej
• wyjście stykowe sygnalizacji zaniku napięcia pomocniczego lub uszkodzenia
zasilacza
• wejścia dwustanowe do zdalnego kasowania sygnalizacji optycznej
i akustycznej
• obudowa kasetowa zatablicowa 19’’/4U/163
• zdejmowany panel frontowy z możliwością jego zabudowy w dowolnym
miejscu, a także natablicowej zabudowy samej kasety
• karty we/wy wyposażone we wtyczki 16 pinowe
• sygnały wejściowe można grupować do 15 sygnałów
• sygnał wejściowy może być programowo opóźniony do 25 sekund
• możliwa rozbudowa do 256 sygnałów
• możliwe wyposażenie w przekaźniki powielające sygnały wejściowe
• sygnały powielające można grupować do 15 sygnałów
• przyciski służą do wykonywania prób alarmowych tj.: Aw, Up, Al1, Al2, PAC,
PPOŻ, Włamanie
• przycisk Alarm ON/OFF umożliwia zablokowanie sygnałów akustycznych
• przycisk Alarm C służy do kasowania sygnałów akustycznych
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DANE TECHNICZNE
Znamionowe napięcie zasilające

110-230 V DC/AC
lub inne według zamówienia
Pobór mocy w obwodzie napięcia zasilającego
<30 VA
Liczba wejść
64-128
Liczba kaset 4U
1-4
Rodzaj izolacji
optyczna
Napięcie wejściowe pobudzenia
Uw=220 V DC/AC
lub inne według zamówienia
Pobór mocy w obwodach wejść
0,3 W
Zakres opóźnienia
25 s
Rozdzielczość czasowa
1 ms
Liczba kanałów komunikacyjnych
8
• światłowód ST / IEC 870-5-103
• RS485
• Ethernet
• USB
Masa
5 kg
Zakres temperatury pracy
-5 °C + 40 °C
ZASADA DZIAŁANIA
SC-64 to swobodnie programowalne urządzenie, które za pomocą panelu
wskaźników świetlnych oraz zespołu wyjść przekaźnikowych sygnalizuje
wystąpienie określonego stanu na wejściach dwustanowych. Odebrane
sygnały mogą być grupowane oraz indywidualnie przypisywane do wskaźników
optycznych, wyjść przekaźnikowych bądź wejść kasujących. Tory sygnalizacyjne
pobudzane są pojawieniem się lub zanikiem napięcia sterującego. Pobudzenie
może być programowo opóźnione do 25 sekund. Sygnalizacja optyczna
zakłócenia jest realizowana za pomocą światła migowego o częstotliwości
2Hz. Skasowanie sygnałów optycznych jest możliwe dopiero po skasowaniu
wysterowania sygnału akustycznego. Trwanie sygnału zakłóceniowego po
skasowaniu światła migowego pokazywane jest światłem ciągłym. Jeśli
pobudzenie ustąpiło to po kasowaniu sygnał optyczny jest wygaszany. Każdy
kanał toru akustyki (Aw, Up, Al1, Al2) może być pobudzany z dowolnego toru
wejść zakłóceniowych. Każdy tor zakłóceniowy wyposażony jest w blokadę od
nadmiaru napływających zdarzeń z uszkodzonego lub wzbudzonego wejścia.

SYGNALIZACJE

SC-16

mm

Sygnalizacja centralna

mm
mm

144 mm

144 mm

mm

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Urządzenie SC-16 jest przeznaczone do optycznej (LED) wizualizacji
informacji przekazywanych na jego wejścia w postaci dwustanowych
sygnałów napięciowych. W szczególności mogą to być sygnały o zadziałaniu
zabezpieczeń oraz informacje o działaniach awaryjnych i zakłóceniach istotne
dla szybkiej oceny sytuacji przez służby eksploatacji. SC-16 jest urządzeniem
swobodnie programowalnym - każda dioda sygnalizacyjna może pokazywać
stan dowolnego pojedynczego wejścia lub grupy wejść. Niezależnie informacja
o zakłóceniach może być także skierowana na wyjścia przekaźnikowe,
odpowiednio skonfigurowane.
Urządzenie współpracuje z sygnalizacją akustyczną stacji oraz zawiera rejestrator
sygnalizowanych zdarzeń. Urządzenie posiada łącza światłowodowe, RS-485
lub Ethernet do komunikacji z systemem nadzoru. Współpraca odbywa się
w protokołach ZEG (inżynierskie oprogramowanie SMiS) oraz IEC 60870-5103, a także opcjonalnie: MODBUS, DNP3.
PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI
• 16/24/32/40 izolowanych torów sygnalizacji zakłóceniowej (wejścia
dwustanowe, 16 diod LED RGB)
• 8/16 przekaźników wyjściowych do pobudzenia i powielania zbiorczej
sygnalizacji zewnętrznej
• wyjście stykowe sygnalizacji zaniku napięcia pomocniczego lub uszkodzenia
zasilacza
• wejścia dwustanowe do zdalnego kasowania sygnalizacji optycznej
i akustycznej
• obudowa aluminiowa zatablicowa 144x144x141 mm
• zasilanie rezerwowe dodatkową przetwornicą
• karty we/wy wyposażone we wtyczki 16 pinowe
• sygnały wejściowe można grupować do 15 sygnałów
• sygnał wejściowy może być programowo opóźniony
• możliwa rozbudowa - 16/24/32/40 wejścia
• możliwe wyposażenie w przekaźniki powielające sygnały wejściowe
• sygnały powielające można grupować do 15 sygnałów
• przyciski służą do wykonywania prób alarmowych tj.: Aw, Up, Al1, Al2, PAC,
PPOŻ, Włamanie
• przycisk Alarm ON/OFF umożliwia zablokowanie sygnałów akustycznych
• przycisk Alarm C służy do kasowania sygnałów akustycznych

DANE TECHNICZNE
Znamionowe napięcie zasilające

110-230 V DC/AC
lub inne według zamówienia
Pobór mocy w obwodzie napięcia zasilającego
<30 VA
Liczba wejść
16-40
Rodzaj izolacji
optyczna
Napięcie wejściowe pobudzenia
Uw=220 V DC/AC
lub inne według zamówienia
Pobór mocy przez obwody wejść
0,3 W
Zakres opóźnienia
25 s
Rozdzielczość czasowa
1 ms
Liczba kanałów komunikacyjnych
4
• światłowód ST / IEC 870-5-103
• RS485
• Ethernet
• USB
Masa
2 kg
Zakres temperatury pracy
-5 °C + 40 °C
ZASADA DZIAŁANIA
SC-16 to swobodnie programowalne urządzenie, które za pomocą panelu
wskaźników świetlnych oraz zespołu wyjść przekaźnikowych sygnalizuje
wystąpienie określonego stanu na wejściach dwustanowych. Odebrane
sygnały mogą być grupowane oraz indywidualnie przypisywane do
wskaźników optycznych, wyjść przekaźnikowych bądź wejść kasujących.
Sygnały wejściowe torów zakłóceniowych mogą być podawane poprzez
podanie napięcia lub jego zanik. Sygnał wejściowy może być programowo
opóźniony do 25 sekund. Zakłócenie powoduje uruchomienie migowego
światła o częstotliwości 2 Hz. Uruchomiony sygnał dźwiękowy blokuje
możliwość kasowania LED. Po skasowaniu akustyki można skasować sygnały
optyczne. Jeżeli zakłócenie trwa nadal, wskaźnik optyczny przechodzi w stan
świecenia ciągłego. Jeżeli zakłócenie było przemijające to po skasowaniu
sygnał optyczny jest wygaszony oczekując na ponowne pobudzenie. Każdy
z torów zakłóceniowych może być przyporządkowany do dowolnego toru
akustyki Aw, Up, Al1, Al2.
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SYGNALIZACJE

ZSZ-30/ZSZ-30A/ZSZ-30P
Zespół sygnalizacji zakłóceniowej

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Zespół Sygnalizacji Zakłóceniowej typu ZSZ-30 jest przeznaczony do optycznej wizualizacji informacji przekazywanych na jego wejścia w postaci dwustanowych sygnałów napięciowych. W szczególności mogą to być sygnały o zadziałaniu zabezpieczeń oraz informacje o działaniach awaryjnych, istotne dla
szybkiej oceny sytuacji przez służby eksploatacji.
CHARAKTERYSTYCZNE CECHY ZESPOŁU
• 30 torów sygnalizacji zakłóceniowej optycznej (wejścia dwustanowe,
diody LED).
• Sterowanie wejść dwustanowych:
• pojawieniem się napięcia sterującego, którym jest napięcie
pomocnicze, na odpowiednim zacisku w ZSZ-30,
• pojawieniem się lub zanikiem napięcia sterującego na odpowiednim
zacisku w ZSZ-30A i ZSZ-30P (możliwość pobudzania z różnych
źródeł napięcia z uwagi na separację galwaniczną wszystkich
wejść).
• 3 przekaźniki wyjściowe przeznaczone do pobudzenia zewnętrznej
sygnalizacji akustycznej – ostrzegawczej, awarii oraz informującej
o zaniku zakłócenia.
• Wejście dwustanowe do zdalnego kasowania sygnalizacji optycznej
i akustycznej.
• Wyjście stykowe sygnalizacji zaniku napięcia pomocniczego lub
uszkodzenia zasilacza.
• Możliwość sterowania przekaźnikami zewnętrznymi powielającymi
sygnały optyczne (tylko w ZSZ-30P).
• Obudowa zatablicowa, złącza wtykowe.
Sygnalizacja optyczna wskaźników jest realizowana za pomocą światła
migowego szybkiego (2,5Hz), wolnego (1 Hz) lub światła ciągłego,
przyporządkowanych następującym stanom:
• wystąpienie zakłócenia (światło migowe szybkie);
• trwanie zakłócenia po skasowaniu światła migowego szybkiego
(światło ciągłe);
• ustąpienie przyczyny zakłócenia (światło migowe wolne).
Trzy przekaźniki wyjściowe (styki zwierne) są przeznaczone do
sterowania sygnalizacją akustyczną zlokalizowaną poza zespołem.
Sygnalizacja akustyczna pojawienia się zakłócenia może być
realizowana jako sygnał ostrzegawczy w postaci dzwonka lub sygnał
awarii w postaci buczka. Zanik przyczyny zakłócenia, połączony
z pojawieniem się światła migowego wolnego, sygnalizowany jest
krótkim impulsem, który może sterować sygnałem gongu. Przekaźniki
wyjściowe do sygnalizacji akustycznej są pobudzane sygnałem
zbiorczym 30 torów. Istnieje możliwość dowolnego przełączania
każdego z 30 torów sygnalizacyjnych na pobudzenie sygnalizacji
akustycznej ostrzegawczej lub sygnalizacji akustycznej awarii.
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DANE TECHNICZNE
Pomocnicze napięcie zasilające Upn

24 V DC, 110 V DC,
220 V DC, 230 V AC
Napięcie sterujące Usn
24 V DC, 110 V DC, 220 V DC,
230 V AC
Pobór mocy w obwodach napięcia pomocniczego
≤30 VA/W
Pobór mocy w obwodach wejściowych sterujących
≤0,25 VA/W
Zdolność łączeniowa przekaźników wykonawczych:
• obciążalność prądowa trwała 5 A
• zamykanie obwodu przy obciążeniu rezystancyjnym 5 A / 250 V
• otwieranie obwodu przy obciążeniu indukcyjnym (L/R=40 ms) 0,12 A / 250
V DC
• otwieranie obwodu przy obciążeniu ind. ( cosφ=0,4)
3 A / 250 V AC
• częstość łączenia przy max obciążeniu styków
max 10/min
Zakres temperatur pracy
Wilgotność względna
Stopień ochrony obudowy
Masa

(268÷313 K)/(-5÷40) °C
do 80%
IP40
ok. 2,5 kg

Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x głęb.)
• ZSZ-30
• ZSZ-30A, ZSZ-30P
Kompatybilność elektromagnetyczna zgodnie z
Izolacja zgodnie z

257x157x160 mm
257x157x193,5 mm
PN-EN 50263
PN-EN 60255-5

ZABEZPIECZENIA PÓL SIECI SN

mZAZ PLUS

Zespół zabezpieczeń średniego napięcia

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Zespół zabezpieczeń średniego napięcia, typu mZAZ PLUS, przeznaczony
jest do stosowania w układach elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej SN do realizacji złożonych funkcji zabezpieczeniowych i automatyk.
Urządzenie wyposażone jest w konfigurowalne sprzętowo wejścia analogowe
i charakteryzuje się konfigurowalnością programową zestawu zabezpieczeń,
logiki działania, pomiarów, sygnalizacji oraz innych funkcji - w oparciu o otwartą
bibliotekę oprogramowania, co pozwala na dopasowanie urządzenia do rodzaju zabezpieczanego obiektu i wymagań użytkownika.
ZESTAW ZABEZPIECZEŃ I AUTOMATYKI
mZAZ-Plus dostępny jest w pięciu wersjach konfiguracji zależnie od zastosowania
(G - generator, L - linia, M - silnik, T - transformator, P - pole pomiarowe):
Nadprądowe trójfazowe

ANSI

G L M T P

50/51

∙ ∙ ∙ ∙ ∙

Nadprądowe trójfazowe zależne

51

Nadprądowe ziemnozwarciowe

50N

Nadprądowe ziemnozwarciowe zależne

51N

Nadprądowe z modelem cieplnym

49M

∙

Nadprądowe przeciążeniowe zależne

49R

∙ ∙

Nadprądowe składowej przeciwnej

46

Nadprądowe składowej przeciwnej, zależne

46

Nadprądowe składowej przeciwnej, zależne

46G

∙ ∙
∙ ∙

∙ ∙

∙ ∙ ∙

∙

∙ ∙
∙

∙

Nadnapięciowe niezależne

59

∙ ∙ ∙ ∙ ∙

Podnapięciowe niezależne

27

∙ ∙ ∙ ∙ ∙

Nadnapięciowe składowej zerowej
Nadnapięciowe składowej przeciwnej

59N

∙ ∙ ∙ ∙ ∙

47

∙ ∙ ∙ ∙ ∙

Podnapięciowe składowej zgodnej

27D

Nadnapięciowe stromościowe (dU/dt)

59S

∙
∙

∙
∙

Podnapięciowe stromościowe (dU/dt)

27S

∙

∙

Podnapięciowe przyrostowe (ΔU/ΔT)

27SA

∙

∙

Podnapięciowe całkowe

27I

Ziemnozwarciowe admitancyjne

21N

∙

Ziemnozwarciowe admitancyjne kierunkowe

21N

∙

Ziemnozwarciowe, nadprądowe kierunkowe

59N/67N

∙ ∙ ∙

38

∙ ∙ ∙ ∙ ∙

Temperaturowe
Podprądowe zwłoczne, od pracy jałowej silnika

∙

37

∙

Nadprądowe od załączenia na zablokowany wirnik

51LR

∙

Nadprądowe od utyku wirnika

51LR

∙

Od wydłużonego rozruchu/wielokrotnych rozruchów silnika

48/66

∙

Cztery zabezpieczenia pod- lub nadczęstotliwościowe
Częstotliwościowe stromościowe (df/dt)

81H/81L ∙

∙

81S

∙

∙

Częstotliwościowe przyrostowe (Δf/Δt)

81SA

∙

∙

Napięciowe wektorowe

VVS

∙

Mocowe od mocy zwrotnej

32R

∙

Mocowe stromościowe

32S

∙

Zabezpieczenie zewnętrzne

62

∙ ∙ ∙ ∙ ∙

Automatyka SCO, SPZ po SCO

∙

Automatyka SNO

∙

Automatyka SPZ

79

∙

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
• Predefiniowany dla danego zastosowania zestaw funkcji zabezpieczeniowych
i automatyk.
• Logika działania programowana przez producenta i częściowo udostępniona
do konfigurowania przez użytkownika.
• Oprogramowanie SMiS do pełnej obsługi urządzenia przez PC.
• Osiem wejść analogowych, do współpracy z przekładnikami
zabezpieczeniowymi.

• Dwa wejścia analogowe do współpracy z przetwornikami (4-20) mAdc albo
(0-10) Vdc.
• Osiem programowalnych wyjść przekaźnikowych.
• Dwanaście wejść dwustanowych w trzech sekcjach.
• Panel operatora z wyświetlaczem LCD (2×16) i klawiaturą.
• Pomiar bieżących wartości wielkości wejściowych i obliczeniowych.
• Zegar czasu rzeczywistego.
• Rejestrator zdarzeń i rejestrator parametrów ostatniego zakłócenia.
• Rejestrator próbek i amplitud zakłóceń analogowych i binarnych.
• Licznik prądu kumulowanego wyłącznika (PKW) i liczniki zadziałań.
• Formowany impuls sterujący na wyłączenie.
• Łącze RS-485 oraz port mini–USB do zdalnej komunikacji szeregowej.
• System kontroli i autotestów poprawnego działania zespołu.
• Zaciski śrubowe dla wejść pomiarowych, złącza wtykowe dla pozostałych
obwodów.
• Wielopoziomowa ochrona przed nieuprawnionym dostępem.
• Technika cyfrowa zapewniająca wysoką stabilność, dokładność i pewność
działania.
DANE TECHNICZNE
Prąd pomiarowy znamionowy In
Napięcie pomiarowe znamionowe Un
Częstotliwość znamionowa
Napięcie pomocnicze Upn

1 A, 5 A
(100/√3) V, 100 V, 230 V, 400 V
50 Hz
(24 V, 48 V/60 V) DC,
(110 V, 230 V) DC/AC
Sterujące napięcie zasilające Usn
zgodne z Upn
Zakresy nastawcze wielkości rozruchowych
wg karty katalogowej
Uchyb gwarantowany pomiaru prądu dla I=In
1%
Uchyb gwarantowany pomiaru napięcia dla U=Un
0,5%
Uchyb gwarantowany pomiaru mocy
2,5%
Uchyb gwarantowany pomiaru kąta
1,5˚
Uchyb gwarantowany pomiaru czasu
1% ±10 ms
Pobór mocy w obwodach pomiarowych
≤0,5 VA/wejście
Pobór mocy w obwodach napięcia pomocniczego
≤8 W
Obciążalność trwała obwodu prądowego
4 In
Wytrzymałość cieplna obwodów prądowych (1s)
80 In
Wytrzymałość dynamiczna obwodów prądowych
200 In
Wytrzymałość cieplna wejściowych obwodów napięciowych:
- ciągła 1,25 Un (1,25 Uon)
- krótkotrwała (10s) 1,5 Un (1,5 Uon)
Zdolność łączeniowa przekaźników wykonawczych S1-S5 (RM699:
obciążalność prądowa trwała
6 A/250 V AC/24 V DC
moc łączeniowa w kategorii AC1
1500 VA/250 V
moc łączeniowa w kategorii DC1
144 W/24 V
Zdolność łączeniowa przekaźników wykonawczych S6-S8 (JS-5K):
obciążalność prądowa trwała
8 A/250 VC/24 V DC
moc łączeniowa w kategorii AC1
2000 VA/250 V
moc łączeniowa w kategorii DC1
192 W/24 V
Zakres temperatur pracy
Wilgotność względna (bez kondensacji)
Stopień ochrony obudowy
Masa
Wymiary (LxHxG)
Kompatybilność elektromagnetyczna zgodnie z
Izolacja zgodnie z

(253÷328)K/(-20÷55) °C
do 95%
IP40
ok. 2 kg
(167 x 110 x 154) mm
PN-EN 60255-26
PN-EN 60255-27
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ZABEZPIECZENIA PÓL SIECI SN

CZAZ-UT

Cyfrowy zespół automatyki zabezpieczeniowej
i sterowniczej dla sieci rozdzielczej SN

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Zespoły
CZAZ-UT
są
uniwersalnymi
zabezpieczeniami
pól
SN, wyposażonymi w funkcje specjalizowanego oraz swobodnie programowalnego sterownika polowego. Konstrukcja zespołu zapewnia wysoką dokładność, stabilność i pewność działania. Zespoły CZAZ-UT umieszczono
w metalowej obudowie z oddzielonym panelem wyświetlacza, co pozwala na
uniwersalną zabudowę w polu.
ZESTAW ZABEZPIECZEŃ
51
dwa zabezpieczenia nadprądowe zwłoczne niezależne, z możliwością
blokady kierunkowej od przepływu mocy zwarciowej oraz blokady od
udaru prądu magnesowania
51
nadprądowe zwłoczne niezależne z możliwością blokady od udaru prądu magnesowania
51
nadprądowe zwłoczne z możliwością wyboru charakterystyki niezależnej lub jednej z trzech charakterystyk zależnych
51N ziemnozwarciowe, nadprądowe zwłoczne niezależne dwustopniowe
51N ziemnozwarciowe, nadprądowe zwłoczne z charakterystyką zależną
67N ziemnozwarciowe, nadprądowe kierunkowe zwłoczne niezależne
21N ziemnozwarciowe, admitancyjne zwłoczne niezależne z możliwością
wyboru jednej z czterech typów charakterystyk
27/59 dwa zabezpieczenia podnapięciowe lub nadnapięciowe zwłoczne
59N nadnapięciowe zwłoczne od zwarć doziemnych
81
cztery zabezpieczenia podczęstotliwościowe lub nadczęstotliwościowe
·
zabezpieczenie łukochronne
·
sygnalizator uszkodzenia izolacji kabla
·
automat kontroli współczynnika mocy
CHARAKTERYSTYCZNE CECHY ZESPOŁU
• Jednolity, uniwersalny sprzęt programowo dostosowany do potrzeb
zabezpieczanego obiektu.
• Wyświetlacz graficzny służący do wizualizacji stanu pracy pola. Istnieje
możliwość jednoczesnego wyświetlania synoptyki, wybranych pomiarów
oraz innych stanów pracy pola.
• Funkcje specjalizowanego sterownika polowego ze standardową logiką
zaimplementowaną w zespole, umożliwiającą bezpieczną obsługę pola
zarówno przy sterowaniu lokalnym, jak i zdalnym z systemu nadrzędnego,
w zależności od stanu położenia łączników i blokad od zadziałania
zabezpieczeń.
Współpraca z układem sygnalizacji akustycznej stacji AW/UP/AL.
Współpraca z łącznikami zapewniająca:
- kontrolę położenia i zazbrojenia wyłącznika (3 wejścia dwustanowe);
- kontrolę napięcia sterowniczego i ciągłości obwodów wyłączających;
- sterowanie operacyjne i remontowe na załączenie wyłącznika;
- sterowanie operacyjne i awaryjne na wyłączenie wyłącznika;
- kontrolę położenia odłączników, uziemników, odłącznikouziem
ników.
• Funkcje programowalnego sterownika polowego, pozwalającego
zrealizować dodatkowe układy logiczne i sterujące (np. zabezpieczenie szyn
zbiorczych ZS lub układ LRW). Możliwość sterowania łącznikami (realizacja
blokad załączenia i wyłączenia). Konfigurowany z wykorzystaniem prostego,
pracującego w trybie graficznym, programu obsługi:
- 21 wejść dwustanowych oraz 16 wejść logicznych przesyłanych łączem szeregowym z systemu nadzoru;
- 14 przekaźników wyjściowych;
- kilkadziesiąt sygnałów wypracowanych w zespole (m.in. pobudzenie
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i zadziałanie zabezpieczeń, sygnalizacja niezgodności styków, wyłączenia z telemechaniki, kontroli ciągłości cewek).
Realizacja zależności logicznoczasowych z wykorzystaniem wielowejściowych
układów logicznych (AND, OR oraz NOT), wielofunkcyjnych układów czasowych oraz elementów specjalnych (na przykład: układów logiki zabezpieczeń
technologicznych, układu SPZ i układu SCO). Możliwość sygnalizacji stanów
logiki na wyświetlaczu LCD, zapisu stanów logiki w rejestratorze zdarzeń lub
przekazania ich do systemu nadrzędnego.
• Możliwość wyboru układu pola z dostępnej biblioteki lub wykonania
niestandardowego.
• Obwody wyjściowe z możliwością bezpośredniego sterowania łącznikami,
w tym 2 przekaźniki wyjściowe sterowania awaryjnego z kontrolą ciągłości
obwodów wyłaczających.
• 8 wejść pomiarowych (prądy fazowe, napięcia międzyfazowe, prąd
składowej zerowej, napięcie składowej zerowej).
• Pomiar bieżących wielkości elektrycznych (prądy fazowe, prąd składowej
zerowej, napięcia międzyfazowe, napięcie składowej zerowej, moc czynna
i bierna, energia czynna, współczynnik mocy), dostępne również pomiary
napięć fazowych oraz energii czynnej i biernej liczone niezależnie w obu
kierunkach),
• Rejestracje zakłóceń i zdarzeń:
- rejestrator ok. 150 różnych zdarzeń o pojemności 500 zapisów;
- rejestrator przebiegu zakłóceń (8 przebiegów analogowych oraz 16 sygnałów dwustanowych);
- rejestrator maksymalnej lub minimalnej wartości napięcia, prądu i częstotliwości oraz czasu trwania ostatniego zakłócenia;
- licznik zadziałań poszczególnych zabezpieczeń oraz liczniki prądów kumulowanych wyłącznika.
• Sygnalizacja optyczna (diody LED) najważniejszych stanów pracy
zespołu oraz chronionego pola, 4 diody dedykowane oraz 8 lub 16 diod
programowalnych.
• System samokontroli, autotestów i sygnalizacji awarii wewnętrznych.
• Zaciski bezśrubowe dla wejść pomiarowych prądowych, złącza wtykowe
dla pozostałych obwodów.
• Możliwość zabudowy natablicowej, zatablicowej lub z oddzielonym panelem
wyświetlacza).
• Zdalna komunikacja z komputerem PC lub systemem nadrzędnym poprzez
RS232/485 lub złącze światłowodowe w protokołach MODBUS CZAZ RTU,
MODBUS CZAZ ASC, MODBUS RTU, IEC 60870-5-103.

ZABEZPIECZENIA PÓL SIECI SN

DANE TECHNICZNE
Prąd pomiarowy znamionowy In
Napięcie pomiarowe znamionowe Un
Częstotliwość znamionowa
Pomocnicze napięcie zasilające Upn
Pobór mocy w obwodach pomiarowych
Pobór mocy w obwodach napięcia pomocniczego
Czas własny zadziałania
Czas własny zabezpieczeń częstotliwościowych
Obciążalność trwała obwodów prądowych
Wytrzymałość cieplna obwodów prądowych (1s)
Wytrzymałość dynamiczna obwodów prądowych
Dopuszczalna długotrwała wartość napięcia
Wytrzymałość cieplna obwodów napięciowych (10s)
Zdolność łączeniowa przekaźników wykonawczych:
• dla prądu stałego o napięciu
- przy obciążeniu rezyst.
- przy obciążeniu ind. L/R=40 ms
• dla prądu przemiennego o napięciu
- przy obciążeniu ind. cosφ=0,43 A
• obciążalność trwała
Zakres temperatur pracy
Wilgotność względna
Stopień ochrony obudowy
Masa

1 A albo 5 A
100 V
50 Hz
110 V albo 220 V DC
≤0,5 VA/fazę
≤25 W
≤40 ms
≤80 ms
2,2 In
80 In
200 In
1,2 Un
1,5 Un
U=250 V
0,3 A
0,12 A
U=250 V, 50 Hz
5A
(263÷328)K/(10÷55) 0C
do 80%
IP40
6,5 kg

WYKONANIE CZAZ-UT
Wykonanie CZAZ UT jest funkcjonalnie zgodne z CZAZ-U wyk. 2. Posiada metalową, dzieloną obudowę składająca się z jednostki centralnej oraz niezależnego panelu interfejsu operatora. Panel operatorski zawiera duży (7”) graficzny,
kolorowy wyświetlacz z funkcją ekranu dotykowego.
Budowa / wymiary
• 3 opcje montażu
• optymalne gabaryty zespołu (zarówno panelu operatora jak i jednostki
centralnej)
• Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.)
- montaż natablicowy
256 x 298 x 258
- montaż zatablicowy
256 x 298 x 141,5
• metalowa obudowa
• wyprowadzenie złącz z jednej strony obudowy
• wydzielony panel operatorski
• układ złącz zgodny z wcześniejszymi wykonaniem CZAZ-U
• możliwość zamontowania panelu do 5m od jednostki centralnej
Interfejs operatora
• funkcjonalność zgodna z wcześniejszym wykonaniem CZAZ-U
• duży 7” kolorowy wyświetlacz dotykowy LCD
• rozdzielczość wyświetlacza 800 x 480 punktów
• regulowana jasność wyświetlacza
• klawiatura manualna
• klawiatura numeryczna ułatwiająca wprowadzanie nastaw
• dowolnie programowalne trójkolorowe (RGB) diody sygnalizacyjne LED
Komunikacja
• port komunikacyjny Ethernet
• lokalny port komunikacyjny USB typ. B
• dwa porty szeregowe RS-485 lub złącza światłowodowe
Kompatybilność elektromagnetyczna zgodnie z
Bezpieczeństwo wyrobu zgodnie z

PN-EN 60255-26
PN-EN 60255-27
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ZABEZPIECZENIA PÓL SIECI SN

CZAZ-U

Cyfrowy zespół automatyki zabezpieczeniowej
i sterowniczej dla sieci rozdzielczej SN

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Zespoły
CZAZ-U
są
uniwersalnymi
zabezpieczeniami
pól
SN, wyposażonymi w funkcje specjalizowanego oraz swobodnie programowalnego sterownika polowego. Konstrukcja zespołu zapewnia wysoką dokładność, stabilność i pewność działania. Zespoły CZAZ-U w wykonaniu na- lub
zatablicowym mieszczą się w obudowie Bopla z tworzywa sztucznego.
ZESTAW ZABEZPIECZEŃ
51
dwa zabezpieczenia nadprądowe zwłoczne niezależne, z możliwością
blokady kierunkowej od przepływu mocy zwarciowej oraz blokady od
udaru prądu magnesowania
51
nadprądowe zwłoczne niezależne z możliwością blokady od udaru prądu magnesowania
51
nadprądowe zwłoczne z możliwością wyboru charakterystyki niezależnej lub jednej z trzech charakterystyk zależnych
51N ziemnozwarciowe, nadprądowe zwłoczne niezależne dwustopniowe
51N ziemnozwarciowe, nadprądowe zwłoczne z charakterystyką zależną
67N ziemnozwarciowe, nadprądowe kierunkowe zwłoczne niezależne
21N ziemnozwarciowe, admitancyjne zwłoczne niezależne z możliwością
wyboru jednej z czterech typów charakterystyk
27/59 dwa zabezpieczenia podnapięciowe lub nadnapięciowe zwłoczne
59N nadnapięciowe zwłoczne od zwarć doziemnych
81
cztery zabezpieczenia podczęstotliwościowe lub nadczęstotliwościowe
·
zabezpieczenie łukochronne
·
sygnalizator uszkodzenia izolacji kabla
·
automat kontroli współczynnika mocy
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CHARAKTERYSTYCZNE CECHY ZESPOŁU
• Jednolity, uniwersalny sprzęt programowo dostosowany do potrzeb
zabezpieczanego obiektu.
• Wyświetlacz graficzny służący do wizualizacji stanu pracy pola. Istnieje
możliwość jednoczesnego wyświetlania synoptyki, wybranych pomiarów
oraz innych stanów pracy pola. Dostępna jest również opcja z wyświetlaczem
alfanumerycznym.
• Funkcje specjalizowanego sterownika polowego ze standardową logiką
zaimplementowaną w zespole, umożliwiającą bezpieczną obsługę pola
zarówno przy sterowaniu lokalnym, jak i zdalnym z systemu nadrzędnego,
w zależności od stanu położenia łączników i blokad od zadziałania
zabezpieczeń.
Współpraca z układem sygnalizacji akustycznej stacji AW/UP/AL.
Współpraca z łącznikami zapewniająca:
- kontrolę położenia i zazbrojenia wyłącznika (3 wejścia dwustanowe);
- kontrolę napięcia sterowniczego i ciągłości obwodów wyłączających;
- sterowanie operacyjne i remontowe na załączenie wyłącznika;
- sterowanie operacyjne i awaryjne na wyłączenie wyłącznika;
- kontrolę położenia odłączników, uziemników, odłącznikouziem
ników.
• Funkcje programowalnego sterownika polowego, pozwalającego
zrealizować dodatkowe układy logiczne i sterujące (np. zabezpieczenie szyn
zbiorczych ZS lub układ LRW). Możliwość sterowania łącznikami (realizacja
blokad załączenia i wyłączenia). Konfigurowany z wykorzystaniem prostego,
pracującego w trybie graficznym, programu obsługi:
- 21 wejść dwustanowych oraz 16 wejść logicznych przesyłanych łączem szeregowym z systemu nadzoru;
- 14 przekaźników wyjściowych;
- kilkadziesiąt sygnałów wypracowanych w zespole (m.in. pobudzenie
i zadziałanie zabezpieczeń, sygnalizacja niezgodności styków, wyłączenia z telemechaniki, kontroli ciągłości cewek).

ZABEZPIECZENIA PÓL SIECI SN

Realizacja zależności logicznoczasowych z wykorzystaniem wielowejściowych
układów logicznych (AND, OR oraz NOT), wielofunkcyjnych układów czasowych oraz elementów specjalnych (na przykład: układów logiki zabezpieczeń
technologicznych, układu SPZ i układu SCO). Możliwość sygnalizacji stanów
logiki na wyświetlaczu LCD, zapisu stanów logiki w rejestratorze zdarzeń lub
przekazania ich do systemu nadrzędnego.
• Możliwość wyboru układu pola z dostępnej biblioteki lub wykonania
niestandardowego.
• Obwody wyjściowe z możliwością bezpośredniego sterowania łącznikami,
w tym 2 przekaźniki wyjściowe sterowania awaryjnego z kontrolą ciągłości
obwodów wyłaczających.
• 8 wejść pomiarowych (prądy fazowe, napięcia międzyfazowe, prąd
składowej zerowej, napięcie składowej zerowej).
• Pomiar bieżących wielkości elektrycznych (prądy fazowe, prąd składowej
zerowej, napięcia międzyfazowe, napięcie składowej zerowej, moc czynna
i bierna, energia czynna, współczynnik mocy), dostępne również pomiary
napięć fazowych oraz energii czynnej i biernej liczone niezależnie w obu
kierunkach),
• Rejestracje zakłóceń i zdarzeń:
- rejestrator ok. 150 różnych zdarzeń o pojemności 500 zapisów;
- rejestrator przebiegu zakłóceń (8 przebiegów analogowych oraz 16 sygnałów dwustanowych);
- rejestrator maksymalnej lub minimalnej wartości napięcia, prądu i częstotliwości oraz czasu trwania ostatniego zakłócenia;
- licznik zadziałań poszczególnych zabezpieczeń oraz liczniki prądów kumulowanych wyłącznika.
• Sygnalizacja optyczna (diody LED) najważniejszych stanów pracy zespołu
oraz chronionego pola, 4 diody dedykowane oraz 8 diod programowalnych
(4 w zespole z wyświetlaczem alfanumerycznym).
• System samokontroli, autotestów i sygnalizacji awarii wewnętrznych.
• Zaciski bezśrubowe dla wejść pomiarowych prądowych, złącza wtykowe
dla pozostałych obwodów.
• Możliwość zabudowy natablicowej, zatablicowej.
• Zdalna komunikacja z komputerem PC lub systemem nadrzędnym poprzez
RS232/485 lub złącze światłowodowe w protokołach MODBUS CZAZ RTU,
MODBUS CZAZ ASC, MODBUS RTU, IEC 60870-5-103.

DANE TECHNICZNE
Prąd pomiarowy znamionowy In
Napięcie pomiarowe znamionowe Un
Częstotliwość znamionowa
Pomocnicze napięcie zasilające Upn
Pobór mocy w obwodach pomiarowych
Pobór mocy w obwodach napięcia pomocniczego
Czas własny zadziałania
Czas własny zabezpieczeń częstotliwościowych
Obciążalność trwała obwodów prądowych
Wytrzymałość cieplna obwodów prądowych (1s)
Wytrzymałość dynamiczna obwodów prądowych
Dopuszczalna długotrwała wartość napięcia
Wytrzymałość cieplna obwodów napięciowych (10s)
Zdolność łączeniowa przekaźników wykonawczych:
• dla prądu stałego o napięciu
U=250 V
- przy obciążeniu rezyst.
- przy obciążeniu ind. L/R=40 ms
• dla prądu przemiennego o napięciu U=250 V, 50 Hz
- przy obciążeniu ind. cosφ=0,4
• obciążalność trwała
5A
Zakres temperatur pracy
Wilgotność względna
Stopień ochrony obudowy
Masa
Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.)
- obudowa natablicowa
- obudowa zatablicowa

1 A albo 5 A
100 V
50 Hz
110 V albo 220 V DC
≤0,5 VA/fazę
≤25 W
≤40 ms
≤80 ms
2,2 In
80 In
200 In
1,2 Un
1,5 Un

0,3 A
0,12 A
3A

(263÷328)K/(10÷55) 0C
do 80%
IP40
6,5 kg
223 x 337 x 260 mm
288 x 145 x 305 mm
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mZAZ-NET

Zabezpieczenie pól sieci SN

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Nowa seria przekaźników elektroenergetycznych w metalowej obudowie,
o rozszerzonych funkcjach komunikacyjnych i z wyświetlaczem OLED,
wyposażonych m. in. w osiem wejść analogowych do współpracy
z przekładnikami zabezpieczeniowymi (standardowo: I1, I2, I3, U1, U2, U3, Uo, Io)
i w sześć konfigurowalnych wejść dwustanowych. Przekaźniki te przeznaczone
są do stosowania w układach elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej
do realizacji złożonych funkcji zabezpieczeniowych, sterowniczych, pomiarowych,
rejestracyjnych i automatyk. Urządzenia wyposażone są w konfigurowalne sprzętowo
wejścia analogowe i charakteryzują się konfigurowalnością programową zestawu
zabezpieczeń, logiki działania, automatyk, pomiarów, sygnalizacji oraz innych funkcji w oparciu o otwartą bibliotekę oprogramowania (tabela), co pozwala na dopasowanie
tych urządzeń do rodzaju zabezpieczanego obiektu i wymagań użytkownika
ZESTAW ZABEZPIECZEŃ I AUTOMATYKI
mZAZ-Plus dostępny jest w pięciu wersjach konfiguracji zależnie od zastosowania
(G - generator, L - linia, M - silnik, T - transformator, P - pole pomiarowe):
Zestaw zabezpieczeń i automatyk
Nadprądowe trójfazowe

Kod ANSI
50/51

Model mZAZ - NET
G

L

M

T

•

•

•

•

•

•

P

Nadprądowe trójfazowe zależne

51

Nadprądowe ziemnozwarciowe

50N

Nadprądowe ziemnozwarciowe zależne

51N

Nadprądowe z modelem cieplnym

49M

•

Nadprądowe przeciążeniowe (RMS) zależne

49R

•

•

Nadprądowe składowej przeciwnej

46

•

•

Nadprądowe składowej przeciwnej zależne

46

Nadprądowe składowej przeciwnej zależne

46

Nadnapięciowe/podnapięciowe trójfazowe

59/27

•

•

•

•

•

59N

•

•

•

•

•

47

•

•

•

Nadnapięciowe składowej zerowe
Nadnapięciowe składowej przeciwnej

•
•

•
•

•

•

•
•

Podnapięciowe składowej zgodnej

27D

Nadnapięciowe stromościowe (dU/dt)

59S

•

•
•

Podnapięciowe stromościowe (dU/dt)

27S

•

•

Podnapięciowe przyrostowe (ΔU/ΔT)

27SA

•

•

Podnapięciowe całkowe

27I

•

Admitancyjne ziemnozwarciowe

21N

•

Admitancyjne ziemnozwarciowe kierunkowe

21N

•

Nadprądowe ziemnozwarciowe kierunkowe

59N/67N

•

38

Podprądowe od pracy jałowej silnika

37

•

Od utyku wirnika silnika

51LR

•

Od załączenia silnika na zablokowany wirnik

51LR

•

Od wydłużonego rozruchu silnika

48

•

Od wielokrotnych rozruchów silnika

66

Częstotliwościowe

•

•

Częstotliwościowe stromościowe (df/dt)

81S

•

Częstotliwościowe przyrostowe (Δf/ΔT)

81SA

•

Napięciowe wektorowe V VS

VVS

•

Od mocy zwrotnej

32R

•

Mocowe stromościowe

32S

•

Mocowe Kierunkowe ziemnozwarciowe

32N

•

62

•

•

•

•
•

•
•

•

Automatyka SNO, SCO, SPZ po SCO
Automatyka SPZ

•

•

81H/81L

Zabezpieczenia zewnętrzne

•

•

Temperaturowe (opcja)

•

•

•
•

79

•

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
• Konfigurowany zestaw funkcji zabezpieczeniowych i automatyk.
• Logika działania programowana przez producenta i częściowo udostępniona do
konfigurowania przez użytkownika.
• Oprogramowanie SMiS do pełnej obsługi urządzenia przez PC.
• Sześć wejść analogowych, rezystancyjnych, do współpracy z przekładnikami

20

zabezpieczeniowymi.
• Wejścia analogowe do współpracy z przetwornikami zewnętrznymi
1 x (4-20) mAdc i 1 x (0-10) Vdc (opcja).
• Siedem programowalnych wyjść przekaźnikowych.
• Sześć konfigurowalnych wejść dwustanowych w dwóch sekcjach.
• Panel operatora z wyświetlaczem OLED i klawiaturą.
• Pomiar bieżących wartości wielkości wejściowych i obliczeniowych.
• Zegar czasu rzeczywistego.
• Rejestrator zdarzeń i rejestrator parametrów ostatniego zakłócenia.
• Rejestrator próbek i amplitud zakłóceń analogowych i binarnych.
• Licznik prądu kumulowanego wyłącznika (PKW) i liczniki zadziałań.
• Formowany impuls sterujący na wyłączenie.
• Porty komunikacyjne: 2xRS-485, 1xUSB, 1xOPT, 1xETHERNET
• System kontroli i autotestów poprawnego działania zespołu.
• Zaciski śrubowe (4mm2) dla wejść pomiarowych, złącza wtykowe (2,5 mm2) dla
pozostałych obwodów.
• Wielopoziomowa ochrona przed nieuprawnionym dostępem.
• Technika cyfrowa zapewniająca wysoką stabilność, dokładność i pewność
działania.
DANE TECHNICZNE
Prąd pomiarowy znamionowy In
0,1 A, 0,5 A, 1 A, 5 A
Napięcie pomiarowe znamionowe Un
(100/√3) V, 100 V, 230 V, 400 V
Napięcie pomiarowe znamionowe Uon
100 V
Częstotliwość znamionowa
50 Hz
Napięcie pomocnicze Upn
(24, 48/60) V DC, (110, 230) V DC/AC
Sterujące napięcie zasilające Usn
zgodne z Upn
Zakresy nastawcze wielkości rozruchowych		
wg karty katalogowej
Uchyb gwarantowany pomiaru prądu dla I=In
1%
Uchyb gwarantowany pomiaru napięcia dla U=Un
0,5%
Uchyb gwarantowany pomiaru mocy dla U=Un, I=In
2,5%
Uchyb gwarantowany pomiaru kąta
1,5º
Uchyb gwarantowany pomiaru czasu
1% ±10 ms
Pobór mocy w obwodach pomiarowych
≤0,5 VA/wejście
Pobór mocy w obwodach napięcia pomocniczego
≤8 W
Obciążalność trwała obwodu prądowego
4 In (10 In dla In≤0,5 A)
Wytrzymałość cieplna obwodów prądowych (1s)
80 In
Wytrzymałość dynamiczna obwodów prądowych
200 In
Wytrzymałość cieplna wejściowych obwodów napięciowych:
- ciągła
1,25 Un (2 Un dla Un≤100 V)
- krótkotrwała (10s)
1,5 Un (2,5 Un dla Un≤100 V)
Zdolność łączeniowa przekaźników wykonawczych S1-S5 (RM699):
- obciążalność prądowa trwała
6 A / 250 V AC / 24 V DC
- moc łączeniowa w kategorii AC1
1500 VA / 250 V
- moc łączeniowa w kategorii DC1
144 W / 24 V
Zdolność łączeniowa przekaźników wykonawczych S6-S8 (JS-5K):
- obciążalność prądowa trwała
8 A /250 VC /24 V DC
- moc łączeniowa w kategorii AC1
2000 VA / 250 V
- moc łączeniowa w kategorii DC1
192 W /24 V
Zakres temperatur pracy
(253÷313) K, (-20÷40) °C
Wilgotność względna (bez kondensacji)
do 80%
Stopień ochrony obudowy
IP40
Masa
ok. 1,5 kg
Wymiary (szer. x wys. x gł.) – bez złącz
144 mm x 96 mm x 121 mm
Kompatybilność elektromagnetyczna zgodnie z
PN-EN 60255-26
Izolacja zgodnie z
PN-EN 60255-27

ZABEZPIECZENIA PÓL SIECI SN

mZAZ-PR

Zabezpieczenie pola pomiarowego

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Zabezpieczenie pola pomiarowego przeznaczone do stosowania w układach
elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej - w polach pomiarowych
napięcia rozdzielni SN oraz w układach automatyki SCO i SPZ po SCO. Urządzenie to integruje w sobie funkcje zabezpieczeniowe, pomiarowe, sterownicze i rejestracyjne.
ZESTAW ZABEZPIECZEŃ
27/59 napięciowe zwłoczne niezależne, trójstopniowe,trójfazowe (logika
AND/OR)
59N nadnapięciowe składowej zerowej zwłoczne niezależne, trójstopniowe
47
nadnapięciowe składowej przeciwnej zwłoczne niezależne, dwustopniowe
27D podnapięciowe składowej zgodnej zwłoczne niezależne, dwustopniowe
81
częstotliwościowe bezzwłoczne/zwłoczne, pięciostopniowe.
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współpraca z zabezpieczeniami zewnętrznymi
CHARAKTERYSTYCZNE CECHY ZABEZPIECZENIA
• Automatyka SCO – realizacja na przekaźnikach
• Automatyka SPZ po SCO.
• Blokada napięciowa dla zabezpieczeń częstotliwościowych.
• Czterowejściowy (Un=100 V) albo trójwejściowy (Un=400 V) układ
pomiarowy napięć
• Różne modele i odmiany wykonań w zależności od konfiguracji.
• Pomiar bieżących wartości napięć i kątów fazowych.
• Zegar czasu rzeczywistego.
• Rejestrator zdarzeń o pojemności do 500 zapisów.
• Rejestrator parametrów ostatniego zakłócenia.
• Rejestrator próbek i amplitud zakłóceń analogowych i binarnych.
• Liczniki zadziałań zabezpieczeń .
• Dwa wejścia dwustanowe dla zabezpieczeń zewnętrznych, z możliwością
wykorzystania do blokady działania wybranych zabezpieczeń albo zdalnego
kasowania sygnalizacji wewnętrznej.
• Formowany impuls sterujący na zadziałanie.
• Wyświetlacz LCD (2x16) oraz klawiatura umożliwiająca pełną obsługę
zabezpieczenia.
• Sygnalizacja optyczna (diody LED) pobudzenia i zadziałania zabezpieczeń,
przekroczenia wartości nastawczej liczników zadziałań oraz poprawnej
pracy urządzenia.
• Siedem programowalnych przekaźników wyjściowych (S1÷S7).
• Wyjście stykowe sygnalizacji uszkodzenia zasilacza (BZ).
• Łącze RS-485 do zdalnej komunikacji szeregowej w protokole MODBUSRTU.
• Samokontrola poprawnego działania zabezpieczenia.
• Obudowa do montażu na szynie TS35 lub natablicowa z możliwością
przystosowania do montażu zatablicowego.
Wielkościami pomiarowymi są napięcia wejściowe (U1, U2, U3, Uo). Na podstawie tych wielkości obliczane są: składowa zgodna U1 i składowa przeciwna
U2 napięcia i częstotliwość Jeżeli chociaż jedna z wielkości pomiarowych lub
obliczeniowych przekroczy wartość nastawczą wprowadzoną przez użytkownika to, w zależności od konfiguracji, następuje odpowiednia reakcja urządzenia.

Za pomocą interfejsu komunikacyjnego udostępniane są m. in. mierzone i obliczone wartości napięć i ich kątów fazowych, stan wejść i wyjść, stan przekaźników wyjściowych oraz zapisy rejestratorów. Dostarczany z urządzeniem
program obsługi SMiS umożliwia m. in. konfigurowanie zabezpieczeń, odczyt
i wprowadzanie nastaw, kasowanie sygnalizacji, prezentację graficzną wyników
pomiarów oraz przeglądanie zapisów rejestratora.
DANE TECHNICZNE
Napięcie pomiarowe znamionowe Un
Częstotliwość znamionowa
Pomocnicze napięcie zasilające Upn

100 V albo 400 V
50 Hz
24 V DC, od 48 V do 60 V DC,
110 V DC/AC, 230 V DC/AC
Sterujące napięcie znamionowe Usn
zgodne z Upn
Zakres nastawczy zabezpieczeń napięciowych
Ur = (0,05÷1,2) Un
dla „27 / 27D / 47 / 59 / 59N”
Zakres nastawczy częstotliwości rozruchowej
(40,0 ÷ 65,0) Hz
Zakres nastawczy czasu zadziałania
(0,00 ÷ 99,99) s
Ilość stopni podczęstotliwościowych
pobudzających automatykę SPZ po SCO
1÷4
Ilość stopni nadczęstotliwościowych
wysyłających impuls „ZAŁĄCZ” SPZ po SCO
1
Czas własny zadziałania
≤40 ms dla „27 / 27D / 47 / 59”
Czas własny zadziałania
≤100 ms dla „59N”
Uchyb gwarantowany pomiaru napięcia
δ ≤0,5% dla U=(0,7 ÷ 1,3) Un
δ ≤1% dla U=(0,3 ÷ 0,7) Un
δ ≤2,5% dla U=(0,05 ÷ 0,3) Un
δ ≤5% w pozostałym zakresie
Uchyb gwarantowany pomiaru częstotliwości
± 0,01 Hz
Uchyb gwarantowany pomiaru czasu 1%
÷10 ms
Pobór mocy w obwodach pomiarowych
≤0,5 VA/fazę dla U-Un
Pobór mocy w obwodach napięcia pomocniczego
≤5 W
Wytrzymałość cieplna wejściowych obwodów napięciowych:
- ciągła
1,2 Un (1,2 Uon)
- krótkotrwała (10s)
1,44 Un (1,44 Uon)
Zdolność łączeniowa przekaźników wykonawczych RM699:
· dla prądu stałego o napięciu U=250 V
- przy obciążeniu rezystancyjnym
- przy obciążeniu indukcyjnym, L/R ≤40 ms
· dla prądu przemiennego o napięciu U=250 V, 50 Hz
- przy obciążeniu indukcyjnym, cosφ=0,4
· obciążalność trwała
Zakres temperatur pracy
Wilgotność względna
Stopień ochrony obudowy
Masa
Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.)
Kompatybilność elektromagnetyczna zgodnie z
Izolacja zgodnie z

0,3 A
0,1 A
3A
6A

(253÷328)K/(-20÷55) °C
do 80%
IP40
ok. 0,7 kg
75 x 100 x 120 mm
PN-EN 60255-26
PN-EN 60255-5
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ZABEZPIECZENIA PÓL SIECI SN

mZAZ-T

Zabezpieczenie transformatora SN/0,4kV

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Zabezpieczenie transformatora SN/0,4kV przeznaczone do stosowania
w układach elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej do ochrony
transformatorów SN/0,4kV. Urządzenie to integruje w sobie funkcje zabezpieczeniowe, pomiarowe, sterownicze i rejestracyjne. Urządzenie może być stosowane w aplikacjach średniego i niskiego napięcia.
ZESTAW ZABEZPIECZEŃ
50/51 nadprądowe bezzwłoczne/zwłoczne, niezależne, trójstopniowe, trójfazowe.
49R nadprądowe cieplne z charakterystyką czasową zależną.
46
od asymetrii obciążenia zwłoczne, niezależne.
67N ziemnozwarciowe nadprądowe, kierunkowe, zwłoczne.
59N ziemnozwarciowe nadnapięciowe zwłoczne, niezależne.
50N ziemnozwarciowe nadprądowe zwłoczne, niezależne,
dwustopniowe, bezkierunkowe
51N ziemnozwarciowe nadprądowe zwłoczne z charakterystyką czasową
zależną, bezkierunkowe
62
zewnętrzne.
CHARAKTERYSTYCZNE CECHY ZABEZPIECZENIA
• Cztery wejścia pomiarowe (IL1, IL2. IL3, Uo).
• Układ współpracy z zabezpieczeniami transformatora - BTQ i BTV
• Cztery banki nastaw wartości rozruchowych
• Pomiar bieżących wartości wielkości wejściowych.
• Zegar czasu rzeczywistego.
• Rejestrator zdarzeń o pojemności do 500 zapisów.
• Rejestrator parametrów ostatniego zakłócenia.
• Rejestrator próbek i amplitud zakłóceń analogowych i binarnych.
• Liczniki prądu kumulowanego wyłącznika (PKW) i liczniki zadziałań.
• Dwa wejścia dwustanowe dla zabezpieczeń zewnętrznych, z możliwością
wykorzystania do blokady działania wybranych zabezpieczeń albo zdalnego
kasowania sygnalizacji wewnętrznej.
• Formowany impuls sterujący na zadziałanie.
• Wyświetlacz LCD (2x16) oraz klawiatura umożliwiająca pełną obsługę
zabezpieczenia.
• Sygnalizacja optyczna (diody LED) pobudzenia i zadziałania zabezpieczeń,
przekroczenia wartości nastawczej liczników PKW oraz poprawnej pracy
urządzenia.
• Siedem programowalnych przekaźników wyjściowych (S1÷S7).
• Wyjście stykowe sygnalizacji uszkodzenia zasilacza (BZ).
• Łącze RS-485 do zdalnej komunikacji szeregowej z komputerem PC albo
z systemem nadrzędnym ( protokół MODBUS-RTU).
• Samokontrola poprawnego działania zabezpieczenia.
• Obudowa do montażu na szynie TS35 lub natablicowa z możliwością
przystosowania do montażu zatablicowego.
Za pomocą interfejsu komunikacyjnego udostępniane są m. in. mierzone
i obliczone wartości wielkości kryterialnych, stan wejść i wyjść, stan przekaźników wyjściowych oraz zapisy rejestratorów. Dostarczany z urządzeniem
program obsługi SMiS umożliwia m. in. konfigurowanie zabezpieczeń, odczyt
i wprowadzanie nastaw, kasowanie sygnalizacji, prezentację graficzną wyników
pomiarów oraz przeglądanie zapisów rejestratora.
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DANE TECHNICZNE
Prąd znamionowy
Napięcie pomiarowe znamionowe Uon
Częstotliwość znamionowa
Pomocnicze napięcie zasilające Upn

5A
100 V
50 Hz
24 V DC, od 48 V do 60 V DC,
110 V DC/AC, 230 V DC/AC
Sterujące napięcie znamionowe Usn
zgodne z Upn
Zakres nastawczy napięcia rozruchowego zabezp. „59N”
(0,05÷1,20) Uon
Zakres nastawczy prądu rozruchowego:
- (0,2÷30) In dla zabezpieczeń
„50/51” niezależnych
- (5÷500) mA albo (50÷5000) mA dla zab.
„50N/51N” niezależnych
- (5÷100) mA albo (50÷1000) mA dla zab.
„50N/51N” zależnych
- (0,5÷1,5)Ib dla zabezpieczenia „49R”
- (0,1÷1) In dla zabezpieczenia „46”
Zakres nastawczy prądu bazowego dla zabezp. "49R"
(0,1÷2,5) In
Zakresy nastawcze dla zabezpieczenia „67N”
prąd rozruchowy
(5÷100) mA albo (0,05÷1,00) A
- napięcie rozruchowe
0,01÷0,99) Uon
- kąt charakterystyczny
(0÷90)° - pojemnościowy
Zakres nastawczy licznika PKW
(1÷ 65000) In
Zakres nastawczy czasu zadziałania:
- (0÷99,9) s dla charakterystyk niezależnych
- według charakterystyk zależnych typu „49R
Czas własny zadziałania dla zabezpieczenia „50/51”
≤40 ms
Czas własny zadziałania dla zab. „50N/59N/67N”
≤100 ms
Uchyb gwarantowany pomiaru napięcia
0,5% dla Uo=Uon
Uchyb gwarantowany pomiaru prądu
1% dla I=In
Uchyb gwarantowany pomiaru czasu
1% ± 10 ms
Pobór mocy w obwodach pomiarowych
≤0,5 VA/wejście
Pobór mocy w obwodach napięcia pomocniczego
≤6 W
Wytrzymałość cieplna/dynamiczna obwodów prądowych
80 In /250 In
Wytrzymałość ciągła/ krótkotrwała (10s) obwodu nap.
1,2 Uon/1,44 Uon
Zdolność łączeniowa przekaźników wykonawczych:
· dla prądu stałego o napięciu U=250 V
- przy obciążeniu rezystancyjnym
- przy obciążeniu indukcyjnym, L/R
≤40 ms
· dla prądu przemiennego o napięciu U=250 V, 50 Hz
- przy obciążeniu indukcyjnym, cosφ=0,4
· obciążalność trwała
Zakres temperatur pracy
Wilgotność względna
Stopień ochrony obudowy
Masa
Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.)
Kompatybilność elektromagnetyczna zgodnie z
Izolacja zgodnie z 	

0,3 A
0,1 A
3A
6A

(253÷328)K/(-20÷55) °C
do 80%
IP40
ok. 0,8 kg
75 x 100 x 120 mm
PN-EN 60255-26
PN-EN 60255-5

ZABEZPIECZENIA PÓL SIECI SN

mZAZ-L

Zabezpieczenie linii SN

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Zabezpieczenie linii SN przeznaczone do stosowania w układach elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej do ochrony linii średniego napięcia
przed skutkami zakłóceń. Urządzenie to integruje w sobie funkcje zabezpieczeniowe, pomiarowe, sterownicze i rejestracyjne. Urządzenie może być stosowane w aplikacjach średniego napięcia i innych.
ZESTAW ZABEZPIECZEŃ
50/51
nadprądowe od zwarć międzyfazowych zwłoczne, niezależne,
trzystopniowe, dwufazowe.
51
nadprądowe zwłoczne, z charakterystyką czasową zależną, trójfazowe.
50N/51N ziemnozwarciowe nadprądowe zwłoczne, niezależne, dwustopniowe, bezkierunkowe.
51N
ziemnozwarciowe nadprądowe zwłoczne z charakterystyką czasową zależną, bezkierunkowe.
21N
ziemnozwarciowe admitancyjne zwłoczne.
67N
ziemnozwarciowe nadprądowe kierunkowe, zwłoczne.
59N
ziemnozwarciowe nadnapięciowe zwłoczne.
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zewnętrzne.
79
automatyka SPZ.
CHARAKTERYSTYCZNE CECHY ZABEZPIECZENIA
• Cztery wejścia pomiarowe (IL1, IL2, Io, Uo).
• Automatyka SPZ od zadziałania wybranych zabezpieczeń
• Cztery banki nastaw wartości rozruchowych
• Pomiar bieżących wartości wielkości wejściowych.
• Zegar czasu rzeczywistego.
• Rejestrator zdarzeń o pojemności do 500 zapisów.
• Rejestrator parametrów ostatniego zakłócenia.
• Rejestrator próbek i amplitud zakłóceń analogowych i binarnych.
• Liczniki zadziałań zabezpieczeń.
• Dwa wejścia dwustanowe dla zabezpieczeń zewnętrznych, z możliwością
wykorzystania do blokady działania wybranych zabezpieczeń albo zdalnego
kasowania sygnalizacji wewnętrznej.
• Formowany impuls sterujący na zadziałanie.
• Wyświetlacz LCD (2x16) oraz klawiatura umożliwiająca pełną obsługę
zabezpieczenia.
• Sygnalizacja optyczna (diody LED) pobudzenia i zadziałania zabezpieczeń,
liczników oraz poprawnej pracy urządzenia.
• Siedem programowalnych przekaźników wyjściowych (S1÷S7).
• Wyjście stykowe sygnalizacji uszkodzenia zasilacza (BZ).
• Łącze RS-485 do zdalnej komunikacji szeregowej z komputerem PC albo
z systemem nadrzędnym ( protokół MODBUS-RTU).
• Samokontrola poprawnego działania zabezpieczenia.
• Obudowa do montażu na szynie TS35 lub natablicowa z możliwością
przystosowania do montażu zatablicowego.
Za pomocą interfejsu komunikacyjnego udostępniane są m. in. mierzone
i obliczone wartości wielkości kryterialnych, stan wejść i wyjść, stan przekaźników wyjściowych oraz zapisy rejestratorów. Dostarczany z urządzeniem
program obsługi SMiS umożliwia m. in. konfigurowanie zabezpieczeń, odczyt
i wprowadzanie nastaw, kasowanie sygnalizacji, prezentację graficzną wyników
pomiarów oraz przeglądanie zapisów rejestratora.

DANE TECHNICZNE
Prąd znamionowy
Napięcie pomiarowe znamionowe Uon
Częstotliwość znamionowa
Pomocnicze napięcie zasilające Upn

5A
100 V
50 Hz
24 V DC, od 48 V do 60 V DC,
110 V DC/AC, 230 V, DC/AC
Sterujące napięcie znamionowe Usn
zgodne z Upn
Zakres nastawczy napięcia rozruchowego zabezp. „59N”
(0,05÷1,20) Uon
Zakres nastawczy prądu rozruchowego:
- (0,2÷30) In dla zabezpieczeń „50/51” niezależnych
- (5÷500) mA albo (50÷5000) mA dla zab. „50N/51N” niezależnych
- (5÷100) mA albo (50 ÷ 1000) mA dla zab. „50N/51N” zależnych
- (0,5÷1,5)Ib dla zabezpieczenia „49R”
- (0,1÷1) In dla zabezpieczenia „46”
Zakres nastawczy prądu bazowego dla zabezp. „49R”
(0,1÷2,5) In
Zakresy nastawcze dla zabezpieczenia „67N”
- prąd rozruchowy
(5÷100) mA albo (50÷1000) mA
- napięcie rozruchowe
0,01÷0,99) Uon
- kąt charakterystyczny
(0÷90)° - pojemnościowy
Zakresy nastawcze dla zabezpieczenia „21N”
- admitancja rozruchowa
(0,05÷50,00) mS albo (0,5÷500) mS
- napięcie rozruchowe
0,01÷0,99) Uon
- kąt charakterystyczny
(0÷90)° - pojemnościowy
- kierunek
do szyn/od szyn/ w obu kierunkach
Zakres nastawczy prądu kumulowanego wyłącznika
(1÷ 65000) In
Zakres nastawczy czasu zadziałania:
- (0÷99,9) s dla charakterystyk niezależnych
- według charakterystyk zależnych typu „49R
Czas własny zadziałania dla zabezpieczenia „50/51”
≤40 ms
Czas własny zadziałania dla zab. „50N/59N/67N”
≤100 ms
Uchyb gwarantowany pomiaru napięcia
0,5% dla Uo=Uon
Uchyb gwarantowany pomiaru prądu
1% dla I=In
Uchyb gwarantowany pomiaru czasu
1% ±10 ms
Pobór mocy w obwodach pomiarowych
≤0,5 VA/wejście
Pobór mocy w obwodach napięcia pomocniczego
≤6 W
Wytrzymałość cieplna/dynamiczna obwodów prądowych
80 In /250 In
Wytrzymałość ciągła/krótkotrwała (10s) obwodu nap.
1,2 Uon/1,44 Uon
Zdolność łączeniowa przekaźników wykonawczych:
· dla prądu stałego o napięciu U=250 V
- przy obciążeniu rezystancyjnym
0,3 A
- przy obciążeniu indukcyjnym, L/R
≤40 ms
0,1 A
· dla prądu przemiennego o napięciu U=250 V, 50 Hz
- przy obciążeniu indukcyjnym, cosφ=0,4
3A
· obciążalność trwała
6A
Zakres temperatur pracy
Wilgotność względna
Stopień ochrony obudowy
Masa
Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.)
Kompatybilność elektromagnetyczna zgodnie z
Izolacja zgodnie z 	

(253÷328)K/(-20÷55) °C
do 80%
IP40
ok. 0,8 kg
75 x 100 x 120 mm
PN-EN 60255-26
PN-EN 60255-5
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ZABEZPIECZENIA SILNIKÓW

CZAZ-UTM

Cyfrowy zespół automatyki
zabezpieczeniowej i sterowniczej
silnika asynchronicznego
i synchronicznego WN

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Zespoły CZAZ-UTM zapewniają kompleksową obsługę pola silnikowego
(asynchronicznego oraz synchronicznego), zarówno z punktu widzenia selektywnego i niezawodnego zabezpieczenia, jak również sterowania polem,
z uwzględnieniem konfiguracji łączników oraz wszystkich niezbędnych blokad
i automatyki. Bogata biblioteka funkcji zabezpieczeniowych umożliwia wykorzystanie różnorodnych kryteriów pomiarowych do wykrycia nieprawidłowego
stanu pracy silnika.
ZESTAW ZABEZPIECZEŃ
87
różnicowe od zwarć międzyfazowych wewnętrznych
50/51 nadprądowe zwłoczne, niezależne od zwarć międzyfazowych
50/51 nadprądowe zwłoczne od przeciążeń z możliwością wyboru charakterystyki niezależnej lub jednej z trzech charakterystyk zależnych
50/51 dwie funkcje nadprądowe bezzwłoczne jako dodatkowe kryterium prądowe, np. dla LRW lub ZS
51
nadprądowe zwłoczne, niezależne do ochrony silnika synchronicznego
przed skutkami wypadnięcia z synchronizmu
51N nadprądowe zwłoczne z charakterystyką czasową zależną od zwarć
doziemnych
67N nadprądowe kierunkowe zwłoczne, niezależne od zwarć doziemnych
46
nadprądowe zwłoczne z charakterystyką czasową zależną od asymetrii
prądowej
49
cieplne od przeciążeń, na podstawie dwuwykładniczego modelu matematycznego
48
energetyczne chroniące silnik przed przeciążeniami związanymi z wydłużonym rozruchem, wielokrotnymi rozruchami oraz załączeniem na
zablokowany wirnik
51LR nadprądowe zwłoczne od utyku silnika
51
nadprądowe zwłoczne informujące o zaburzeniach w procesie technologicznym maszyny napędzanej przez silnik
37
podprądowe zwłoczne od pracy jałowej silnika
27/59 dwa zabezpieczenia podnapięciowe lub nadnapięciowe zwłoczne
·
trzy wejścia temperaturowe poprzez wejścia prądowe 4÷20 mA, do
zabezpieczenia silnika przed przegrzaniem lub tylko do pomiaru
·
sygnalizator uszkodzenia klatek silników indukcyjnych umożliwiający
wykrycie uszkodzenia pojedynczego pręta lub pierścienia tylko CZAZ-UTM+ / UM+
·
sygnalizator uszkodzenia izolacji kabli
·
zabezpieczenie łukochronne
CHARAKTERYSTYCZNE CECHY ZESPOŁU
• Jednolity, uniwersalny sprzęt programowo dostosowany do potrzeb
zabezpieczanego obiektu.
• Wyświetlacz graficzny służący do wizualizacji stanu pracy pola. Istnieje
możliwość jednoczesnego wyświetlenia synoptyki, wybranych pomiarów
oraz innych stanów pracy pola. Dostępna jest również opcja z wyświetlaczem
alfanumerycznym.
• Funkcje specjalizowanego sterownika polowego ze standardową logiką
zaimplementowaną w zespole, umożliwiającą bezpieczną obsługę pola
zarówno przy sterowaniu lokalnym, jak i zdalnym z systemu nadrzędnego,
w zależności od stanu położenia łączników i blokad od zadziałania
zabezpieczeń.
Współpraca z układem sygnalizacji akustycznej stacji AW/UP/AL.
Współpraca z łącznikami zapewniająca:
- kontrolę położenia i zazbrojenia wyłącznika (3 wejścia dwustanowe);
- kontrolę napięcia sterowniczego i ciągłości obwodów wyłączających;

24

•

•

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

- sterowanie operacyjne i remontowe na załączenie wyłącznika;
- sterowanie operacyjne i awaryjne na wyłaczenie wyłącznika;
- kontrolę położenia odłączników, uziemników, odłączniko-uziemników.
Funkcje programowalnego sterownika polowego, pozwalającego
zrealizować dodatkowe układy logiczne i sterujące (np. zabezpieczenie szyn
zbiorczych ZS lub układ LRW). Możliwość sterowania łącznikami (realizacja
blokad załączenia i wyłączenia). Konfigurowany z wykorzystaniem prostego,
pracującego w trybie graficznym, programu obsługi:
- 21 wejść dwustanowych oraz 16 wejść logicznych przesyłanych łączem szeregowym z systemu nadzoru;
- 14 przekaźników wyjściowych;
- kilkadziesiąt sygnałów wypracowanych w zespole (m.in. pobudzenie
i zadziałanie zabezpieczeń, sygnalizacja niezgodności styków, wyłączenia z telemechaniki, kontroli ciągłości cewek).
Realizacja
zależności
logiczno-czasowych
z
wykorzystaniem
wielowejściowych układów logicznych (AND, OR oraz NOT), wielofunkcyjnych
układów czasowych oraz elementów specjalnych (na przykład: układów
logiki zabezpieczeń technologicznych, automatyki SCO i SPZ po SCO).
Możliwość sygnalizacji stanów logiki na wyświetlaczu LCD, zapisu stanów
logiki w rejestratorze zdarzeń lub przekazania ich do systemu nadrzędnego.
Możliwość wyboru układu pola z dostępnej biblioteki lub wykonania
niestandardowego.
Obwody wyjściowe z możliwością bezpośredniego sterowania łącznikami,
w tym 2 przekaźniki wyjściowe sterowania awaryjnego z kontrolą ciągłości
obwodów wyłaczających.
10 wejść pomiarowych (prądy fazowe, prądy różnicowe, napięcia
międzyfazowe, prąd składowej zerowej, napięcie składowej zerowej).
Pomiary bieżących wielkości elektrycznych (prądy fazowe, prądy różnicowe,
prądy hamujące, prąd asymetrii, prąd składowej zerowej, napięcie
międzyfazowe, napięcie składowej zerowej, moc czynna i bierna, energia
czynna, współczynnik mocy, temperatura modelu cieplnego, czasy związane
z rozruchem, bieżące temperatury z trzech zewnętrznych czujników),
w wykonaniu 2 dostępne również pomiary energii czynnej i biernej liczonej
niezależnie w obu kierunkach.
Rejestracje zakłóceń i zdarzeń:
- rejestrator ok. 250 różnych zdarzeń o pojemności 500 zapisów;
- rejestrator przebiegu zakłóceń (10 przebiegów analogowych oraz 16
sygnałów dwustanowych);
- rejestrator maksymalnej lub minimalnej wartości napięcia, prądu oraz
czasu trwania ostatniego zakłócenia;
- licznik zadziałań poszczególnych zabezpieczeń oraz liczniki prądów kumulowanych wyłącznika.
Sygnalizacja optyczna (diody LED) najważniejszych stanów pracy zespołu
oraz chronionego pola. 4 diody dedykowane oraz 8 diod programowalnych.
System samokontroli, autotestów i sygnalizacji awarii wewnętrznych.
Zaciski bezśrubowe dla wejść pomiarowych prądowych, złącza wtykowe
dla pozostałych obwodów.
Możliwość zabudowy natablicowej, zatablicowej lub z oddzielonym panelem
wyświetlacza.
Zdalna komunikacja z komputerem PC lub systemem nadrzędnym poprzez
RS232/485 lub złącze światłowodowe.
Dostępne protokoły transmisji MODBUS CZAZ RTU, MODBUS CZAZ ASC,
MODBUS RTU, IEC 60870-5-103.
Program obsługi w języku polskim w środowisku Windows

ZABEZPIECZENIA SILNIKÓW

DANE TECHNICZNE
Prąd pomiarowy znamionowy In
Napięcie pomiarowe znamionowe Un
Częstotliwość znamionowa
Pomocnicze napięcie zasilające Upn
Pobór mocy w obwodach pomiarowych
Pobór mocy w obwodach napięcia pomocniczego
Czas własny zadziałania
Obciążalność trwała obwodów prądowych
Wytrzymałość cieplna obwodów prądowych (1s)
Wytrzymałość dynamiczna obwodów prądowych
Dopuszczalna długotrwała wartość napięcia
Wytrzymałość cieplna obwodów napięciowych (10s)

1 A albo 5 A
100 V
50 Hz
110 V albo 220 V DC
≤0,5 VA/fazę
≤25 W
≤40 ms
2,2 In
80 In
200 In
1,2 Un
1,5 Un

Zdolność łączeniowa przekaźników wykonawczych:
· dla prądu stałego o napięciu U=250 V
- przy obciążeniu rezyst.
- przy obciążeniu ind. L/R=40 ms
· dla prądu przemiennego o napięciu U=250 V, 50 Hz
- przy obciążeniu ind. cosφ=0,4
· obciążalność trwała
Zakres temperatur pracy
Wilgotność względna
Stopień ochrony obudowy
Masa

0,3 A
0,12 A
3A
5A

(263÷328)K/(-10÷55) °C
do 80%
IP40
6,5 kg

CZAZ UTM
Wykonanie to jest funkcjonalnie zgodne z podstawowym CZAZ-UM. Posiada
metalową, dzieloną obudowę składająca się z jednostki centralnej oraz niezależnego panelu interfejsu operatora. Panel operatorski zawiera duży (7”), graficzny, kolorowy wyświetlacz z funkcją ekranu dotykowego.
Budowa / wymiary
• 3 opcje montażu
• optymalne gabaryty zespołu (zarówno panelu operatora jak i jednostki
centralnej)
• Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.)
- montaż natablicowy
256 x 298 x 258
- montaż zatablicowy
256 x 298 x 141,5
• metalowa obudowa
• wyprowadzenie złącz z jednej strony obudowy
• wydzielony panel operatorski
• układ złącz zgodny z wcześniejszymi wykonaniem CZAZ-UM
• możliwość zamontowania panelu do 5m od jednostki centralnej
Interfejs operatora
• funkcjonalność zgodna z wcześniejszym wykonaniem CZAZ-UM
• duży 7” kolorowy wyświetlacz dotykowy LCD
• rozdzielczość wyświetlacza 800 x 480 punktów
• regulowana jasność wyświetlacza
• klawiatura manualna
• klawiatura numeryczna ułatwiająca wprowadzanie nastaw
• dowolnie programowalne trójkolorowe (RGB) diody sygnalizacyjne LED
Komunikacja
• port komunikacyjny Ethernet
• lokalny port komunikacyjny USB typ. B
• dwa porty szeregowe RS-485 lub złącza światłowodowe
Kompatybilność elektromagnetyczna zgodnie z
Bezpieczeństwo wyrobu zgodnie z

PN-EN 60255-26
PN-EN 60255-27
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ZABEZPIECZENIA SILNIKÓW

CZAZ-UM /+

Cyfrowy zespół automatyki
zabezpieczeniowej i sterowniczej
silnika asynchronicznego
i synchronicznego WN

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Zespoły CZAZ/UM/+ zapewniają kompleksową obsługę pola silnikowego
(asynchronicznego oraz synchronicznego), zarówno z punktu widzenia selektywnego i niezawodnego zabezpieczenia, jak również sterowania polem,
z uwzględnieniem konfiguracji łączników oraz wszystkich niezbędnych blokad
i automatyki. Bogata biblioteka funkcji zabezpieczeniowych umożliwia wykorzystanie różnorodnych kryteriów pomiarowych do wykrycia nieprawidłowego
stanu pracy silnika.
ZESTAW ZABEZPIECZEŃ
87
różnicowe od zwarć międzyfazowych wewnętrznych
50/51 nadprądowe zwłoczne, niezależne od zwarć międzyfazowych
50/51 nadprądowe zwłoczne od przeciążeń z możliwością wyboru charakterystyki niezależnej lub jednej z trzech charakterystyk zależnych
50/51 dwie funkcje nadprądowe bezzwłoczne jako dodatkowe kryterium prądowe, np. dla LRW lub ZS
51
nadprądowe zwłoczne, niezależne do ochrony silnika synchronicznego
przed skutkami wypadnięcia z synchronizmu
51N nadprądowe zwłoczne z charakterystyką czasową zależną od zwarć
doziemnych
67N nadprądowe kierunkowe zwłoczne, niezależne od zwarć doziemnych
46
nadprądowe zwłoczne z charakterystyką czasową zależną od asymetrii
prądowej
49
cieplne od przeciążeń, na podstawie dwuwykładniczego modelu matematycznego
48
energetyczne chroniące silnik przed przeciążeniami związanymi z wydłużonym rozruchem, wielokrotnymi rozruchami oraz załączeniem na
zablokowany wirnik
51LR nadprądowe zwłoczne od utyku silnika
51
nadprądowe zwłoczne informujące o zaburzeniach w procesie technologicznym maszyny napędzanej przez silnik
37
podprądowe zwłoczne od pracy jałowej silnika
27/59 dwa zabezpieczenia podnapięciowe lub nadnapięciowe zwłoczne
·
trzy wejścia temperaturowe poprzez wejścia prądowe 4÷20 mA, do
zabezpieczenia silnika przed przegrzaniem lub tylko do pomiaru
·
sygnalizator uszkodzenia klatek silników indukcyjnych umożliwiający
wykrycie uszkodzenia pojedynczego pręta lub pierścienia tylko CZAZ-UTM+ / UM+
·
sygnalizator uszkodzenia izolacji kabli
·
zabezpieczenie łukochronne
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CHARAKTERYSTYCZNE CECHY ZESPOŁU
• Jednolity, uniwersalny sprzęt programowo dostosowany do potrzeb
zabezpieczanego obiektu.
• Wyświetlacz graficzny służący do wizualizacji stanu pracy pola. Istnieje
możliwość jednoczesnego wyświetlenia synoptyki, wybranych pomiarów
oraz innych stanów pracy pola. Dostępna jest również opcja z wyświetlaczem
alfanumerycznym.
• Funkcje specjalizowanego sterownika polowego ze standardową logiką
zaimplementowaną w zespole, umożliwiającą bezpieczną obsługę pola
zarówno przy sterowaniu lokalnym, jak i zdalnym z systemu nadrzędnego,
w zależności od stanu położenia łączników i blokad od zadziałania
zabezpieczeń.
Współpraca z układem sygnalizacji akustycznej stacji AW/UP/AL.
Współpraca z łącznikami zapewniająca:
- kontrolę położenia i zazbrojenia wyłącznika (3 wejścia dwustanowe);
- kontrolę napięcia sterowniczego i ciągłości obwodów wyłączających;
- sterowanie operacyjne i remontowe na załączenie wyłącznika;
- sterowanie operacyjne i awaryjne na wyłaczenie wyłącznika;
- kontrolę położenia odłączników, uziemników, odłączniko-uziemników.
• Funkcje programowalnego sterownika polowego, pozwalającego
zrealizować dodatkowe układy logiczne i sterujące (np. zabezpieczenie szyn
zbiorczych ZS lub układ LRW). Możliwość sterowania łącznikami (realizacja
blokad załączenia i wyłączenia). Konfigurowany z wykorzystaniem prostego,
pracującego w trybie graficznym, programu obsługi:
- 21 wejść dwustanowych oraz 16 wejść logicznych przesyłanych łączem szeregowym z systemu nadzoru;
- 14 przekaźników wyjściowych;
- kilkadziesiąt sygnałów wypracowanych w zespole (m.in. pobudzenie
i zadziałanie zabezpieczeń, sygnalizacja niezgodności styków, wyłączenia z telemechaniki, kontroli ciągłości cewek).
• Realizacja
zależności
logiczno-czasowych
z
wykorzystaniem
wielowejściowych układów logicznych (AND, OR oraz NOT), wielofunkcyjnych
układów czasowych oraz elementów specjalnych (na przykład: układów
logiki zabezpieczeń technologicznych, automatyki SCO i SPZ po SCO).
• Możliwość sygnalizacji stanów logiki na wyświetlaczu LCD, zapisu stanów
logiki w rejestratorze zdarzeń lub przekazania ich do systemu nadrzędnego.
• Możliwość wyboru układu pola z dostępnej biblioteki lub wykonania
niestandardowego.
• Obwody wyjściowe z możliwością bezpośredniego sterowania łącznikami,
w tym 2 przekaźniki wyjściowe sterowania awaryjnego z kontrolą ciągłości
obwodów wyłaczających.
• 10 wejść pomiarowych (prądy fazowe, prądy różnicowe, napięcia
międzyfazowe, prąd składowej zerowej, napięcie składowej zerowej).
• Pomiary bieżących wielkości elektrycznych (prądy fazowe, prądy różnicowe,
prądy hamujące, prąd asymetrii, prąd składowej zerowej, napięcie
międzyfazowe, napięcie składowej zerowej, moc czynna i bierna, energia
czynna, współczynnik mocy, temperatura modelu cieplnego, czasy związane
z rozruchem, bieżące temperatury z trzech zewnętrznych czujników),
w wykonaniu 2 dostępne również pomiary energii czynnej i biernej liczonej
niezależnie w obu kierunkach.

ZABEZPIECZENIA SILNIKÓW

• Rejestracje zakłóceń i zdarzeń:
- rejestrator ok. 250 różnych zdarzeń o pojemności 500 zapisów;
- rejestrator przebiegu zakłóceń (10 przebiegów analogowych oraz 16
sygnałów dwustanowych);
- rejestrator maksymalnej lub minimalnej wartości napięcia, prądu oraz
czasu trwania ostatniego zakłócenia;
- licznik zadziałań poszczególnych zabezpieczeń oraz liczniki prądów kumulowanych wyłącznika.
• Sygnalizacja optyczna (diody LED) najważniejszych stanów pracy zespołu
oraz chronionego pola. 4 diody dedykowane oraz 8 diod programowalnych
(4 w zespole z wyśw. alfanumeryczym).
• System samokontroli, autotestów i sygnalizacji awarii wewnętrznych.
• Zaciski bezśrubowe dla wejść pomiarowych prądowych, złącza wtykowe
dla pozostałych obwodów.
• Możliwość zabudowy natablicowej, zatablicowej
• Zdalna komunikacja z komputerem PC lub systemem nadrzędnym poprzez
RS232/485 lub złącze światłowodowe.
• Dostępne protokoły transmisji MODBUS CZAZ RTU, MODBUS CZAZ ASC,
MODBUS RTU, IEC 60870-5-103.
• Program obsługi w języku polskim w środowisku Windows

DANE TECHNICZNE
Prąd pomiarowy znamionowy In
Napięcie pomiarowe znamionowe Un
Częstotliwość znamionowa
Pomocnicze napięcie zasilające Upn
Pobór mocy w obwodach pomiarowych
Pobór mocy w obwodach napięcia pomocniczego
Czas własny zadziałania
Obciążalność trwała obwodów prądowych
Wytrzymałość cieplna obwodów prądowych (1s)
Wytrzymałość dynamiczna obwodów prądowych
Dopuszczalna długotrwała wartość napięcia
Wytrzymałość cieplna obwodów napięciowych (10s)

1 A albo 5 A
100 V
50 Hz
110 V albo 220 V DC
≤0,5 VA/fazę
≤25 W
≤40 ms
2,2 In
80 In
200 In
1,2 Un
1,5 Un

Zdolność łączeniowa przekaźników wykonawczych:
· dla prądu stałego o napięciu U=250 V
- przy obciążeniu rezyst.
- przy obciążeniu ind. L/R=40 ms
· dla prądu przemiennego o napięciu U=250 V, 50 Hz
- przy obciążeniu ind. cosφ=0,4
· obciążalność trwała
Zakres temperatur pracy
Wilgotność względna
Stopień ochrony obudowy
Masa
Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.)
- obudowa natablicowa
- obudowa zatablicowa

0,3 A
0,12 A
3A
5A

(263÷328)K/(-10÷55) °C
do 80%
IP40
6,5 kg
223 x 337 x 260 mm
288 x 145 x 305 mm
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mZAZ-M

Cyfrowe zabezpieczenie silników elektrycznych
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CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Zabezpieczenie przeznaczone do stosowania w układach elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej do ochrony silników przed skutkami zwarć,
przeciążeń ruchowych i asymetrii prądowej. Urządzenie to integruje w sobie
funkcje zabezpieczeniowe, pomiarowe, sterownicze i rejestracyjne.

DANE TECHNICZNE
Prąd pomiarowy znamionowy In
Napięcie pomiarowe znamionowe Un
Częstotliwość znamionowa
Pomocnicze napięcie zasilające Upn

ZESTAW ZABEZPIECZEŃ
50/51
nadprądowe zwłoczne niezależne, dwustopniowe
50N/51N ziemnozwarciowe nadprądowe, zwłoczne niezależne,
dwustopniowe, bezkierunkowe, model A
49M
nadprądowe cieplne z charakterystyką zależną
51LR
od utyku wirnika silnika
51LR
od załączenia silnika na zablokowany wirnik
8
temperaturowe (PTC), model B
37
podprądowe zwłoczne, od pracy jałowej
48
od wydłużonego rozruchu silnika.
46
od asymetrii obciążenia (nadprądowe składowej przeciwnej),
zwłoczne niezależne
66
od wielokrotnych rozruchów silnika
59/27
nad/poodnapięciowe niezależne, dwustopniowe, model C.
62
zewnętrzne.

Sterujące napięcie zasilające Usn
Zakres nastawczy prądu rozruchowego
- (0,2÷30) In dla zabezpieczeń „50/51” niezależnych
- (5÷500) mA albo (5 ÷ 5000) mA dla zabezpieczeń „50N/51N”
niezależnych (model A)
- (0,1÷1) In dla zabezpieczenia „46” o charakterystyce niezależnej
i zależnej typu A, B, C
Zakres nastawczy prądu bazowego Ib
- (0,1÷2,5) In dla zabezpieczenia od załączenia silnika
na zablokowany wirnik „51LR”
- (0,2÷1,2) In dla zabezpieczenia „49M” o charakterystyce zależnej, dla
zabezpieczenia od utyku wirnika „51LR”,
dla zabezpieczenia od wydłużonego rozruchu „48” oraz
dla zabezpieczenia od wielokrotnych rozruchów „66”.
Zakres nastawczy temperatury rozruchowej
dla zabezpieczenia „38” (model B)
θ =(40 ÷ 200) °C
Zakres nastawczy napięcia rozruchowego
dla zabezpieczeń „59/27” (model C)
(0,05 ÷ 1,20) Un
Zakres nastawczy czasu zadziałania
- (0÷99,9) s dla charakterystyk niezależnych
- według charakterystyki zależnej – cieplnej typu 49M, zdefiniowanej przez
PN-EN60255-8
Czas własny zadziałania zabezpieczeń prądowych
≤40 ms
Uchyb gwarantowany pomiaru prądu dla I=In
2,5%
Uchyb gwarantowany pomiaru napięcia dla U=Un
1%
Uchyb gwarantowany pomiaru czasu
1% ± 10 ms
Pobór mocy w obwodach pomiarowych
≤0,5 VA/fazę
Pobór mocy w obwodach napięcia pomocniczego
≤5 W
Obciążalność trwała obwodu prądowego
4 In
Wytrzymałość cieplna (1s)
80 In
Wytrzymałość dynamiczna
200 In

CHARAKTERYSTYCZNE CECHY ZABEZPIECZENIA
• Cztery wejścia pomiarowe.
• Pomiar bieżących wartości prądów i kątów fazowych.
• Zegar czasu rzeczywistego.
• Rejestrator zdarzeń o pojemności do 500 zapisów.
• Rejestrator parametrów ostatniego zakłócenia.
• Rejestrator próbek i amplitud zakłóceń analogowych i binarnych.
• Liczniki zadziałań i dedykowane.
• Dwa wejścia dwustanowe dla zabezpieczeń zewnętrznych, z możliwością
wykorzystania ich do blokady działania wybranych zabezpieczeń albo
zdalnego kasowania sygnalizacji wewnętrznej.
• Formowany impuls sterujący na zadziałanie
• Wyświetlacz LCD (2x16) oraz klawiatura umożliwiająca pełną obsługę
zabezpieczenia.
• Sygnalizacja optyczna pobudzenia i zadziałania zabezpieczeń, ciągłości
obwodów pomiarowych, przekroczenia wartości nastawczej liczników
dedykowanych oraz poprawnej pracy urządzenia
• Siedem programowalnych przekaźników wyjściowych (S1÷S7).
• Łącze RS-485 do zdalnej komunikacji szeregowej w protokole MODBUSRTU.
• Samokontrola poprawnego działania zabezpieczenia.
• Obudowa do montażu na szynie TS35 lub natablicowa z możliwością
przystosowania do montażu zatablicowego.
Na podstawie prądów wejściowych obliczana jest składowa przeciwna prądu I2A, będąca miarą asymetrii prądowej. Przekroczenie dowolnej nastawionej wartości kryterium powoduje reakcję zależną od konfiguracji urządzenia.
Za pomocą interfejsu komunikacyjnego udostępniane są m. in. mierzone i obliczone wartości prądów i ich kątów fazowych, stan wejść i wyjść, stan przekaźników wyjściowych oraz zapisy rejestratorów. Dostarczany z urządzeniem
program obsługi SMiS umożliwia m. in. konfigurowanie zabezpieczeń, odczyt
i wprowadzanie nastaw, kasowanie sygnalizacji, prezentację graficzną wyników
pomiarów oraz przeglądanie zapisów rejestratora.
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3

1 A albo 5 A
100 V
50 Hz
24 V DC, od 48 V do 60 V DC,
110 V DC/AC, 230 V DC/AC
zgodne z Upn

Zdolność łączeniowa przekaźników wykonawczych:
· dla prądu stałego o napięciu U=250 V
- przy obciążeniu rezystancyjnym
- przy obciążeniu indukcyjnym, L/R=40 ms
· dla prądu przemiennego o napięciu U=250 V, 50 Hz
- przy obciążeniu indukcyjnym, cosφ=0,4
· obciążalność trwała		
Zakres temperatur pracy
Wilgotność względna		
Stopień ochrony obudowy
Masa		
Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.)
Kompatybilność elektromagnetyczna zgodnie z
Izolacja zgodnie z 	

0,3 A
0,1 A
3A
6A

(253÷328)K/(-20÷55) °C
do 80%
IP40
ok. 0,7 kg
75 x 100 x 120 mm
PN-EN 60255-26
PN-EN 60255-5

ZABEZPIECZENIA WN

CZAZ-SZ

Różnicowe zabezpieczenie szyn zbiorczych wraz z automatyką
rezerwowania wyłączników LRW
121

487

177

42

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Zabezpieczenie CZAZ-SZ służy do zabezpieczania jednosystemowych
sekcjonowanych rozdzielni 110/220/400kV. Mogą to być rozdzielnie typu H3,
H4, H5, lub inne do osiem pól. Zwarcia w obrębie szyn zbiorczych wyłączane
są selektywnie z podziałem na sekcje. Zabezpieczenie CZAZ-SZ chroni przed
skutkami zwarć. Chronione są szyny zbiorcze, odłączniki i wyłączniki. Strefę
działania zabezpieczenia wyznaczają przekładniki prądowe. Zabezpieczenie
wyposażone jest w automatykę rezerwowania wyłączników LRW oraz
w system kontroli drożności obwodów wyłączających. Sygnalizacja sygnałów
zakłóceniowych zapewnia personelowi precyzyjną i szybką informację na
temat pojawiających się zagrożeń. Urządzenie pełni także funkcję rejestratora
zdarzeń i zakłóceń. Dane z dziennika zdarzeń mogą być przekazywane do
systemu nadzoru za pomocą łączy światłowodowych, RS485, Ethernet.
Protokoły komunikacyjne ustawiane są programowo ZEG, IEC60870-5-103
i opcjonalnie MODBAS, DNP-3, IEC61-850.
PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI
• czas wykrycia zwarcia na szynach zbiorczych 3[ms]
• wykrywanie zwarcia w strefie martwej – wył. uzupełniające
• funkcja kontroli prądu różnicowego
• możliwość odstawienia poszczególnych pól z pracy
• dwa kryteria stanu położenia wyłącznika (prądowe i wyłącznikowe)
• dwa wejścia pobudzające (prądowe i wyłącznikowe)
• dwa obwody wyłączające mocne umożliwiające przerwanie prądu cewki
wyłącznika (3 A)
• dodatkowe sygnały wyjściowe dla wyłączenia uzupełniającego
• jednobitowe lub dwubitowe odwzorowanie wyłącznika
• współpraca z przekładnikami 1[A] i 5[A]
• rejestrator zakłóceń w każdym polu
• obudowa kasetowa 2 x 19’’/4U/160
• programowalny ekran 7’’ z funkcją podglądu nastaw
• zdejmowany panel frontowy z możliwością jego zabudowy w dowolnym
miejscu
• wejścia optyczne dwustanowe konfigurowalne
• wyjścia stykowe do sygnalizowania awarii - konfigurowalne
• 32 diody sygnalizacyjne LED RGB konfigurowalne
• rezerwowe zasilanie urządzenia wykonane dodatkową przetwornicą
• wejścia dwustanowe do zdalnego kasowania sygnalizacji optycznej
• karty we/wy wyposażone we wtyczki skręcane 16 pinowe
• przycisk Alarm C służy do kasowania sygnalizacji Al., Up.
• programowalne przyciski funkcyjne F1-F6
• osiem portów komunikacyjnych, RS232, RS485, ST-światłowód
• programowy wybór protokołu transmisji IEC60870-5-103/ZEG

DANE TECHNICZNE
Znamionowe napięcie zasilające

110-230 V DC/AC
lub inne według zamówienia
Pobór mocy w obwodzie napięcia zasilającego
< 30 VA
Liczba wejść
64
Liczba kaset 4U
2
Rodzaj izolacji
optyczna
Napięcie wejściowe pobudzenia
Uw=220 V DC/AC, wg zam.
Pobór mocy przez obwody wejść
0,3 W
Zakres opóźnienia
do 25s
Rozdzielczość czasowa
1 ms
Liczba kanałów komunikacyjnych
8
• światłowód ST / IEC 870-5-103
• RS485
• Ethernet
• USB
Masa
10 kg
Zakres temperatury pracy
5 °C ÷ 40 °C
ZASADA DZIAŁANIA
CZAZ-SZ to swobodnie programowalne urządzenie. Trzy niezależne bloki
algorytmów (system 1, system 2, suma) w sposób ciągły monitorują bilans
prądów na całej stacji energetycznej. Każdy z tych bloków wyposażony jest
w algorytm prądowy i porównawczo fazowy. Kryterium powodujące zadziałanie
zabezpieczenia wykorzystuje algorytm dwa z dwóch. Oznacza to że algorytm
węzłowy i algorytm sumy muszą podjąć decyzję o wyłączeniu danego
węzła. W niektórych przypadkach jeżeli rozdzielnia w polu łącznika szyn nie
posiada przekładnika prądowego można zastosować algorytm sekwencyjny.
W przypadku zadziałania algorytmu sumy otwierany jest w pierwszej kolejności
wyłącznik pola łącznika szyn. Jeżeli wyłącznik łącznika szyn otworzy się to
o dalszym wyłączeniu decydują algorytmy węzłowe sekcji 1 albo 2. Jeżeli
w obwodach prądowych pojawi się pięcioprocentowy prąd uchybu to po 5
sekundach urządzenie zostanie zablokowane. Stan w którym występuje brak
bilansu prądowego przy prądach roboczych świadczy o błędnym podłączeniu
urządzenia. Urządzenie za pomocą panelu wskaźników świetlnych LED RGB
i ekranu LCD 7’’ oraz zespołu wyjść przekaźnikowych sygnalizuje wystąpienie
określonego stanu awaryjnego. Sygnały można grupować na zbiorcze
sygnały alarmowe Al. i Up. Ekran LCD 7’’ cali umożliwia monitorowanie stanu
wyłączników, zmianę nastaw, podgląd stanów wejściowych i wyjściowych,
wybór wersji językowej, podgląd czasu rzeczywistego, dziennik zdarzeń,
rejestrator zakłóceń, monitoring wielkości analogowych.
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ZABEZPIECZENIA SIECI WN

CZAZ-RL

Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej linii WN
Wykonanie CZAZ-RL/D

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Zespół jest przeznaczony dla linii wysokich napięć pracujących w sieci z bezpośrednio uziemionym punktem zerowym, wyłączanych trójfazowo przy
wszystkich rodzajach zwarć. Konstrukcja urządzenia wykorzystująca technikę
cyfrową zapewnia wysoką dokładność, stabilność i pewność działania.
ZESTAW ZABEZPIECZEŃ
21/21N odległościow:
·
pełnoschematowe, pięciostrefowe o charakterystyce poligonalnej;
·
niezależny człon kierunkowy z pamięcią napięciową;
·
przekaźnik identyfikacji zwarć z udziałem ziemi (nadprądowy
składowej zerowej, stabilizowany prądem fazowym);
·
blokada od uszkodzeń w obwodach napięciowych;
·
współpraca z SPZ i układem łącza teletechnicznego
67N
od zwarć doziemnych kierunkowe zwłoczne, z możliwością wyboru
jednego z dwóch wariantów pracy: nadprądowe niezależne dwustopniowe lub nadprądowe z charakterystyką liniowo-zależną
51
nadprądowe zwłoczne z możliwością wyboru jednego z dwóch wariantów: niezależne dwustopniowe lub z charakterystyką liniowozależną
27
podnapięciowe fazowe
46/47 od asymetrii prądów i napięć
11
od załączenia na zwarcie
CHARAKTERYSTYCZNE CECHY ZESPOŁU
• 9 wejść pomiarowych (prądy i napięcia fazowe, prąd zerowy, prąd zerowy
toru równoległego, napięcie drugiej strony wyłącznika dla układu kontroli
synchronizmu).
• 20 wejść sygnałów dwustanowych.
• 3 przekaźniki wyjściowe sterowania awaryjnego umożliwiające bezpośrednie
sterowanie łącznikami.
• 16 programowalnych przekaźników wyjściowych.
• 6 przekaźników wyjściowych: sygnalizacji uszkodzenia zasilacza,
niesprawności zespołu, pobudzenia zabezpieczenia odległościowego,
załączenia linii w cyklu SPZ, nadawania sygnału łączeń oraz zezwolenia na
załączenie od układu kontroli synchronizmu.
• Automatyka SPZ (79):
- SPZ jednokrotny, trójfazowy z kontrolą synchronizmu;
- start SPZ: wewnętrzny (zabezpieczenie odległościowe i ziemnozwarciowe) lub zewnętrzny (zabezpieczenie rezerwowe, łącze).
• Układ kontroli synchronizmu (25).
• Współpraca z łączem teletechnicznym:
- warunkowa (współbieżna lub blokująca);
- bezwarunkowa (wyłączenie definitywne lub w cyklu SPZ).
• Lokalizator miejsca zwarcia (21FL).
• Pomiary wielkości elektrycznych (prądy i napięcia fazowe, składowe
symetryczne prądów i napięć fazowych, prąd zerowy toru równoległego,
napięcie odniesienia układu kontroli synchronizmu, stopień asymetrii
prądowej i napięciowej, moc czynna i bierna, kąt pomiędzy napięciami na
otwartym wyłączniku).
• Rejestrator zakłóceń (częstotliwość próbkowania 1800Hz):
- rejestracja 15 sygnałów analogowych i 88 sygnałów dwustanowych;
- długość zapisu przebiegu do 250 s dla jednego kanału (ok. 10s dla
jednoczesnego zapisu 15 sygnałów analogowych i 88 sygnałów dwustanowych);
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archiwizacja 15 plików rejestracji;
rejestracja wielkości fizycznych wejściowych i wyjściowych (sygnały
wejściowe prądowe, napięciowe i dwustanowe, sygnały wyjściowe
dwustanowe sterujące sygnalizacyjne) oraz po przetworzeniu sygnałów
w procedurach zabezpieczeń.
Rejestrator zdarzeń (pojemność 500 zdarzeń, 100 rozróżnialnych typów
zdarzeń, rozdzielczość czasowa 1 ms).
Sygnalizacja optyczna na elewacji:
- trzy diody świecące: sygnalizacji pobudzenia zabezpieczenia odległościowego, wyłączenia oraz poprawnej pracy zespołu;
- komunikaty o stanie bieżącym linii i zabezpieczenia wyświetlanych na
wyświetlaczu (stan 20 różnych parametrów);
- komunikaty opisu zakłócenia wyświetlane na wyświetlaczu (stan 22 różnych parametrów, czas wystąpienia zakłócenia oraz lokalizacja miejsca
zwarcia).
System samokontroli i autotestów.
Dwa zestawy nastaw z możliwością przełączania zestawu aktywnego
poprzez dwustanowe wejście zewnętrzne.
Zaciski bezśrubowe dla wejść pomiarowych, złącza wtykowe dla
pozostałych obwodów.
Komunikacja autonomiczna z wykorzystaniem lokalnej konsoli operatora.
Zdalna komunikacja z komputerem PC lub systemem nadrzędnym. Dwa
łącza do zdalnej komunikacji szeregowej (RS 232/485 i RS 485). Zapewniona
możliwość pracy w protokole MODBUS ASCII/RTU lub konwersji na
MODBUS TCP/IP albo IEC 60870-5-103.

ZABEZPIECZENIA SIECI WN

Wykonanie CZAZ-RL/C

DANE TECHNICZNE
Prąd pomiarowy znamionowy In
1 A albo 5 A
Napięcie pomiarowe znamionowe Un
100 V lub 110 V lub 125V
Częstotliwość znamionowa
50 Hz
Pomocnicze napięcie zasilające Upn
od 110 do 220 V DC
Pobór mocy w obwodach pomiarowych
≤0,5 VA
Pobór mocy w obwodach napięcia pomocniczego
≤55 W*)
Obciążalność trwała obwodów prądowych
2,2 In
Wytrzymałość cieplna obwodów prądowych (1s)
80 In
Wytrzymałość dynamiczna obwodów prądowych
200 In
Dopuszczalna długotrwała wartość napięcia
1,2 Un
Wytrzymałość cieplna obwodów napięciowych (10s)
1,5 Un
Zdolność łączeniowa przekaźników sterujących (wyłącz-załącz):
· przy napięciu U=250 V DC/AC
- przy obciążeniu ind. L/R=40 ms
3A
· obciążalność trwała
8A
Zdolność łączeniowa pozostałych przekaźników wykonawczych:
· dla prądu stałego o napięciu U=250 V
- przy obciążeniu rezystancyjnym
0,3 A
- przy obciążeniu ind. L/R=40 ms
0,12 A
· dla prądu przemiennego o napięciu U=250 V, 50HZ
- przy obciążeniu ind. cosφ=0,4
3A
· obciążalność trwała
5A
Zakres temperatur pracy
(268÷313)K/(-5÷40) °C
Wilgotność względna
do 80%
Stopień ochrony obudowy:
- CZAZ-RL/D
IP40
- CZAZ-RL/C
IP20
Masa
12 kg
Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.)
- CZAZ-RL/D obudowa natablicowa
285,2 x 288 x 284 mm
- CZAZ-RL/C obudowa do zabudowy
w szafie - kaseta 6U,19’’
265,9 x 482,6 x 262 mm
Kompatybilność elektromagnetyczna zgodnie z
PN-EN 50263
Izolacja zgodnie z
PN-EN 60255-5
*) przy pobudzonych wszystkich przekaźnikach wyjściowych
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ZABEZPIECZENIA SIECI WN

CZAZ-RR

Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej zabezpieczenia
rezerwowego pola rozdzielni WN

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Zespół jest przeznaczony do stosowania jako zabezpieczenie rezerwowe pól
rozdzielni WN w sieci ze skutecznie uziemionym punktem zerowym. Dzięki posiadanym właściwościom może pełnić jednocześnie funkcję zabezpieczenia
rezerwowego oraz sterownika pola. Zespół posiada możliwość swobodnego
programowego doboru charakterystyk zabezpieczeń wybieranych z dostępnej
biblioteki zabezpieczeniowej, zależności logiczno – czasowych i rejestracji oraz
algorytmów sterowania awaryjnego, operacyjnego i sygnalizacji. Konfiguracja
przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela. Konstrukcja urządzenia wykorzystująca technikę cyfrową zapewnia wysoką dokładność, stabilność
i pewność działania.
ZESTAW ZABEZPIECZEŃ
50,51,51N nadprądowe niezależne
51,51N nadprądowe o charakterystyce zależnej
46
prądowe składowej przeciwnej
27
podnapięciowe
59
nadnapięciowe
27/59/81 częstotliwościowo-napięciowe
21,21N podimpedancyjne
81L
podczęstotliwościowe
81H
nadczęstotliwościowe
87
różnicowo-prądowe stabilizowane
32
mocowe
Konfiguracja wykonania standardowego zawiera:
67N
zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe dwustopniowe
51
zabezpieczenie nadprądowe fazowe dwustopniowe
·
układ współpracy z automatyką SPZ
·
układ kontroli i sterowania łącznikami pola z odpowiednimi blokadami (7 łączników kontrolowanych dwustykowo)
CHARAKTERYSTYCZNE CECHY ZESPOŁU
• 8 wejść pomiarowych (prądy i napięcia fazowe, prąd zerowy, napięcie
zerowe).
• ·
35 wejść sygnałów dwustanowych.
• 3 przekaźniki wyjściowe sterowania awaryjnego (umożliwiające
bezpośrednie sterowanie łącznikami), w tym dwa z kontrolą ciągłości
obwodów wyłączających.
• 21 przekaźników wyjściowych (np. do sygnalizacji zewnętrznej).
• Pomiary wielkości elektrycznych (prąd, napięcie, częstotliwość, moc czynna
i bierna, rezystancja, reaktancja, impedancja, przesunięcie fazowe).
• Rejestrator zakłóceń (częstotliwość próbkowania 1800Hz):
- długość zapisu przebiegu do 500 s dla jednego kanału (ok. 10s dla
jednoczesnego zapisu 30 sygnałów analogowych i 128 sygnałów dwustanowych);
- archiwizacja 32 plików rejestracji zakłóceń;
- rejestracja wielkości fizycznych wejściowych i wyjściowych (sygnały
wejściowe prądowe, napięciowe i dwustanowe, sygnały wyjściowe
dwustanowe sterujące i sygnalizacyjne) oraz po przetworzeniu sygnałów w procedurach zabezpieczeń.
• Rejestratora zdarzeń (pojemność minimum 5000 zdarzeń, do 128
rozróżnialnych typów zdarzeń, rozdzielczość czasowa 1 ms).
• Sygnalizacja optyczna na elewacji (15 diod):
- uszkodzenia w polu,
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- awaryjnego wyłączenia,
- awarii zespołu, w tym uszkodzenia zasilacza,
- obecności napięcia zasilającego,
- poprawnej pracy zespołu,
- 10 diod sygnalizacji programowalnej.
System samokontroli i autotestów.
Zaciski bezśrubowe dla wejść pomiarowych, złącza wtykowe dla
pozostałych obwodów.
Komunikacja autonomiczna z wykorzystaniem lokalnej konsoli operatora.
Zdalna komunikacja z komputerem PC lub systemem nadrzędnym. Dwa
łącza do zdalnej komunikacji szeregowej (RS 232/485 i RS 485). Zapewniona
możliwość pracy w protokole MODBUS ASCII/RTU lub konwersji na
MODBUS TCP/IP albo IEC 60870-5-103.

DANE TECHNICZNE
Prąd pomiarowy znamionowy In
1 A albo 5 A
Napięcie pomiarowe znamionowe Un
100 V
Częstotliwość znamionowa
50 Hz
Pomocnicze napięcie zasilające Upn
110 albo 220 V DC
Pobór mocy w obwodach pomiarowych
≤0,5 VA
Pobór mocy w obwodach napięcia pomocniczego
≤45 W*)
Obciążalność trwała obwodów prądowych
2,2 In
Wytrzymałość cieplna obwodów prądowych (1s)
80 In
Wytrzymałość dynamiczna obwodów prądowych
200 In
Dopuszczalna długotrwała wartość napięcia
1,2 Un
Wytrzymałość cieplna obwodów napięciowych (10s)
1,5 Un
Zdolność łączeniowa przekaźników sterowania awaryjnego:
· przy napięciu U=250 V DC/AC
- przy obciążeniu ind. L/R=40 ms
3A
· obciążalność trwała
8A
Zdolność łączeniowa pozostałych przekaźników wykonawczych:
· dla prądu stałego o napięciu U=250 V
- przy obciążeniu rezystancyjnym
0,3 A
- przy obciążeniu ind. L/R=40 ms
0,12 A
· dla prądu przemiennego o napięciu U=250 V, 50HZ
- przy obciążeniu ind. cosφ=0,4
3A
· obciążalność trwała
5A
Zakres temperatur pracy
(268÷313)K/(-5÷40) °C
Wilgotność względna
do 80%
Stopień ochrony obudowy
IP20
Masa
13 kg
Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.)
· obudowa do zabudowy w szafie – 6U,19’’
265,9 x 482,6 x 262 mm
Kompatybilność elektromagnetyczna zgodnie z
PN-EN 50263
Izolacja zgodnie z
PN-EN 60255-5
*) przy pobudzonych wszystkich przekaźnikach wyjściowych

ZABEZPIECZENIA SIECI WN

CZAZ-RZ

Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej pola sprzęgła WN

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Zespół jest przeznaczony do zabezpieczenia pola sprzęgła w sieci WN ze
skutecznie uziemionym punktem zerowym. Działa przy bliskich zwarciach nie
wyłączonych przez zabezpieczenia liniowe oraz przy zwarciach na szynach
zbiorczych, stanowiąc dodatkową rezerwę tych pól. Zespół posiada możliwość
swobodnego programowego doboru charakterystyk zabezpieczeń wybieranych z dostępnej biblioteki zabezpieczeniowej, zależności logiczno – czasowych i rejestracji oraz algorytmów sterowania awaryjnego, operacyjnego i sygnalizacji. Konfiguracja przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela.
Konstrukcja urządzenia wykorzystująca technikę cyfrową zapewnia wysoką
dokładność, stabilność i pewność działania.
ZESTAW ZABEZPIECZEŃ
50,51,51N nadprądowe niezależne
51,51N nadprądowe o charakterystyce zależnej
46
prądowe składowej przeciwnej
27
podnapięciowe
59
nadnapięciowe
27/59/81 częstotliwościowo-napięciowe
21,21N podimpedancyjne
81L
podczęstotliwościowe
81H
nadczęstotliwościowe
87
różnicowo-prądowe stabilizowane
32
mocowe
Konfiguracja wykonania standardowego zawiera:
21,21N zabezpieczenie odległościowe (pełnoschematowe, jednostrefowe
bezkierunkowe z blokadą od uszkodzeń w obwodach napięciowych)
67N
zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe dwustopniowe
51
zabezpieczenie nadprądowe fazowe dwustopniowe
CHARAKTERYSTYCZNE CECHY ZESPOŁU
• 6 wejść pomiarowych (prądy i napięcia fazowe).
• 8 wejść sygnałów dwustanowych.
• 2 przekaźniki wyjściowe sterowania awaryjnego (umożliwiające bezpośrednie
sterowanie łącznikami).
• 13 przekaźników wyjściowych (np. do sygnalizacji zewnętrznej).
• Pomiary wielkości elektrycznych (prąd, napięcie, częstotliwość, moc czynna
i bierna, rezystancja, reaktancja, impedancja, przesunięcie fazowe).
• Rejestrator zakłóceń (częstotliwość próbkowania 1800Hz):
- długość zapisu przebiegu do 500 s dla jednego kanału (ok. 10s dla
jednoczesnego zapisu 30 sygnałów analogowych i 128 sygnałów dwustanowych);
- archiwizacja 32 plików rejestracji zakłóceń;
- rejestracja wielkości fizycznych wejściowych i wyjściowych (sygnały
wejściowe prądowe, napięciowe i dwustanowe, sygnały wyjściowe
dwustanowe sterujące i sygnalizacyjne) oraz po przetworzeniu sygnałów w procedurach zabezpieczeń.
• Rejestrator zdarzeń (pojemność minimum 5000 zdarzeń, do 128
rozróżnialnych typów zdarzeń, rozdzielczość czasowa 1 ms).
• Sygnalizacja optyczna na elewacji (14 diod):
- obecności napięcia zasilającego,
- poprawnej pracy zespołu,
- 12 diod sygnalizacji programowalnej.
• System samokontroli i autotestów.

• Zaciski bezśrubowe dla wejść pomiarowych, złącza wtykowe dla
pozostałych obwodów.
• Komunikacja autonomiczna z wykorzystaniem lokalnej konsoli operatora.
• Zdalna komunikacja z komputerem PC lub systemem nadrzędnym.
• Dwa łącza do zdalnej komunikacji szeregowej (RS 232/485 i RS 485).
• Zapewnia możliwość pracy w protokole MODBUS ASCII/RTU lub konwersji
na MODBUS TCP/IP albo IEC 60870-5-103.
DANE TECHNICZNE
Prąd pomiarowy znamionowy In
1 A albo 5 A
Napięcie pomiarowe znamionowe Un
100 V
Częstotliwość znamionowa
50 Hz
Pomocnicze napięcie zasilające Upn
110 albo 220 V DC
Pobór mocy w obwodach pomiarowych
≤0,5 VA
Pobór mocy w obwodach napięcia pomocniczego
≤25 W*)
Obciążalność trwała obwodów prądowych
2,2 In
Wytrzymałość cieplna obwodów prądowych (1s)
80 In
Wytrzymałość dynamiczna obwodów prądowych
200 In
Dopuszczalna długotrwała wartość napięcia
1,2 Un
Wytrzymałość cieplna obwodów napięciowych (10s)
1,5 Un
Zdolność łączeniowa przekaźników sterowania awaryjnego:
· przy napięciu U=250 V DC/AC
- przy obciążeniu ind. L/R=40 ms
3A
· obciążalność trwała
8A
Zdolność łączeniowa pozostałych przekaźników wykonawczych:
· dla prądu stałego o napięciu U=250 V
- przy obciążeniu rezystancyjnym
0,3 A
- przy obciążeniu ind. L/R=40 ms
0,12 A
· dla prądu przemiennego o napięciu U=250 V, 50HZ
- przy obciążeniu ind. cosφ=0,4
3A
· obciążalność trwała
5A
Zakres temperatur pracy
(268÷313)K/(-5÷40) °C
Wilgotność względna
do 80%
Stopień ochrony obudowy:
· obudowa do zabudowy w szafie – 6U,19’’
IP20
· obudowa natablicowa
IP40
Masa
10 kg
Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.)
· obudowa do zabudowy w szafie – 6U,19’’
265,9 x 482,6 x 262 mm
· obudowa natablicowa
285,2 x 288 x 284 mm
Kompatybilność elektromagnetyczna zgodnie z
PN-EN 50263
Izolacja zgodnie z
PN-EN 60255-5
*) przy pobudzonych wszystkich przekaźnikach wyjściowych
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ZABEZPIECZENIA GENERATORÓW I BLOKÓW

CZAZ-GT

Cyfrowy zespół automatyki zabezpieczeniowej bloku
generator-transformator/generatora dużej mocy

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Zespół CZAZ-GT zapewnia prawidłową ochronę części elektrycznej bloku generator-transformator (generatora) dowolnej mocy przed wszelkimi rodzajami
zakłóceń i awaryjnymi stanami pracy. Wykonany w technice cyfrowej, realizuje
podstawowe funkcje zabezpieczeniowe, sterowania awaryjnego i sygnalizacji,
jak również funkcje pomiarów wybranych wielkości elektrycznych, rejestracji
sygnałów analogowych i dwustanowych oraz komunikacji lokalnej z operatorem i zdalnej z komputerem PC lub systemem nadrzędnym. Ze względu na
programową konfigurowalność realizowanych funkcji, możliwe jest dostosowanie urządzenia do różnych rozwiązań układu pracy bloku, a także łatwe modyfikowanie sposobu działania zespołu na podstawie doświadczeń eksploatacyjnych. Standardowo zespół zawarty jest w dwóch wolnostojących szafach,
zasilanych z niezależnych źródeł napięcia pomocniczego, zapewniających
wymaganą typowo przez projekt redundancję zabezpieczeń oraz obwodów
pomiarowych.
ZESTAW ZABEZPIECZEŃ
Zestaw zabezpieczeń, tworzony podczas konfiguracji zespołu, wykorzystuje uniwersalne funkcje, zgromadzone w tzw. bibliotece zabezpieczeniowej.
Funkcje te bazują na wielkościach kryterialnych, uzyskiwanych dzięki cyfrowej
filtracji analogowych sygnałów pomiarowych, doprowadzonych do zespołu.
Typowy zespół realizuje następujące zabezpieczenia:
87G różnicowe generatora
87B różnicowe bloku
87T różnicowe transformatora
51G przeciążeniowe/nadprądowe stojana generatora
51Z od zwarć międzyzwojowych generatora
21
impedancyjne bloku
32
zwrotnomocowe generatora
67
od zrzutu mocy turbozespołu
59
nadnapięciowe bloku
40/27 od skutków utraty wzbudzenia generatora
81
nad-, podczęstotliwościowe bloku
24
od przewzbudzenia transformatora blokowego
46
nadprądowe od asymetrii obciążenia generatora
46inv nadprądowe zwłoczne z charakterystyką czasową zależną, od asymetrii obciążenia generatora
78
od poślizgu biegunów generatora
59GN ziemnozwarciowe stojana generatora
64S ziemnozwarciowe stojana generatora (100%), bazujące na różnicy trzecich harmonicznych napięć zerowych
51N ziemnozwarciowe obwodów GN bloku
51TW przeciążeniowe/nadprądowe transformatora wzbudzenia
51TO przeciążeniowe/nadprądowe transformatora odczepowego
64R ziemnozwarciowe wirnika generatora
49R od przeciążeń wirnika, nadprądowe z charakterystyką czasową zależną
50/27 od przypadkowego załączenia do sieci niewzbudzonego generatora
Pracę zabezpieczeń uzupełniają układy logiki, swobodnie konstruowane
w oparciu o dostępne funkcje pomiarowe i logiczne, jak na przykład:
- układ rezerwy wyłącznikowej, realizujący funkcję wyłączenia części elektrycznej bloku w przypadku, gdy w wyniku sterowania awaryjnego na wyłączenie generatora nie zostanie otwarty wyłącznik generatorowy;
- układ sterujący operacyjnym odwzbudzeniem generatora, stosowany przy
zakłóceniach w pracy bloku nie wymagających szybkiego odwzbudzenia
generatora.
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CHARAKTERYSTYCZNE CECHY ZESPOŁU
• Ilość wejść dwustanowych i przekaźników wyjściowych bloku
programowalnego dostosowana do potrzeb zabezpieczanego obiektu
(możliwość obsługi do 320 sygnałów WE/WY).
• Ilość i rodzaj wejść pomiarowych dostosowana do zestawu przekładników
obiektowych (możliwość obsługi do 50 kanałów pomiarowych, niezależnie
dla każdej szafy).
• Możliwość swobodnego, programowego doboru charakterystyk
zabezpieczeń, realizacji funkcji logicznych i czasowych oraz algorytmów
sterowania awaryjnego, rejestracji i sygnalizacji. Konfiguracja przez
producenta lub autoryzowanego przedstawiciela.
• Ogromna elastyczność w konfiguracji złożonych funkcji zabezpieczeniowych
i zależności logiczno-czasowych oraz możliwość ewentualnej rozbudowy.
• Możliwość dowolnego grupowania zadziałań funkcji jako sygnału zbiorczego
(odpowiada programowalnemu sterownikowi).
• Wyjścia wyłączające umożliwiające bezpośrednie sterowanie łącznikami
bloku.
• Możliwość realizacji pomiaru ciągłości obwodów wyłączających.
• Pomiary bieżących wielkości elektrycznych (prąd, napięcie, moc czynna
i bierna, częstotliwość, przesunięcie fazowe, rezystancja, reaktancja,
impedancja).
• Rejestrator zdarzeń (256 rozróżnialnych zdarzeń, pojemność – minimum
5000 zdarzeń, rozdzielczość – 1 ms).
• Rejestrator zakłóceń:
- częstotliwość próbkowania 1800 Hz;
- rejestracja do 40 sygnałów analogowych i do 128 sygnałów dwustanowych;
- długość zapisu przebiegu - do 500 s dla jednego sygnału analogowego (około 10 s przy zapisie 40 sygnałów analogowych i 128 sygnałów
dwustanowych);
- archiwizacja maksymalnie 32 plików rejestracji zakłóceń;
- rejestracja sygnałów wejściowych oraz po obróbce cyfrowej (np. prądy
różnicowe).
• Sygnalizacja optyczna na elewacji (14 diod świecących):
- obecność napięcia zasilającego;
- poprawna praca zespołu;
- 12 diod sygnalizacji programowalnej.
• Rozwinięty system autokontroli i sygnalizacji awarii wewnętrznych.
• Dwa wzajemnie rezerwujące się zasilacze w każdej szafie.
• Komunikacja autonomiczna z wykorzystaniem lokalnej konsoli operatora.
• Zdalna komunikacja z komputerem PC lub systemem nadrzędnym (2 porty
RS485, jeden zamienny z RS232 na konsoli operatora). Protokół MODBUS
RTU.
• Program obsługi w języku polskim w środowisku Windows.

ZABEZPIECZENIA GENERATORÓW I BLOKÓW

DANE TECHNICZNE
Prąd pomiarowy znamionowy In
Napięcie pomiarowe znamionowe Un
Częstotliwość znamionowa
Pomocnicze napięcie zasilające Upn
Pobór mocy w obwodach pomiarowych prądowych
Pobór mocy w obwodach pomiarowych napięciowych
Obciążalność trwała obwodów prądowych
Obciążalność trwała obwodów napięciowych
Wytrzymałość cieplna obwodów prądowych (1s)
Wytrzymałość dynamiczna obwodów prądowych
Zdolność łączeniowa przekaźników wykonawczych:
· wyjścia sterujące:
- prąd załączany (DC lub AC/50 Hz)
- obciążalność trwała
· wyjścia sygnalizacyjne:
- obciążenie rezystancyjne (220 V DC)
- obciążenie indukcyjne (220 V DC, L/R=40 ms)
- obciążalność trwała
Zakres temperatur pracy
Wilgotność względna
Stopień ochrony obudowy
Masa
Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.)
Kompatybilność elektromagnetyczna zgodnie z
Izolacja zgodnie z

1 A lub 5 A
100 V
50 Hz
110 V lub 220 V DC
230 V AC
≤1 VA/fazę
≤0,2 VA/fazę
2,2 In
2 Un
50 In
125 In

5A
5A
0,3 A
0,12 A
3A
(268÷313)K/(-5÷40) °C
≤80%
IP40
(jedna szafa) ok. 250 kg
2100 x 800 x 800 mm
PN-EN 50263
PN-EN 60255-5

KONWERTER MODBUS/IEC 61850 SERWER
Istnieje możliwość komunikacji z zastosowaniem protokołu IEC 61850 w zakresie raportów (pomiary, sygnalizacje, we/wy, stany pracy). Realizacja za pomocą
konwertera opartego na module CZAZ-COM. Dostępna jest także synchronizacja czasu w protokole NTP.
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ZABEZPIECZENIA GENERATORÓW I BLOKÓW

CZAZ-GTM/G

Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej
bloku generator-transformator/generatora małej mocy

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Zespół CZAZ-GTM (CZAZ-G) zapewnia prawidłową ochronę części elektrycznej bloku generator-transformator (generatora) małej mocy przed wszelkimi rodzajami zakłóceń i awaryjnymi stanami pracy. Wykonany w technice cyfrowej,
realizuje podstawowe funkcje zabezpieczeniowe, sterowania awaryjnego i sygnalizacji, jak również funkcje pomiarów wybranych wielkości elektrycznych,
rejestracji sygnałów analogowych i dwustanowych oraz komunikacji lokalnej
z operatorem i zdalnej z komputerem PC lub systemem nadrzędnym. Docelowy zestaw zabezpieczeń jest wybierany z biblioteki zabezpieczeniowej i uwarunkowany ilością obwodów wejściowych oraz możliwościami układu przetwarzania cyfrowego.
ZESTAW ZABEZPIECZEŃ
Zespół umożliwia wybór zabezpieczeń, dostosowanych do potrzeb chronionego obiektu, z biblioteki, zawierającej między innymi następujące zabezpieczenia:
87G różnicowe generatora
87T/B różnicowe transformatora/bloku
51G przeciążeniowe/nadprądowe stojana generatora
21
impedancyjne
32
zwrotnomocowe generatora
59
nadnapięciowe generatora
27
podnapięciowe generatora
40/27 od skutków utraty wzbudzenia generatora
81
nad-, podczęstotliwościowe bloku
24
od przewzbudzenia transformatora blokowego
46
nadprądowe od asymetrii obciążenia generatora
46inv nadprądowe zwłoczne z charakterystyką czasową zależną, od asymetrii obciążenia generatora
59GN ziemnozwarciowe stojana generatora
64R ziemnozwarciowe wirnika generatora
Pracę zabezpieczeń uzupełniają układy logiki, swobodnie konstruowane
w oparciu o dostępne funkcje pomiarowe i logiczne, jak na przykład:
- układ rezerwy wyłącznikowej, realizujący funkcję wyłączenia części elektrycznej bloku w przypadku, gdy w wyniku sterowania awaryjnego na wyłączenie generatora nie zostanie otwarty wyłącznik generatorowy;
- zabezpieczenie przed przypadkowym załączeniem do sieci niewzbudzonego generatora (50/27).
CHARAKTERYSTYCZNE CECHY ZESPOŁU
• Możliwość obsługi do 19 kanałów pomiarowych. Rodzaje wejść
pomiarowych dostosowane do zestawu przekładników obiektowych.
• 15 wejść dwustanowych dla zabezpieczeń zewnętrznych.
• 4 przekaźniki sterowania awaryjnego (3 wyjścia umożliwiające bezpośrednie
sterowanie łącznikami bloku/generatora).
• 12 przekaźników sygnalizacyjnych.
• Możliwość swobodnego, programowego doboru charakterystyk
zabezpieczeń, realizacji funkcji logicznych i czasowych oraz algorytmów
sterowania awaryjnego, rejestracji i sygnalizacji. Konfiguracja przez
producenta lub autoryzowanego przedstawiciela.
• Możliwość dowolnego grupowania zadziałań funkcji jako sygnału zbiorczego
(odpowiada programowalnemu sterownikowi).
• Pomiary bieżących wielkości elektrycznych (prąd, napięcie, moc czynna
i bierna, częstotliwość, przesunięcie fazowe, rezystancja, reaktancja,
impedancja).
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• Rejestrator zdarzeń (256 rozróżnialnych zdarzeń, pojemność – minimum
5000 zdarzeń, rozdzielczość – 1 ms).
• Rejestrator zakłóceń:
- częstotliwość próbkowania 1800 Hz;
- rejestracja do 40 sygnałów analogowych i do 128 sygnałów dwustanowych;
- długość zapisu przebiegu - do 500 s dla jednego sygnału analogowego (około 10 s przy zapisie 40 sygnałów analogowych i 128 sygnałów
dwustanowych);
- archiwizacja maksymalnie 32 plików rejestracji zakłóceń;
- rejestracja sygnałów wejściowych oraz po obróbce cyfrowej (np. prądy
różnicowe).
• Sygnalizacja optyczna na elewacji (14 diod świecących):
- obecność napięcia zasilającego;
- poprawna praca zespołu;
- 12 diod sygnalizacji programowalnej.
• Rozwinięty system autokontroli i sygnalizacji awarii wewnętrznych.
• Komunikacja autonomiczna z wykorzystaniem lokalnej konsoli operatora.
• Zdalna komunikacja z komputerem PC lub systemem nadrzędnym (2 porty
RS485, jeden zamienny z RS232 na konsoli operatora). Protokół MODBUS
RTU.
• Program obsługi w języku polskim w środowisku Windows.
• Obudowa natablicowa.
DANE TECHNICZNE
Prąd pomiarowy znamionowy In
Napięcie pomiarowe znamionowe Un
Częstotliwość znamionowa
Pomocnicze napięcie zasilające Upn
Pobór mocy w obwodach pomiarowych prądowych
Pobór mocy w obwodach pomiarowych napięciowych
Obciążalność trwała obwodów prądowych
Obciążalność trwała obwodów napięciowych
Wytrzymałość cieplna obwodów prądowych (1s)
Wytrzymałość dynamiczna obwodów prądowych
Zdolność łączeniowa przekaźników wykonawczych:
· wyjścia sterujące:
- prąd załączany (DC lub AC/50 Hz)
- obciążalność trwała
· wyjścia sygnalizacyjne:
- obciążenie rezystancyjne (220 V DC)
- obciążenie indukcyjne (220 V DC, L/R=40 ms)
- obciążalność trwała
Zakres temperatur pracy
Wilgotność względna
Stopień ochrony obudowy
Masa zespołu
Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.)
Kompatybilność elektromagnetyczna zgodnie z
Izolacja zgodnie z

1 A lub 5 A
100 V
50 Hz
110 V lub 220 V DC
≤1 VA/fazę
≤0,2 VA/fazę
2,2 In
2 Un
50 In
125 In

5A
5A
0,3 A
0,12 A
3A
(268÷313)K/(-5÷40) °C
≤80%
IP40
≤35 kg
529 x 370 x 275 mm
PN-EN 50263
PN-EN 60255-5

ZABEZPIECZENIA GENERATORÓW I BLOKÓW

mZAZ-GR
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CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Zabezpieczenie generatora małej mocy przeznaczone do stosowania jako
zabezpieczenie dodatkowe w automatyce zabezpieczeniowej generatorów
zainstalowanych w układach generacji rozproszonej. Urządzenie to integruje
w sobie funkcje zabezpieczeniowe, pomiarowe, sterownicze i rejestracyjne.
Urządzenie może być stosowane w aplikacjach średniego i niskiego napięcia.
ZESTAW ZABEZPIECZEŃ
81L/81H częstotliwościowe zwłoczne, dwustopniowe
81S
częstotliwościowe stromościowe zwłoczne (ROCOF).
81SA
częstotliwościowe przyrostowe zwłoczne.
59/27
napięciowe zwłoczne.
27S/59S napięciowe stromościowe zwłoczne.
27SA/59SA napięciowe przyrostowe zwłoczne.
50/51
nadprądowe przeciążeniowe jednofazowe zwłoczne, dwustopniowe.
32R
od przepływu mocy zwrotnej zwłoczne.
32S
mocowe stromościowe zwłoczne, (ROCOP).
ΔΘu
wektorowe napięciowe VVS (ROCPAD).
59N
nadnapięciowe składowej zerowej zwłoczne.
62
zewnętrzne.
CHARAKTERYSTYCZNE CECHY ZABEZPIECZENIA
• Cztery wejścia pomiarowe: model A: 3xU, I; model B: 3xU, Uo.
• Cztery banki nastaw wartości rozruchowych
• Pomiar bieżących wartości wielkości wejściowych.
• Zegar czasu rzeczywistego.
• Rejestrator zdarzeń o pojemności do 500 zapisów.
• Rejestrator parametrów ostatniego zakłócenia.
• Rejestrator próbek i amplitud zakłóceń analogowych i binarnych.
• Liczniki zadziałań zabezpieczeń .
• Dwa wejścia dwustanowe dla zabezpieczeń zewnętrznych, z możliwością
wykorzystania do blokady działania wybranych zabezpieczeń albo zdalnego
kasowania sygnalizacji wewnętrznej.
• Formowany impuls sterujący na zadziałanie.
• Wyświetlacz LCD (2x16) oraz klawiatura umożliwiająca pełną obsługę
zabezpieczenia.
• Sygnalizacja optyczna (diody LED) pobudzenia i zadziałania zabezpieczeń,
przekroczenia wartości nastawczej liczników zadziałań oraz poprawnej
pracy urządzenia.
• Siedem programowalnych przekaźników wyjściowych (S1÷S7).
• Wyjście stykowe sygnalizacji uszkodzenia zasilacza (BZ).
• Łącze RS-485 do zdalnej komunikacji szeregowej z komputerem PC albo
z systemem nadrzędnym ( protokół MODBUS-RTU).
• Samokontrola poprawnego działania zabezpieczenia.
• Obudowa do montażu na szynie TS35 lub natablicowa z możliwością
przystosowania do montażu zatablicowego.
Przekroczenie dowolnej nastawionej wartości kryterium (wyznaczane
na podstawie wartości pomiarowych) powoduje reakcję zależną od konfiguracji urządzenia. Za pomocą interfejsu komunikacyjnego udostępniane są m.
in. mierzone i obliczone wartości wielkości kryterialne, stan wejść i wyjść, stan
przekaźników wyjściowych oraz zapisy rejestratorów. Dostarczany z urządzeniem program obsługi SMiS umożliwia m. in. konfigurowanie zabezpieczeń,
odczyt i wprowadzanie nastaw, kasowanie sygnalizacji, prezentację graficzną
wyników pomiarów oraz przeglądanie zapisów rejestratora.

DANE TECHNICZNE
Napięcie pomiarowe znamionowe Un
Napięcie pomiarowe znamionowe Uon
Prąd znamionowy
Częstotliwość znamionowa
Pomocnicze napięcie zasilające Upn

100 V
100 V (model B)
5 A (model A)
50 Hz
24 V DC, od 48 V do 60 V DC,
110 V DC/AC, 230 V DC/AC
Sterujące napięcie znamionowe Usn
zgodne z Upn
Zakres nastawczy napięcia rozruchowego
Ur = (0,05÷1,2) Un
Zakres nastawczy częstotliwości rozruchowej
(40,2 ÷ 65,0) Hz
Zakres nastawczy pochodnej rozruchowej częstotliwości
(-10,00 ÷ -0,1 / + 0,1 ÷ +10,00) Hz/s
Zakres nastawczy przyrostu częstotliwości
(0,2 ÷ 10,0) Hz
Zakres nastawczy pochodnej rozruchowej napięcia
(-1,00 ÷ -0,01)1/s albo (0,01 ÷ 1,00)1/s
Zakres nastawczy przyrostu napięcia
-(0.01÷0,9)
Zakres nastawczy prądu rozruchowego
(0 ÷ 3,00) In
Zakres nastawczy mocy zwrotnej, rozruchowej
(0,000 ÷ 1,200) Pn
Zakres nastawczy pochodnej mocy zwrotnej
(0,005 ÷ 0,900) Pn
Zakres nastawczy kąta rozruchowego zab. wektorowego
20 ÷ 320
Zakres nastawczy czasu zadziałania
(0,00 ÷ 99,99) s
Czas własny zadziałania dla zab. „27/47/59/32R/ΔΘu”
≤40 ms
Czas własny zadziałania dla zab. „59N/27N”
≤100 ms
Czas własny zadziałania dla zab. „81L/81H”
≤100/120 ms
Uchyb gwarantowany pomiaru napięcia
0,5% dla U=Un
Uchyb gwarantowany pomiaru prądu
1% dla I=In
Uchyb gwarantowany pomiaru częstotliwości
± 0,01 Hz
Uchyb gwarantowany pomiaru mocy zwrotnej
2,5%
Uchyb gwarantowany pomiaru czasu
1% ± 10 ms
Pobór mocy w obwodach pomiarowych
≤0,5 VA/wejście
Pobór mocy w obwodach napięcia pomocniczego
≤5 W
Wytrzymałość cieplna/dynamiczna obwodów prądowych 80 In/250 In
Wytrzymałość ciągła/ krótkotrwała (10s) obwodów napięciowych
1,2 ΘUn/1,44 ΘUn
Zdolność łączeniowa przekaźników wykonawczych:
· dla prądu stałego o napięciu U=250 V
- przy obciążeniu rezystancyjnym
0,3 A
- przy obciążeniu indukcyjnym, L/R ≤40 ms
0,1 A
· dla prądu przemiennego o napięciu U=250 V, 50 Hz
- przy obciążeniu indukcyjnym, cosφ=0,4
3A
· obciążalność trwała
6A
Zakres temperatur pracy
Wilgotność względna
Stopień ochrony obudowy
Masa		
Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.)
Kompatybilność elektromagnetyczna zgodnie z
Izolacja zgodnie z 	

(253÷328)K/(-20÷55) °C
do 80%
IP40
ok. 0,8 kg
75 x 100 x 120 mm
PN-EN 60255-26
PN-EN 60255-27
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PRZEKAŹNIKI ELEKTROENERGETYCZNE

mZAZ-XX

Rodzina przekaźników mZAZ

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Cyfrowe przekaźniki zabezpieczeniowe serii mZAZ, o czterech wejściach analogowych, to ekonomiczne i przyjazne w aplikacjach urządzenia, charakteryzujące się wspólną platformą sprzętową i programową konfigurowaną przez
producenta. Urządzenia te integrują w sobie funkcje pomiarowe, zabezpieczeniowe, sterownicze oraz rejestracyjne i mogą być stosowane w układach
elektro-energetycznej automatyki zabezpieczeniowej zarówno w aplikacjach
wysokiego, średniego jak i niskiego napięcia.
W ofercie handlowej ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. występują:
Uniwersalne zabezpieczenie nadprądowe typu mZAZ-I
Uniwersalne zabezpieczenie napięciowe typu mZAZ-U
Zabezpieczenie pola pomiarowego typu mZAZ-PR
Zabezpieczenie od mocy zwrotnej typu mZAZ-Pz
Zabezpieczenie transformatora SN typu mZAZ-T
Zabezpieczenie silników elektrycznych typu mZAZ-M
Zabezpieczenie linii SN typu mZAZ-L
Zabezpieczenie generatora małej mocy typu mZAZ-GR
Zabezpieczenie ziemnozwarciowe typu mZAZ-Io
Zabezpieczenie obwodów prądu stałego typu mZAZ-DC
W tabeli przedstawiono zestaw funkcji zabezpieczeniowych przypisanych fabrycznie do poszczególnych typów tych urządzeń.
PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI
• Cztery wejścia pomiarowe konfigurowalne sprzętowo.
• Dwa (cztery) wejścia dwustanowe dla zabezpieczeń zewnętrznych, z możliwością wykorzystania do blokady działania wybranych zabezpieczeń albo
zdalnego kasowania sygnalizacji wewnętrznej.
• Siedem programowalnych przekaźników wyjściowych S1÷S7 m. in. w zakresie sygnału sterującego, podtrzymania działania i aktywnego stanu wyjścia.
• Wyjście stykowe sygnalizacji uszkodzenia (BZ).
• Cztery banki nastaw wartości rozruchowych
• Pomiar bieżących wartości wielkości wejściowych.
• Zegar czasu rzeczywistego.
• Rejestrator zdarzeń o pojemności do 500 zapisów.
• Rejestrator parametrów ostatniego zakłócenia.
• Rejestrator próbek i amplitud zakłóceń analogowych i binarnych.
• Liczniki zadziałań zabezpieczeń .
• Formowany impuls sterujący na zadziałanie.
• Wyświetlacz LCD (2x16) oraz klawiatura (6 przycisków) umożliwiająca pełną
obsługę zabezpieczenia.
• Sygnalizacja optyczna (diody LED z programowalnym opisem) pobudzenia
i zadziałania zabezpieczeń, liczników oraz poprawnej pracy urządzenia.
• Łącze RS-485 do zdalnej komunikacji szeregowej z komputerem PC albo
z systemem nadrzędnym (protokół MODBUS–RTU).
• Samokontrola poprawnego działania zabezpieczenia.
• Obudowa do montażu na szynie TS35 lub natablicowa z możliwością przystosowania do montażu zatablicowego.
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DANE TECHNICZNE
Prąd znamionowy In (Ion)
Napięcie znamionowe Un
Napięcie znamionowe Uon
Częstotliwość znamionowa
Pomocnicze napięcie zasilające Upn

1 A albo 5 A
100 V albo 230 V albo 400 V
100 V
50 Hz
24 V DC, od 48 V do 60 V DC
110 V DC/AC, 230 V DC/AC
Sterujące napięcie znamionowe Usn
zgodne z Upn
Zakresy nastawcze wielkości rozruchowych
- wg karty katalogowej
Uchyb gwarantowany pomiaru napięcia
0,5% dla U=Un
Uchyb gwarantowany pomiaru prądu
1% dla I=In
Uchyb gwarantowany pomiaru czasu
1% ±10 ms
Pobór mocy w obwodach pomiarowych
≤0,5 VA/wejście
Pobór mocy w obwodach napięcia pomocniczego
≤6W
Wytrzymałość cieplna/dynamiczna obwodów prądowych
80 In/250 In
Wytrzymałość ciągła/ krótkotrwała obwodu napięciowego
1,5ּUn
Zdolność łączeniowa przekaźników wykonawczych:
• dla prądu stałego o napięciu U=250 V
- przy obciążeniu rezystancyjnym 0,3 A
- przy obciążeniu indukcyjnym, L/R ≤ 40 ms
0,1 A
• dla prądu przemiennego o napięciu U=250 V, 50 Hz
- przy obciążeniu indukcyjnym, cosφ=0,4
3A
• obciążalność trwała 6 A
Zakres temperatur pracy
(253÷328)K, (-20÷55) °C
Wilgotność względna
do 80%
Stopień ochrony obudowy
IP40
Masa
ok. 0,8 kg
Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.)
75 x 100 x 120 mm
Kompatybilność elektromagnetyczna zgodnie z
PN-EN 60255-26
Izolacja zgodnie z
PN-EN 60255-27

PRZEKAŹNIKI ELEKTROENERGETYCZNE

Za pomocą interfejsu komunikacyjnego udostępniane są m. in. mierzone i obliczone wartości wielkości kryterialnych, stan wejść i wyjść, stan przekaźników wyjściowych oraz zapisy rejestratorów. Dostarczany z urządzeniem program obsługi SMiS umożliwia m. in. konfigurowanie zabezpieczeń, odczyt i wprowadzanie
nastaw, kasowanie sygnalizacji, prezentację graficzną wyników pomiarów oraz przeglądanie zapisów rejestratora.

Transformatory

Silniki

2

76

Nadprądowe ziemnozwarciowe, niezależne WN

50N/51N

Nadprądowe ziemnozwarciowe, zależne SN

51N

Nadprądowe ziemnozwarciowe, zależne WN

51N

2

mZAZ-Pz

50N/51N

Nadprądowe prądu stałego, niezależne

mZAZ-GR

Nadprądowe ziemnozwarciowe, niezależne SN

mZAZ-M

1

mZAZ-T

1

mZAZ-L

3

51

mZAZ-Io

50/51

Nadprądowe zależne

mZAZ-U

Nadprądowe niezależne

mZAZ-I

Funkcje zabezpieczeniowe

Generatory

3

3

2

2

2

2

2

2

Pole pomiarowe

Obwody
prądu
stałego
mZAZ-DC

Linie

Kod ANSI

Uniwersalne

mZAZ-PR

Zastosowanie urządzeń serii mZAZ

3

3
2
1

2

1

1

2

Nadprądowe z modelem cieplnym

49M

1

Nadprądowe przeciążeniowe (RMS) , zależne

49R

1

1

Nadprądowe składowej przeciwnej, niezależne

46

1

1

Nadprądowe składowej przeciwnej, zależne

46

1

Nadprądowe składowej przeciwnej, zależne

46G

1

Nadnapięciowe niezależne

59

3

1

2

2

3

2

Podnapięciowe niezależne

27

3

1

2

2

3

2

Nadnapięciowe składowej zerowej, niezależne

59N

3

1

1

1

1

1

1

3

1

1

Nadnapięciowe składowej przeciwnej, niezależne

47

2

Podnapięciowe składowej zgodnej, niezależne

27D

2

Nadnapięciowe stromościowe (dU/dt)

59S

3

1

Podnapięciowe stromościowe (dU/dt)

27S

3

1

Podnapieciowe przyrostowe (ΔU/ΔT)

27SA

1

1

Podnapięciowe całkowe

27I

1

Admitancyjne ziemnozwarciowe bezkierunkowe SN

21N

1

1

Admitancyjne ziemnozwarciowe kierunkowe SN

21N

1

1

Nadprądowe ziemnozwarciowe kierunkowe SN

59N/67N

1

1

Nadprądowe ziemnozwarciowe kierunkowe WN

59N/67N

1

Nadprądowe ziemnozwarciowe z blokadą kierunkową

59N/67N

1

Mocowe kierunkowe ziemnozwarciowe

32N

1

Temperaturowe do współpracy z czujnikami

38

1

Podprądowe niezależne

37

1

1

1

Od utyku wirnika silnika

51LR

1

Od załączenia silnika na zablokowany wirnik

51LR

1

Od wydłużonego rozruchu silnika

48

1

Od wielokrotnych rozruchów silnika

66

1

Częstotliwościowe

81L/81H

2

Częstotliwościowe stromościowe (df/dt)

81S

1

Częstotliwościowe przyrostowe (Δf/ΔT)

81SA

Częstotliwościowe do detekcji ferrorezonansu

81L/81H

1
1

Od mocy zwrotnej

32R

1

Mocowe stromościowe

32S

1

Zabezpieczenia zewnętrzne

62

2

2

2

2

Automatyka SCO
Automatyka SPZ

5

1/1

Napięciowe wektorowe V VS

Automatyka SNO

3

2

2

2

2
2

2

2

5
59

1
3
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PRZEKAŹNIKI ELEKTROENERGETYCZNE

mZAZ-U

Uniwersalne zabezpieczenie napięciowe
Upn
PE

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
L
BZ

S1

S3

S2

S4

Wejścia dwustanowe
ST1

S5

S6

N

S7

mZAZ-U

ST2

RS-485

1

2
Us

4

5

6
U1

8

7
U2

9 10 11 12 13 14 15
U3

Uo

B

A

GND

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Uniwersalne zabezpieczenie napięciowe przeznaczone do stosowania
w układach elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej do ochrony
obiektów przed skutkami zmian napięcia oraz w układach samoczynnego napięciowego odciążania (SNO). Urządzenie to integruje w sobie funkcje zabezpieczeniowe, pomiarowe, sterownicze i rejestracyjne.

Za pomocą interfejsu komunikacyjnego udostępniane są m. in. mierzone
i obliczone wartości prądów i ich kątów fazowych, stan wejść i wyjść, stan
przekaźników wyjściowych oraz zapisy rejestratorów. Dostarczany z urządzeniem program obsługi SMiS umożliwia m. in. konfigurowanie zabezpieczeń,
odczyt i wprowadzanie nastaw, kasowanie sygnalizacji, prezentację graficzną
wyników pomiarów oraz przeglądanie zapisów rejestratora.

ZESTAW ZABEZPIECZEŃ
27/59
napięciowe zwłoczne niezależne, trójstopniowe, trójfazowe (logika
AND/OR)
59N
nadnapięciowe składowej zerowej zwłoczne niezależne,
trójstopniowe
47
nadnapięciowe składowej przeciwnej zwłoczne niezależne,
dwustopniowe
27D
podnapięciowe składowej zgodnej zwłoczne niezależne,
dwustopniowe
27S/59S napięciowe stromościowe, trójfazowe, trójstopniowe
27SA/59SA napięciowe przyrostowe, trójstopniowe
27I/59I
napięciowe całkowe, trójstopniowe
62
współpraca z zabezpieczeniami zewnętrznymi

DANE TECHNICZNE
Napięcie pomiarowe znamionowe Un

CHARAKTERYSTYCZNE CECHY ZABEZPIECZENIA
• Czterowejściowy (Un=100 V), trójwejściowy (Un=400 V) układ pomiarowy
napięć.
• Różne modele i odmiany wykonań w zależności od konfiguracji.
• Pomiar bieżących wartości napięć i kątów fazowych.
• Zegar czasu rzeczywistego.
• Rejestrator zdarzeń o pojemności do 500 zapisów.
• Rejestrator parametrów ostatniego zakłócenia.
• Rejestrator próbek i amplitud zakłóceń analogowych i binarnych.
• Liczniki zadziałań zabezpieczeń .
• Dwa wejścia dwustanowe, m. in. do współpracy z zabezpieczeniami
zewnętrznymi.
• Formowany impuls sterujący na zadziałanie.
• Wyświetlacz LCD (2x16) oraz klawiatura umożliwiająca pełną obsługę
zabezpieczenia.
• Sygnalizacja optyczna (diody LED) pobudzenia i zadziałania zabezpieczeń,
przekroczenia wartości nastawczej liczników zadziałań oraz poprawnej
pracy urządzenia.
• Siedem programowalnych przekaźników wyjściowych (S1÷S7).
• Wyjście stykowe sygnalizacji uszkodzenia zasilacza (BZ).
• Łącze RS-485 do zdalnej komunikacji szeregowej w protokole MODBUS-RTU.
• Samokontrola poprawnego działania zabezpieczenia.
• Obudowa do montażu na szynie TS35 lub natablicowa z możliwością
przystosowania do montażu zatablicowego.
Wielkościami pomiarowymi są napięcia wejściowe (U1, U2, U3, 3Uo dla
Un=100 V albo U1, U2, U3 dla Un=400 V). Na podstawie tych wielkości obliczane są: składowa zgodna U1 i składowa przeciwna U2 napięcia; pochodna
dU, przyrost DU i całka CU względna napięcia. Jeżeli chociaż jedna z wielkości
pomiarowych lub obliczeniowych przekroczy wartość nastawczą wprowadzoną przez użytkownika to, w zależności od konfiguracji, następuje odpowiednia
reakcja urządzenia.
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3

100 V
400 V
Częstotliwość znamionowa
50 Hz
Pomocnicze napięcie zasilające Upn
24 V DC, od 48 V do 60 V DC,
110 V DC/AC, 230 V DC/AC
Sterujące napięcie znamionowe Usn
zgodne z Upn
Zakresy nastawcze wielkości rozruchowych zabezpieczeń
Ur = (0,05÷1,2) Un dla „27 / 27D / 47 / 59 / 59N”
dUr = (-1,00÷-0,01)1/s albo (0,01÷1,00)1/s dla „(27S / 59S)”
DUr = (-0,100÷-0,003)1/s albo (0,003÷0,100)1/s dla „(27SA / 59SA)”
CUr = (0,01÷2,00) dla „27I / 59I”
Zakres nastawczy czasu zadziałania
(0÷99,9) s
Czas własny zadziałania
≤40 ms dla „27 / 27D / 47 / 59”
Czas własny zadziałania
≤100 ms dla „59N / 27S / 59S”
Czas własny zadziałania
≤(1,00 ÷ 30,00) s + 40 ms
dla „27SA / 59SA / 27I / 59I”
Uchyb gwarantowany pomiaru napięcia
δ ≤0,5% dla U=(0,7 ÷ 1,3) Un
δ ≤1% dla U=(0,3 ÷ 0,7) Un
δ ≤2,5% dla U=(0,05 ÷ 0,3) Un
δ ≤5% w pozostałym zakresie
Uchyb gwarantowany pomiaru czasu 1%
± 10 ms
Pobór mocy w obwodach pomiarowych
≤0,5 VA/fazę dla U-Un
Pobór mocy w obwodach napięcia pomocniczego
≤5 W
Wytrzymałość cieplna wejściowych obwodów napięciowych:
- ciągła
1,2 Un (1,2Uon)
- krótkotrwała (10s)
1,44 Un (1,44 Uon)
Zdolność łączeniowa przekaźników wykonawczych RM699:
· dla prądu stałego o napięciu U=250 V
- przy obciążeniu rezystancyjnym
- przy obciążeniu indukcyjnym, L/R
≤40 ms
· dla prądu przemiennego o napięciu U=250 V, 50 Hz
- przy obciążeniu indukcyjnym, cosφ=0,4
· obciążalność trwała
Zakres temperatur pracy
Wilgotność względna
Stopień ochrony obudowy
Masa
Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.)
Kompatybilność elektromagnetyczna zgodnie z
Izolacja zgodnie z

0,3 A
0,1 A
3A
6A

(253÷328)K/(-20÷55) °C
do 80%
IP40
ok. 0,7 kg
75 x 100 x 120 mm
PN-EN 60255-26
PN-EN 60255-5

PRZEKAŹNIKI ELEKTROENERGETYCZNE

RET-325/REt-350
Przekaźniki napięciowe

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Przekaźniki napięciowe kontrolujące wartość skuteczną napięcia sinusoidalnie
przemiennego o częstotliwości 50 Hz albo wartość napięcia stałego. Konstrukcja urządzeń zapewnia wysoką dokładność, stabilność i pewność działania.
Zestaw zabezpieczeń RET-325
27/59 podnapięciowe/nadnapięciowe, zwłoczne
Zestaw zabezpieczeń REt-350
27/59 podnapięciowe/nadnapięciowe bezzwłoczne
Charakterystyczne cechy przekaźników
• Dwuwejściowy układ pomiarowy w postaci dzielnika rezystancyjnego – dla
napięcia sinusoidalnie przemiennego (UAC) albo dla napięcia stałego (UDC).
• Podnapięciowy albo nadnapięciowy tryb pracy (do wyboru).
• Sygnalizacja optyczna (diody LED) pobudzenia i zadziałania przekaźnika
oraz podłączenia do przekaźnika pomocniczego napięcia zasilającego.
• Wyjścia stykowe pobudzenia (K1) i zadziałania (K2) przekaźnika RET-325.
• Wyjścia stykowe zadziałania (K1, K2) przekaźnika REt-350.
• Obudowa do montażu na szynie TS35.
Dla przekaźnika napięciowo-czasowego RET-325, w trybie pracy nadnapięciowej, gdy wartość napięcia kontrolowanego jest większa od wartości nastawczej napięcia rozruchowego, następuje pobudzenie i po nastawionym czasie
zadziałanie przekaźnika. W trybie pracy podnapięciowej, gdy wartość skuteczna napięcia kontrolowanego jest mniejsza od wartości nastawczej napięcia
rozruchowego, następuje pobudzenie i po nastawionym czasie - zadziałanie
przekaźnika.
Dla przekaźnika napięciowego REt-350, w trybie pracy nadnapięciowej, gdy
wartość napięcia kontrolowanego jest większa od wartości nastawczej napięcia rozruchowego, następuje pobudzenie i bezzwłoczne zadziałanie przekaźnika. W trybie pracy podnapięciowej, gdy wartość skuteczna napięcia kontrolowanego jest mniejsza od wartości nastawczej napięcia rozruchowego,
następuje pobudzenie i bezzwłoczne zadziałanie przekaźnika.

DANE TECHNICZNE
Napięcie pomiarowe znamionowe Un

48 V, 100 V, 110 V,
220/230 V, 400 V AC/DC
Częstotliwość znamionowa
50 Hz
Pomocnicze napięcie zasilające Upn
od 110 V do 230 V DC/AC (50
Hz)
Zakres nastawczy napięcia rozruchowego
(1 ÷ 99) V dla Un=48 V
(2 ÷ 198) V dla Un=100 V
(3 ÷ 297) V dla Un=110 V
(4 ÷ 396) V dla Un=220/230 V
(5 ÷ 495) V dla Un=400 V
Uchyb gwarantowany pomiaru napięcia
1,5%
Czas własny zadziałania
≤100 ms
Zakres nastawczy czasu zadziałania dla RET-325
(0÷9,9) s
Pobór mocy w obwodach pomiarowych
≤0,5 VA/W
Pobór mocy w obwodach napięcia pomocniczego
≤4 W
Dopuszczalna długotrwała wartość napięcia
1,2 Un
Wytrzymałość cieplna obwodów napięciowych (10s)
1,5 Un
Zdolność łączeniowa przekaźników wykonawczych:
· dla prądu stałego o napięciu U=250 V
- przy obciążeniu rezystancyjnym
- przy obciążeniu indukcyjnym L/R=40 ms
· dla prądu przemiennego o napięciu U=250 V, 50 Hz
- przy obciążeniu indukcyjnym cosφ=0,4
· obciążalność trwała
Zakres temperatur pracy
Wilgotność względna
Stopień ochrony obudowy
Masa:
· RET-325
· RET-350
Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.)
Kompatybilność elektromagnetyczna zgodnie z
Izolacja zgodnie z

0,3 A
0,12 A
3A
5A

(268÷313)K/(-5÷40) °C
do 80%
IP40
0,35 kg
0,3 kg
75 x 45 x 130 mm
PN-EN 50263
PN-EN-60255-5
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RET-410A

Przekaźnik napięciowo-czasowy okienkowy

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Przekaźnik przeznaczony do stosowania w układach elektroenergetycznej
automatyki zabezpieczeniowej, kontrolujący wartość skuteczną napięcia sinusoidalnie przemiennego w przedziale („oknie”) określonym przez dolną (U1)
i górną (U2) wartość nastawczą napięcia rozruchowego. Konstrukcja urządzenia wykorzystująca technikę cyfrową zapewnia wysoką dokładność, stabilność
i pewność działania.
ZESTAW ZABEZPIECZEŃ
27
podnapięciowe bezzwłoczne i zwłoczne
59
nadnapięciowe bezzwłoczne i zwłoczne
CHARAKTERYSTYCZNE CECHY PRZEKAŹNIKA
• Jednowejściowy układ pomiarowy.
• Podnapięciowy, nadnapięciowy, „okienkowy” tryb pracy.
• Pomiar i bieżące wyświetlanie wartości kontrolowanego napięcia.
• Rejestracja wartości napięcia zadziałania z ostatniego zakłócenia.
• Dwustanowe wejście umożliwiające zewnętrzną blokadę działania
przekaźnika.
• Wyświetlacz LED i klawiatura umożliwiające pełną obsługę przekaźnika.
• Sygnalizacja optyczna (diody LED) informująca o aktualnym poziomie
napięcia pomiarowego (U<U1, U1<U<U2, U>U2), sygnalizacja zewnętrznej
blokady zadziałania przekaźnika oraz poprawnej pracy przekaźnika.
• Wyjścia stykowe pobudzenia (K1, K3) przekaźnika w trybie pracy
podnapięciowej (U<U1) lub w trybie pracy nadnapięciowej (U>U2),
zadziałania (K2) przekaźnika (U<U1 lub U>U2), sygnalizacji uszkodzenia
zasilacza lub braku napięcia pomocniczego (K4) oraz sygnalizacji stanu
zewnętrznej blokady działania przekaźnika (K5).
• Samokontrola poprawnego działania przekaźnika.
• Obudowa do montażu na szynie TS35 lub natablicowa z możliwością
przystosowania do montażu zatablicowego.
Jeżeli wartość napięcia pomiarowego (U) jest mniejsza od dolnej wartości
nastawczej napięcia rozruchowego (U<U1), następuje zadziałanie z czasem
własnym przekaźnika K1 (praca podnapięciowa) i po nastawionym czasie t1
zadziałanie przekaźnika K2; jeżeli wartość napięcia pomiarowego mieści się
pomiędzy wartościami nastawczymi napięcia rozruchowego (U1 <U <U2) to
przekaźniki K1, K2, K3 są w stanie niezadziałania („okienkowy” rodzaj pracy); jeżeli wartość napięcia pomiarowego jest większa od górnej wartości nastawczej napięcia rozruchowego (U>U2) to następuje zadziałanie z czasem
własnym przekaźnika K3 (praca nadnapięciowa) i po nastawionym czasie t2
zadziałanie przekaźnika K2. Zadziałanie przekaźnika napięciowo-czasowego
(K2) można zablokować przez podanie zewnętrznego, napięciowego sygnału
blokującego (Ubl).
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DANE TECHNICZNE
Napięcie pomiarowe znamionowe Un
Częstotliwość znamionowa
Pomocnicze napięcie zasilające Upn

100 V albo 400 V
50 Hz
24 V DC, od 48 V do 60 V DC,
od 110 V do 230 V DC/AC

Zakres nastawczy napięć rozruchowych
U1=9,9V ÷ 0,98U2 oraz U2=(10,4 ÷ 120) V dla Un=100 V
U1=42V ÷ 0,98U2 oraz U2=(44 ÷ 456) V dla Un=400 V
Uchyb gwarantowany pomiaru napięcia przy 50 Hz
2,5%
Czas własny zadziałania
≤100 ms
Zakres nastawczy czasu zadziałania
(0÷99,9) s
Pobór mocy w obwodzie pomiarowym
≤0,8 VA
Pobór mocy w obwodach napięcia pomocniczego
≤6 W
Dopuszczalna długotrwała wartość napięcia
1,2 Un
Wytrzymałość cieplna obwodów napięciowych (10s)
1,5 Un
Zdolność łączeniowa przekaźników wykonawczych (K1, K2, K3):
· dla prądu stałego o napięciu U=250 V
- przy obciążeniu rezystancyjnym
- przy obciążeniu indukcyjnym L/R=40 ms
· dla prądu przemiennego o napięciu U=250 V, 50 Hz
- przy obciążeniu indukcyjnym cosφ=0,4
· obciążalność trwała

0,3 A
0,12 A
3A
5A

Zdolność łączeniowa przekaźników sygnalizacyjnych (K4, K5):
· maksymalny prąd załączania przy obciążeniu rezystancyjnym
- dla prądu przemiennego
6A
- dla prądu stałego
6 A/28 V; 0,16 A/220 V
· obciążalność trwała
5A
Zakres temperatur pracy
Wilgotność względna
Stopień ochrony obudowy
Masa
Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.)
Kompatybilność elektromagnetyczna zgodnie z
Izolacja zgodnie z

(268÷313)K/(-5÷40) °C
do 80%
IP40
0,7 kg
75 x 100 x 120 mm
PN-EN 50263
PN-EN-60255-5

PRZEKAŹNIKI ELEKTROENERGETYCZNE

RET-412A

Przekaźnik napięciowo-czasowy

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Przekaźnik napięciowo-czasowy przeznaczony do stosowania w układach
elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej jako urządzenie kontrolujące wartość skuteczną napięcia sinusoidalnie przemiennego o częstotliwości
50 Hz. Konstrukcja urządzenia wykorzystująca technikę cyfrową zapewnia wysoką dokładność, stabilność i pewność działania.
ZESTAW ZABEZPIECZEŃ
27/59 podnapięciowe/nadnapięciowe zwłoczne
CHARAKTERYSTYCZNE CECHY PRZEKAŹNIKA
• Jednowejściowy układ pomiarowy.
• Podnapięciowy albo nadnapięciowy tryb pracy (do wyboru).
• Pomiar i bieżące wyświetlanie wartości kontrolowanego napięcia.
• Rejestracja wartości napięcia zadziałania z ostatniego zakłócenia.
• Dwustanowe wejście umożliwiające zewnętrzną blokadę działania
przekaźnika.
• Wyświetlacz LED i klawiatura umożliwiające pełną obsługę przekaźnika.
• Sygnalizacja optyczna (diody LED) pobudzenia i zadziałania przekaźnika,
zewnętrznej blokady działania, ciągłości obwodu pomiarowego oraz
poprawnej pracy przekaźnika.
• Wyjścia stykowe pobudzenia (K1) i zadziałania (K2, K3) przekaźnika,
sygnalizacji uszkodzenia zasilacza lub braku napięcia pomocniczego (K4)
oraz sygnalizacji stanu zewnętrznej blokady zadziałania (K5).
• Samokontrola poprawnego działania przekaźnika.
• Obudowa do montażu na szynie TS35 lub natablicowa z możliwością
przystosowania do montażu zatablicowego.
Przekaźnik RET-412A kontroluje wartość skuteczną napięcia wejściowego
i porównuje z wartością nastawczą wprowadzoną przez użytkownika. Przekaźnik może pracować w dwóch trybach pracy - w nadnapięciowym i w podnapięciowym. Podczas pracy nadnapięciowej, gdy wartość skuteczna napięcia
kontrolowanego jest większa od wartości nastawczej, następuje pobudzenie
i po nastawionym czasie zadziałanie urządzenia. Podczas pracy podnapięciowej, gdy wartość skuteczna napięcia kontrolowanego jest mniejsza od wartości nastawczej, następuje pobudzenie i po nastawionym czasie zadziałanie
urządzenia. Stan pobudzenia i zadziałania jest sygnalizowany. Zadziałanie
przekaźnika można zablokować przez podanie zewnętrznego, napięciowego
sygnału blokującego (Ubl).

DANE TECHNICZNE
Napięcie pomiarowe znamionowe Un
Częstotliwość znamionowa
Pomocnicze napięcie zasilające Upn

100 V albo 400 V
50 Hz
24 V DC, od 48 V do 60 V DC,
od 110 V do 230 V DC/AC
Zakres nastawczy napięcia rozruchowego
(0,1÷1,2) Un dla Un=100 V
(38÷456) V dla Un=400 V
Uchyb gwarantowany pomiaru napięcia
2,5%
Czas własny zadziałania
≤100 ms
Zakres nastawczy czasu zadziałania
(0÷99,9) s
Pobór mocy w obwodzie pomiarowym
≤0,8 VA
Pobór mocy w obwodach napięcia pomocniczego
≤6 W
Dopuszczalna długotrwała wartość napięcia
1,2 Un
Wytrzymałość cieplna obwodów napięciowych (10s)
1,5 Un
Zdolność łączeniowa przekaźników wykonawczych (K1, K2, K3):
· dla prądu stałego o napięciu U=250 V
- przy obciążeniu rezystancyjnym
- przy obciążeniu indukcyjnym L/R=40 ms
· dla prądu przemiennego o napięciu U=250 V, 50 Hz
- przy obciążeniu indukcyjnym cosφ=0,4
· obciążalność trwała

0,3 A
0,12 A
3A
5A

Zdolność łączeniowa przekaźników sygnalizacyjnych (K4, K5):
· maksymalny prąd załączania przy obciążeniu rezystancyjnym
- dla prądu przemiennego
6A
- dla prądu stałego
6 A/28 V; 0,16 A/220 V
· obciążalność trwała
5A
Zakres temperatur pracy
Wilgotność względna
Stopień ochrony obudowy
Masa
Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.)
Kompatybilność elektromagnetyczna zgodnie z
Izolacja zgodnie z

(268÷313)K/(-5÷40) °C
do 80%
IP40
0,7 kg
75 x 100 x 120 mm
PN-EN 50263
PN-EN 60255-5
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PRZEKAŹNIKI ELEKTROENERGETYCZNE

RET-425

Przekaźnik napięciowo-czasowy

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Przekaźnik przeznaczony do stosowania w układach elektroenergetycznej
automatyki zabezpieczeniowej jako element kontrolujący wartość skuteczną
napięcia sinusoidalnie przemiennego o częstotliwości 50 Hz albo wartość napięcia stałego. Konstrukcja urządzenia wykorzystująca technikę cyfrową zapewnia wysoką dokładność, stabilność i pewność działania.
ZESTAW ZABEZPIECZEŃ
27
podnapięciowe zwłoczne (RET-425P)
59
nadnapięciowe zwłoczne (RET-425N)
CHARAKTERYSTYCZNE CECHY PRZEKAŹNIKA
• Jednowejściowy układ pomiarowy w postaci dzielnika rezystancyjnego.
• Dwa wykonania: przekaźnik podnapięciowy albo nadnapięciowy.
• Pomiar i bieżące wyświetlanie wartości kontrolowanego napięcia.
• Rejestracja wartości napięcia pobudzenia z ostatniego zakłócenia.
• Wyświetlacz LED i klawiatura umożliwiające pełną obsługę przekaźnika.
• Sygnalizacja optyczna (diody LED) pobudzenia i zadziałania przekaźnika
oraz podłączenia napięcia zasilającego.
• Wyjścia stykowe pobudzenia (K1) i zadziałania (K2) przekaźnika.
• Obudowa do montażu na szynie TS35 lub natablicowa.
Przekaźnik RET-425 kontroluje wartość skuteczną napięcia wejściowego i porównuje z wartością nastawczą wprowadzoną przez użytkownika. Właściwości funkcjonalne urządzenia zależne są od rodzaju wykonania. Podczas pracy
nadnapięciowej (RET-425N), gdy wartość skuteczna napięcia kontrolowanego
jest większa od wartości nastawczej, następuje pobudzenie i po nastawionym
czasie zadziałanie urządzenia. Podczas pracy podnapięciowej (RET-425P), gdy
wartość skuteczna napięcia kontrolowanego jest mniejsza od wartości nastawczej, następuje pobudzenie i po nastawionym czasie zadziałanie urządzenia.
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DANE TECHNICZNE
Napięcie pomiarowe znamionowe Un
Częstotliwość znamionowa
Pomocnicze napięcie zasilające Upn

100 V albo 220/230 V AC/DC
50 Hz
24 V DC, od 48 V do 60 V DC,
od 110 V do 230 V DC/AC
Pobór mocy w obwodzie pomiarowym
≤0,5 VA/W
Pobór mocy w obwodzie napięcia pomocniczego
≤3 W
Zakres nastawczy napięcia rozruchowego Ur
(10÷200) V dla Un=100 V
(15÷300) V dla Un=220/230 V
Uchyb gwarantowany pomiaru napięcia
1,5%
Czas własny zadziałania
≤60 ms
Zakres nastawczy czasu zadziałania
(0÷99,9) s
Dopuszczalna długotrwała wartość napięcia
1,2 Urmax
Wytrzymałość cieplna obwodów napięciowych (10s)
1,4 Urmax
Zdolność łączeniowa przekaźników wykonawczych:
· dla prądu stałego o napięciu U=250 V
- przy obciążeniu rezystancyjnym
- przy obciążeniu indukcyjnym, L/R=40 ms
· dla prądu przemiennego o napięciu U=250 V, 50 Hz
- przy obciążeniu indukcyjnym, cosφ=0,4
· obciążalność trwała
Zakres temperatur pracy
Wilgotność względna
Stopień ochrony obudowy
Masa
Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.)
Kompatybilność elektromagnetyczna zgodnie z
Izolacja zgodnie z

0,3 A
0,12 A
3A
5A

(268÷313)K/(-5÷40) °C
do 80%
IP40
0,3 kg
75 x 45x 120 mm
PN-EN 50263
PN-EN 60255-5

PRZEKAŹNIKI ELEKTROENERGETYCZNE

RET-430A

Przekaźnik napięciowo-czasowy

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Przekaźnik napięciowo-czasowy przeznaczony do stosowania w układach
elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej jako urządzenie kontrolujące wartość skuteczną napięcia sinusoidalnie przemiennego o częstotliwości
50 Hz. Konstrukcja urządzenia wykorzystująca technikę cyfrową zapewnia wysoką dokładność, stabilność i pewność działania.
ZESTAW ZABEZPIECZEŃ
27/59 podnapięciowe/nadnapięciowe zwłoczne
CHARAKTERYSTYCZNE CECHY PRZEKAŹNIKA
• Trójfazowy wejściowy układ pomiarowy.
• Podnapięciowy albo nadnapięciowy tryb pracy (do wyboru).
• Pomiar i bieżące wyświetlanie wartości kontrolowanego napięcia.
• Rejestracja wartości napięcia zadziałania z ostatniego zakłócenia.
• Dwustanowe wejście umożliwiające zewnętrzną blokadę działania
przekaźnika.
• Wyświetlacz LED i klawiatura umożliwiające pełną obsługę przekaźnika.
• Sygnalizacja optyczna (diody LED) pobudzenia i zadziałania przekaźnika,
zewnętrznej blokady działania, ciągłości obwodów pomiarowych oraz
poprawnej pracy przekaźnika.
• Wyjścia stykowe pobudzenia (K1) i zadziałania (K2, K3) przekaźnika,
sygnalizacji uszkodzenia zasilacza lub braku napięcia pomocniczego (K4)
oraz sygnalizacji stanu zewnętrznej blokady zadziałania (K5).
• Samokontrola poprawnego działania przekaźnika.
• Obudowa do montażu na szynie TS35 lub natablicowa z możliwością
przystosowania do montażu zatablicowego.
Przekaźnik RET-430A porównuje maksymalną albo minimalną wartość skuteczną napięć wejściowych z wartością nastawczą wprowadzoną przez użytkownika. Urządzenie może pracować w dwóch trybach pracy - w nadnapięciowym i w podnapięciowym. Podczas pracy nadnapięciowej, gdy wartość
skuteczna jednego z napięć kontrolowanych jest większa od wartości nastawczej, następuje pobudzenie i po nastawionym czasie zadziałanie urządzenia.
Podczas pracy podnapięciowej, gdy wartość skuteczna jednego z napięć
kontrolowanych jest mniejsza od wartości nastawczej, następuje pobudzenie
i po nastawionym czasie zadziałanie urządzenia. Stan pobudzenia i zadziałania
jest sygnalizowany. Zadziałanie przekaźnika można zablokować przez podanie
zewnętrznego, napięciowego sygnału blokującego (Ubl).

DANE TECHNICZNE
Napięcie pomiarowe znamionowe Un
Częstotliwość znamionowa
Pomocnicze napięcie zasilające Upn

100 V albo 400 V
50 Hz
24 V DC, od 48 V do 60 V DC,
od 110 V do 230 V DC/AC
Zakres nastawczy napięcia rozruchowego
(0,1÷1,2) Un dla Un=100 V
(38÷456) V dla Un=400 V
Uchyb gwarantowany pomiaru napięcia
2,5%
Czas własny zadziałania
≤100 ms
Zakres nastawczy czasu zadziałania
(0÷99,9) s
Pobór mocy w obwodach pomiarowych
≤0,8 VA/fazę
Pobór mocy w obwodach napięcia pomocniczego
≤6 W
Dopuszczalna długotrwała wartość napięcia
1,2 Un
Wytrzymałość cieplna obwodów napięciowych (10s)
1,5 Un
Zdolność łączeniowa przekaźników wykonawczych (K1, K2, K3):
· dla prądu stałego o napięciu U=250 V
- przy obciążeniu rezystancyjnym
- przy obciążeniu indukcyjnym L/R=40 ms
· dla prądu przemiennego o napięciu U=250 V, 50 Hz
- przy obciążeniu indukcyjnym cosφ=0,4
· obciążalność trwała

0,3 A
0,12 A
3A
5A

Zdolność łączeniowa przekaźników sygnalizacyjnych (K4, K5):
· maksymalny prąd załączania przy obciążeniu rezystancyjnym
- dla prądu przemiennego
6A
- dla prądu stałego
6 A/28 V; 0,16 A/220 V
· obciążalność trwała
5A
Zakres temperatur pracy
Wilgotność względna
Stopień ochrony obudowy
Masa
Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.)
Kompatybilność elektromagnetyczna zgodnie z
Izolacja zgodnie z

(268÷313)K/(-5÷40) °C
do 80%
IP40
0,8 kg
75 x 100 x 120 mm
PN-EN 50263
PN-EN 60255-5
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PRZEKAŹNIKI ELEKTROENERGETYCZNE

mZAZ-I

Uniwersalne zabezpieczenie nadprądowe

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Uniwersalne zabezpieczenie nadprądowe przeznaczone do stosowania
w układach elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej do ochrony
obiektów przed skutkami zwarć, przeciążeń ruchowych i asymetrii prądowej.
Urządzenie to integruje w sobie funkcje zabezpieczeniowe, pomiarowe, sterownicze i rejestracyjne.

DANE TECHNICZNE
Prąd pomiarowy znamionowy In
Częstotliwość znamionowa
Pomocnicze napięcie zasilające Upn

ZESTAW ZABEZPIECZEŃ
50/51
nadprądowe zwłoczne niezależne, trójstopniowe
51
nadprądowe zwłoczne zależne
50N/51N ziemnozwarciowe nadprądowe, zwłoczne niezależne, dwustopniowe
51N
ziemnozwarciowe nadprądowe, zwłoczne zależne
49M
nadprądowe cieplne z charakterystyką zależną
49R
nadprądowe cieplne z charakterystyką zależną
46
nadprądowe składowej przeciwnej, zwłoczne niezależne i zależne
46G
nadprądowe składowej przeciwnej, zwłoczne zależne
62
współpraca z zabezpieczeniami zewnętrznymi

Zakres nastawczy prądu rozruchowego
- (0,2÷30) In dla zabezpieczeń „50/51” niezależnych
- (5÷500) mA albo (5 ÷ 5000) mA dla zabezpieczeń „50N/51N” niezależnych
- (5÷100) mA albo (5 ÷ 1000) mA dla zabezpieczeń „50N/51N” zależnych
- (0,2÷2) In dla zabezpieczenia „51” o charakterystyce zależnej typu A, B, C
- (0,5÷1,5)Ib dla zabezpieczenia „49R” o charakterystyce zależnej
- (0,1÷1) In dla zabezpieczenia „46” o charakterystyce niezależnej i zależnej
typu A, B, C
- (0,1÷0,5)Ib dla zabezpieczenia „46G” o charakterystyce zależnej

CHARAKTERYSTYCZNE CECHY ZABEZPIECZENIA
• Czterowejściowy układ pomiarowy prądów (IL1, IL2, IL3, Io).
• Różne modele i odmiany wykonań w zależności od konfiguracji.
• Pomiar bieżących wartości prądów i kątów fazowych.
• Zegar czasu rzeczywistego.
• Rejestrator zdarzeń o pojemności do 500 zapisów.
• Rejestrator parametrów ostatniego zakłócenia.
• Rejestrator próbek i amplitud zakłóceń analogowych i binarnych.
• Liczniki prądu kumulowanego wyłącznika i liczniki dedykowane.
• Dwa wejścia dwustanowe dla zabezpieczeń zewnętrznych, z możliwością
wykorzystania do blokady działania wybranych zabezpieczeń albo zdalnego
kasowania sygnalizacji wewnętrznej.
• Formowany impuls sterujący na zadziałanie
• Wyświetlacz LCD (2x16) oraz klawiatura umożliwiająca pełną obsługę
zabezpieczenia.
• Sygnalizacja optyczna (diody LED) pobudzenia i zadziałania zabezpieczeń,
ciągłości obwodów pomiarowych, przekroczenia wartości granicznej prądu
kumulowanego wyłącznika oraz poprawnej pracy zabezpieczenia
• Siedem programowalnych przekaźników wyjściowych (S1÷S7).
• Łącze RS-485 do zdalnej komunikacji szeregowej w protokole MODBUSRTU.
• Samokontrola poprawnego działania zabezpieczenia.
• Obudowa do montażu na szynie TS35 lub natablicowa z możliwością
przystosowania do montażu zatablicowego.
Wielkościami pomiarowymi są prądy wejściowe (IL1, IL2, IL3, Io). Na podstawie
prądów obliczana jest składowa przeciwna prądu I2A, będąca miarą asymetrii
prądowej. Jeżeli chociaż jedna z wielkości pomiarowych przekroczy wartość
nastawczą wprowadzoną przez użytkownika to, w zależności od konfiguracji,
następuje odpowiednia reakcja urządzenia. Za pomocą interfejsu komunikacyjnego udostępniane są m. in. mierzone i obliczone wartości prądów i ich kątów
fazowych, stan wejść i wyjść, stan przekaźników wyjściowych oraz zapisy rejestratorów. Dostarczany z urządzeniem program obsługi SMiS umożliwia m.
in. konfigurowanie zabezpieczeń, odczyt i wprowadzanie nastaw, kasowanie
sygnalizacji, prezentację graficzną wyników pomiarów oraz przeglądanie zapisów rejestratora.
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Sterujące napięcie zasilające Usn

1 A albo 5 A
50 Hz
24 V DC, od 48 V do 60 V DC,
110 V DC/AC, 230 V DC/AC
zgodne z Upn

Zakres nastawczy prądu bazowego Ib
- (0,1÷2,5) In dla zabezpieczenia „49R” o charakterystyce zależnej
- (0,2÷1,2) In dla zabezpieczenia „49M” o charakterystyce zależnej
- (0,5÷2,5) In dla zabezpieczenia „46G” o charakterystyce t zależnej
Zakres nastawczy prądu kumulowanego wyłącznika
(1÷ 65000) In
Zakres nastawczy czasu zadziałania
- (0÷99,9) s dla charakterystyk niezależnych
- według charakterystyk zależnych typu A, B, C, 46G i 49R, zdefiniowanych
przez PN-EN60255-3
- według charakterystyki zależnej – cieplnej typu 49M, zdefiniowanej przez
PN-EN60255-8
Czas własny zadziałania zabezpieczeń prądowych
Uchyb gwarantowany pomiaru prądu dla I=In
Uchyb gwarantowany pomiaru czasu
Pobór mocy w obwodach pomiarowych
Pobór mocy w obwodach napięcia pomocniczego
Obciążalność trwała obwodu prądowego
Wytrzymałość cieplna (1s)
Wytrzymałość dynamiczna

≤40 ms
2,5%
1%÷10 ms
≤0,5 VA/fazę
≤5 W
4 In
80 In
200 In

Zdolność łączeniowa przekaźników wykonawczych:
· dla prądu stałego o napięciu U=250 V
- przy obciążeniu rezystancyjnym
- przy obciążeniu indukcyjnym, L/R=40 ms
· dla prądu przemiennego o napięciu U=250 V, 50 Hz
- przy obciążeniu indukcyjnym, cosφ=0,4
· obciążalność trwała
Zakres temperatur pracy
Wilgotność względna
Stopień ochrony obudowy
Masa		
Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.)
Kompatybilność elektromagnetyczna zgodnie z
Izolacja zgodnie z

0,3 A
0,1 A
3A
6A

(253÷328)K/(-20÷55) °C
do 80%
IP40
ok. 0,7 kg
75 x 100 x 120 mm
PN-EN 60255-26
PN-EN 60255-5

PRZEKAŹNIKI ELEKTROENERGETYCZNE

ODR-2 WA

Przekaźnik nadmiarowo-prądowy z autonomicznym zasilaniem

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Trójfazowy przekaźnik nadprądowy, z zasobnikiem energii zasilanym prądem
zwarcia, pozwalający na sterowanie awaryjne wyłącznikiem w przypadku braku
napięcia operacyjnego. Stosowany jako rezerwa podstawowych zabezpieczeń
transformatorów zasilających 110kV/SN, szyn zbiorczych SN i linii odpływowych SN.
ZESTAW ZABEZPIECZEŃ
51
nadprądowe zwłoczne
CHARAKTERYSTYCZNE CECHY PRZEKAŹNIKA
• Praca w trójfazowych układach zabezpieczeń nadprądowych, rezerwowych.
Równoległe zasilanie prądem zwarcia każdej z faz, zapewniające uzyskanie
zdolności energetycznej zasobników kondensatorowych również
w przypadku zasilania prądem zwarcia jednofazowego.
• Współpraca z zewnętrznymi przekładnikami prądowymi o mocy
znamionowej nie mniejszej od 25 VA.
• Kondensatorowe zasobniki energii zapewniające prawidłowe działanie
wyłączające w warunkach odstawienia zabezpieczeń podstawowych
w wyniku zaniku pomocniczego napięcia zasilającego.
• Napięcie pomocnicze zasilające wykorzystywane do okresowego ładowania
zasobników energii.
• Sygnalizacja optyczna (dioda LED) obecności pomocniczego napięcia
zasilającego.
• Wejście zewnętrzne do testowania sprawności urządzenia.
• Wyjścia stykowe pobudzenia (1 zwierny) i zadziałania (1zwierny) przekaźnika
oraz dwa wyjścia sterowania awaryjnego, rozdzielone galwaniczne przed
załączeniem zasobników energii do obwodów cewek wyłączników.
• Obudowa do montażu natablicowego lub przystosowana do montażu na
19” ramie w szafie sterowniczej.
Przekaźnik nadmiarowo – prądowy, typu ODR-2 WA, zasilany jest z zewnętrznych przekładników prądowych o mocy znamionowej nie mniejszej od 25 VA.
Po przekroczeniu przez prąd wartości rozruchowej przekaźnika rozpoczyna
się gromadzenie energii w dwóch zasobnikach kondensatorowych. Z chwilą
naładowania zasobników do wymaganego poziomu napięcia (ok. 300 V dla
Upn=220 V DC, ok. 150 V dla Upn=110 V DC) następuje pobudzenie i zadziałania urządzenia – czyli galwaniczne rozdzielanie obu zasobników, a po
upływie nastawionego czasu dołączenie zasobników do cewek wyłączających
wyłączników. Prawidłowe działanie nie jest uzależnione od zasilania napięciem
pomocniczym, tym samym przekaźnik ODR-2 WA zapewnia prawidłowe wyłączenie zabezpieczanego obiektu - także w przypadku gdy na skutek zaniku
pomocniczego napięcia zasilającego zawiodą podstawowe zabezpieczenia
transformatora i linii odpływowych SN.

DANE TECHNICZNE
Prąd pomiarowy znamionowy In
1 A albo 5 A
Częstotliwość znamionowa
50 Hz
Pomocnicze napięcie zasilające Upn
110 V DC albo 220 V DC
Zakres nastawczy prądu rozruchowego (Ir)
0,5 A; 0,6 A; 0,8 A; 1 A; 1,3 A; 1,6 A dla In=1 A
2,5 A; 3 A; 4A; 5 A; 6,5 A; 8 A dla In=5 A
Uchyb gwarantowany pomiaru prądu
10%
Współpraca z wyłącznikiem wyposażonym w cewki wyłączające o parametrach:
- napięcie znamionowe
110 V DC albo 220 V DC
- pobór mocy
nie większy od 600 W
- rezystancja
nie mniejsza od 80 Ω
Zakres nastawczy czasu zadziałania

(3÷8) s dla I >1,3 Ir
charakterystyka zależna dla I ≤1,3 Ir
Pobór mocy w obwodach pomiarowych
≤25VA/fazę
Pobór mocy w obwodach napięcia pomocniczego
≤3 W
Obciążalność trwała obwodu prądowego
2,2 In
Wytrzymałość cieplna obwodów prądowych (1s)
50 In
Wytrzymałość dynamiczna obwodów prądowych
200 In
Zdolność łączeniowa przekaźników wykonawczych:
· dla prądu stałego o napięciu U=250 V
- przy obciążeniu rezystancyjnym
- przy obciążeniu indukcyjnym, L/R=40 ms
· dla prądu przemiennego o napięciu U=250 V, 50 Hz
- przy obciążeniu indukcyjnym, cosφ=0,4
· obciążalność trwała
Zakres temperatur pracy
Wilgotność względna
Stopień ochrony obudowy
Masa
Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.)
Kompatybilność elektromagnetyczna zgodnie z
Izolacja zgodnie z

0,3 A
0,12 A
3A
5A

(268÷313)K/(-5÷40) °C
do 80%
IP40
10 kg
200 x 300 x 135 mm
PN-EN 50263
PN-EN 60255-5
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PRZEKAŹNIKI ELEKTROENERGETYCZNE

RIT-400A

Przekaźnik nadprądowo-czasowy dwustopniowy

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Przekaźnik nadprądowo-czasowy dwustopniowy przeznaczony do stosowania
w układach elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej jako
urządzenie kontrolujące wartość skuteczną prądu sinusoidalnie przemiennego
albo prądu stałego.
Konstrukcja urządzenia wykorzystująca technikę cyfrową zapewnia wysoką
dokładność, stabilność i pewność działania.
ZESTAW ZABEZPIECZEŃ
51
nadprądowe zwłoczne niezależne
CHARAKTERYSTYCZNE CECHY PRZEKAŹNIKA
• Jednowejściowy albo dwuwejściowy układ pomiarowy.
• Dwa stopnie nadprądowo – czasowe (I, II).
• Pomiar i bieżące wyświetlanie wartości kontrolowanego prądu.
• Rejestracja wartości prądu zadziałania z ostatniego zakłócenia.
• Dwustanowe wejście umożliwiające zewnętrzną blokadę działania
przekaźnika.
• Wyświetlacz LED i klawiatura umożliwiające pełną obsługę przekaźnika.
• Sygnalizacja optyczna (diody LED) pobudzenia i zadziałania przekaźnika,
zewnętrznej blokady zadziałania oraz poprawnej pracy przekaźnika.
• Wyjścia stykowe pobudzenia I lub II stopnia nadprądowego (K1), zadziałania
I stopnia (K2) lub zadziałania II stopnia (K3) nadprądowego, sygnalizacji
uszkodzenia zasilacza lub braku napięcia pomocniczego (K4) oraz
sygnalizacji stanu blokady zadziałania (K5) przekaźnika.
• Samokontrola poprawnego działania przekaźnika.
• Obudowa do montażu na szynie TS35 lub natablicowa z możliwością
przystosowania do montażu zatablicowego.
Przekaźnik RIT-400A kontroluje wartość prądu płynącego w obwodzie wejściowym i porównuje ją z wartością nastawczą wprowadzoną przez użytkownika.
Jeżeli wartość prądu kontrolowanego jest większa od wartości nastawczej prądu rozruchowego danego stopnia przekaźnika prądowego to następuje reakcja urządzenia zależna od wybranego trybu pracy. Przekaźnik może pracować
w dwóch trybach pracy: w nadprądowym i w nadprądowym z blokadą. Tryb
pracy zależy od dwustanowego sygnału napięciowego (Ubl) doprowadzonego
do wejścia sterującego urządzenia.
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DANE TECHNICZNE
Prąd pomiarowy znamionowy In
Częstotliwość znamionowa
Pomocnicze napięcie zasilające Upn

1 A, 5 A, 1 A albo 5 A (AC/DC)
50 Hz
24 V DC, od 48 V do 60 V DC,
od 110 V do 230 V DC/AC
Zakres nastawczy prądu rozruchowego
(0,05÷5) In albo (0,2÷20) In
Uchyb gwarantowany pomiaru prądu
2,5%
Czas własny zadziałania
≤40 ms
Zakres nastawczy czasu zadziałania
(0÷99,9) s
Pobór mocy w obwodzie pomiarowym
≤0,5 VA/W
Pobór mocy w obwodach napięcia pomocniczego
≤6 W
Obciążalność trwała obwodu prądowego
2,2 In
Wytrzymałość cieplna (1s)
80 In
Wytrzymałość dynamiczna
200 In
Zdolność łączeniowa przekaźników wykonawczych (K1, K2, K3):
· dla prądu stałego o napięciu U=250 V
- przy obciążeniu rezystancyjnym
- przy obciążeniu indukcyjnym L/R=40 ms
· dla prądu przemiennego o napięciu U=250 V, 50 Hz
- przy obciążeniu indukcyjnym cosφ=0,4
· obciążalność trwała

0,3 A
0,12 A
3A
5A

Zdolność łączeniowa przekaźników sygnalizacyjnych (K4, K5):
· maksymalny prąd załączania przy obciążeniu rezystancyjnym
- dla prądu przemiennego
6A
- dla prądu stałego
6 A/28 V; 0,16 A/220 V
· obciążalność trwała
5A
Zakres temperatur pracy
Wilgotność względna
Stopień ochrony obudowy
Masa
Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.)
Kompatybilność elektromagnetyczna zgodnie z
Izolacja zgodnie z

(268÷313)K/(-5÷40) °C
do 80%
IP40
0,7 kg
75 x 100 x 120 mm
PN-EN 50263
PN-EN 60255-5

PRZEKAŹNIKI ELEKTROENERGETYCZNE

RIT-430A

Przekaźnik nadprądowo-czasowy

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Przekaźnik przeznaczony do stosowania w układach elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej jako zabezpieczenie od zwarć i przeciążeń. Urządzenie kontroluje wartość skuteczną prądu sinusoidalnie przemiennego o częstotliwości 50 Hz. Konstrukcja urządzenia wykorzystująca technikę cyfrową
zapewnia wysoką dokładność, stabilność i pewność działania.
ZESTAW ZABEZPIECZEŃ
51
nadprądowe zwłoczne niezależne
CHARAKTERYSTYCZNE CECHY PRZEKAŹNIKA
• Trójfazowy wejściowy układ pomiarowy.
• Praca w jednofazowych, dwufazowych i trójfazowych układach
zabezpieczeń nadprądowych.
• Pomiar i bieżące wyświetlanie wartości kontrolowanego prądu.
• Rejestracja wartości prądu zadziałania z ostatniego zakłócenia.
• Dwustanowe wejście umożliwiające zewnętrzną blokadę działania
przekaźnika.
• Wyświetlacz LED i klawiatura umożliwiające pełną obsługę przekaźnika.
• Sygnalizacja optyczna (diody LED) pobudzenia i zadziałania przekaźnika,
zewnętrznej blokady działania, ciągłości obwodów pomiarowych oraz
poprawnej pracy przekaźnika.
• Wyjścia stykowe pobudzenia (K1) i zadziałania (K2, K3) przekaźnika,
sygnalizacji uszkodzenia zasilacza lub braku napięcia pomocniczego (K4)
oraz sygnalizacji zewnętrznej stanu blokady zadziałania (K5).
• Samokontrola poprawnego działania przekaźnika.
• Obudowa do montażu na szynie TS35 lub natablicowa z możliwością
przystosowania do montażu zatablicowego.
Przekaźnik RIT-430A kontroluje wartości skuteczne prądów wejściowych, wybiera ich wartość maksymalną i porównuje z wartością nastawioną prądu rozruchowego przekaźnika prądowego, wprowadzoną przez użytkownika. Gdy
wartość skuteczna jednego z prądów kontrolowanych jest większa od wartości nastawionej prądu rozruchowego, następuje pobudzenie i po nastawionym
czasie – zadziałanie przekaźnika. Zadziałanie przekaźnika można zablokować
przez podanie zewnętrznego, napięciowego sygnału blokującego (Ubl).

DANE TECHNICZNE
Prąd pomiarowy znamionowy In
Częstotliwość znamionowa
Pomocnicze napięcie zasilające Upn

1 A, 5 A, 1 A albo 5 A
50 Hz
24 V DC, od 48 V do 60 V DC,
od 110 V do 230 V DC/AC
Zakres nastawczy prądu rozruchowego Ir
(0,05÷5) In albo (0,2÷20) In
Uchyb gwarantowany pomiaru prądu
2,5%
Czas własny zadziałania
≤40 ms
Zakres nastawczy czasu zadziałania
(0÷99,9) s
Pobór mocy w obwodach pomiarowych
≤0,5 VA/fazę
Pobór mocy w obwodach napięcia pomocniczego
≤6 W
Obciążalność trwała obwodu prądowego
2,2 In
Wytrzymałość cieplna (1s)
80 In
Wytrzymałość dynamiczna
200 In
Zdolność łączeniowa przekaźników wykonawczych (K1, K2, K3):
· dla prądu stałego o napięciu U=250 V
- przy obciążeniu rezystancyjnym
- przy obciążeniu indukcyjnym L/R=40 ms
· dla prądu przemiennego o napięciu U=250 V, 50 Hz
- przy obciążeniu indukcyjnym cosφ=0,4
· obciążalność trwała

0,3 A
0,12 A
3A
5A

Zdolność łączeniowa przekaźników sygnalizacyjnych (K4, K5):
· maksymalny prąd załączania przy obciążeniu rezystancyjnym
- dla prądu przemiennego
6A
- dla prądu stałego
6 A/28 V; 0,16 A/220 V
· obciążalność trwała
5A
Zakres temperatur pracy
Wilgotność względna
Stopień ochrony obudowy
Masa
Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.)
Kompatybilność elektromagnetyczna zgodnie z
Izolacja zgodnie z

(268÷313)K/(-5÷40) °C
do 80%
IP40
0,8 kg
75 x 100 x 120 mm
PN-EN 50263
PN-EN 60255-5
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PRZEKAŹNIKI ELEKTROENERGETYCZNE

RIT-433 A

Przekaźnik nadprądowo-czasowy trójstopniowy

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Przekaźnik przeznaczony do stosowania w układach elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej jako trójstopniowe zabezpieczenie nadprądowe
kontrolujące wartość skuteczną prądu sinusoidalnie przemiennego. Konstrukcja urządzenia wykorzystująca technikę cyfrową zapewnia wysoką dokładność, stabilność i pewność działania.
ZESTAW ZABEZPIECZEŃ
51
nadprądowe zwłoczne niezależne
CHARAKTERYSTYCZNE CECHY PRZEKAŹNIKA
• Trójfazowy wejściowy układ pomiarowy.
• Trzy stopnie nadprądowo – czasowe (I, II, III).
• Praca w jednofazowych, dwufazowych i trójfazowych układach
zabezpieczeń nadprądowych.
• Pomiar i bieżące wyświetlanie wartości kontrolowanego prądu.
• Rejestracja wartości prądu zadziałania z ostatniego zakłócenia.
• Dwustanowe wejście umożliwiające zewnętrzną blokadę działania
przekaźnika.
• Wyświetlacz LED i klawiatura umożliwiające pełną obsługę przekaźnika.
• Sygnalizacja optyczna (diody LED) pobudzenia jednego z trzech stopni
prądowych przekaźnika, zadziałania I stopnia przekaźnika, zadziałania II
stopnia przekaźnika, zadziałania III stopnia przekaźnika oraz poprawnej
pracy przekaźnika.
• Wyjścia stykowe pobudzenia II stopnia przekaźnika (K2), zadziałania
I lub II stopnia przekaźnika (K1), zadziałania III stopnia przekaźnika (K3),
sygnalizacji uszkodzenia zasilacza lub braku napięcia pomocniczego (K4)
oraz sygnalizacji zewnętrznej stanu blokady zadziałania (K5).
• Samokontrola poprawnego działania przekaźnika.
• Obudowa do montażu na szynie TS35 lub natablicowa z możliwością
przystosowania do montażu zatablicowego.
Przekaźnik RIT-433 A porównuje maksymalną wartość skuteczną prądów wejściowych z wartościami nastawczymi prądów rozruchowych poszczególnych
stopni przekaźników prądowych, wprowadzonymi przez użytkownika. Gdy
wartość skuteczna jednego z prądów kontrolowanych jest większa od wartości nastawczej prądu rozruchowego danego stopnia przekaźnika prądowego,
następuje pobudzenie i po nastawionym czasie – zadziałanie przekaźnika. Zadziałanie urządzenia można zablokować przez podanie zewnętrznego, napięciowego sygnału blokującego (Ubl). Układ wykonawczy zrealizowano na trzech
przekaźnikach wyjściowych: K1, K2, K3. Przekaźnik K1 pobudzany jest po
zadziałaniu I lub II stopienia przekaźnika prądowo-czasowego, z czasem nastawionym dla tych stopni; przekaźnik K2 jest pobudzany bezzwłocznie przez
II stopień przekaźnika prądowo-czasowego; przekaźnik K3 jest pobudzany po
zadziałaniu III stopienia przekaźnika prądowo – czasowego, z czasem nastawionym dla tego stopnia.
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DANE TECHNICZNE
Prąd pomiarowy znamionowy In
Częstotliwość znamionowa
Pomocnicze napięcie zasilające Upn

1 A, 5 A, 1 A albo 5 A
50 Hz
24 V DC, od 48 V do 60 V DC,
od 110 V do 230 V DC/AC
Zakres nastawczy prądu rozruchowego
(0,05÷5) In albo (0,2÷20) In
Uchyb gwarantowany pomiaru prądu
2,5%
Czas własny zadziałania
≤40 ms
Zakres nastawczy czasu zadziałania
(0÷99,9) s
Pobór mocy w obwodach pomiarowych
≤0,5 VA/fazę
Pobór mocy w obwodach napięcia pomocniczego
≤6 W
Obciążalność trwała obwodu prądowego
2,2 In
Wytrzymałość cieplna (1s)
80 In
Wytrzymałość dynamiczna
200 In
Zdolność łączeniowa przekaźników wykonawczych (K1, K2, K3):
· dla prądu stałego o napięciu U=250 V
- przy obciążeniu rezystancyjnym
- przy obciążeniu indukcyjnym L/R=40 ms
· dla prądu przemiennego o napięciu U=250 V, 50 Hz
- przy obciążeniu indukcyjnym cosφ=0,4
· obciążalność trwała

0,3 A
0,12 A
3A
5A

Zdolność łączeniowa przekaźników sygnalizacyjnych (K4, K5):
· maksymalny prąd załączania przy obciążeniu rezystancyjnym
- dla prądu przemiennego
6A
- dla prądu stałego
6 A/28 V; 0,16 A/220 V
· obciążalność trwała
5A
Zakres temperatur pracy
Wilgotność względna
Stopień ochrony obudowy
Masa
Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.)
Kompatybilność elektromagnetyczna zgodnie z
Izolacja zgodnie z

(268÷313)K/(-5÷40) °C
do 80%
IP40
0,8 kg
75 x 100 x 120 mm
PN-EN 50263
PN-EN 60255-5

PRZEKAŹNIKI ELEKTROENERGETYCZNE

RITz-421

Zabezpieczenie naprądowo-czasowe i ziemnozwarciowe

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Zabezpieczenie nadprądowo-czasowe i ziemnozwarciowe przeznaczone do
stosowania w układach elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej
do ochrony między innymi pól liniowych i transformatorowych. Konstrukcja
urządzenia wykorzystująca technikę cyfrową zapewnia wysoką dokładność,
stabilność i pewność działania.
ZESTAW ZABEZPIECZEŃ
50/51
dwa nadprądowe z charakterystyką czasową niezależną, dwufazowe, bezzwłoczne/zwłoczne
51
nadprądowe zwłoczne, z charakterystyką czasową niezależną lub
zależną, dwufazowe
50N/51N ziemnozwarciowe nadprądowe bezkierunkowe, bezzwłoczne/
zwłoczne, niezależne
59N
ziemnozwarciowe nadnapięciowe, zwłoczne niezależne (wykonanie 2)
67N/21N ziemnozwarciowe: nadprądowe kierunkowe zwłoczne niezależne/
admitancyjne zwłoczne niezależne (wykonanie 2)
79 SPZ trójfazowy, trzykrotny z funkcją PDZ (wykonanie 2)
CHARAKTERYSTYCZNE CECHY ZABEZPIECZENIA
• Trójwejściowy/czterowejściowy układ pomiarowy.
• Pomiar bieżących wartości wielkości wejściowych.
• Zegar czasu rzeczywistego.
• Rejestrator 33/52 rozróżnialnych zdarzeń o pojemności do 300 zapisów.
• Rejestrator parametrów wyłączających z ostatniego zakłócenia oraz prądu
kumulowanego wyłącznika.
• Formowany impuls sterujący na zadziałanie.
• Wejścia dwustanowe dla zabezpieczeń zewnętrznych, lub do blokady
działania wybranych zabezpieczeń i SPZ.
• Wyświetlacz LCD oraz klawiatura umożliwiająca pełną obsługę
zabezpieczenia.
• Sygnalizacja optyczna (diody LED) stanów pracy zabezpieczenia.
• 5 programowalnych przekaźników wyjściowych (S1÷S5).
• Wyjście stykowe sygnalizacji uszkodzenia zasilacza lub braku napięcia
pomocniczego (BZ).
• Łącze RS485 do zdalnej komunikacji szeregowej w protokole MODBUS
(opcja).
• Samokontrola poprawnego działania zabezpieczenia.
• Obudowa do montażu na szynie TS35 lub natablicowa z możliwością
przystosowania do montażu zatablicowego.
Wielkościami pomiarowymi są prądy wejściowe (I1, I2, Io) i napięcie wejściowe
Uo (wykonanie 2). Jeżeli chociaż jedna z wielkości pomiarowych przekroczy
wartość nastawczą wprowadzoną przez użytkownika to, w zależności od konfiguracji, następuje odpowiednia reakcja zabezpieczenia. Za pomocą opcjonalnego interfejsu komunikacyjnego udostępniane są mierzone wartości wielkości wejściowych, stan wejść i wyjść, stan przekaźników pomiarowych oraz
zapisy rejestratorów. Dostarczany z urządzeniem program obsługi umożliwia
konfigurowanie zabezpieczenia, odczyt i wprowadzanie nastaw, kasowanie sygnalizacji, prezentację graficzną wyników pomiarów oraz przeglądanie zapisów
rejestratora.

DANE TECHNICZNE
Prąd pomiarowy znamionowy In
Napięcie znamionowe Uo (wykonanie2)
Częstotliwość znamionowa
Pomocnicze napięcie zasilające Upn
Sterujące napięcia zasilające Usn

1 A albo 5 A
100 V
50 Hz
24 V DC, od 48 V do 60 V DC,
od 110 V do 230 V DC/AC
zgodnie z Upn

Zakres nastawczy prądu rozruchowego
- (0,05÷5) In albo (0,2÷20) In dla zabezpieczeń o charakterystyce niezależnej
- (0,05÷0,5) In albo (0,2÷2) In dla zabezpieczeń „51” o charakterystyce zależnej
- (5÷500) mA albo (0,05÷2,5) A dla zabezpieczeń „50N/51N”
Uchyb gwarantowany pomiaru prądu
2,5%
Zakres nastawczy prądu kumulowanego wyłącznika
(100÷65000) In
Zakres nastawczy czasu zadziałania
- (0÷99,99) s dla charakterystyk niezależnych
- według charakterystyk zależnych A, B, C zdefiniowanych przez
PN-EN60255-3
Czas własny zadziałania zabezpieczeń prądowych
≤40 ms
Pobór mocy w obwodach pomiarowych
≤0,5 VA/wejście
Pobór mocy w obwodach napięcia pomocniczego
≤6 W
Obciążalność trwała obwodu prądowego
2,2 In
Wytrzymałość cieplna (1s)
80 In
Wytrzymałość dynamiczna
200 In
Zdolność łączeniowa przekaźników wykonawczych (S2÷S5):
· dla prądu stałego o napięciu U=250 V
- przy obciążeniu rezystancyjnym
- przy obciążeniu indukcyjnym L/R=40 ms
· dla prądu przemiennego o napięciu U=250 V, 50 Hz
- przy obciążeniu indukcyjnym cosφ=0,4
· obciążalność trwała

0,3 A
0,12 A
3A
5A

Zdolność łączeniowa przekaźników sygnalizacyjnych (S1, BZ):
· maksymalny prąd załączania przy obciążeniu rezystancyjnym
- dla prądu przemiennego
6A
- dla prądu stałego
6 A/28 V; 0,16 A/220 V
· obciążalność trwała
5A
Zakres temperatur pracy
Wilgotność względna
Stopień ochrony obudowy
Masa
Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.)
Kompatybilność elektromagnetyczna zgodnie z
Izolacja zgodnie z

(268÷313)K/(-5÷40) °C
do 80%
IP40
0,8 kg
75 x 100 x 120 mm
PN-EN 50263
PN-EN 60255-5
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PRZEKAŹNIKI ELEKTROENERGETYCZNE

RITz-430

Zabezpieczenie nadprądowo-czasowe

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Zabezpieczenie nadprądowo-czasowe przeznaczone do stosowania w układach elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej do ochrony pól liniowych i transformatorowych sieci średnich napięć, silników WN i nn oraz generatorów przed skutkami zwarć, przeciążeń ruchowych i asymetrii prądowej.
ZESTAW ZABEZPIECZEŃ
50/51
nadprądowe bezzwłoczne/zwłoczne niezależne, trójfazowe
50N/51N ziemnozwarciowe nadprądowe bezzwłoczne/zwłoczne niezależne
(wykonanie 2)
49/51
nadprądowe zwłoczne, z charakter. czasową niezależną albo zależną, lub nadprądowe cieplne z charakter. zależną, trójfazowe
46
nadprądowe zwłoczne, z charakter. czasową niezależną albo zależną, od asymetrii prądowej
CHARAKTERYSTYCZNE CECHY ZABEZPIECZENIA
• Trójfazowy wejściowy układ pomiarowy.
• Wejście pomiarowe dla prądu ziemnozwarciowego Io (wykonanie 2)
• Pomiar bieżących wartości prądów wejściowych.
• Zegar czasu rzeczywistego.
• Rejestrator 33 albo 36 (wykonanie 2) rozróżnialnych zdarzeń o pojemności
do 300 zapisów.
• Rejestrator parametrów wyłączających z ostatniego zakłócenia oraz prądu
kumulowanego wyłącznika.
• 2 wejścia dwustanowe dla zabezpieczeń zewnętrznych, z możliwością
wykorzystania do blokady działania wybranych zabezpieczeń.
• Formowany impuls sterujący na zadziałanie (wykonanie 2).
• Wyświetlacz LCD oraz klawiatura umożliwiające pełną obsł. zabezp.
• Sygnalizacja optyczna (diody LED) pobudzenia i zadziałania zabezpieczeń,
ciągłości obwodów pomiarowych, przekroczenia wartości granicznej prądu
kumulowanego wyłącznika oraz poprawnej pracy zabezpieczenia.
• 5 programowalnych przekaźników wyjściowych (S1÷S5).
• Wyjście stykowe sygnalizacji uszkodzenia zasilacza lub braku napięcia
pomocniczego (BZ).
• Łącze RS-485 do zdalnej kom. szeregowej w protokole MODBUS (opcja).
• Samokontrola poprawnego działania zabezpieczenia.
• Obudowa do montażu na szynie TS35 lub natablicowa z możliwością
przystosowania do montażu zatablicowego.
Wielkościami pomiarowymi są prądy wejściowe (IL1, IL2, IL3, Io). Na podstawie
prądów obliczana jest składowa przeciwna prądu I2A, będąca miarą asymetrii
prądowej. Jeżeli chociaż jedna z wielkości pomiarowych przekroczy wartość
nastawczą wprowadzoną przez użytkownika to, w zależności od konfiguracji, następuje odpowiednia reakcja zabezpieczenia. Za pomocą opcjonalnego
interfejsu komunikacyjnego udostępniane są mierzone wartości prądów, stan
wejść i wyjść, stan przekaźników pomiarowych oraz zapisy rejestratorów. Dostarczany z urządzeniem program obsługi umożliwia konfigurowanie zabezpieczenia, odczyt i wprowadzanie nastaw, kasowanie sygnalizacji, prezentację
graficzną wyników pomiarów oraz przeglądanie zapisów rejestratora.
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DANE TECHNICZNE
Prąd pomiarowy znamionowy In
Częstotliwość znamionowa
Pomocnicze napięcie zasilające Upn

1 A albo 5 A
50 Hz
24 V DC, od 48 V do 60 V DC,
od 110 V do 230 V DC/AC
zgodne z Upn

Sterujące napięcie zasilające Usn
Zakres nastawczy prądu rozruchowego
- (0,2÷20) In dla zabezpieczeń „49/50/51” o charakter. niezależnej
- (5÷500) mA albo (0,05÷5,00) A - wykonanie 2 dla zabezpieczeń „50N/51N”
o charakterystyce niezależnej
- (0,2÷2) In dla zabezpieczeń „49/51” o charakter. zależnej typu A, B, C
- (0,5÷1,5)Ib dla zabezpieczeń „49/51” o charakter. zależnej typu 49R
- (0,1÷1) In dla zabezp. „46” o charakter. niezal. i zal. typu A, B, C
- (0,1÷0,5)Ib dla zabezpieczenia „46” o charakterystyce zależnej typu 46G
Zakres nastawczy prądu bazowego Ib
- (0,1÷2,5) In dla zabezpieczeń „49/51” o charakter. zależnej typu 49R
- (0,2÷1,2) In dla zabezpieczeń „49/51” o charakter. zależnej typu 49M
- (0,5÷2,5) In dla zabezpieczenia „46” o charakter. zależnej typu 46G
Uchyb gwarantowany pomiaru prądu
2,5%
Zakres nastawczy prądu kumulowanego wyłącznika
(100÷65000) In
Zakres nastawczy czasu zadziałania
- (0÷99,99) s dla charakterystyk niezależnych
- według charakterystyk zależnych A, B, C, 46G i 49R, zdefiniowanych przez
PN-EN60255-3
- według charakterystyki zależnej - cieplnej typu 49M, zdefiniowanej przez
PN-EN60255-8
Czas własny zadziałania zabezpieczeń prądowych
≤40 ms
Pobór mocy w obwodach pomiarowych
≤0,5 VA/fazę
Pobór mocy w obwodach napięcia pomocniczego
≤6 W
Obciążalność trwała obwodu prądowego
2,2 In
Wytrzymałość cieplna (1s)
80 In
Wytrzymałość dynamiczna
200 In
Zdolność łączeniowa przekaźników wykonawczych (S2÷S5):
· dla prądu stałego o napięciu U=250 V
- przy obciążeniu rezystancyjnym
- przy obciążeniu indukcyjnym L/R=40 ms
· dla prądu przemiennego o napięciu U=250 V, 50 Hz
- przy obciążeniu indukcyjnym cosφ=0,4
· obciążalność trwała

0,3 A
0,12 A
3A
5A

Zdolność łączeniowa przekaźników sygnalizacyjnych (S1, BZ):
· maksymalny prąd załączania przy obciążeniu rezystancyjnym
- dla prądu przemiennego
6A
- dla prądu stałego
6 A/28 V; 0,16 A/220 V
· obciążalność trwała
5A
Zakres temperatur pracy
Wilgotność względna
Stopień ochrony obudowy
Masa
Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.)
Kompatybilność elektromagnetyczna zgodnie z
Izolacja zgodnie z

(268÷313)K/(-5÷40) °C
do 80%
IP40
0,8 kg
75 x 100 x 120 mm
PN-EN 50263
PN-EN 60255-5

PRZEKAŹNIKI ELEKTROENERGETYCZNE

mZAZ-Io

Zabezpieczenie ziemnozwarciowe
Upn
PE
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CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Zabezpieczenie ziemnozwarciowe typu mZAZ-Io przeznaczone jest do zabezpieczenia sieci WN z bezpośrednio uziemionym punktem zerowym od zwarć
jednofazowych z ziemią (wejścia Io1, Io2, Uo) albo do zabezpieczenia sieci
SN z izolowanym punktem zerowym od zwarć doziemnych (wejście Io3, Uo).
Urządzenie to należy do grupy cyfrowych przekaźników zabezpieczeniowych
serii mZAZ, integrujących w sobie funkcje pomiarowe, zabezpieczeniowe, sterownicze i rejestracyjne.
ZESTAW ZABEZPIECZEŃ
50N/51N nadprądowe.
51N
nadprądowe z charakterystyką czasową zależną.
67N/59N nadprądowe kierunkowe z charakterystyką czasową zależną albo
niezależną.
67N/59N nadprądowe z blokadą kierunkową, z charakterystyką czasową
zależną albo niezależną.
67N/59N nadprądowe kierunkowe.
59N
nadnapięciowe.
21N
admitancyjne kierunkowe i bezkierunkowe. zewnętrzne.
CHARAKTERYSTYCZNE CECHY ZESPOŁU
• Cztery wejścia pomiarowe (Io1, Io2, Io3, Uo).
• Dwa wejścia dwustanowe dla zabezpieczeń zewnętrznych (technologicznych)
albo do blokady działania wybranych zabezpieczeń, albo do zewnętrznego
kasowania sygnalizacji.
• 7 programowalnych przekaźników wyjściowych.
• Wyjście stykowe BZ do sygnalizacji awarii urządzenia lub braku napięcia
pomocniczego.
• Cztery banki nastaw.
• Formowany impuls sterujący na wyłączenie.
• Oprogramowanie SMiS do pełnej obsługi urządzenia przez PC.
• Sygnalizacja wewnętrzna najważniejszych stanów pracy urządzenia.
• Pomiar bieżących wartości wielkości wejściowych.
• Rejestracja zdarzeń.
• Rejestracja próbek i amplitud zakłóceń analogowych i binarnych.
• Rejestracja parametrów ostatniego zakłócenia.
• Testowanie i samokontrola poprawnego działania urządzenia.
• Zegar czasu rzeczywistego.
• Zdalna komunikacja szeregowa z komputerem PC lub systemem
nadrzędnym w standardzie RS-485.
• Ochrona przed nieuprawnionym dostępem.
• Technika cyfrowa zapewniająca wysoką stabilność, dokładność i pewność
działania.
Dostarczany z urządzeniem program obsługi SMiS umożliwia m. in. konfigurowanie zabezpieczeń, odczyt i wprowadzanie nastaw, kasowanie sygnalizacji,
prezentację graficzną wyników pomiarów oraz przeglądanie zapisów rejestratora.

DANE TECHNICZNE
Prąd pomiarowy znamionowy:

Io1n=1 A, Io2n=5 A,
Io3n=0,5 A albo 5 A
Napięcie pomiarowe znamionowe Uon
100 V
Częstotliwość znamionowa
50 Hz
Napięcie pomocnicze
Upn (24 V, 48 V/60 V) DC,
(110 V, 230 V) DC/AC
Sterujące napięcie zasilające Usn
zgodne z Upn
Zakresy nastawcze wybranych wielkości rozruchowych:
- prąd rozruchowy Ior dla zabezpieczeń WN:
(0,01 ÷ 30,00) Ion
- prąd rozruchowy Ior dla zabezpieczeń SN:
(5÷500) mA
albo (50÷5000) mA
- napięcie rozruchowe Uor
(0,01 ÷ 0,99) Uon
- admitancja rozruchowa
Yor = (0,05 ÷ 50,00) mS
albo Yor = (0,5 ÷ 500,0) mS
Kąt charakterystyczny charakterystyki kierunkowej:
- dla zabezpieczeń SN (0 ÷ 90° poj.)
- dla zabezpieczeń WN (0 ÷ 90° ind.)
kierunek charakterystyki do szyn / od szyn / w obu kierunkach
Uchyb gwarantowany pomiaru prądu dla I=Ion
1%
Uchyb gwarantowany pomiaru napięcia dla U=Uon
0,5%
Uchyb gwarantowany wyznaczenia admitancji
2,5% ± 0,01 mS
Uchyb gwarantowany pomiaru kąta
1,5˚
Uchyb gwarantowany pomiaru czasu
1% ±10 ms
Pobór mocy w obwodach pomiarowych
≤0,5 VA/wejście
Pobór mocy w obwodach napięcia pomocniczego
≤6 W
Obciążalność trwała obwodu prądowego
4 In
Wytrzymałość cieplna (1s)
80 In
Wytrzymałość dynamiczna
200 In
Zdolność łączeniowa przekaźników wykonawczych (RM699):
· dla prądu stałego o napięciu U=250 V
- przy obciążeniu rezystancyjnym
0,3 A
- przy obciążeniu indukcyjnym, L/R=40 ms
0,1 A
· dla prądu przemiennego o napięciu
U=250 V, 50 Hz
- przy obciążeniu indukcyjnym, cosφ=0,4
3A
Obciążalność trwała
Zakres temperatur pracy
Zakres temperatur magazynowania
Wilgotność względna
Stopień ochrony obudowy
Masa
Masa
Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.)
Kompatybilność elektromagnetyczna zgodnie z
Izolacja zgodnie z 	

6A
(253÷328)K/(-20÷55) °C
(248÷343)K/(-25÷70) °C
do 80%
IP40
ok. 1,2 kg
ok. 0,7 kg
75 x 100 x 120 mm
PN-EN 60255-26
PN-EN 60255-27
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PRZEKAŹNIKI ELEKTROENERGETYCZNE

RIoT-400

Przekaźnik ziemnozwarciowy nadprądowo-czasowy

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Przekaźnik ziemnnozwarciowy nadprądowo-czasowy kontrolujący amplitudę
składowej podstawowej prądu, przeznaczony do ochrony sieci elektroenergetycznych przed skutkami zwarć doziemnych. Konstrukcja urządzenia wykorzystująca technikę cyfrową zapewnia wysoką dokładność, stabilność i pewność
działania.
ZESTAW ZABEZPIECZEŃ
50N/51N nadprądowe, ziemnnozwarciowe bezzwłoczne/zwłoczne
CHARAKTERYSTYCZNE CECHY PRZEKAŹNIKA
• Jednowejściowy układ pomiarowy z czujnikiem Halla.
• Pomiar i bieżące wyświetlanie wartości skutecznej prądu kontrolowanego.
• Dwustanowe wejście umożliwiające zewnętrzną blokadę działania
przekaźnika.
• Wyświetlacz LED i klawiatura umożliwiające pełną obsługę przekaźnika.
• Sygnalizacja optyczna (diody LED) pobudzenia i zadziałania przekaźnika,
zewnętrznej blokady działania przekaźnika, ciągłości obwodu pomiarowego
oraz obecności na zaciskach pomocniczego napięcia zasilającego.
• Wyjścia stykowe pobudzenia (K1) i zadziałania (K2, K3) przekaźnika.
• Obudowa do montażu na szynie TS35 lub natablicowa z możliwością
przystosowania do montażu zatablicowego.
Przekaźnik RIoT-400 kontroluje amplitudę prądu pomiarowego, płynącego
przez wejściowy przekładnik prądowy i porównuje jej wartość z wartością
nastawczą wprowadzoną przez użytkownika. Gdy wartość prądu kontrolowanego jest większa od wartości nastawczej prądu rozruchowego następuje
pobudzenie i po nastawionym czasie - zadziałanie przekaźnika. Zadziałanie
przekaźnika można zablokować przez podanie zewnętrznego, napięciowego
sygnału blokującego (Ubl).
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DANE TECHNICZNE
Prąd pomiarowy znamionowy In
Częstotliwość znamionowa
Pomocnicze napięcie zasilające Upn
Zakres nastawczy prądu rozruchowego

5A
50 Hz
24 V DC, od 48 V do 60 V DC,
od 110 V do 230 V DC/AC

(5÷99,9) mA dla RIoT-400-05 albo
(50÷999) mA dla RIoT-400-50 albo
(0,5÷4,99) A dla RIoT-400-500
Uchyb gwarantowany pomiaru prądu
2,5%
Czas własny zadziałania
≤100 ms
Zakres nastawczy czasu zadziałania
(0÷9,9) s
Pobór mocy w obwodzie pomiarowym
≤0,5 VA
Pobór mocy w obwodach napięcia pomocniczego
≤6 W
Obciążalność trwała obwodu prądowego
2,2 In
Wytrzymałość cieplna obwodu prądowego (1s)
80 In
Wytrzymałość dynamiczna obwodu prądowego
200 In
Zdolność łączeniowa przekaźników wykonawczych:
· dla prądu stałego o napięciu U=250 V
- przy obciążeniu rezystancyjnym
- przy obciążeniu indukcyjnym L/R=40 ms
· dla prądu przemiennego o napięciu U=250 V, 50 Hz
- przy obciążeniu indukcyjnym cosφ=0,4
· obciążalność trwała
Zakres temperatur pracy
Wilgotność względna
Stopień ochrony obudowy
Masa
Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.)
Kompatybilność elektromagnetyczna zgodnie z
Izolacja zgodnie z

0,3 A
0,12 A
3A
5A

(268÷313)K/(-5÷40) °C
do 80%
IP40
0,7 kg
75 x 100 x 120 mm
PN-EN 50263
PN-EN 60255-5

PRZEKAŹNIKI ELEKTROENERGETYCZNE

RIoK-442

Zabezpieczenie ziemnozwarciowe

ALARM

BS

RIoK-442

BP

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Zabezpieczenie ziemnozwarciowe RIoK-442 przeznaczone jest do ochrony
sieci wysokiego napięcia z bezpośrednio uziemionym punktem zerowym przed
skutkami zwarć jednofazowych z ziemią. Konstrukcja urządzenia wykorzystująca technikę cyfrową zapewnia wysoką dokładność, stabilność i pewność
działania.
ZESTAW ZABEZPIECZEŃ
67N/51N dwustopniowe ziemnozwarciowe
CHARAKTERYSTYCZNE CECHY ZABEZPIECZENIA
• Technika cyfrowa zapewniająca wysoką stabilność, dokładność i pewność
działania.
• Możliwość wyboru jednego z trzech kryteriów identyfikacji zwarcia
(nadprądowy, nadprądowy z blokadą kierunkową, nadprądowy kierunkowy),
nastawianych niezależnie dla każdego stopnia.
• Przekaźnik czasowy działający w trybie jednostopniowym, dwustopniowym
lub zależnym.
• Pomiar bieżących wartości (prąd, napięcie, kąt przesunięcia fazowego
pomiędzy napięciem a prądem).
• Rejestrator zdarzeń (20 rozróżnialnych zdarzeń, pojemność 300 zdarzeń,
rozdzielczość co 1 ms).
• Rejestrator parametrów wyłączających z ostatniego zakłócenia.
• 2 wejścia dwustanowe (blokada działania automatyki SPZ , blokada
pobudzeń).
• 5 programowalnych przekaźników wyjściowych (S1÷S5).
• Sygnalizacja optyczna (diody LED) pobudzenia i zadziałania oraz stanów
pracy przekaźnika.
• Samokontrola poprawnego działania zabezpieczenia.
• Wyjście stykowe sygnalizacji sprawności zabezpieczenia (O.K.).
• Układ testów wyjść przekaźnika.
• Zegar czasu rzeczywistego.
• Zdalna komunikacja szeregowa z komputerem PC lub systemem
nadrzędnym w standardzie RS-485 (opcja).
• Obudowa do montażu na szynie TS35 lub natablicowa. z możliwością
przystosowania do montażu zatablicowego.
Działanie zabezpieczenia oparte jest o pomiar prądu (składowa zerowa prądu
3I0) i napięcia (składowa zerowa napięcia 3U0). Przekroczenie wartości nastawczych wprowadzonych przez użytkownika (w zależności od konfiguracji),
powoduje odpowiednią reakcję zabezpieczenia. Za pomocą opcjonalnego interfejsu komunikacyjnego udostępniane są mierzone wartości prądu, napięcia,
stan wejść i wyjść, stan przekaźników pomiarowych oraz zapisy rejestratorów.
Dostarczany z urządzeniem program obsługi umożliwia konfigurowanie zabezpieczenia, odczyt i wprowadzanie nastaw, kasowanie sygnalizacji, prezentację
graficzną wyników pomiarów oraz przeglądanie zapisów rejestratora.

DANE TECHNICZNE
Napięcie pomiarowe znamionowe Un
Prąd pomiarowy znamionowy In
Częstotliwość znamionowa fn
Pomocnicze napięcie zasilające Upn

100 V albo 110 V albo 125V
1 A albo 5 A
50 Hz
24 V DC
albo (48 ÷ 60) V DC
albo (110 ÷ 230) V AC/DC
Napięcie sterujące znamionowe Usn
zgodne z Upn
Pobór mocy w obwodzie prądowym przy I=In
≤0,5 VA
Pobór mocy w obwodzie napięciowym przy U=Un
≤0,5 VA
Pobór mocy w obwodach napięcia sterującego Us=Usn
≤0,5 W dla 1 wejścia
Pobór mocy w obwodach napięcia pomocniczego Up=Upn
≤6 W/VA
Obciążalność trwała obwodów:
· prądowego
2,2 In
· napięciowego
1,2 Un
Wytrzymałość cieplna obwodów:
· prądowego (1s)
80 In
· napięciowego (10s)
1,4 Un
Wytrzymałość dynamiczna obwodu prądowego
200 In
Zdolność łączeniowa przekaźników wykonawczych (S2÷S5):
· moc łączeniowa w kategorii AC1
<2000 VA
· otwieranie obwodu przy obciążeniu indukcyjnym (L/R≤40 ms)
0,12 A/250 V DC
· obciążalność prądowa trwała
5A
Zdolność łączeniowa przekaźników sygnalizacyjnych (S1, OK):
· moc łączeniowa w kategorii AC1
1500 VA
· otwieranie obwodu przy obciążeniu DC1:
28/220 V 6/0,16 A
· obciążalność prądowa trwała
5A
Czas własny zadziałania
<40 ms
Czas powrotu
<60 ms
Zakres nastawy czasu:
· dla charakterystyk niezależnych
(0,00 ÷ 9,99) s
· dla charakterystyki zależnej
A, B, C według PN-EN60255-3
(lub dowolnie nastawiona przez użytkownika)
Zakres nastawczy prądu rozruchowego
(0,00 ÷ 30,00) In co 0,01 In
Zakres nastawczy napięcia rozruchowego
(0,00 ÷ 1,00) Un co 0,01 Un
Zakres nastawczy kąta charakterystycznego
(0 ÷ 90)° co 1° (ind.)
Uchyb gwarantowany wartości rozruchowych i pomiaru:
· prądu, napięcia
±2,5%
· kąta
±5°
Zakres temperatur pracy
· wykonanie standardowe
(268 ÷ 313)K/(-5 ÷ +40) °C
· wykonanie specjalne (S)
(263 ÷ 328)K/(-10 ÷ +55) °C
Wilgotność względna
· wykonanie standardowe
≤80%
· wykonanie specjalne (S)
≤93%
Stopień ochrony obudowy
IP40
Masa
0,8 kg
Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.)
75 x 100 x 120 mm
Kompatybilność elektromagnetyczna zgodnie z
PN-EN 50263
Izolacja zgodnie z
PN-EN 60255-5
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mZAZ-DC

Zabezpieczenie obwodów prądu stałego
Upn
PE

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
L
BZ

S3

S1 S2

S4

S5

S6

N

S7

Wejścia dwustanowe
ST1

ST2

mZAZ-DC

RS-485

1

2
Us

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Zabezpieczenie obwodów prądu stałego, typu mZAZ-DC, przeznaczone jest
do kontroli wartości średniej i skutecznej napięcia i prądu stałego w obwodach wzbudzenia maszyn synchronicznych, do wykrywania zwarć doziemnych
w obwodach prądu stałego i kontroli napięcia pomocniczego w obwodach
sterowniczych automatyki elektroenergetycznej. Urządzenie to należy do grupy
cyfrowych przekaźników zabezpieczeniowych serii mZAZ, integrujących w sobie funkcje pomiarowe, zabezpieczeniowe, sterownicze i rejestracyjne.
ZESTAW ZABEZPIECZEŃ
76
nadprądowe (avr) zwłoczne, trzystopniowe.
50/51 nadprądowe (rms) zwłoczne, dwustopniowe.
59
nadnapięciowe (avr) zwłoczne, dwustopniowe.
59
nadnapięciowe (rms) zwłoczne, dwustopniowe.
27
podnapięciowe (avr) zwłoczne, dwustopniowe.
62
zewnętrzne.
CHARAKTERYSTYCZNE CECHY ZESPOŁU
• Dwa wejścia pomiarowe (Idc, Udc).
• Dwa wejścia dwustanowe dla zabezpieczeń zewnętrznych (technologicznych)
albo do blokady działania wybranych zabezpieczeń, albo do zewnętrznego
kasowania sygnalizacji.
• 7 programowalnych przekaźników wyjściowych.
• Wyjście stykowe BZ do sygnalizacji awarii urządzenia lub braku napięcia
pomocniczego.
• Cztery banki nastaw.
• Formowany impuls sterujący na wyłączenie.
• Oprogramowanie SMiS do pełnej obsługi urządzenia przez PC.
• Sygnalizacja wewnętrzna najważniejszych stanów pracy urządzenia.
• Pomiar bieżących wartości wielkości wejściowych.
• Rejestracja zdarzeń.
• Rejestracja próbek i amplitud zakłóceń analogowych i binarnych.
• Rejestracja parametrów ostatniego zakłócenia.
• Testowanie i samokontrola poprawnego działania urządzenia.
• Zegar czasu rzeczywistego.
• Zdalna komunikacja szeregowa z komputerem PC lub systemem
nadrzędnym w standardzie RS-485.
• Ochrona przed nieuprawnionym dostępem.
• Technika cyfrowa zapewniająca wysoką stabilność, dokładność i pewność
działania.
Dostarczany z urządzeniem program obsługi SMiS umożliwia m. in. konfigurowanie zabezpieczeń, odczyt i wprowadzanie nastaw, kasowanie sygnalizacji,
prezentację graficzną wyników pomiarów oraz przeglądanie zapisów rejestratora.
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DANE TECHNICZNE
Prąd pomiarowy znamionowy:
Napięcie pomiarowe znamionowe Udcn
Napięcie pomocnicze Upn

Idcn=1 A albo Idcn=5 A
100 V
(24 V, 48 V/60 V) DC,
(110 V, 230 V) DC/AC
Sterujące napięcie zasilające Usn
zgodne z Upn
Zakresy nastawcze wybranych wielkości rozruchowych:
· prąd rozruchowy Ir
(0,20÷20,00) Idcn
albo (0,05÷5,00) Idcn
· napięcie rozruchowe Ur
(0,05÷1,20) Udcn
· czas opóźnienia zadziałania t
(0,00÷99,99) s
Czas własny zadziałania zabezpieczeń prądowych
Czas własny zadziałania zabezpieczeń napięciowych
Uchyb gwarantowany pomiaru prądu dla I=Idcn
Uchyb gwarantowany pomiaru napięcia dla U=Udcn
Uchyb gwarantowany pomiaru czasu
Pobór mocy w obwodzie prądowym dla I=Idcn
Pobór mocy w obwodzie napięciowym dla U=Udcn
Pobór mocy w obwodach napięcia pomocniczego
Obciążalność trwała obwodu prądowego
Wytrzymałość cieplna obwodu prądowego (1s)
Wytrzymałość dynamiczna obwodu prądowego
Wytrzymałość cieplna obwodów napięciowych
- ciągła
- krótkotrwała (10s)

<30 ms
<100 ms
1%
0,5%
1% ±10 ms
≤0,5 W
≤1W
≤6 W
4 Idcn
80 Idcn
200 Idcn
1,2 Udcn
1,5 Udcn

Zdolność łączeniowa przekaźników wykonawczych (RM699):
· dla prądu stałego o napięciu U=250 V
- przy obciążeniu rezystancyjnym
- przy obciążeniu indukcyjnym, L/R=40 ms
· dla prądu przemiennego o napięciu U=250 V, 50 Hz
- przy obciążeniu indukcyjnym, cosφ=0,4
Obciążalność trwała
Zakres temperatur pracy
Zakres temperatur magazynowania
Wilgotność względna
Stopień ochrony obudowy
Masa
Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.)
Kompatybilność elektromagnetyczna zgodnie z
Izolacja zgodnie z 	

0,3 A
0,1 A
3A

6A
(253÷328)K/(-20÷55) °C
(248÷343)K/(-25÷70) °C
do 80%
IP40
ok. 0,7 kg
75 x 100 x 120 mm
PN-EN 60255-26
PN-EN 60255-27

PRZEKAŹNIKI ELEKTROENERGETYCZNE

RFT-451

Zabezpieczenie częstotliwościowe

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Zabezpieczenie stosowane w automatyce zabezpieczeniowej generatorów
oraz w układach samoczynnego częstotliwościowego odciążenia (SCO) dla
utrzymania stabilnej pracy systemu energetycznego.
ZESTAW ZABEZPIECZEŃ
81
podczęstotliwościowe lub nadczęstotliwościowe zwłoczne (f)
81S stromościowe zwłoczne, reagujące na pochodną częstotliwości (df/dt)
81S stromościowe bezzwłoczne, reagujące na pochodną częstotliwości,
aktywne po pobudzeniu zabezpieczenia 81 (f+df/dt)
81SA przyrostowe bezzwłoczne, reagujące na średnią prędkość zmian częstotliwości, aktywne po pobudzeniu zabezpieczenia 81 (f+Δf/Δt)
CHARAKTERYSTYCZNE CECHY ZABEZPIECZENIA
• 4 niezależne bloki zabezpieczeń, każdy z możliwością programowego
wyboru do czterech różnych zabezpieczeń z powyższego zestawu.
• Automatyka SPZ po SCO.
• Wejściowy układ pomiarowy (pomiar napięcia albo prądu) zapewniający
prawidłowe działanie zabezpieczenia również podczas stanów zwarciowych
w systemie energetycznym.
• Pomiar bieżących wartości napięcia, prądu i częstotliwości.
• Rejestrator 54 rozróżnialnych zdarzeń o pojemności do 300 zapisów.
• Formowany impuls sterujący na zadziałanie.
• 2 wejścia dwustanowe dla blokady działania przekaźników
częstotliwościowych lub do współpracy z zabezpieczeniami zewnętrznymi
(konfiguracja programowa).
• Wyświetlacz LCD oraz klawiatura umożliwiające pełną obsługę
zabezpieczenia.
• Sygnalizacja optyczna (diody LED):
- pobudzenia i zadziałania zabezpieczenia,
- spełnionych warunków prawidłowego pomiaru częstotliwości (napięcie
pomiarowe większe od 0,1 Un lub prąd pomiarowy większy od 2In),
- zewnętrznej blokady działania zabezpieczenia,
- poprawnej pracy zabezpieczenia.
• 5 programowalnych przekaźników wyjściowych (S1÷S5).
• Wyjście stykowe sygnalizacji uszkodzenia zasilacza lub braku napięcia
pomocniczego (BZ).
• Samokontrola poprawnego działania zabezpieczenia.
• Łącze RS-485 do zdalnej komunikacji szeregowej w protokole MODBUS
(opcja).
• Obudowa do montażu na szynie TS35 lub natablicowa z możliwością
przystosowania do montażu zatablicowego.

DANE TECHNICZNE
Prąd pomiarowy znamionowy In
Napięcie pomiarowe znamionowe Un
Częstotliwość znamionowa
Pomocnicze napięcie zasilające i sterujące
Zakresy nastawcze:
- f

1 A lub 5 A
100 V lub 230 V
50 Hz
24 V DC
od 48 do 60 V DC
od 110 do 230 V DC/AC

(40÷60) Hz co 0,05 Hz
uchyb gwarantowany pomiaru ±0,01 Hz
- df/dt
(-10÷+10) Hz/s co 0,05 Hz/s
uchyb gwarantowany pomiaru ±0,01 Hz
- f+df/dt
(0,1÷10) Hz/s co 0,05 Hz/s
uchyb gwarantowany pomiaru ±0,01 Hz
- f+Δf/Δt
Δf=(0,2÷10) Hz co 0,05 Hz
uchyb gwarantowany pomiaru ±0,02 Hz
Δt=(0,02÷2) s cp 0,01 s
klasa dokładności 1%
Zakresy nastawcze czasu zadziałania
(0÷99,9) s
Pobór mocy w obwodach pomiarowych
≤0,5 VA
Pobór mocy w obwodach napięcia pomocniczego
≤6 W
Uchyb gwarantowany pomiaru napięcia
2,5%
Uchyb gwarantowany pomiaru prądu
2,5%
Uchyb gwarantowany pomiaru czasu
1% ±5 ms
Czas własny zadziałania
≤100 ms
Obciążalność trwała obwodu prądowego
2,2 In
Wytrzymałość cieplna obwodów prądowych (1s)
80 In
Wytrzymałość dynamiczna obwodów prądowych
200 In
Zdolność łączeniowa przekaźników wykonawczych (S2÷S5):
- obciążalność prądowa trwała
5A
- moc łączeniowa w kategorii AC1
<2000 VA
- otwieranie obwodu przy obciążeniu indukcyjnym (L/R≤40 ms)
0,12 A/250 V DC
Zdolność łączeniowa przekaźników sygnalizacyjnych (S1, BZ):
- obciążalność prądowa trwała
6A
- moc łączeniowa w kategorii AC1
1500 VA
- otwieranie obwodu przy obciążeniu DC1: 28/220 V
6/0,16 A
Zakres temperatur pracy
(268÷313)K/(-5÷40) °C
Wilgotność względna
do 80%
Stopień ochrony obudowy
IP40
Masa
0,8 kg
Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.)
75 x 100 x 120 mm
Kompatybilność elektromagnetyczna zgodnie z
PN-EN 50263
Izolacja zgodnie z
PN-EN 60255-5
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RFT-451 A

Zabezpieczenie częstotliwościowe i napięciowe

Opcja

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Zabezpieczenie częstotliwościowe i napięciowe RFT-451 A jest przeznaczone
do stosowania w automatyce zabezpieczeniowej generatorów oraz w układach samoczynnego częstotliwościowego i napięciowego odciążania (SCO,
SNO), dla utrzymania stabilnej pracy systemu. Konstrukcja urządzenia wykorzystująca technikę cyfrową zapewnia wysoką dokładność, stabilność i pewność działania.
ZESTAW ZABEZPIECZEŃ
81
częstotliwościowe zwłoczne (f)
81S
stromościowe zwłoczne, reagujące na pochodną częstotliwości (df/dt)
81, 81S częstotliwościowe (f) oraz stromościowe reagujące na pochodną
częstotliwości (df/dt), z logiką AND/OR
81, 81SA częstotliwościowe (f) oraz przyrostowe reagujące na średnią prędkość zmian częstotliwości (Δf/Δt), z logiką AND/OR
27/59
podnapięciowe / nadnapięciowe zwłoczne, trójfazowe
CHARAKTERYSTYCZNE CECHY ZABEZPIECZENIA
• Trójfazowy wejściowy układ pomiarowy napięcia.
• Pięć niezależnych stopni zabezpieczeń częstotliwościowych, każdy
z możliwością programowego wyboru do czterech zabezpieczeń.
• Trzy niezależne stopnie zabezpieczeń napięciowych, każdy z możliwością
programowego wyboru typu.
• Automatyka SPZ po SCO.
• Blokada napięciowa dla zabezpieczeń częstotliwościowych.
• Formowany impuls sterujący na zadziałanie.
• Sygnalizacja optyczna najważniejszych stanów pracy urządzenia.
• Pomiar bieżących wartości napięcia i częstotliwości.
• Trzy wejścia dwustanowe dla zabezpieczeń zewnętrznych lub do blokady
działania wybranych zabezpieczeń.
• 7 programowalnych przekaźników wyjściowych.
• Zegar czasu rzeczywistego.
• Rejestrator 62 rozróżnialnych zdarzeń o pojemności do 300 zapisów.
• Wyświetlacz LCD oraz klawiatura umożliwiająca pełną obsługę zabep.
• Wyjście stykowe sygnalizacji uszkodzenia zasilacza lub braku napięcia
pomocniczego.
• Łącze RS485 do zdalnej kom. szeregowej w protokole MODBUS (opcja).
• Samokontrola poprawnego działania zabezpieczenia.
• Obudowa do montażu na szynie TS35 lub natablicowa z możliwością
przystosowania do montażu zatablicowego.
Urządzenie typu RFT-451 A jest cyfrowym zabezpieczeniem częstotliwościowym i napięciowym. Wielkościami mierzonymi są: wartość skuteczna napięcia
wejściowego, częstotliwość tego napięcia oraz jej pochodna i średnia prędkość zmian częstotliwości. Jeżeli chociaż jedna z wielkości pomiarowych przekroczy wartość nastawczą wprowadzoną przez użytkownika to, w zależności
od konfiguracji, następuje odpowiednia reakcja zabezpieczenia. Za pomocą
opcjonalnego interfejsu komunikacyjnego udostępniane są mierzone wartości
wielkości wejściowych, stan wejść i wyjść, stan przekaźników pomiarowych
oraz zapisy rejestratorów. Dostarczany z urządzeniem program obsługi umożliwia konfigurowanie zabezpieczenia, odczyt i wprowadzanie nastaw, kasowanie sygnalizacji, prezentację graficzną wyników pomiarów oraz przeglądanie
zapisów rejestratora.
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DANE TECHNICZNE
Napięcie pomiarowe znamionowe Un
Częstotliwość znamionowa
Pomocnicze napięcie zasilające Upn

100 V albo 230 V
50 Hz
24 V DC, od 48 V do 60 V DC,
od 110 V do 230 V DC/AC
Zakresy nastawcze zabezpieczeń częstotliwościowych:
- f
(40 ÷ 65) Hz
- df/dt
(-10 ÷ +10) Hz/s
- f AND/OR df/dt
(40 ÷ 65) Hz i (0,1 ÷ 10) Hz/s
- f AND/OR Δf/Δt
(40 ÷ 65) Hz i (0,2 ÷ 10) Hz/s
Zakres nastawczy napięcia rozruchowego
(5 ÷ 200) V co 0,1V dla Un=100 V
(10 ÷ 460) V co 0,1 V dla Un=230 V
Zakres nastawczy blokady napięciowej dla zabezpieczeń częstotliwościowych
Ubl (0,1 ÷ 0,8) Un co 0,1 Un
Zakresy nastawcze czasu zadziałania:
- (0,00 ÷ 99,99) s co 0,01s
dla przekaźnika częstotliwościowego
stromościowego i napięciowego
- (0,02 ÷ 2) s
dla przekaźnika reagującego na średnią wartość
zmian częstotliwości
Uchyb gwarantowany pomiaru częstotliwości
0,01 Hz
Uchyb gwarantowany pomiaru df/dt
0,1 Hz/s
Uchyb gwarantowany pomiaru Δf
0,02Hz
Uchyb gwar. pom. napięcia (fn=50 Hz)
0,5% w zakresie (0,8÷2,0) Un
1% w zakresie (0,2÷0,8) Un
2,5% w zakresie (0,05÷0,2) Un
Uchyb gwarantowany przekaźników czasowych
1%
Pobór mocy w obwodach pomiarowych
≤1 VA/wejście
Pobór mocy w obwodach napięcia pomocniczego
≤6 W
Czas własny zadziałania zabezp. podczęstotliwościowych
≤100 ms
Czas własny zadziałania zabezp. nadczęstotliwościowych
≤120 ms
Czas własny zadziałania zabezp. stromościowego
(0,10 ÷ 0,64) Hz/s <500 ms
(0,65 ÷ 1,62) Hz/s <260 ms
(1,63 ÷ 4,02) Hz/s <200 ms
(4,03 ÷ 10,0) Hz/s <180 ms
Czas własny zadziałania zabezpieczeń napięciowych
≤60 ms
Czas powrotu zabezpieczeń częstotliwościowych (f)
≤100 ms
Czas powrotu zabezpieczeń napięciowych
≤100 ms
Obciążalność trwała obwodów napięciowych
2,2 Un
Zdolność łączeniowa przekaźników wykonawczych (RM699):
- obciążalność prądowa trwała
6A
- maksymalna moc łączeniowa w kategorii AC1
1500 VA/250 V
- otw. obwodu przy obciąż. DC1: 28 V/220 V
6/0,16 A
- otw. obwodu przy obciąż. indukcyjnym (L/R ≤40 ms)
0,1 A/250 V DC
Zakres temperatur pracy
Wilgotność względna
Stopień ochrony obudowy
Masa
Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.)
Kompatybilność elektromagnetyczna zgodnie z
Izolacja zgodnie z

(268÷313)K (-5÷40) °C
do 80%
IP40
ok. 0,8 kg
75 x 100 x 120 mm
PN-EN 50263
PN-EN 60255-5

PRZEKAŹNIKI ELEKTROENERGETYCZNE

mZAZ-Pz

Zabezpieczenie od mocy zwrotnej

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Zabezpieczenie od mocy zwrotnej reaguje na zmianę kierunku mocy czynnej w układach trójfazowych i przeznaczone jest do stosowania w układach
elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej do ochrony generatorów
przed skutkami pracy silnikowej. Urządzenie to integruje w sobie funkcje zabezpieczeniowe, pomiarowe, sterownicze i rejestracyjne.
ZESTAW ZABEZPIECZEŃ
32R od mocy zwrotnej zwłoczne niezależne, dwustopniowe
27/59 napięciowe międzyfazowe zwłoczne niezależne, dwustopniowe
50/51 nadprądowe zwłoczne niezależne, trójstopniowe
81
częstotliwościowe bezzwłoczne/zwłoczne, trzystopniowe
62
współpraca z zabezpieczeniami zewnętrznymi.
CHARAKTERYSTYCZNE CECHY ZABEZPIECZENIA
• Czterowejściowy (Un=100 V) albo dwuwejściowy (Un=400 V) układ
pomiarowy.
• Pomiar bieżących wartości prądów, napięć i kątów fazowych.
• Zegar czasu rzeczywistego.
• Rejestrator zdarzeń o pojemności do 500 zapisów.
• Rejestrator parametrów ostatniego zakłócenia.
• Rejestrator próbek i amplitud zakłóceń analogowych i binarnych.
• Liczniki zadziałań, dedykowane.
• Dwa wejścia dwustanowe dla zabezpieczeń zewnętrznych, z możliwością
wykorzystania do blokady działania wybranych zabezpieczeń albo zdalnego
kasowania sygnalizacji wewnętrznej.
• Formowany impuls sterujący na zadziałanie
• Wyświetlacz LCD (2x16) oraz klawiatura umożliwiająca pełną obsługę
zabezpieczenia.
• Sygnalizacja optyczna (diody LED) pobudzenia i zadziałania zabezpieczeń,
ciągłości obwodów pomiarowych, przekroczenia wartości granicznej prądu
kumulowanego wyłącznika oraz poprawnej pracy zabezpieczenia
• Siedem programowalnych przekaźników wyjściowych (S1÷S7).
• Łącze RS-485 do zdalnej komunikacji szeregowej w protokole MODBUSRTU.
• Samokontrola poprawnego działania zabezpieczenia.
• Obudowa do montażu na szynie TS35 lub natablicowa z możliwością
przystosowania do montażu zatablicowego.
Wielkościami pomiarowymi są prądy i napięcia wejściowe (IL1, IL2, U23, U31
dla Un=100 V albo IL1, U23 dla Un=400 V). Na podstawie wielkości wejściowych obliczana jest wartość mocy zwrotnej oraz wartość częstotliwości
napięcia wyliczana jako wartość średnia częstotliwości napięć wejściowych.
Jeżeli chociaż jedna z wielkości pomiarowych lub obliczeniowych przekroczy
wartość nastawczą wprowadzoną przez użytkownika to następuje odpowiednia reakcja zabezpieczenia, zgodna z algorytmami funkcji zabezpieczeniowych
zaimplementowanych w urządzeniu. Za pomocą interfejsu komunikacyjnego
udostępniane są m. in. mierzone i obliczone wartości prądów i ich kątów fazowych, stan wejść i wyjść, stan przekaźników wyjściowych oraz zapisy rejestratorów. Dostarczany z urządzeniem program obsługi SMiS umożliwia m.
in. konfigurowanie zabezpieczeń, odczyt i wprowadzanie nastaw, kasowanie
sygnalizacji, prezentację graficzną wyników pomiarów oraz przeglądanie zapisów rejestratora.

DANE TECHNICZNE
Prąd pomiarowy znamionowy In
Napięcie znamionowe Un
Częstotliwość znamionowa
Pomocnicze napięcie zasilające Upn

1 A albo 5 A
100 V albo 400 V
50 Hz
24 V DC, od 48 V do 60 V DC,
110 V DC/AC, 230 V DC/AC
Sterujące napięcie zasilające Usn
zgodne z Upn
Zakresy nastawcze i parametry dla zabezpieczenia „32R”:
- moc zwrotna rozruchowa
Pr = (0,000 ÷ 1,200) Pn
- kąt maksymalnej czułości
α = (0,0 ÷ 360,0)˚
- współczynnik powrotu
kp = 0,60 ÷ 0,99
- uchyb gwarantowany pomiaru mocy
2,5%
- graniczne kąty rozruchowe
φ1= - α + 90˚, α2= α - 90˚ (±1,5˚)
Zakresy nastawcze i parametry dla zabezpieczenia „27/59”:
- napięcie rozruchowe
Ur = (0,05 ÷ 1,20) Un
- zakres pomiarowy napięcia
U=(0÷144) V (Un=100 V)
U=(0÷500) V (Un=400 V)
- uchyb gwarantowany pomiaru napięcia
δ ≤0,5% dla U=(0,8 ÷ 1,2) Un
Zakresy nastawcze i parametry dla zabezpieczenia „50/51”:
- prąd rozruchowy
(0 ÷ 3,00) In
- zakres pomiarowy prądu
I=(0÷3) In
- uchyb gwarantowany pomiaru prądu
δ ≤1% dla I=In
Zakresy nastawcze i parametry dla zabezpieczenia „81”:
- rodzaj pracy:
nadczęstotliwościowy albo podczęstotliwościowy
- zakres nastawczy częstotliwości
(40,0 ÷ 65,0) Hz co 0,05Hz
- uchyb gwarantowany pomiaru częstotliwości
0,01 Hz
Zakres nastawczy czasu zadziałania
t =(0,00 ÷ 99,99) s
Uchyb gwarantowany pomiaru czasu
1% ±10 ms
Pobór mocy w obwodach pomiarowych
≤0,5 VA/fazę (Un=100 V)
≤1 VA/fazę (Un=400 V)
Pobór mocy w obwodach napięcia pomocniczego
≤5 W
Obciążalność trwała obwodu prądowego
4 In
Wytrzymałość cieplna obwodu prądowego (1s)
80 In
Wytrzymałość dynamiczna obwodu prądowego
200 In
Wytrzymałość cieplna obwodu napięciowego:
- ciągła
1,2 Un
- krótkotrwała (10s)
1,44 Un
Zdolność łączeniowa przekaźników wykonawczych:
· dla prądu stałego o napięciu U=250 V
- przy obciążeniu rezystancyjnym
- przy obciążeniu indukcyjnym, L/R=40 ms
· dla prądu przemiennego o napięciu U=250 V, 50 Hz
- przy obciążeniu indukcyjnym, cosφ=0,4
· obciążalność trwała
Zakres temperatur pracy
Wilgotność względna
Stopień ochrony obudowy
Masa
Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.)
Kompatybilność elektromagnetyczna zgodnie z
Izolacja zgodnie z

0,3 A
0,1 A
3A
6A

(253÷328)K/(-20÷55) °C
do 80%
IP40
ok. 0,7 kg
75 x 100 x 120 mm
PN-EN 60255-26
PN-EN 60255-5
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PRZEKAŹNIKI ELEKTROENERGETYCZNE

RPz-410

Przekaźnik mocy zwrotnej

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Przekaźnik reagujący na zmianę kierunku mocy czynnej w układzie trójfazowym symetrycznym, stosowany jako zabezpieczenie generatorów przed skutkami pracy silnikowej. Konstrukcja urządzenia wykorzystująca technikę cyfrową zapewnia wysoką dokładność, stabilność i pewność działania.
ZESTAW ZABEZPIECZEŃ
32R od mocy zwrotnej
CHARAKTERYSTYCZNE CECHY PRZEKAŹNIKA
• Dwuwejściowy układ pomiarowy.
• Dwustanowe wejście przyspieszające, powodujące bezzwłoczne działanie
przekaźnika.
• Wyświetlacz LED i klawiatura umożliwiające pełną obsługę przekaźnika.
• Sygnalizacja optyczna (diody LED) pobudzenia i zadziałania przekaźnika,
pojawienia się mocy zwrotnej oraz stanu blokady przekaźnika czasowego
(przyspieszenie działania przekaźnika) i obecności na zaciskach
pomocniczego napięcia zasilającego.
• Wyjścia stykowe pobudzenia (K1) i zadziałania (K2, K3) przekaźnika.
• Obudowa do montażu na szynie TS35 lub natablicowa z możliwością
przystosowania do montażu zatablicowego.
Przekaźnik RPz-410 kontroluje wartość mocy zwrotnej prądu sinusoidalnie
przemiennego o częstotliwości przemysłowej (50 Hz) i porównuje tę wartość
z wartością nastawczą mocy - wprowadzoną przez użytkownika. Gdy wartość
mocy zwrotnej jest większa od wartości nastawczej następuje pobudzenie i po
nastawionym czasie – zadziałanie przekaźnika. Dodatkowo urządzenie wyposażone jest w dwustanowe wejście przyspieszające, powodujące bezzwłoczne działanie przekaźnika po podaniu zewnętrznego napięcia blokującego. Do
układu pomiarowego przekaźnika należy doprowadzić dowolny prąd fazowy
generatora oraz napięcie międzyprzewodowe faz pozostałych. W przypadku
generatorów wysokiego napięcia obwód napięciowy przekaźnika należy przyłączyć za pośrednictwem przekładników napięciowych.

60

DANE TECHNICZNE
Prąd pomiarowy znamionowy In
Napięcie pomiarowe znamionowe Un
Częstotliwość znamionowa
Pomocnicze napięcie zasilające Upn

5A
100 V albo 400 V
50 Hz
24 V DC, od 48 V do 60 V DC,
od 110 V do 230 V DC/AC
Zakres nastawczy mocy rozruchowej
(0,0÷99,9) W
Uchyb gwarantowany pomiaru mocy zwrotnej przy kącie charakterystycznym
5%
Zakres nastawczy czasu zadziałania
(0÷99) s
Stały kąt charakterystyczny
-90°
Stałe graniczne kąty rozruchowe
φ1=-1800, φ2=00
Pobór mocy w obwodzie prądowym pomiarowym
≤0,5 VA
pobór mocy w obwodzie napięciowym pomiarowym
≤0,8 VA
Pobór mocy w obwodach napięcia pomocniczego
≤6 W
Dopuszczalna długotrwała wartość napięcia
1,2 Un
Wytrzymałość cieplna obwodów napięciowych (10s)
1,5 Un
Obciążalność trwała obwodu prądowego
2,2 In
Wytrzymałość cieplna obwodu prądowego (1s)
80 In
Wytrzymałość dynamiczna obwodu prądowego
200 In
Zdolność łączeniowa przekaźników wykonawczych:
· dla prądu stałego o napięciu U=250 V
- przy obciążeniu rezystancyjnym
- przy obciążeniu indukcyjnym L/R=40 ms
· dla prądu przemiennego o napięciu U=250 V, 50 Hz
- przy obciążeniu indukcyjnym cosφ=0,4
· obciążalność trwała
Zakres temperatur pracy
Wilgotność względna
Stopień ochrony obudowy
Masa
Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.)
Kompatybilność elektromagnetyczna zgodnie z
Izolacja zgodnie z

0,3 A
0,12 A
3A
5A

(268÷313)K/(-5÷40) °C
do 80%
IP40
0,8 kg
75 x 100 x 120 mm
PN-EN 50263
PN-EN 60255-5

PRZEKAŹNIKI ELEKTROENERGETYCZNE

RCN-301

Przekaźnik kontroli ciągłości napięciowych obwodów licznikowych

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Przekaźnik nadprądowy do kontroli prądu w napięciowych obwodach układów
pomiarowych przeznaczony jest do kontroli ciągłości napięciowych obwodów
licz-ników energii elektrycznej współpracujących z przekładnikami napięciowymi.
PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI
• Zabezpieczenie 37 - podprądowe zwłoczne.
• Trójwejściowy układ pomiarowy w postaci indukcyjnych czujników
prądowych o małej impedancji, przystosowanych do włączenia w szereg
z napięciowymi obwo-dami kontrolowanymi.
• Dwa wykonania urządzenia: RCN-301 alboRCN-301/s, różniące się ilością
wyjść stykowych.
• Wewnętrzny rezystor dociążający (opcja) dla układu „gwiazda z uziemioną
fazą L2”.
• Sygnalizacja optyczna zadziałania przekaźnika oraz obecności na zaciskach
po-mocniczego napięcia zasilającego.
• Wyjścia stykowe zadziałania przekaźnika.
• Układ „TEST” do kontroli sprawności przekaźnika.
ZASADA DZIAŁANIA
Prądy w każdym z obwodów kontrolowanych po uśrednieniu są porównywane z wartością progową, wynikającą ze znamionowej czułości prądowej przekaźnika. Jeżeli wartości prądów w obwodach kontrolowanych są większe od
znamiono-wej czułości prądowej RCN-301, następuje bezzwłoczne zadziałanie elektromagne-tycznego przekaźnika w układzie wykonawczym urządzenia.
Jeżeli wartość chociaż jednego z prądów w obwodach kontrolowanych jest
mniejsza od znamionowej czuło-ści prądowej, przy wartości tego prądu równej
prądowi zadziałania, następuje pobu-dzenie i po czasie ok. 10s - zadziałanie
przekaźnika RCN-301. Zadziałanie urządzenia powoduje odwzbudzenie elektromagnetycznego przekaźnika wykonawczego oraz zaświecenie diody LED
w układzie sygnalizacji. Układ sygnalizacji działa z podtrzyma-niem i przystosowany jest do kasowania po zaniku przyczyny pobudzenia.
OZNACZENIE (CZUŁOŚĆ):
RCN  301(/s)-xxx
		
		
		
		
		
		
		
		

XXX = 005
010
015
025
05
10
20
40
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DANE TECHNICZNE
Napięcie pomiarowe znamionowe
≤ 230 V
Prąd pomiarowy znamionowy In
2A
Częstotliwość znamionowa
50 Hz
Napięcie pomocnicze
zasilające Upn od 110 V do 230 V DC/AC
Zakres roboczy napięcia pomocniczego Up
(0,8 ÷1,1) Upn
Czułość prądowa Ic
0,5 mA albo: 1 mA; 1,5 mA; 2,5 mA; 5 mA;
10 mA; 20 mA; 40 mA; 60 mA
Impedancja wejściowa obwodów prądowych
<12 mΩ dla czułości prądowej < 5 mA
<20mΩ dla czułości prądowej ≥5 mA
Obciążalność trwała obwodów prądowych
2,2 In
Wytrzymałość cieplna obwodów prądowych (1s)
10 In
Wytrzymałość dynamiczna obwodów prądowych
25 In
Pobór mocy w obwodzie napięcia pomocniczego zasilającego
≤4 W/VA
Uchyb gwarantowany pomiaru prądu
10%
Uchyb gwarantowany pomiaru czasu
1% ±5 ms
Czas zadziałania
≤10s lub wg zamówienia
Czas powrotu
≤100 ms
Zdolność łączeniowa przekaźników wykonawczych RM96P:
- dla prądu stałego o napięciu U=250 V
- przy obciążeniu rezystancyjnym
0,3 A
- przy obciążeniu indukcyjnym L/R=40 ms
0,12 A
- obciążalność prądowa trwała zestyku
5A
- dla prądu przemiennego o napięciu U=250 V / 50 Hz
- przy obciążeniu indukcyjnym cos φ=0,4
3A
- obciążalność prądowa trwała zestyku
5A
Zakres temperatur pracy
268÷313 K, (-20÷55) °C
Wilgotność względna (bez kondensacji)
do 80%
Stopień ochrony obudowy
IP40
Masa
0,45 kg
Wymiary (LxHxG)
75 x 55 x 120 mm
Kompatybilność elektromagnetyczna zgodnie z
PN-EN 60255-26
Izolacja zgodnie z
PN-EN 60255-27

Ic = 0,5 mA
Ic = 1 mA
Ic = 1,5 mA
Ic = 2,5 mA
Ic = 5 mA
Ic = 10 mA
Ic = 20 mA
Ic = 40 mA
Ic = 60 mA

Schemat przekaźnika w wersji RCN-301/s

61
61

PRZEKAŹNIKI ELEKTROENERGETYCZNE

RTo-2

Przekaźnik czasowy z opóźnionym odpadem

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Przekaźnik czasowy z opóźnionym odpadem przeznaczony do stosowania
w układach automatyki i zabezpieczeń. Przekaźnik reaguje z opóźnieniem na
zanik napięcia sterującego, którym jest napięcie zasilające na jego zaciskach.
Konstrukcja urządzenia wykorzystująca technikę cyfrową zapewnia wysoką
dokładność, stabilność i pewność działania.
ZESTAW ZABEZPIECZEŃ
02
przekaźnik czasowy z opóźnionym odpadem
CHARAKTERYSTYCZNE CECHY PRZEKAŹNIKA
• Przekaźnik nie wymaga dodatkowego źródła zasilania. Bez względu na
długość stanu beznapięciowego, sygnał sterujący o czasie trwania 50 ms
wystarcza do wykonania pełnego cyklu pracy z opóźnieniem odpadu do
10s.
• Wyjścia stykowe pobudzenia od zaniku napięcia sterującego (K1)
i zadziałania (K2,K3) przekaźnika.
• Obudowa do montażu na szynie TS35 lub natablicowo.
Położenie styków przekaźnika na schemacie (rysunek powyżej) przedstawia
stan przed pobudzeniem (brak napięcia sterującego na zaciskach wejściowych).
Podanie napięcia sterującego Usn na zaciski wejściowe przekaźnika, powoduje pobudzenie przekaźników wyjściowych. Z chwilą zaniku napięcia sterującego, następuje bezzwłoczne przełączenie styków przekaźnika K1, a po upływie
nastawionego opóźnienia działania powrót styków przekaźników K2, K3 do
położenia wyjściowego.

DANE TECHNICZNE
Sterujące napięcie zasilające Usn 48 V DC/AC
albo 110 V DC/AC
albo od 220 do 230 DC/AC
Pobór mocy:
· impuls prądowy 50 ms po podaniu napięcia zasilającego ≤200 mA
· długotrwale
≤2,5 VA
Minimalny długość impulsu sterującego
50 ms
Zakres nastawczy czasu zadziałania
(0÷9,9) s*)
Uchyb gwarantowany pomiaru czasu
1 =% ±10 ms
Czas przełączania styków po podaniu napięcia sterującego:
· styki z opóźnionym odpadem
· styk bezzwłoczny
· czas zakończenia powrotu styków bezzwłocznych

≤30 ms
≤20 ms
≤30 ms

Zdolność łączeniowa przekaźników wykonawczych:
· dla prądu stałego o napięciu U=250 V
- przy obciążeniu rezystancyjnym
0,3 A
- przy obciążeniu indukcyjnym L/R=40 ms
0,12 A
· dla prądu przemiennego o napięciu U=250 V, 50 Hz
- przy obciążeniu indukcyjnym cosφ=0,4
3A
· obciążalność trwała
5A
Zakres temperatur pracy
(268÷313)K/(-5÷40) °C
Wilgotność względna
do 80%
Stopień ochrony obudowy
IP40
Masa
0,3 kg
Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.)
75 x 45 x 120 mm
Kompatybilność elektromagnetyczna zgodnie z
PN-EN 50263
Izolacja zgodnie z
PN-EN 60255-5
*) Istnieje możliwość wykonania specjalnego (RTo-2+) z czasem odpadu większym (do 30s), po wcześniejszym uzgodnieniu parametrów z producentem.
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PRZEKAŹNIKI ELEKTROENERGETYCZNE

RT-4..

Przekaźnik czasowy

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Przekaźnik czasowy przeznaczony do stosowania w układach automatyki
i zabezpieczeń, reagujący na pojawienie się napięcia sterującego, którym jest
napięcie zasilające na jego zaciskach. Konstrukcja urządzenia wykorzystująca
technikę cyfrową zapewnia wysoką dokładność, stabilność i pewność działania.
ZESTAW ZABEZPIECZEŃ
02
przekaźnik czasowy
CHARAKTERYSTYCZNE CECHY PRZEKAŹNIKA
· Cztery tryby pracy:
A - opóźnienie działania,
B - ograniczenie czasu trwania sygnału, czyli bezzwłoczne generowanie
impulsu o nastawialnym czasie trwania (szerokości),
C - generowanie cyklu symetrycznego przerwa/praca o nastawialnym
okresie,
D - generowanie cyklu symetrycznego praca/przerwa o nastawialnym
okresie.
· Dwa wejścia (beznapięciowe, zwierane) blokady działania przekaźnika (tylko w RT-41x):
- zatrzymania odmierzania czasu i kontynuacji po zdjęciu blokady,
- blokady działania przekaźnika z jednoczesnym kasowaniem wcześniej
odmierzonego czasu.
· Sygnalizacja optyczna pobudzenia od pojawienia się napięcia sterującego
i zadziałania przekaźnika.
· Obudowa do montażu na szynie TS35 lub natablicowa.
Po podaniu na styki wejściowe przekaźnika napięcia sterującego, przełączane
są styki bezzwłoczne (tylko w RT-41x i RT-43x) oraz rozpoczyna się wykonywanie cyklu dla styków zwłocznych zgodnie z nastawionym trybem pracy (patrz
poniższy rysunek). Z chwilą zaniku napięcia sterującego następuje powrót
wszystkich styków do stanu początkowego.

DANE TECHNICZNE
Sterujące napięcie zasilające Usn

Pobór mocy
Zakres nastawczy czasu zadziałania
· w podzakresach
· z rozdzielczością
Uchyb gwarantowany pomiaru czasu
Rozrzut czasu działania:
· dla zasilaniem napięciem stałym
· dla zasilania napięciem przemiennym
Czas zakończenia powrotu
Czas przełączania styków bezzwłocznych
Parametry styków sterujących:
· rezystancja styku

24 V DC/AC
albo 48 V DC/AC
albo 60 V DC/AC
albo od 110 do 127V DC/AC
albo od 220 do 230 V DC/AC
≤2 VA
od 50 ms do 1000h
(1,10,100,1000)•(s,min,h)
co 1% zakresu
±(0,1% • tnast+10 ms)
±(0,1% • tnast+5 ms)
±(0,1% • tnast+10 ms)
≤50 ms
≤20 ms

<2kΩ dla styku zamkniętego
>50kΩ dla styku otwartego
· napięcie na otwartym wejściu przekaźnika
≤5.5V
· maksymalny prąd płynący przez zaciski sterujące
0,1 mA
Zdolność łączeniowa przekaźników wykonawczych:
· dla prądu stałego o napięciu U=250 V
- przy obciążeniu rezystancyjnym
0,3 A
- przy obciążeniu indukcyjnym L/R=40 ms
0,12 A
· dla prądu przemiennego o napięciu U=250 V, 50 Hz
- przy obciążeniu indukcyjnym cosφ=0,4
3A
· obciążalność trwała
5A
Zakres temperatur pracy
(268÷313)K/(-5÷40) °C
Wilgotność względna
do 80%
Stopień ochrony obudowy
IP40
Masa
0,3 kg
Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.)
75 x 45 x 120 mm
Kompatybilność elektromagnetyczna zgodnie z
PN-EN 50263
Izolacja zgodnie z
PN-EN 60255-5
Oznaczenie:

RT-4xx
1 – Usn = od 220 do 230 V DC/AC
2 – Usn = od 110 do 127 V DC/AC
3 – Usn = 60 V DC/AC
4 – Usn = 48 V DC/AC
5 – Usn = 24 V DC/AC
Oznaczenie zależne od schematu połączeń zewnętrznych
(rysunek powyżej):
1 – 1 styk zwłoczny, 1 styk bezzwłoczny, wejścia sterujące
2 – 4 styki zwłoczne
3 – 2 styki zwłoczne, 2 styki bezzwłoczne
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REZYSTORY DOCIĄŻAJĄCE

RDZ-1

Rezystory do eliminacji ferrorezonansu w sieciach SN

232

171

131

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Najczęstszą przyczyną uszkodzeń przekładników napięciowych instalowanych
w układach elektroenergetycznych średnich napięć (SN) są drgania ferrorezonansowe. Nieliniowy charakter tych układów utrudnia analizę tego zjawiska.
W układzie elektroenergetycznym do drgań ferrorezonansowych dochodzi
w wyniku szeregowego lub równoległego połączenia liniowej pojemności oraz
nieliniowej indukcyjności, co może być przyczyną jego wystąpienia. W zależności od sposobu połączenia elementów układu, dochodzi w przypadku
połączenia szeregowego do ferrorezonansu napięć, natomiast przy połączeniu równoległym do ferrorezonansu prądów. Z praktycznego punktu widzenia
w układach elektroenergetycznych nieliniową indukcyjność stanowi najczęściej
indukcyjność odwzorowująca zjawisko magnesowania rdzenia transformatora oraz przekładników napięciowych. Rezystory RDZ-1 służą do eliminacji
ferrorezonansu w sieciach średnich napięć. Rezystory mogą być stosowane
w zewnętrznych szafkach pomiarowych o stopniu ochrony przynajmniej IP40.
PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI
Wkłady rezystorowe wykonano w technologii grubowarstwowej. Budowa ta
pozwala zmniejszyć wpływ indukcyjności. Oporniki o takiej budowie znoszą
przeciążenia oraz wysokie temperatury. Rezystor do eliminacji ferrorezonansu typ RDZ-1 wykonywany jest w postaci jednego rezystora umieszczonego
w specjalnej obudowie. Obudowa ta wyposażona jest w zamek przemysłowy z możliwością plombowania. Zaciski rezystora mają typ UK 5 TWIN firmy
Phoenix. Listwa zaciskowa dostępna jest po zerwaniu plomby umieszczonej
w zamku drzwiczek.
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DANE TECHNICZNE
SRezystancja znamionowa
Moc znamionowa
Tolerancja wartości
Temperaturowy współczynnik rezystancji
Rezystancja izolacji
Wytrzymałość elektryczna izolacji
Wymiary
Masa
Temperatura otoczenia w czasie pracy
Temperatura składowania

Określona przy zamówieniu
1x50 W
5%
100ppm/°C
>100 MΩ
2,5kV (50 Hz 1min)
195x140x132
3 kg
-40÷85 °C
-10÷40 °C

PRZYKŁADOWE WARTOŚCI REZYSTANCJI REZYSTORÓW:
Moc pobierana przez rezystory dociążające
przeznaczone dla obwodów napięciowych 3 x 100/3
Rezystancja (wartości
przykładowe)

Moc pobierana przez rezystory

1 x 5 kΩ

1x2W

Dla 100 V AC
poł. w trójkąt

1 x 2 kΩ

1x5W

1 x 1,2 kΩ

1 x 8,3 W

1 x 1 kΩ

1 x 10 W

1 x 670 Ω

1 x 14,9 W

1 x 400 Ω

1 x 25 W

1 x 240 Ω

1 x 41,6 W

1 x 100 Ω

1 x 100 W (wersja specjalna)

131

232

REZYSTORY DOCIĄŻAJĄCE
171

RDZ-3

Rezystory dociążające obwody wtórne przekładników pomiarowych

131

232

171

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Współczesne liczniki energii elektrycznej pobierają z uzwojeń wtórnych
przekładników napięciowych bardzo małą moc. Aby przekładniki
pracowały w swojej klasie dokładności muszą być obciążone w przedziale
25  100 % mocy znamionowej. W praktyce może okazać się że starsze
przekładniki wymagają większych obciążeń niż 25% mocy znamionowej.
CHARAKTERYSTYKA
OGÓLNA
Rezystory dociążające
mają na celu dodatkowo obciążyć układ
Współczesne
liczniki
elektrycznej
pobierają z uzwojeń
pomiarowy w celu energii
zapewnienia
odpowiedniego
przedziałuwtórnych
pracy
przekładników napięciowych bardzo małą moc. Aby przekładniki pracowały
przekładników
prądowych
oraz
napięciowych.
Rezystory
mogą
również
w swojej klasie dokładności muszą być obciążone w przedziale 25 ÷ 100
służyć
eliminacji Wferrorezonansu
w sieciach
średnich
napięć.
%
mocy do
znamionowej.
praktyce może okazać
się że starsze
przekładniki
wymagają
większych
obciążeń niż
25% mocy znamionowej.
Rezystory
Rezystory mogą
być stosowane
w zewnętrznych
szafkach pomiarowych
dociążające
mają na
celu dodatkowo
o stopniu ochrony
przynajmniej
IP40. obciążyć układ pomiarowy w celu
zapewnienia odpowiedniego przedziału pracy przekładników prądowych oraz
napięciowych.
Rezystory WŁAŚCIWOŚCI
mogą również służyć do eliminacji ferrorezonansu
PODSTAWOWE
w sieciach średnich napięć. Rezystory mogą być stosowane w zewnętrznych
szafkach pomiarowych o stopniu ochrony przynajmniej IP40.

Wkłady rezystorowe wykonano w technologii grubowarstwowej. Budowa
ta pozwala zmniejszyć
wpływ indukcyjności. Oporniki o takiej budowie
PODSTAWOWE
WŁAŚCIWOŚCI
znoszą
przeciążenia
oraz
temperatury.
Zestaw rezystorów
Wkłady rezystorowe wykonanowysokie
w technologii
grubowarstwowej.
Budowa ta
pozwala
zmniejszyć
o takiejtrzech
budowie
znoszą
dociążających
typu wpływ
RDZ-3indukcyjności.
wykonywany Oporniki
jest w postaci
rezystorów
przeciążenia
oraz wysokie
temperatury.
Zestaw rezystorów
(układ 3-fazowy)
umieszczonych
w specjalnej
obudowie. dociążających
Obudowa ta
typu RDZ-3 wykonywany jest w postaci trzech rezystorów (układ 3-fazowy)
wyposażona jest w zamek przemysłowy z możliwością plombowania.
umieszczonych w specjalnej obudowie. Obudowa ta wyposażona jest
Zaciski
UK 5 TWIN
firmy Phoenix
w
zamekrezystorów
przemysłowytypu
z możliwością
plombowania.
Zaciskiumożliwiających
rezystorów typu
montaż
w układzie
typu gwiazda
lub trójkąt.
Listwa
zaciskowa
UK
5 TWIN
firmy Phoenix
umożliwiających
montaż
w układzie
typudostępna
gwiazda
lub
Listwa zaciskowa
dostępna jestwpo
zerwaniu
plomby umieszczonej
jesttrójkąt.
po zerwaniu
plomby umieszczonej
zamku
drzwiczek.
w zamku drzwiczek.

Schemat funkcjonalny:

SCHEMAT FUNKCJONALNY:

DANE TECHNICZNE
Rezystancja znamionowa
Określona przy zamówieniu
Moc znamionowa
3x50W
Tolerancja wartości
5%
Temperaturowy współczynnik rezystancji
100ppm/°C
Rezystancja izolacji
>100MΩ
DANE TECHNICZNE
Wytrzymałość elektryczna izolacji
2,5kV (50Hz 1min)
Rezystancja
znamionowa
Określona przy zamówieniu
Wymiary
195x140x132
Moc znamionowa
3x50 W
Masa
3kg
Tolerancja wartości
5%
Temperatura
otoczenia
w
czasie
pracy
-40÷85°C
Temperaturowy współczynnik rezystancji
100ppm/°C
Temperatura
-10÷40°C
Rezystancja
izolacji składowania
>100 MΩ
Wytrzymałość elektryczna izolacji
2,5kV (50 Hz 1min)
Przykładowe wartości rezystancji rezystorów: 195x140x132
Wymiary
Masa
3 kg
Temperatura otoczenia
w czasie
pracy przez rezystory dociążające
-40÷85 °C
Moc
pobierana
Temperatura składowania
-10÷40 °C

przeznaczone dla obwodów napięciowych 3 x 100/3

Rezystancja
pobierana przez rezystory
PRZYKŁADOWE
WARTOŚCI REZYSTANCJIMoc
REZYSTORÓW:
(wartości
Moc pobierana przez rezystory dociążające
poł.napięciowych
w gwiazdę 3 x 100/3
poł.
przeznaczone
przykładowe)dla obwodów

Rezystancja (wartości
3 x 5 kΩ
przykładowe)

1

2

3

4

3 x 0,67 W

3 x 2,00 W

poł. w trójkąt

3 x 5 kΩ

3 x 0,67 W

3 x 2,00 W

3 x 2 kΩ

3 x 1,68 W

3 x 5,00 W

3 x 2 kΩ

3 x 1,2 kΩ

3 x 1 kΩ
3 x 1,2 kΩ
3x
3 x 1 kΩ

670 Ω

3 x 6703Ωx

400 Ω

3 x 1,68 W
3 x 2,77 W

3 xW3,36 W
3 x 2,77
3 xW5,00
3 x 3,36

W

3 x 5,00
3 xW8,40

W

3 x 5,00 W
3 x 8,33 W

3 xW10,0
3 x 8,33

W

3 xW14,9
3 x 10,0

W

3 x 14,9
3 xW25,0

W

3 x 400 Ω

3 x 8,40 W

3 x 25,0 W

3 x 240 Ω

3 x 14,0 W

3 x 41,7 W

3 x 100 Ω

3 x 33,6 W

3 x 100 W

3 x 100 Ω

R2

Moc pobierana przez rezystory
poł. w gwiazdę

3 x 240 Ω

R1

w trójkąt

3 x 14,0 W
3 x 33,6 W

3 x 41,7 W
3 x 100 W

R3

5

6
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KONWERTERY

OPG-6

Optyczny Punkt Gwiazdowy
100

75

110

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Urządzenia automatyki i zabezpieczeń zainstalowane w obrębie stacji
elektroenergetycznej wyposażone są w dwa kanały komunikacyjne:
• kanał telemechaniki - służący do sterowania i przesyłania alarmów
• kanał inżynierski - umożliwiający dostęp do informacji typu: odczyt zakłóceń,
pomiary, diagnostyka, dziennik zdarzeń, nastawy.
W większości przypadków stacje energetyczne są bezobsługowe. Urządzenia
na tych stacjach łączy się w komunikacyjne punkty gwiazdowe podłączone
do zewnętrznej sieci komputerowej, która umożliwia ciągłe ich monitorowanie.
Połączenie kilku modułów OPG-6 umożliwia spięcie kanałów komunikacyjnych.
Połączone kanały komunikacyjne telemechaniczne jak i inżynierskie wielu
różnych urządzeń mogą przesyłać dane poprzez jedno łącze transmisyjne.
PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI
Urządzenie wyposażone jest w:
• sześć portów optycznych ze złączem ST (820nm - światłowód wielomodowy)
• port 1 ST MASTER/SLAVE (możliwość wyboru trybu pracy: MASTER,
SLAVE, EHO ON/OFF)
• port 2,3,4,5,6 ST - SLAVE
• port RS-485 MASTER
• port RS-232 MASTER
• zasilacz 220-250 V DC/AC lub inny np. 24 V DC/AC
DANE TECHNICZNE
Znamionowe napięcie zasilające
Pobór mocy z napięcia zasilającego
Wyjścia komunikacyjne
Wymiary
Masa
Stopień ochrony obudowy
Temperatuta otoczenia
Mocowanie
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110-230 V DC/AC
lub inne według zamówienia
PZ<2 W
MASTER (1szt.) / SLAVE (5szt.)
75x100x110
0,3 kg
IP40
-5 °C ÷ 40 °C
szyna TS35

ZASADA DZIAŁANIA
Komunikacyjny łącznik gwiazdowy wyposażony jest w porty SLAVE. Do
tych portów podłącza się urządzenia za pomocą światłowodu ze złączem
typu ST. Do portu MASTER podłączamy światłowodem system nadzoru lub
łącze inżynierskie. Istnieje możliwość podłączenia tych systemów również za
pomocą dodatkowych portów RS-485HD (pół dupleks) i RS-232. Urządzenia
OPG-6 można łączyć ze sobą równolegle za pomocą portów RS-485HD.
Jeżeli system nadzoru podłączony jest portem RS-485HD to można zwiększyć
liczbę dostępnych urządzeń SLAVE przełączając port światłowodowy MASTER
na SLAVE. Przełączenie wykonuje się za pomocą zworki na złączu dostępnym
na elewacji (zwieramy piny opisane MASTER/SLAVE). Możliwa jest praca do na
dowolnych prędkościach transmisji i dowolnych konfiguracjach. Wyjścia SLAVE
służą do podłączenia pięciu różnych urządzeń. Urządzenia te powinny posiadać
te same protokoły transmisji ustawione na różne adresy komunikacyjne. Port 1
światłowodowy ma możliwość pracy z załączoną funkcją ECHO (połączyć ze
sobą piny opisane ECHO).

KONWERTERY

OPG-1 – OPG-IZ

Konwertery komunikacyjne

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Konwertery komunikacyjne wykorzystuje się do ujednolicenia standardów
łącz komunikacyjnych różnych urządzeń pracujących we wspólnym węźle
komunikacyjnym. Na stacjach energetycznych można wyodrębnić dwa
niezależne węzły (kanały) komunikacyjne:
• kanał telemechaniki - służący do sterowania i przesyłania alarmów
• kanał inżynierski - umożliwiający dostęp do informacji typu: odczyt zakłóceń,
pomiary, diagnostyka, dziennik zdarzeń, nastawy.
W większości przypadków stacje energetyczne są bezobsługowe.
Urządzenia na tych stacjach łączy się w komunikacyjne punkty gwiazdowe
podłączone do zewnętrznej sieci komputerowej, która umożliwia ciągłe ich
monitorowanie. Połączenie kilku modułów OPG-1/2/IZ umożliwia spięcie
kanałów komunikacyjnych. Połączone kanały komunikacyjne telemechaniczne
jak i inżynierskie wielu różnych urządzeń mogą przesyłać dane poprzez jedno
łącze transmisyjne.
PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI
Urządzenie OPG-1 wyposażone jest w porty:
• optyczny ze złączem ST (820nm - światłowód wielomodowy)
• port RS-485(dodatkowo równolegle port RS-232)
• zasilacz 220-250 V DC/AC lub inny np. 24 V DC/AC
Urządzenie OPG-2 wyposażone jest w porty:
• dwa optyczne ze złączem ST (820nm - światłowód wielomodowy)
• port RS-485(dodatkowo równolegle port RS-232)
• zasilacz 220-250 V DC/AC lub inny np. 24 V DC/AC
Urządzenie OPG-IZ wyposażone jest w izolowane porty:
• RS-232
• RS-485
• zasilacz 220-250 V DC/AC lub inny np. 24 V DC/AC
Urządzenie OPG-IZ-1 wyposażone jest w izolowane porty:
• RS-232 i równolegle łącze optyczne ST -1szt
• RS-485
• zasilacz 220-250 V DC/AC lub inny np. 24 V DC/AC
Urządzenie OPG-IZ-2 wyposażone jest w izolowane porty:
• RS-232 i równolegle łącze optyczne ST – 2 szt
• RS-485
• zasilacz 220-250 V DC/AC lub inny np. 24 V DC/AC

DANE TECHNICZNE
Znamionowe napięcie zasilające
Pobór mocy z napięcia zasilającego
Wyjścia komunikacyjne
Wymiary
Masa
Stopień ochrony obudowy
Temperatuta otoczenia
Mocowanie

110-230 V DC/AC
lub inne według zamówienia np. 24
V DC
PZ<2 W
Zależne od typu konwertera
75x55x110
0,3 kg
IP40
-5 °C ÷ 40 °C
szyna TS35

ZASADA DZIAŁANIA
Wszystkie konwertery są izolowane w stosunku do zasilania. W przypadku
konwerterów IZ zastosowano również izolację optyczną pomiędzy RS232
a RS485.
Konwerter OPG-1 to typowy izolowany konwerter z portu RS485 lub RS232 na
światłowód ze złączem ST (820nm - światłowód wielomodowy).
Konwerter OPG-2 dodatkowo wyposażony został w kolejny port światłowodowy
ST. W przypadku gdy MASTER pracuje po łączu RS485 lub RS232 konwerter
OPG-2 pełni rolę łącznika gwiazdowego.
Izolowany konwerter OPG-IZ konwertuje ze standardu RS485 na standard
RS232.
Izolowany konwerter OPG-IZ-1 dodatkowo został wyposażony w port
światłowodowy pracujący równolegle z portem RS232. W przypadku gdy
MASTER pracuje po łączu RS485 konwerter pełni rolę łącznika gwiazdowego.
Izolowany konwerter OPG-IZ-2 dodatkowo został wyposażony w dwa porty
światłowodowe pracujące równolegle z portem RS232. W przypadku gdy
MASTER pracuje po łączu RS485 konwerter pełni rolę łącznika gwiazdowego.
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KONWERTERY

OPG-SM

Media konwerter

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Urządzenia automatyki i zabezpieczeń zainstalowane w obrębie stacji
elektroenergetycznej wyposażone są w dwa kanały komunikacyjne:
• kanał telemechaniki - służący do sterowania i przesyłania alarmów
• kanał inżynierski - umożliwiający dostęp do informacji typu: odczyt zakłóceń,
pomiary, diagnostyka, dziennik zdarzeń, nastawy.
W większości przypadków stacje energetyczne są bezobsługowe.
Konwerter OPG-SM służy do zamiany sygnału szeregowego elektrycznego
RS485/422/232 na medium światłowodowe jednomodowe zaopatrzonego
w zakończenia SC. Takie rozwiązanie daje nam ochronę przeciwprzepięciową
do 15 KV jak i odporność torów transmisyjnych na zakłócenia przewodzone
oraz zwiększa możliwość przesyłania sygnałów na większe odległości,
maksymalnie do 20 km. Urządzenie nadaje się do współpracy z każdym
elementem automatyki spełniającym parametry transmisyjne.
PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI
Urządzenie wyposażone jest w:
• Porty komunikacyjny RS-485/422/232.
• Port światłowodowy jednomodowy interfejs SC.
• Podstawkę do montażu na szynie TS.
• Zaślepkę gniazda światłowodowego.
DANE TECHNICZNE
Znamionowe napięcie zasilające
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9-48 V DC/AC

Pobór mocy z napięcia zasilającego
PZ<2 W
Wyjścia komunikacyjne
RS48/422/232 (1szt.)
Prędkość maksymalna RS-485/422 do 250 Kb/s
Prędkość maksymalna RS-232 do 115.2 Kb/s
Światłowodowy jednomodowy interfejs SC (1szt.)
ESD
15 KV
Odległość
do 20km
Wymiary
73x120x43
Masa
0,3 kg
Stopień ochrony obudowy
IP40
Temperatura otoczenia
-20÷75 °C
Mocowanie
szyna TS35
ZASADA DZIAŁANIA
Media konwerter OPG-SM jest szeroko stosowany przy przesyłaniu sygnału
telemechaniki jak i łącza inżynierskiego na duże odległości oraz w miejsca
narażone na trudne warunki atmosferyczne. Komunikacja światłowodowa
zapewnia pełną izolację między połączonymi urządzeniami oraz odporność
na zakłócenia występujące na drodze przesyłowej. Wsparcie technologii
WDM umożliwia przesyłanie oraz odbieranie danych na pojedynczym włóknie
światłowodu. Ze względu na szeroki zakres napięcia zasilania idealnie wpisuje
się każdą grupę automatyki. Urządzenie wyposażone jest w specjalny uchwyt
umożliwiający montaż na szynie TS35. OPG-SM dedykowany jest do pracy
w warunkach wewnętrznych.

KONWERTERY

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Konwertery wbudowane mają interfejsy zrealizowane w oparciu o układ
FTDI232 i nadają się do zastosowania we wszystkich urządzeniach
Elektroenergetycznej
Automatyki Zabezpieczeniowej
EAZ.
25
50

35

Konwerter KKU-1 umożliwia połączenie komputera do urządzeń
automatyki i zabezpieczeń wyposażonych w łącza światłowodowe.
Funkcjonalnie jest przejściem między światłowodowym kanałem
komunikacyjnym, a złączem USB. Moduł ten ma wbudowany interfejs
zrealizowany w oparciu o układ FTDI232 i jest instalowany
w komputerze jako wirtualny dwukierunkowy port COM-PORT
Konwerter KKU-2 umożliwia połączenie komputera do urządzeń
automatyki i zabezpieczeń wyposażonych w łącza RS-485HD.
Funkcjonalnie
jest przejściówką
CHARAKTERYSTYKA
OGÓLNAmiędzy kanałem komunikacyjnym RS485HD
(halfduplex
A,B),
a mają
złączem
USB.
Moduł tenwma
wbudowany
Konwertery wbudowane
interfejsy
zrealizowane
oparciu
o układ FTDI232
i nadają
się do zastosowania
urządzeniach
interfejs
zrealizowany
w oparciuweowszystkich
układ FTDI232
i jest Elektroenergetycznej
instalowany
Automatyki
Zabezpieczeniowej
EAZ.
w komputerze
jako
wirtualny dwukierunkowy
port COM-PORT.

KKU-1 – KKU-7

Izolator KKU-7 dla portu USB z wbudowaną izolowaną przetwornicą 5V /
500 mA zapewnia separację galwaniczną komputera od urządzenia
peryferyjnego bez dodatkowego zewnętrznego
zasilania z maksymalną
Konwertery
USB
możliwą transmisją danych do 12 Mb/s. KKU-7 redukuje zniekształcenia
co umożliwia przesyłanie danych na znaczne odległości.
Oprogramowanie urządzenia jest w pełni neutralne, tzn. nie wymaga od
użytkownika konfiguracji i instalowania sterowników. Urządzenie
zapewnia ochronę przed uszkodzeniami wywołanymi przepięciami
i stosowany jest w miejscach gdzie wymogiem dla urządzenia jest
zasilanie z różnych potencjałów.

DANE TECHNICZNE
Znamionowe napięcie zasilające
Izolacja izolatora USB
DANE TECHNICZNE
Wymiary
Znamionowe napięcie zasilające
Masa
Izolacja izolatora USB
Materiał obudowy

5V z gniazda USB
2500V
35x25x50
5V z gniazda
USB
0,05kg
2500 V
ABS

Wymiary
35x25x50
Konwerter KKU-1 umożliwia połączenie komputera do urządzeń automatyki
Masa
0,05 kg
ZASADA
DZIAŁANIA
i zabezpieczeń
wyposażonych
w łącza światłowodowe.
Materiał obudowy
ABS
Konwerter
KKU-3 umożliwia
połączenie
komputera do Funkcjonalnie
urządzeń jest
przejściem między światłowodowym kanałem komunikacyjnym, a złączem
automatyki
i zabezpieczeń wyposażonych w łącza RS-485FD.
Po
podłączeniu
przewodu USB do komputera system operacyjny wykryje
USB. Moduł ten ma wbudowany interfejs zrealizowany w oparciu o układ
ZASADA
DZIAŁANIA
Funkcjonalnie
przejściówką między kanałem komunikacyjnym RSnowe
urządzenie.
Dla nowego
urządzenia
potrzebny
jestwykryje
sterownik
FTDI232 i jest
jest instalowany
Po podłączeniu
przewodu
USB do komputera
system
operacyjny
nowe
485FDw komputerze
(fullduplex jako
TA,TB,RA,RB),
a złączem port
USB.
Moduł ten ma
wirtualny dwukierunkowy
COM-PORT
urządzenie. Dla
potrzebnysterownika
jest sterownik
dostarczony
nanowego
płycie urządzenia
CD. Producentem
jestdostarczony
firma FTDI.na
Konwerter
KKU-2 umożliwia
połączenie
komputera
urządzeń
automatyki
płycie CD. Producentem
sterownika
jest firma
FTDI. Sterownik można
pobrać
wbudowany
interfejs
zrealizowany
w oparciu
o do
układ
FTDI232
Sterownik
można pobrać
ze strony
www.ftdichip.com
(FTDI-232).
i zabezpieczeń
wyposażonych
w łączadwukierunkowy
RS-485HD. Funkcjonalnie
ze strony www.ftdichip.com
(FTDI-232).
Właściwie
zainstalowany
sterownik
i jest instalowany
w komputerze
jako wirtualny
port COM- jest Właściwie
zainstalowany sterownik spowoduje pojawienie się wirtualnego
spowoduje pojawienie się wirtualnego portu COM. Urządzenie i nr portu COM
PORT.przejściówką między kanałem komunikacyjnym RS-485HD (halfduplex A,B), portu
COM. Urządzenie i nr portu COM można sprawdzić w menadżerze
a złączem USB. Moduł ten ma wbudowany interfejs zrealizowany w oparciu
można sprawdzić w menadżerze urządzeń. W przypadku długich ramek
urządzeń.
W przypadku
długich
ramek czasowych
komunikacyjnych
znaczących
o układ FTDI232 i jest instalowany w komputerze jako wirtualny dwukierunkowy
komunikacyjnych
i znaczących
odstępów
między iznakami
należy
Konwerter
KKU-4 umożliwia połączenie komputera do urządzeń
odstępów
czasowych
między
znakami
zmodyfikować
ustawienia
port COM-PORT.
zmodyfikować
ustawienia
sterownika
FTDInależy
wydłużając
czasy i buforowanie.
automatyki
i zabezpieczeń
wyposażonych
w łącza
RS-232.
Konwerter
KKU-3 umożliwia
połączenie
komputera
do Funkcjonalnie
urządzeń automatyki
sterownika FTDI wydłużając czasy i buforowanie.
jest przejściówką
między
kanałem RS-232,
a złączem
USB. Moduł
ten ma jest
i zabezpieczeń
wyposażonych
w łącza
RS-485FD.
Funkcjonalnie
Konfiguracja sterownika USB
przejściówką
kanałemw komunikacyjnym
RS-485FDi jest
(fullduplex
wbudowany
interfejsmiędzy
zrealizowany
oparciu o układ FTDI232
TA,TB,RA,RB),
a złączem
USB. Moduł
ten ma wbudowany
instalowany
w komputerze
jako wirtualny
dwukierunkowy
port COM-interfejs
zrealizowany w oparciu o układ FTDI232
PORT.
i jest instalowany w komputerze jako wirtualny dwukierunkowy port COMPORT.
Konwerter
KKU-5 dzięki możliwości połączenia komputera z układami
Konwerter KKU-4 umożliwia połączenie komputera do urządzeń automatyki
embeded
jest
dedykowany
informatykom
i programistom.
Funkcjonalnie
i zabezpieczeń
wyposażonych
w łącza RS-232.
Funkcjonalnie
jest przejściówką
jest przejściówką
między
kanałem
TTL(3/5V),
a złączem
USB.
Moduł teninterfejs
między kanałem
RS-232,
a złączem
USB. Moduł
ten ma
wbudowany
zrealizowanyinterfejs
w oparciu
o układ FTDI232
i jest instalowany
w komputerze
ma wbudowany
zrealizowany
w oparciu
o układ FTDI232
i jest jako
wirtualnywdwukierunkowy
port wirtualny
COM-PORT.
instalowany
komputerze jako
dwukierunkowy port COMPORT.Konwerter KKU-5 dzięki możliwości połączenia komputera z układami
embeded jest dedykowany informatykom i programistom. Funkcjonalnie
jest przejściówką między kanałem TTL(3/5V), a złączem USB. Moduł ten ma
Konwerter
KKU-6 jest przejściówką między złączem USB a kanałem
wbudowany interfejs zrealizowany w oparciu o układ FTDI232 i jest instalowany
TTL(3/5V
z
wyprowadzonym
zasilaniem
5V). Moduł
realizuje warstwę
w komputerze
jako wirtualny
dwukierunkowy
portten
COM-PORT.
fizyczną
oraz warstwę
aplikacji
(interfejsmiędzy
zrealizowany
oparciu
o układ
Konwerter
KKU-6 jest
przejściówką
złączemwUSB
a kanałem
TTL(3/5V
z wyprowadzonym
zasilaniem 5V).
Moduł tenkomputera
realizuje warstwę
fizyczną oraz
FTDI232).
Konwerter umożliwia
połączenie
z układami
warstwę
(interfejs zrealizowany
oparciu
o układ FTDI232).
Konwerter
embeded
wrazaplikacji
z ich możliwością
zasilaniaw 5V.
Konwerter
dedykowany
umożliwia połączenie komputera z układami embeded wraz z ich możliwością
Konfiguracja sterownika USB
informatykom i programistom. W komputerze zostanie zainstalowany
zasilania 5V. Konwerter dedykowany informatykom i programistom.
wirtualny
COMPORT.
W komputerze
zostanie zainstalowany wirtualny COMPORT.
Izolator KKU-7 dla portu USB z wbudowaną izolowaną przetwornicą 5V / 500
mA zapewnia separację galwaniczną komputera od urządzenia peryferyjnego
www.zeg-energetyka.pl NIP: 6381805949, REGON:242933572, VAT ID-No.: PL6381805949, ING Bank Śląski SA: 72 1050 1344 1000 0090 9570 7718
bez dodatkowego zewnętrznego zasilania z maksymalną możliwą transmisją
KRS: 0000420723 Wydz. VIII Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego w Katowicach, biuro@zeg-energetyka.pl, Kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN
danych do 12 Mb/s. KKU-7 redukuje zniekształcenia co umożliwia
przesyłanie danych na znaczne odległości. Oprogramowanie urządzenia jest
w pełni neutralne, tzn. nie wymaga od użytkownika konfiguracji i instalowania
sterowników. Urządzenie zapewnia ochronę przed uszkodzeniami wywołanymi
przepięciami i stosowany jest w miejscach gdzie wymogiem dla urządzenia jest
zasilanie z różnych potencjałów.
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POWIADOMIENIA GSM / SYNCHRONIZACJA GPS

OTS-1, OTS-2

100

75

110

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Ze względu na coraz większą ilość bezobsługowych stacji energetycznych
konieczne jest montowanie urządzeń powiadamiających o sygnałach
zakłóceniowych. Urządzenia na stacjach wysyłają sygnały alarmowe, jeżeli
na stacji znajduje się obsługa, sygnały są na bieżąco kasowane i zapisywane
w raporcie. Jeżeli zaś mamy do czynienia ze stacją bezobsługową to pojawiające
się sygnały nie są kasowane. Taki stan może być wykryty przez moduły OTS1 i OTS-2. Jeżeli sygnalizacja nie będzie skasowana to po nastawionym
czasie zostanie przesłane powiadomienie GSM (SMS). Notyfikacje mogą być
wysłane do 8 użytkowników. Dla każdego użytkownika można ustawić inny
czas reakcji. Dodatkowo urządzenie zostało wyposażone w moduł GPS za
pośrednictwem którego istnieje możliwość synchronizacji czasu urządzeń do
niego podłączonych. Protokół komunikacyjny programowo do wyboru NMEA,
IEC870-5-103, ZEG.
Z myślą o urządzeniach które nie posiadają wolnych portów komunikacyjnych
lub nie mają ich wcale, moduł OTS-2 został wyposażony dodatkowo
w 3 wejścia dwustanowe oraz jedno wyjście przekaźnikowe ze stykami NO za
pośrednictwem których można przesłać informację o zdarzeniach lub zdalnie
je kasować.
PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI
Urządzenia wyposażone są w:
• moduł GSM
• moduł GPS
• dwie anteny GPS + GSM
• gniazdo na kartę SIM dostępne z zewnątrz (25x15, mini-SIM)
• dwa niezależne porty komunikacyjne RS-485
• możliwość synchronizacji czasu podłączonych urządzeń
• raport z zakłóceń na żądanie, z dowolnego telefonu
• synchronizacja po protokole NMEA, IEC870-5-103, ZEG
• montaż na szynę TS-35
• zasilacz 110-250 V DC/AC lub inny np. 24 V DC/AC
Dodatkowe wyposażenie OTS-2:
• jeden port optyczny ze złączem ST – opcja (820nm - światłowód
wielomodowy)
• trzy izolowane wejścia dwustanowe
• jedno wyjście przekaźnikowe (NO)
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DANE TECHNICZNE
Znamionowe napięcie zasilające
Pobór mocy z napięcia zasilającego
Wyjścia komunikacyjne
Wymiary
Masa
Stopień ochrony obudowy
Temperatuta otoczenia
Mocowanie

110-250 V DC/AC
lub inne według zamówienia
PZ<2 W
RS-485 x 2 szt
75x100x110
0,4 kg
IP40
-5÷40 °C
szyna TS35

ZASADA DZIAŁANIA
OTS monitoruje urządzenia pod kątem alarmów. Nieskasowane alarmy
powodują odliczanie nastawionego czasu. Jeżeli urządzenia nie było
skasowane, to po nastawionym czasie wysyłany jest komunikat do maksymalnie
ośmiu użytkowników. Jeżeli urządzenie jest nie skasowane to po nastawionym
czasie np. 5 min wysłana zostanie informacja z raportem pobudzonych
i nieskasowanych wejść zakłóceniowych. Po czasie 10 min wysłany zostanie
kolejny raport do kolejnego użytkownika. Kolejni użytkownicy będą otrzymywać
powiadomienia po odpowiednio nastawionym czasie. Z dowolnego telefonu do
modułu OTS można wysłać SMS o haśle RAPORT. Zwrotnie otrzymamy raport
o stanie wejść zakłóceniowych. Jeżeli sygnały były przemijające i skasowane to
użytkownicy nie będą informowani o zakłóceniach.

AKCESORIA

ASS-3

Akustyczny Sygnalizator Szafowy

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Elementem wykonawczym sygnału dźwiękowego mogą być trzy albo cztery
programowalne sygnalizatory akustyczne. Sygnalizatory nie są wyposażeniem
standardowym sygnalizacji SC-64 i SC-16. Panel akustyczny przygotowany
jest do montażu na szafie. Wykonany jest na napięcie 110-230 V DC/AC lub
inne według zamówienia.
PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI
• dźwięk do 102 dB
• programowalny ton dźwięku (32 różne tony dźwięków)
• czerwona obudowa z ABS
• uniwersalne zasilanie (110 V DC/AC do 230 V DC/AC)
• regulacja głośności 10dB
• zaciski sygnałów dźwiękowych wyprowadzono na listwę zaciskową typu UK
5 TWIN firmy Phoenix umożliwiających swobodny montaż
• RS-485
• zasilacz 220-250 V DC/AC lub inny np. 24 V DC/AC

DANE TECHNICZNE
Znamionowe napięcie zasilające

110-230 V DC/AC
lub inne według zamówienia np. 24 V DC
Pobór mocy w obwodzie napięcia zasilającego
<0,7 VA
Pobór prądu
6-32mA
Stopień ochrony pojedynczego sygnalizatora
IP65
Liczba sygnałów akustycznych
3
Masa
1,4 kg
Zakres temperatury pracy
-5 °C ÷ 40 °C
ZASADA DZIAŁANIA
Po podaniu napięcia 230 V DC/AC na zaciski 1-2 sygnalizator nr 1 wydaje
dźwięk, który został wybrany wewnętrznymi zworkami. Zworki dostępne są
po otwarciu czerwonej obudowy sygnalizatora. Aby otworzyć obudowę należy
najpierw odkręcić czarny wkręt umieszczony w tej obudowie. Aby doszło do
otwarcia obudowy należy przekręcić ją w lewą stronę. Po otwarciu obudowy
mamy możliwość wybrania sygnału dźwiękowego. Podobnie postępujemy
z kolejnymi sygnalizatorami umieszczonymi na panelu ASS. Kolejne
sygnalizatory podłączone są do kolejnych zacisków 3-4, 5-6.
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CZAZ-COM

Moduł komunikacyjny dla zespołów CZAZ / konwerter IEC 61850

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Moduł komunikacyjny CZAZ-COM przeznaczony jest do zapewnienia zdalnego
dostępu, kontroli, sterowania oraz nadzoru na cyfrowymi zespołami automatyki
zabezpieczeniowej typu CZAZ. Zapewnia również wymianę danych pomiędzy
zabezpieczeniami a nadrzędnym systemem sterowania, za pomocą różnych
protokołów transmisji (konwersja protokołów).
Wyposażony jest w następujące interfejsy zewnętrzne:
• RS-485 (Master) – przeznaczony jest do podłączenia urządzeń CZAZ
pracujących w protokole Modbus-RTU
• RS-485 (Slave) – przeznaczony jest dla systemu nadrzędnego (komunikacja
w protokole Modbus-RTU lub IEC 60870-5-103)
• Ethernet – przeznaczony jest dla systemu nadrzędnego lub stanowiska
inżynierskiego (komunikacja w protokole Open-Modbus)
FUNKCJE
Moduł komunikacyjny udostępnia z podłączonych do niego urządzeń CZAZ
następujące parametry: bieżące pomiary, zdarzenia, sygnalizacje, stany liczników zadziałań poszczególnych zabezpieczeń oraz zapewnia zdalne sterowanie
i konfigurację zespołów CZAZ. Moduł komunikacyjny CZAZ-COM można również zastosować jako urządzenie do rozbudowy zespołów CZAZ o dodatkowe
porty komunikacji szeregowej.
KONWERTER MODBUS / IEC 61850
Moduł CZAZ-COM z oprogramowaniem firmowym realizuje funkcje konwertera protokołu MODBUS zespołu CZAZ-GT na serwer protokołu IEC 61850. Zakres konwersji obejmuje: pomiary, sygnalizacje, zdarzenia, odczyt wejść/wyjść
oraz stanów pracy. Możliwa jest też synchronizacja czasu dla zabezpieczeń
według protokołu NTP zgodnego z normą IEC 61850-8-1.

DANE TECHNICZNE
Zasilanie:
- napięcie zasilania*
- pobór mocy
Warunki środowiskowe:
- temperatura otoczenia
- wilgotność względna
- poziom pracy
Wymiary zewnętrzne
- wysokość, szerokość, głębokość
Poziom zakłóceń
Stopień ochrony obudowy
Zgodność z normami
Maksymalna liczba obsługiwanych urządzeń CZAZ
Liczba portów Ethernet

12 ÷ 48 V DC
7W
(-10 ÷ 60) °C/(263 ÷ 333)K
do 70%
0 ÷ 3000 m n.p.m.
137 x 100 x 60 mm
PN-EN 55022
IP40
PN-EN 55032,
PN-EN 60950,
PN-EN 55024
32
2

PARAMETRY TRANSMISJI
Port Ethernet
2 x 10/100 Mbit/s. RJ45
- ochrona
izolacja 1,5 kV
Porty szeregowe
4 x RS232/422/485, RJ45
- ochrona
4 kV ESD dla wszystkich sygnałów
Prędkość transmisji
300÷115200 bit/s
Liczba bitów danych
5, 6, 7, 8
Kontrola przystości
bez kontroli, parzystość, nieparzystość
Liczba bitów stopu
1,2
Kontrola przepływu
brak
Maksymalna liczba obsługiwanych urządzeń
32
* do urządzenia dołączony jest zasilacz (100 ÷ 240 V AC 0.5 A)
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SMiS

Oprogramowanie stanowiska inżynierskiego do monitoringu i sterowania
cyfrowymi zespołami automatyki zabezpieczeniowej CZAZ

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Stanowisko inżynierskie umożliwia pełny monitoring, kontrolę i sterowanie szeroką gamą zespołów typu CZAZ, zabezpieczeń oraz przekaźników. W zależności od potrzeb stanowisko jest oferowane na bazie stacjonarnego lub przenośnego komputera klasy PC z oprogramowaniem SMiS System Monitoringu
i Sterowania.
Oprogramowanie pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Windows i charakteryzuje się m.in:
• ergonomicznym i łatwym w użyciu dostępem do menu funkcji
udostępnianych przez podłączone urządzenia,
• automatycznym generowaniem wykresów charakterystyk zabezpieczeń,
znacznie przyspieszających dobór parametrów nastaw,
• rozbudowanymi funkcjami przeglądania danych pobieranych z urządzeń
i ich wydruku z możliwością eksportu pliku zakłoceń do formatu Comtrade
lub mapy bitowej.
Zastosowanie koncentratora Eukaliptus zapewnia dodatkowo:
• dostęp do archiwum rejestratora zakłóceń,
• zdalny dostęp do urządzeń zabezpieczających poprzez sieć lokalną Ethernet
lub modem,
• jednoczesny dostęp do urządzeń z wielu stanowisk inżynierskich.
FUNKCJE
• odczyt i wprowadzanie nastaw zabezpieczeń i układów sterowania,
• kontrola i podgląd aktualnego stanu urządzeń,
• przeglądanie aktualnego stanu zabezpieczeń,
• podgląd pomiarów,
• wysyłanie poleceń sterowniczych,
• przeprowadzanie testów funkcjonalnych,
• możliwość zmiany hasła dostępu,
• odczyt rejestratora zdarzeń,
• odczyt zapisów zakłóceń.
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