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Uwaga: Dokumentacja techniczna dla tego urządzenia zawiera instrukcje dotyczące 

instalacji, uruchomienia i eksploatacji. Jednakże, instrukcja nie może 
obejmować wszystkich możliwych okoliczności lub szczegółowych 
informacji na wszystkie tematy. W przypadku szczegółowych pytań lub 
problemów, nie należy podejmować żadnych działań bez odpowiedniego 
zezwolenia. Należy skontaktować się z odpowiedni biurem sprzedaży 
urządzeń Alstom Grid i zwrócić się o przekazanie niezbędnych informacji. 
Wszelkie umowy, zobowiązania i relacje prawne oraz wszelkie powinności 
ze strony Alstom Grid, łącznie z rozstrzyganiem kwestii gwarancyjnych, 
wynikają wyłącznie z obowiązującej umowy kupna, na którą nie ma wpływu 
niniejszy podręcznik. Urządzenie NIE MOŻE być modyfikowane. W razie 
wprowadzenia jakichkolwiek modyfikacji bez wyraźnej zgody Alstom Grid, 
spowoduje unieważnienie gwarancji i może spowodować, że produkt nie 
będzie bezpieczny. 

 
Logo Alstom Grid oraz wszelkie jego inne wersje są znakami towarowymi oraz znakami 
usługowymi firmy Alstom Grid. 
Wszelkie wymienione tu nazwy handlowe lub znaki towarowe, bez względu na to czy 
zostały zarejestrowane, czy też nie, stanowią własność ich właścicieli. 
Niniejsza instrukcja jest przeznaczona wyłącznie do celów informacyjnych i może być 
zmieniana bez uprzedzenia. 
 
© 2010, Alstom Grid. Wszelkie prawa zastrzeżone. 
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STANDARDOWE ZWROTY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 
I INFORMACJE ZEWNĘTRZNYCH ETYKIET DLA URZĄDZEŃ 
ENERGETYCZNYCH FIRMY ALSTOM 

 
 

 

1. WPROWADZENIE 
 
Niniejszy rozdział dotyczący bezpieczeństwa i odpowiednia dokumentacja urządzeń 
zapewniają pełną informację na temat bezpiecznej obsługi, uruchamiania i testowania 
urządzeń. Niniejszy rozdział dotyczący bezpieczeństwa zawiera także odniesienia do 
typowego oznakowania urządzeń. 
W niniejszym rozdziale podano tylko typowe dane techniczne. Dane techniczne 
konkretnego urządzenia można znaleźć w odpowiedniej dokumentacji urządzenia 

 

 
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy urządzeniu użytkownik 
powinien zapoznać się z treścią niniejszego rozdziały dotyczącego 
bezpieczeństwa oraz informacjami na tabliczce znamionowej. 

Należy odnieść się do zewnętrznego schematu połączeń przed instalacją, 
uruchomieniem lub serwisowaniem urządzenia. 
Opracowane dla niektórych urządzeń etykiety samoprzylepne w różnych językach 
dotyczące interfejsu są w torbie. 
 
 

 
 

2. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 
 
Informacje w rozdziale dotyczącym bezpieczeństwa w dokumentacji urządzenie ma 
zapewnić prawidłową instalację i obsługę urządzenia i utrzymania go w bezpiecznym 
stanie. 
Zakłada się, że każdy użytkownik urządzeń będzie zaznajomiony z treścią niniejszego 
rozdziału bezpieczeństwa lub instrukcji bezpieczeństwa (SFTY/4L M). 
Podczas eksploatacji urządzenia elektrycznego, w niektórych częściach urządzenia 
będą występować niebezpieczne napięcia. Nieprzestrzeganie ostrzeżeń lub niewłaściwe 
użytkowanie urządzeń może zagrażać bezpieczeństwu osób i sprzętu, a także 
spowodować uszkodzenie ciała lub uszkodzenia fizyczne. 
Przed rozpoczęciem pracy w obszarze listwy zaciskowej, urządzenia należy odizolować. 
Prawidłowe i bezpieczne działanie urządzenia zależy od właściwej wysyłki 
i przemieszczania, odpowiedniego przechowywania, właściwej instalacji i uruchomienia 
oraz starannej obsługi, konserwacji i serwisowania. Z tego względu przy urządzeniu 
mogą pracować wyłącznie osoby wykwalifikowane. 
Osoby wykwalifikowane to osoby, które: 
 

• Znają zasady instalacji, uruchomienia i eksploatacji urządzeń i układu, do którego 

urządzenie jest podłączone; 

• Są w stanie bezpiecznie wykonywać operacje przełączania zgodnie z przyjętymi 

praktykami bezpieczeństwa i są dopuszczone do załączania i odłączania zasilania 

urządzenia oraz jego izolowania, uziemiania i znakowania; 

• Zostały przeszkolone w zakresie konserwacji i obsługi urządzeń 

zabezpieczających zgodnie z praktykami bezpieczeństwa; 

• zostały przeszkolone w zakresie postępowania w sytuacjach awaryjnych 

(pierwsza pomoc). 

Dokumentacja urządzeń zawiera instrukcje dotyczące instalacji, uruchomienia 
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i eksploatacji. Jednakże, instrukcja nie może obejmować wszystkich możliwych 
okoliczności lub szczegółowych informacji na wszystkie tematy. W przypadku 
szczegółowych pytań lub problemów, nie należy podejmować żadnych działań bez 
odpowiedniego zezwolenia. Należy skontaktować się z odpowiedni biurem sprzedaży 
urządzeń Alstom Grid i zwrócić się o przekazanie niezbędnych informacji. 
 

 
 

 

3. SYMBOLE I ETYKIETY NA URZĄDZENIU 
 
Ze względów bezpieczeństwa należy przed zainstalowaniem lub uruchomieniem 
urządzenia zapoznać się i zrozumieć następujące symbole, które mogą być użyte na 
urządzeniu lub o których mowa w dokumentacji. 
 

3.1 Symbole 
 

 

 
Uwaga: należy zapoznać się z dokumentacją urządzenia. 

 
Uwaga: zagrożenie porażenia prądem. 

 
Zacisk przewodu ochronnego (*Earth) 

 
Funkcjonalny / Zacisk przewodu ochronnego (*Earth) 

 
Uwaga: Ten symbol może być również wykorzystywany do oznaczenia 

zacisku przewodu ochronnego jeżeli jest on częścią bloku 
zacisków lub podzespołu np. zasilania. 

 
* UWAGA: WYRAŻENIE EARTH (UZIEMIENIE) UŻYTE W NINIEJSZEJ 

INSTRUKCJI TECHNICZNEJ JEST BEZPOŚREDNIM 
ODPOWIEDNIKIEM PÓŁNOCNOAMERYKAŃSKIEGO 
GROUND. 

 
3.2 Etykiety 

 
Patrz instrukcja bezpieczeństwa (SFTY/4L M), w której znajdują się informacje 
dotyczące typowych etykiet urządzenia. 
 
 

 

4. INSTALACJA, URUCHOMIENIE I SERWIS 
 

 Podłączenie urządzenia 
 
Osoby dokonujące instalacji, uruchomienia, obsługi i serwisowania 
urządzenia powinny znać właściwe procedury pracy w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa. Należy zapoznać się z dokumentacją urządzeń przed ich 
instalacją, uruchomieniem lub obsługą. Zaciski odsłonięte na czas 
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instalacji, uruchomienia i konserwacji mogą być pod niebezpiecznym 
napięciem, chyba że urządzenie jest elektrycznie odizolowane. Śruby 
mocujące wszystkich złączy śrubowych listew zaciskowych do przyłączania 
w terenie są dokręcone momentem 1,3 Nm za pomocą śrub M4. 
Urządzenia przeznaczone do montażu panelowego lub w regale są 
przeznaczone do stosowania w obudowie z płaską powierzchnią Typu 1 
zdefiniowanej przez Underwriters Laboratories (UL). Demontaż urządzenia 
może odsłonić części pod niebezpiecznym napięciem, a także uszkodzeniu 
mogą ulec części elektroniczne, jeżeli nie zostaną podjęte odpowiednie 
środków ostrożności chroniące przed napięcie elektrostatycznym (ESD). 
Jeśli jest dostęp do tylnej części urządzenia, wszyscy pracownicy muszą 
zachować ostrożność, aby uniknąć porażenia prądem lub innego 
zagrożenia związanego z energia elektryczną. Połączenia napięciowe 
i prądowe należy wykonywać za pomocą izolowanych zaciskanych 
końcówek, aby zapewnić bezpieczną wymaganą izolację zacisków. 

 
W przekaźnikach cyfrowych zainstalowano zaciski do monitorowania i wskazania stanu 
technicznego urządzenia. ALSTOM Grid zdecydowanie zaleca, aby te zaciski na stałe 
podłączyć systemu automatyki, który w odpowiednim momencie wywoła alarm. 
Aby mieć pewność, że przewody są poprawnie zaterminowane, należy stosować 
narzędzie do ich prawidłowego zaciskania, dostosowane do rozmiaru przewodu. 
Urządzenia muszą być podłączone zgodnie z odpowiednim schematem połączeń. 
Urządzenia klasa ochrony I 
- Przed zasileniem urządzenia muszą być uziemione za pomocą przewodu 

ochronnego (jeśli jest w komplecie) lub muszą posiadać odpowiednią wtyczkę 
zasilającej  
w przypadku urządzeń podłączonych za pomocą wtyku. 

- Przewodu ochronnego (uziemienia) nie wolno odłączać, ponieważ 
zabezpieczenie przed porażeniem prądem w urządzeniu przestanie działać. 

- Kiedy przewód ochronny (uziemiający) jest także podłączony do ekranów kabli 
itp., należy sprawdzić ciągłość przewodu ochronnego (uziemiającego) po dodaniu 
lub odłączeniu połączeń uziemiających. W przypadku zacisków uziemiających w 
postaci śrub M4 ciągłość przewodów ochronnych należy zapewnić stosując 
nakrętkę blokującą lub podobną. 

Zalecany minimalny przekrój przewodu ochronnego (uziemienia) to 2,5 mm² (3,3 mm²  
w Ameryce Północnej), chyba że zaznaczono inaczej w rozdziale dotyczącym danych 
technicznych dokumentacji urządzeń, lub miejscowe lub krajowe wymagania są inne. 
Połączenie przewodu ochronnego (uziemienia) musi mieć niską indukcyjność i być jak 
najkrótsze. 
Wszystkie połączenia z urządzeniami muszą mieć określony potencjał. Połączenia, 
które są wstępnie podłączone, ale nie używane, powinny być uziemione, kiedy wejścia 
i wyjścia przekaźników binarnych są odizolowane. Kiedy przekaźniki wejść i wyjść 
binarnych są połączone do wspólnego potencjału, podłączone, ale nieużywane 
połączenia powinny być podłączone do wspólnego potencjału. 
Przed włączeniem zasilania urządzenia, należy sprawdzić: 
 
- Napięcie znamionowe / polaryzację (dane na tabliczce znamionowej 

/ dokumentacja urządzenia); 

- dane obwodu przekładnika prądowego (tabliczka znamionowa) i ciągłość 

połączeń; 

- Dane bezpiecznika ochronnego; 

- Ciągłość przewodu ochronnego (uziemienia) (w stosownych przypadkach); 

- Napięcie i natężenie prądu zewnętrznego okablowania stosownie do 

zastosowania. 
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 Możliwość przypadkowego dotknięcia odsłoniętych zacisków 
Podczas pracy w ograniczonej przestrzeni, np w szafie, gdzie występuje 
zagrożenie porażenia prądem w wyniku przypadkowego dotknięcia 
zacisków, które nie mają stopnia ochrony IP20 należy zapewnić 
odpowiednią barierę ochronną. 
 
Korzystanie z urządzeń 

 Jeśli urządzenie jest eksploatowane w sposób nieprzewidziany przez 
producenta, ochrona zapewniana przez urządzenie może być zmniejszona. 
 
Zdjęcie panelu przedniego pokrywy urządzenia 

 Zdjęcie panelu przedniego pokrywy urządzenia może odsłonić 
niebezpieczne części pod napięciem, których nie wolno dotykać aż do 
odłączenia zasilania. 

 

 Urządzenia z certyfikatem UL i CSA / CUL 
 

Aby zapewnić status zgodny z certyfikatem/uznany przez UL oraz 
CSA/CUL  
w Ameryce Północnej, urządzenie musi być instalowane przy pomocy 
następujących certyfikowanych lub uznanych części UL i/lub CSA: kable 
łączeniowe, bezpieczniki/podstawy bezpiecznikowe lub wyłączniki, zaciski 
izolacyjne oraz wymienialna bateria wewnętrzna, jak określono 
w dokumentacji urządzenia. 
Należy stosować zewnętrznych ochronne bezpieczniki z certyfikatem UL 
lub CSA. Powinny to być bezpieczniki z opóźnieniem czasowym klasy J o 
maksymalnym natężeniu prądu od 15 A i minimalnym napięciu 250 VDC, 
na przykład typu AJT15. 
Gdy certyfikat UL lub CSA urządzenia nie jest wymagany, można 
zastosować bezpiecznik wielkiej mocy (HRC) o maksymalnym natężeniu 
prądu do 16 A i minimalnym napięciu 250 VDC, np Red Spot typu NIT lub 
TIA. 

 Warunki pracy urządzeń 
 
Urządzenie powinno być eksploatowane w określonym zakresie 
parametrów elektrycznych i środowiskowych. 

 Zaciski obwodów przekładników prądowych 
 
Nie wolno otwierać obwodu wtórnego przekładnika prądowego pod 
napięciem, ponieważ generowane wysokie napięcie może stanowić 
zagrożenie dla życie lub może uszkodzić izolację. Ogólnie, aby zapewnić 
bezpieczeństwo, obwód wtórny przekładnik prądowego należy zewrzeć 
przed otwarciem połączenia. 
W przypadku większości urządzeń z zaciskami oczkowymi, gwintowany 
blok zacisków przekładnika prądowego ma automatyczny moduł zwierania 
przekładnika. Dlatego może nie być konieczne zewnętrzne zwarcie 
przekładnika, ale należy w tym celu sprawdzić dokumentację urządzenia. 
W przypadku większości urządzeń z zaciskami szpilkowymi, gwintowany 
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blok zacisków przekładnika prądowego NIE MA automatycznego modułu 
zwierania przekładnika. 

 Zewnętrzne rezystory, w tym warystory (VDR) 
 
Gdy urządzenia są wyposażone w zewnętrzne rezystory, w tym warystory 
(VDR), mogą one w przypadku dotknięci stanowić zagrożenie porażenia 
prądem elektrycznym lub oparzeniem. 

 Wymiana baterii 
 
Gdy urządzenia są wyposażone w wewnętrzne baterie należy je zastąpić 
bateriami zalecanego typu i zainstalować z właściwą polaryzacją, aby 
uniknąć uszkodzenia urządzeń, budynków i osób. 

 Izolacja i badanie wytrzymałości dielektrycznej 
 
Podczas badania izolacji może dojść do naładowania kondensatorów do 
niebezpiecznego poziomu napięcia. Na koniec każdego etapu próby 
napięcie należy stopniowo zmniejszać do zera aż do rozładowania 
kondensatorów, przed odłączeniem przewodów pomiarowych. 

 Montaż modułów i kart z układami elektronicznymi 
 

Modułów i kart układów elektronicznych nie można wkładać i wyjmować 
z urządzenia pod napięciem, gdyż może to doprowadzić do uszkodzenia. 

 Wkładanie i wyjmowanie kart rozszerzeń 
 

Dla niektórych urządzeń dostępne są karty rozszerzeń Jeśli użytkowana 
jest karta rozszerzeń nie należy wkładać bądź wyjmować jej z urządzenia 
pod napięciem. Pozwoli to uniknąć zagrożenia porażenia prądem lub 
uszkodzenia. Na karcie rozszerzenia mogą występować niebezpieczne 
napięcia. 

 
 

 Zewnętrzne bloki testowe i wtyki testowe 
 
Należy zachować ostrożność w przypadku korzystania z bloków i wtyków 
testowych, takich jak MMLG, MMLB i MiCOM P990 ponieważ mogą być na 
nich napięcia niebezpieczne. * przekładniki prądowe muszą być zwarte przed 
włożeniem lub wyjęciem wtyku testowego MMLB , aby uniknąć potencjalnie 
śmiertelnego napięcia. 

 
*Uwaga: Kiedy wtyk testowy MiCOM P992 jest wkładany do bloku 

testowego MiCOM P991, strona wtórna przekładników 
prądowych linii jest automatycznie zwierana, co zapewnia 
bezpieczeństwo. 

 Komunikacja światłowodowa 
 

Nie wolno patrzeć bezpośrednio w porty zainstalowanych elementów 
komunikacji światłowodowej. Do określenia prawidłowości działania 
urządzenia lub poziomu sygnału, należy użyć optycznego miernika mocy. 
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 Czyszczenie 
 

Urządzenie można czyścić przy użyciu niestrzępiącej szmatki zwilżonej 
czystą wodą, gdy połączenia nie są pod napięciem. Bolce kontaktowe 
wtyków testowych są zwykle chronione wazeliną, której nie należy usuwać. 

 
 
 
 

 
 

5. WYCOFANIE Z EKSPLOATACJI I UTYLIZACJA 
 

Wycofanie z eksploatacji 
Zasilanie (pomocnicze) urządzenia może zawierać kondensatory  
w zasilaniu lub do uziemienia. Aby uniknąć porażenia prądem lub 
innego zagrożenia, po całkowitym odizolowaniu zasilania urządzeń 
(obu biegunów zasilania napięciem stałym), kondensatory należy 
bezpiecznie rozładować przez zewnętrzne zaciski przed 
odłączeniem. 
 
Utylizacja 
Nie wolno materiałów spalać ani usuwać do cieków wodnych. 
Urządzenie należy utylizować w bezpieczny sposób. Należy wyjąć 
baterie z urządzenia przed utylizacją i zachować ostrożność, aby 
uniknąć zwarcia. Utylizację urządzeń mogą regulować miejscowe 
przepisy. 

 
 

 
 

6. SPECYFIKACJE TECHNICZNE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 
 
Jeśli nie zaznaczono inaczej w instrukcji obsługi technicznej urządzenia, obowiązują 
następujące dane. 
 

6.1 Dane bezpiecznika ochronnego 
 
Zalecany typ bezpiecznika ochronnego dla urządzeń to bezpiecznik wielkiej mocy 
(HRC), 16A, Red Spot typu NIT lub TIA lub równoważny. Bezpiecznik powinien być 
umieszczony tak blisko urządzenia, jak to możliwe. 
 

ZAGROŻENIE - Przekładnik prądowy NIE MOŻE BYĆ zabezpieczony 
bezpiecznikiem ponieważ otwarcie obwodu może generować 
śmiertelne niebezpieczne napięcie. 

 
 

6.2 Klasa ochrony 
 
IEC 60255-27: 2005 Klasa I (chyba że ustalono inaczej w dokumentacji sprzętu). 
EN 60255-27: 2005 Urządzenie to wymaga przewodu ochronnego (uziemienia)  

w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika. 
 
 

6.3 Kategoria instalacji 
 
IEC 60255-27: 2005 Instalacji kategorii III (Kategoria przepięciowa III): 

   



Rozdział dotyczący bazpieczeństwa P14x/EN SS/H11 
 
 (SS) - 9 

 
 

 
EN 60255-27: 2005 Poziom dystrybucji, instalacja stacjonarna. Urządzenia tej 

kategorii są kwalifikacje sprawdzane napięciem szczytowym 
5 kV szczyt, 1,2 / 50 ms, 500 Ω, 0,5 J, pomiędzy wszystkimi 
obwodami zasilania i uziemienia, a także między obwodami 
niezależnymi. 

 
6.4 Otoczenie 

 
Sprzęt przeznaczony jest do montażu i eksploatacji wewnątrz pomieszczeń. Jeśli 
wymaga się stosowania urządzenia w warunkach zewnętrznych musi być zamontowane 
w obudowie, która spełnia wymagania IEC 60529 i ma stopień ochrony IP54 (ochrona 
przed kurzem i rozpryskami wody). 
Stopień zanieczyszczenia - zgodność ze stopniem zanieczyszczenia 2 wykazano 
w odniesieniu do wysokości bezpieczeństwa - norma pracy do 2000 m. 
 
IEC 60255-27:2005 

EN 60255-27: 2005 
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1. DOKUMENTACJA STRUKTURY MiCOM 
 
W podręczniku tym zamieszczono funkcjonalny oraz techniczny opis zabezpieczeń 

MiCOM oraz pełny zestaw instrukcji dotyczących użytkowania oraz zastosowań 

przekaźnika. 

Zawartość rozdziału jest zestawiona poniżej: 

P14x/EN IT Wprowadzenie 

Przewodnik po przekaźnikach serii MiCOM oraz struktura dokumentacji. Ogólne aspekty 

dotyczące bezpieczeństwa użytkowania urządzeń elektrycznych, omówione ze 

szczególnym uwzględnieniem symboli bezpieczeństwa przekaźnika. Ponadto 

przedstawiono ogólny przegląd funkcjonalny przekaźnika i krótki opis zastosowań. 

P14x/EN TD Dane techniczne 

Dane techniczne uwzględniają zakresy ustawień, limity dokładności, zalecane warunki 

pracy, wartości znamionowe oraz dane wydajnościowe. Tam, gdzie to uzasadnione, 

wyszczególniono zgodność z normami i standardami międzynarodowymi. 

P14x/EN GS Wprowadzenie 

Podręcznik dla różnych interfejsów użytkownika przekaźników zabezpieczających, 

opisujący jak rozpocząć korzystanie z nich. Ten rozdział dostarcza szczegółowych 

informacji o interfejsach komunikacyjnych przekaźnika, wraz ze szczegółowym opisem 

dostępu do bazy danych ustawień, przechowywanej w przekaźniku. 

P14x/EN ST Ustawienia 

Lista ustawień przekaźnika, w tym zakresy, rozmiary kroków i wartości domyślne, wraz 

z krótkim opisem każdego ustawienia. 

P14x/EN OP Obsługa 

Obszerny i szczegółowy opis funkcjonalny wszystkich funkcji zabezpieczających i nie 

zabezpieczających. 

P14x/EN AP Noty Użytkowe 

Ten rozdział uwzględnia opis typowych zastosowań przekaźnika w układach mocy, 

obliczenia ustawień, typowe przykłady robocze i sposób konfiguracji przekaźnika. 

P14x/EN PL Logika programowalna 

Przegląd programowalnej logiki PSL oraz opis każdego węzła logicznego. Rozdział 

uwzględnia wartości domyślne (PSL) oraz opis typowych zastosowań. 

P14x/EN MR Pomiary i rejestracja 

Szczegółowy opis funkcji rejestracji i pomiarów przekaźników, wraz z konfiguracją 

rejestratora zdarzeń i zakłóceń oraz funkcji pomiarowych. 

P14x/EN FD Oprogramowanie 

Opis działania sprzętu oraz oprogramowania przekaźnika. Rozdział uwzględnia 

informacje  

o funkcjach samokontroli oraz diagnostyki przekaźnika. 
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P14x/EN CM Rozruch techniczny 

Instrukcje przeprowadzania rozruchu technicznego przekaźnika, wraz z czynnościami 

kontrolnymi, kalibracją i funkcjami przekaźnika. 

P14x/EN MT Konserwacja 

Nakreślono ogólne zasady konserwacji przekaźnika. 

P14x/EN TS Rozwiązywanie problemów 

Porady dotyczące rozpoznawania trybów usterek i zalecane działania. Uwzględnia 

informacje z kim z Alstom Grid należy skontaktować się, w celu uzyskania porady. 

P14x/EN SC Komunikacja SCADA 

Rozdział zapewnia przegląd interfejsów komunikacyjnych SCADA przekaźnika. W tym 

podręczniku nie znajdują się szczegółowe informacje o mapowaniu, semantyce, profilach 

i tabelach interoperacyjności protokołów. Dla każdego protokołu dostępne są osobne 

dokumenty, dostępne do pobrania z naszej strony internetowej. 

P14x/EN SG Symbole oraz glosariusz 

Lista powszechnych skrótów technicznych, znajdujących się w dokumentacji produktu. 

P14x/EN IN Instalacja 

Zalecenia dotyczące rozpakowywania, obsługi, inspekcji i przechowywania przekaźnika. 

Zapewniono instrukcje dotyczące instalacji mechanicznej i elektrycznej przekaźnika, wraz 

z zaleceniami dotyczącymi uziemienia. Wykazano wszystkie zewnętrzne połączenia 

elektryczne przekaźnika. 

P14x/EN VH Historia wersji oprogramowania i podręcznika serwisowego 

Historia wszystkich wydawanych wersji sprzętowych i oprogramowania produktu. 
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2. WPROWADZENIE DO MiCOM 
 
MiCOM to kompleksowe rozwiązanie pozwalające spełnić wszystkie wymagania 
związane 
 z dostawami energii elektrycznej. Obejmuje szereg podzespołów, systemów oraz usług 
oferowanych przez firmę Alstom Grid. 
Kluczowym punktem zastosowanej koncepcji MiCOM jest elastyczność. 
MiCOM zapewnia możliwość definiowania rozwiązań aplikacyjnych oraz za 
pośrednictwem rozbudowanych możliwości komunikacyjnych integrację z systemami 
sterowania zasilaniem. 
Elementy w zakresie MiCOM to: 
 

− Seria P: przekaźniki zabezpieczające; 

− Seria C: urządzenia sterujące; 

− Seria M: produkty pomiarowe do precyzyjnych pomiarów oraz monitorowania; 

− Seria S: uniwersalne pakiety oprogramowania przeznaczone do konfiguracji 

automatyki stacyjnej; 

Produkty MiCOM posiadają rozbudowane funkcje zapisywania informacji na temat stanu 
oraz zachowania się systemu elektroenergetycznego za pomocą rejestratorów zakłóceń 
oraz zwarć. Zapewniają również przekazywanie pomiarów przeprowadzanych w systemie 
w regularnych odstępach czasu do centrum sterowania, umożliwiając zdalne 
monitorowanie oraz sterowanie. 
Aktualne informacje na temat produktów MiCOM można znaleźć na stronie internetowej: 
Dostęp: www.alstom.com/grid/sas 
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3. ZASTOSOWANIE PRODUKTU 
 
Przekaźnik zarządzający linii zasilającej MiCOM P14x został opracowany z myślą 
o zabezpieczaniu różnorakich linii napowietrznych oraz kabli podziemnych dla poziomów 
napięć od rozdziału do transmisji. Przekaźnik zawiera obszerny zakres funkcji nie 
zabezpieczających, wspomagających diagnostykę systemu zasilania i analizę zwarć. 
P14x oferuje zintegrowane zabezpieczenie nadprądowe i ziemnozwarciowe i może być 
stosowany w instalacjach uziemionych bezpośrednio, przez impedancję, cewkę 
Petersena oraz w instalacjach izolowanych. Model przekaźnika P145 jest szczególnie 
przydatny, gdy wymagane jest kompletne rozwiązanie i posiada 10 przycisków 
funkcyjnych dla schematów wewnętrznych lub sterowania przez operatora, takich jak 
sterowanie wyłącznikiem, kontrola SPZ oraz kontrola zdalnej komunikacji. 
 

3.1 Przegląd funkcji 
 
Przekaźnik zarządzający linii zasilającej P14x zawiera szeroki zakres funkcji 
zabezpieczających. Funkcje zabezpieczające są zestawione poniżej: 
 

PRZEGLĄD FUNKCJI ZABEZPIECZENIOWYCH P14x 

50/51/67 

Dla każdej fazy zastosowano cztery stopnie pomiaru przetężenia i 
można określić, czy mają one być niezależne od kierunku, 
kierunkowe w przód lub wstecz. Dla stopni 1 oraz 2 możliwe jest 
ustawienie charakterystyki czasowo zależnej odwróconej (IDMT) 
lub czasowo zależnej (DT); dla stopni 3 oraz 4 możliwe jest 
wyłącznie ustawienie DT. 

X 

50N/51N/67N 

Zastosowano trzy niezależne zabezpieczenia przed zwarciem 
doziemnym: obliczeniowe, zmierzone oraz czułe zabezpieczenie 
ziemnozwarciowe. Każdy człon posiada cztery stopnie, które 
można niezależnie ustawić jako niezależne od kierunku, 
kierunkowe w przód lub wstecz. Dla każdego członu 
ziemnozwarciowego dostępna jest polaryzacja składowej zerowej 
lub ujemnej. 

X 

67N/67W 
Czuły człon ziemnozwarciowy może być skonfigurowany jako 
Ιcosφ, Ιsinφ lub VΙcosφ (pomiar mocy) dla zastosowania w 
sieciach izolowanych i kompensowanych. 

X 

51V 

Funkcja nadprądowa sterowana napięciowo jest dostępna dla 
pierwszych dwóch stopni członu nadprądowego. Zapewnia ono 
ochronę zapasową dla odległych zwarć międzyfazowych przez 
zwiększenie czułości stopni 1 oraz 2 ochrony nadprądowej. 

X 

YN 
Zabezpieczenie admitancyjne - działa zarówno dla SEF CT lub 
EF CT i zapewnia człony jednostopniowe zabezpieczenia 
admitancyjnego, konduktancyjnego oraz susceptancyjnego. 

X 

64 
Zabezpieczenie ograniczone ziemnozwarciowe można 
skonfigurować jako człon wysokiej lub niskiej impedancji (nie 
dotyczy modelu P144). 

X 

BOL 

Logika blokowania nadprądowego jest dostępna na każdym 
stopniu zabezpieczenia nadprądowego i ziemnozwarciowego, 
uwzględniając czułe zabezpieczenia ziemnozwarciowe. Składają 
się na to wyjścia uruchamiające i blokujące, które mogą być 
zastosowane na przykład dla schematów blokowania szyny. 

X 

SOL 

Selektywne zabezpieczenie nadprądowe zapewnia możliwość 
tymczasowej zmiany (np. wzrostu) ustawień czasowych stopni 3 
oraz 4 członów zabezpieczenia fazowego nadprądowego, 
ziemnozwarciowego oraz czułego ziemnozwarciowego. 

X 

CLP 

Uruchamianie ze stanu zimnego może być wykorzystywane do 
krótkotrwałego zwiększenia wartości ustawień, zarówno dla 
członów zabezpieczenia nadprądowego jak i ziemnozwarciowego, 
po zamknięciu wyłącznika. 

X 
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PRZEGLĄD FUNKCJI ZABEZPIECZENIOWYCH P14x 

46 

Zastosowano cztery stopnie, które mogą być ustawione jako 
niezależne od kierunku, kierunkowe w przód lub wstecz, 
zapewniające zdalną ochronę zapasową przed zwarciami 
międzyfazowymi i doziemnymi. 

X 

49 

Zabezpieczenie przeciążeniowe termiczne RMS (jedna/dwie stałe 
czasowe), uwzględniające charakterystyki cieplne, jest 
odpowiednie zarówno dla kabli jak i przekładników. Zapewniono 
zarówno stopnie alarmowania, jak i wyłączania. 

X 

37P/37N 
Człony podprądowego fazowe, neutralne oraz czułe zwarcia 
doziemnego są dostępne do wykorzystania, na przykład z funkcją 
usterki wyłącznika. 

X 

27 
2-stopniowy człon podnapięciowy, konfigurowany do pomiaru 
międzyfazowego lub fazowego. Dla stopnie 1 możliwy jest wybór 
IDMT lub DT, a dla stopnia 2 wyłącznie DT. 

X 

59 
Człon nadnapięciowy (2-stopniowy), konfigurowany do pomiaru 
międzyfazowego lub fazowego. Dla stopnie 1 możliwy jest wybór 
IDMT lub DT, a dla stopnia 2 wyłącznie DT. 

X 

59N 
Zabezpieczenie nadnapięciowe szczątkowe (przesunięcia punktu 
neutralnego) to dwufazowy człon, dla którego można wybrać 
zarówno IDMT, jak i DT. 

X 

47 
Zabezpieczenie nadnapięciowe składowej ujemnej z członem 
zwłocznym o stałej czasowej zapewnia funkcję wyłączania lub 
blokowania po wykryciu niestabilnego napięcia zasilania. 

X 

81U/O/R 
Ponadto dostępne są człony 4-stopniowy podczęstotliwościowy, 
2-stopniowy nadczęstotliwościowy oraz 4-stopniowy prędkości 
zmian częstotliwości. 

X 

81U/O (Adv) 9-stopniowy odczęstotliwościowy oraz 9-stopniowy 
nadczęstotliwościowy (zaawansowane). X 

81R (Adv) 9-stopniowy człon szybkości zmian częstotliwości (df/dt) 
(zaawansowane). X 

81RF (Adv) 9-stopniowy nadzorowany człon szybkości zmian częstotliwości (f 
+ df/dt) (zaawansowane). X 

81RAV (Adv) 9-stopniowy człon średnich zmian częstotliwości (f + ΔF / Δt) 
(zaawansowane). X 

 9-stopniowe przywracanie obciążenia na podstawie częstotliwości 
(zaawansowane). X 

46BC 
Uszkodzenie przewodu (otwarcie zworki) wykorzystywane do 
detekcji zwarć obwodów rozwartych, z wykorzystaniem 
współczynnika I2/I1. 

X 

32R/32L/32O 

Zabezpieczenie podmocowe/nadmocowe z segregacją faz 
Dostępne są dwa stopnie zabezpieczenia mocowego przy czym 
każdy stopień może być niezależnie skonfigurowany do pracy 
jako nad- lub podmocowe, kierunkowe do przodu lub zwrotne. 
Przekaźniki zapewniają standardowy człon zabezpieczenia 3-
fazowego mocy oraz człon zabezpieczenia jednofazowego mocy. 

X 

 Zabezpieczenie czułe mocowe. X 

50BF 2-stopniowe zabezpieczenie usterki wyłcznika z 1 lub 3 
biegunowymi wejściami inicjującymi. X 

VTS 

Nadzór przekładnika napięciowego (detekcja awarii bezpiecznika 
1, 2 lub 3 fazy) dla zapobiegania niewłaściwej pracy członów 
zabezpieczenia zależnego napięciowo po stracie sygnału 
wejściowego VT. 

X 

CTS 
Nadzór przekładnika prądowego dla zapobiegania niewłaściwej 
pracy zabezpieczenia zależnego prądowo po stracie sygnału 
wejściowego CT. 

X 

49SR Zabezpieczenie przeciążeniowe z prostownikiem krzemowym. X 

79 
4 próby trójbiegunowego samoczynnego powtórnego załączenia z 
kontrolą synchronizacji, wzbudzeniem zewnętrznym oraz 
możliwością koordynacji sekwencyjnej. (tylko dla P142/3/4/5). 

X 
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PRZEGLĄD FUNKCJI ZABEZPIECZENIOWYCH P14x 

25 
Kontrola synchronizacji (2-stopniowa) z zaawansowanym systemem 
dzielenia oraz czasem kompensacji zamknięcia wyłącznika (tylko  
w modelach P143 oraz P145). 

X 

 Funkcja blokowania drugiej harmonicznej. X 
 Programowalne klawisze funkcyjne (tylko model P145). 10 
 Programowalne diody LED (P145 oferfuje trzy kolory diod). Do 18 

 Wejścia cyfrowe (zależne od modelu oraz opcji zamówienia). od 8 do 
32 

 Przekaźniki wyjściowe z opcją styków wysokiej 
szybkości/obciążalności (zależne od modelu oraz opcji zamówienia). 

od 7 do 
32 

 Przedni port komunikacyjny (EIA(RS)232). X 
 Tylny port komunikacyjny (KBUS/EIA(RS)485). X 
 Tylny port komunikacyjny (światłowód). Opcja 
 Tylny port Ethernet IEC 61850. Opcja 
 Tylny redundantny port Ethernet (optyczny). Opcja 
 Drugi tylny port komunikacyjny (EIA(RS)232/EIA(RS)485). Opcja 

 
Telezabezpieczenie InterMiCOM dla bezpośredniej komunikacji 
przekaźnik-przekaźnik EIA(RS)232 dla połączeń MODEMOWYCH do 
19.2 kbit/s. 

 
Opcja 

 Port synchronizacji czasowej (IRIG-B modulowany/niemodulowany). Opcja 
 
P14x wspiera poniższe funkcje zarządzania przekaźnikiem, poza funkcjami 
przedstawionymi powyżej. 
 
• Pomiar wszystkich chwilowych oraz całkowanych wartości 

• Kontrola wyłącznika, monitorowanie jego stanu i warunków zadziałania 

• Nadzorowanie cewki oraz obwodu wyłączania 

• 4 Alternatywne grupy ustawień 

• Programowalne klawisze funkcyjne (tylko model P145). 

• Wejścia sterownicze 

• Lokalizator zwarć 

• Programowalny schemat logiczny 

• Programowalne przyporządkowanie wejść oraz wyjść cyfrowych 

• sekwencyjny zapis zdarzeń, 

• Obszerna rejestracja zakłóceń (przechwytywanie przebiegu) 

• W pełni edytowalne opisy menu 

• Wielopoziomowa ochrona hasłem 

• Diagnostyka uruchamiania i ciągłe auto-monitorowanie przekaźnika 

• Tryb tylko do odczytu 

• Ulepszone oznaczenie czasowe wejścia optycznego 
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Diagram funkcjonalny 
 

 
 
Rysunek 1 Schemat funkcjonalny 
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3.2 Opcje zamawiania 
 

Informacje wymagane przy zamawianiu 
 

Rodzaj przekaźnika (Przekaźnik zarządzający 
linii zasilającej) 
 
Napięcie zasilania pomocniczego 

P141/2/3/4 

                    

              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 3 

    

24 - 48V tylko dc  1                  
48 - 125V dc (30 - 110V ac)  2                  
110 - 250V dc (100 - 240V ac)  3                  

Znamionowa wartość Vn                 
100-120V AC  1                
380-480V AC   2                
Opcje sprzętowe               
Brak    1              
Tylko IRIG-B modulowany   2              
Tylko przetwornik światłowodowy (ST) (poza IEC 61850)   3              
IRIG-B (modulowany) i przetwornik światłowodowy (ST)   4              
(poza IEC 61850)                 
Drugi tylny port obsługujący protokół Courier   7              
Drugi tylny port obsługujący protokół Courier + InterMiCOM   E              
Drugi tylny port obsługujący protokół Courier + InterMiCOM + IRIG-B (modulowany)  F              
IRIG-B (modulowany) + drug tylny port kom.   8              
IRIG-B (niemodulowany)   C              
Ethernet (100Mbps)   6              
Ethernet (100 Mbps) + IRIG-B (modulowany)   A              
Ethernet (100 Mbps) + IRIG-B (niemodulowany)   B              
Ethernet redundantny (jeszcze niedostępne) *              
Charakterystyka produktu              
 P141 P142/4 P143             
Brak dodatkowego wyposażenia  •  •  • A            
4 wejścia i 4 przekaźniki   •  B            
8 dodatkowych wejść optycznych    •  • C            
8 dodatkowych przekaźników    •  • D            
8 dodatkowych wejść optycznych i 8 przekaźników      • E            
16 dodatkowych wejść optycznych      • F            
16 dodatkowych przekaźników       • G            
4 dodatkowe przekaźniki  wysokiej obciążalności    •  • H            
8 dodatkowych wejść + dodatkowe 4 przekaźniki wysokiej 
obciążalności      • J            

Dodatkowych 8 przekaźników + dodatkowe 4 przekaźniki wysokiej 
obciążalności      • K            

Dodatkowych 8 przekaźników wysokiej obciążalności       L            
Konfiguracja 32 wejść i 32 przekaźników (tylko P143)       M            
                   
Opcje protokołu           
K-Bus/Courier   1          
MODBUS   2          
IEC 60870-5-103   3          
DNP3.0   4          
DNP3.0 na Ethernet + Courier na RS485    8          
IEC 61850 + Courier na RS485    6          
IEC 61850 + CS103 na RS485    7          
Montaż         
Montaż panelowy    M         
Język       
Wersje językowe - angielski, francuski, niemiecki, hiszpański     0      
Wersje językowe - angielski, francuski, niemiecki, rosyjski     5      
Wersje językowe - angielski, francuski, chiński     C      

Wersja oprogramowania     

Jeśli nie określono inaczej dostarczona będzie najnowsza wersja           
Plik ustawień    
Ustawienia domyślne     0   
Dostosowanie do potrzeb klienta     1   Końcowe oznaczenie modelu 
Oryginał  J 
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Rodzaj przekaźnika (Przekaźnik zarządzający 
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Napięcie zasilania pomocniczego 

P145 

                    

              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 3 

    

24 - 48V tylko dc  1                  
48 - 125V dc (30 - 110V ac)  2                  
110 - 250V dc (100 - 240V ac)  3                  

Znamionowa wartość Vn                 
100-120V AC  1                
380-480V AC   2                
Opcje sprzętowe               
Brak    1              
Tylko IRIG-B modulowany   2              
Tylko przetwornik światłowodowy (ST) (poza IEC 61850)   3              
IRIG-B (modulowany) i przetwornik światłowodowy (ST)   4              
(poza IEC 61850)                 
Drugi tylny port obsługujący protokół Courier   7              
Drugi tylny port obsługujący protokół Courier + InterMiCOM   E              
Drugi tylny port obsługujący protokół Courier + InterMiCOM + IRIG-B (modulowany)  F              
IRIG-B (modulowany) + drug tylny port kom.   8              
IRIG-B (niemodulowany)   C              
Ethernet (100Mbps)   6              
Ethernet (100 Mbps) + IRIG-B (modulowany)   A              
Ethernet (100 Mbps) + IRIG-B (niemodulowany)   B              
Ethernet redundantny (jeszcze niedostępne) *              
Charakterystyka produktu              
Wersja z 16 stykami wyjściowymi i 16 wejściami cyfrowymi    A            
Wersja z 12 stykami wyjściowymi i 12 wejściami cyfrowymi       B            
Wersja z 16 stykami wyjściowymi i 24 wejściami cyfrowymi     C            
Wersja z 24 stykami wyjściowymi i 16 wejściami cyfrowymi       D            

Wersja z 24 stykami wyjściowymi i 24 wejściami cyfrowymi       E            

Wersja z 16 stykami wyjściowymi i 32 wejściami cyfrowymi       F            

Wersja z 32 stykami wyjściowymi i 16 wejściami cyfrowymi       G            

4 dodatkowe przekaźniki wysokiej obciążalności       H            

Dodatkowych 8 wejść + dodatkowe 4 przekaźniki wysokiej obciążalności      J            

Dodatkowych 8 przekaźników + dodatkowe 4 przekaźniki wysokiej obciążalności      K            

Dodatkowych 8 przekaźników wysokiej obciążalności       L            
Opcje protokołu           
K-Bus/Courier   1          
MODBUS   2          
IEC 60870-5-103   3          
DNP3.0   4          
DNP3.0 na Ethernet + Courier na RS485    8          
IEC 61850 + Courier na RS485    6          
IEC 61850 + CS103 na RS485    7          
Montaż         
Montaż panelowy    M         
Język       
Wersje językowe - angielski, francuski, niemiecki, hiszpański     0      
Wersje językowe - angielski, francuski, niemiecki, rosyjski     5      
Wersje językowe - angielski, francuski, chiński     C      

Wersja oprogramowania     

Jeśli nie określono inaczej dostarczona będzie najnowsza wersja          
Plik ustawień    
Ustawienia domyślne     0   
Dostosowanie do potrzeb klienta     1   Końcowe oznaczenie modelu 
Oryginał  J 
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Wersja oprogramowania: 43 
Schematy połączeń: 10P141/2/3/4/5xx 
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Dane techniczne 
 
Specyfikacja mechaniczna 
Konstrukcja 
Modułowy przekaźnik platformy MiCOM Px40, 
obudowa P141/142/P144-40TE (206mm (8“)) 
oraz obudowa P143/P145 (309.6mm (12“)). 
Montaż na panelu przednim zlicowany za jego 
powierzchnią lub montaż na regałach 19” 
(opcje zamówienia). 
 
Stopień ochrony 
Zgodnie z IEC 60529: 1992 
IP 52 ochrona (panel przedni) przed kurzem 
i kapiącą wodą. 
IP 50 Ochrona obudowy z tyłu i po bokach 
przed kurzem. 
IP 10 ochrona wyrobów z tyłu przed 
dotknięciem połączeń pod napięciem. 
 
Masa 
Obudowa 40TE: ok. 7.3 kg 
Obudowa 60TE: ok. 9.2 kg 
 
Zaciski 
 
Wejścia pomiarowe napięcia i prądu AC 
Zlokalizowane na bloku zaciskowym silnego 
obciążenia (czarny): Gwintowane zaciski M4 do 
połączenia z zaciskiem oczkowym. 
Wejścia przekładników prądowych mają 
integralne zabezpieczenie zwarciowe, po 
usunięciu listwy zaciskowej. 
 
Ogólne zaciski wejścia / wyjścia 
Do zasilania, wejść opto, styki wyjściowe i tylna 
komunikacja COM1. 
Umieszczone na zaciskach uniwersalnych 
(szare): Gwintowane zaciski M4 do połączenia 
z zaciskiem oczkowym. 
 
Uziemienie ochronne obudowy Dwa tylne 
bolce, gwintowane M4. Muszą być uziemione 
ze względów bezpieczeństwa. 
Minimalny przekrój przewodu uziemienia 
2,5mm2 
 
Przedni port interfejsu szeregowego PC 
EIA(RS)232 DTE, 9 pin typu D gniazdo 
żeńskie. 
Protokół Courier do interfejsu 
oprogramowania MiCOM S1. 
Izolacja dla poziomu ELV Maksymalna 
długość kabla 15m. 
 
Przedni port pobierania / monitorowania 

EIA(RS)232, 25 pin typu D złącze żeńskie. 
Dla pobierania oprogramowania. 
Izolacja dla poziomu ELV. 
 
Tylny port komunikacyjny 
EIA(RS)485 poziomu sygnału, dwa połączenia 
przewodowe znajdujące się na listwie 
zaciskowej ogólnej, śruba M4. 
Dla ekranowanego kabla skrętki, 
wielopunktowy, 1000m max. 
Dla K-Bus, IEC-870-5-103 lub protokołu DNP3 
(opcje zamówienia). 
Izolacja dla poziomu SELV. 
 
Opcjonalny drugi tylny port komunikacyjny 
EIA(RS)232, 9 pin typu D złącze żeńskie SK4. 
protokół Courier: Połączenie K-Bus, EIA(RS) 
232, lub EIA(RS)485. 
Izolacja do poziomu SELV (bezpieczne 
bardzo niskie napięcie). 
 
Opcjonalny tylny interfejs IRIG-B 
modulowany lub niemodulowany 
Gniazdo BNC 
Izolacja dla poziomu SELV. 
Przewód koncentryczny 50 Ω. 
 
Opcjonalne tylne połączenie 
światłowodowe dla SCADA / DCS 
BFOC 2,5 - (ST ®)-interfejs do włókna 
szklanego, jak w IEC 874-10. 
850 nm włókna krótkodystansowe, jedno Tx 
i jedno Rx. Dla Courier, IEC-870-5-103, 
MODBUS lub protokołu DNP3 (opcje 
zamówienia). 
 
Opcjonalne tylne złącze Ethernet dla IEC 
61850 lub DNP3.0 
 
Opcjonalne redundantne tylne złącze 
Ethernet (optyczne) 
 
Komunikacja 10BaseT/100BaseTX 
Interfejs zgodny z IEEE802.3 oraz IEC 61850 
Izolacja: 1,5kV Typ złącza: RJ45 
Typ kabla: Ekranowana skrętka (STP) 
 
Interfejs 100 Base FX 
Interfejs zgodnie ze standardami IEEE 802.3 i 
IEC 61850 
Długość fali: 1300nm 
Światłowód: wielomodowy 50/125 µm lub 
62.5/125 µm Rodzaj złącza: BFOC 2.5 -(ST®) 
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Dane znamionowe 
 
Wejścia pomiarowe AC 
Częstotliwość znamionowa: 50 i 60 Hz 
(ustawiana) 
Zakres pracy: 45 do 65Hz 
Kolejność faz: ABC 
 
Prąd AC 
Prąd znamionowy (In): 1 i 5 A podwójny 
znamionowy. 
Wejścia 1A oraz 5A wykorzystują różne 
połączenia zaczepów transformatora, należy 
upewnić się, co do prawidłowości połączenia 
zacisków. 
Znamionowe obciążenie każdej fazy:
 < 0,15 VA przy In  
Wytrzymałość termiczna: 
ciągła 4 In 
dla 10s: 30 In 
dla 1s: 100 In 
Liniowa do 64 In (non-offset prąd 
przemienny). 
 
Napięcie przemienne 
Napięcie znamionowe (Vn): 100 do 120 
V, 380 do 480V, międzyfazowo 
Znamionowe obciążenie każdej fazy: < 
0,02 VA przy Vn. 
Wytrzymałość termiczna: 
ciągła 2 Vn 
dla 10s: 2,6 Vn 
 
Zasilanie 
 
Napięcie pomocnicze (Vx) 
Trzy opcje zamówienia: 
(i) Vx: 24 do 48 Vdc  
(ii) Vx: 48 do 110 Vdc, i 40 do 

100Vac (rms)  
(iii) Vx: 110 do 250 Vdc, i 100 do 

240Vac (rms)  
 
Zakres pracy 
(i) 19 do 65V (dc tylko dla tego wariantu) 
(ii) 37 do 150V (dc), 32 do 110V (ac) 
(iii) 87 do 300V (dc), 80 do 265V (ac) 
Z dopuszczalnym tętnieniem ac do 12% 
dla prądu stałego, jak w IEC 60255-11: 
1979. 
 
Obciążenie znamionowe 
Obciążenie spoczynkowe: 11W. 

(Dodatkowe 1,25W przy zastosowaniu 
drugiego tylnego portu Courier) 
Dodatki dla uruchomionych wejść / wyjść 
binarnych: 
Dla każdego wejścia optycznego: 
0,09W (24 do 54V), 
0,12W (110/125V), 
0,19W (220/120V). 
Dla każdego zasilanego przekaźnika 
wyjściowego: 0,13W 
 
Czas włączania zasilania 
Czas do włączenia zasilania <11 s. 
 
Przerwy w zasilaniu 
Zgodnie z IEC 60255-11: 1979 
Przekaźnik wytrzymuje 20 ms przerwy 
w zasilaniu pomocniczym DC, bez wyłączania. 
Zgodnie z IEC 61000-4-11: 1994 
Przekaźnik wytrzymuje 20 ms przerwy 
w zasilaniu pomocniczym AC, bez wyłączania. 
 
Podtrzymanie bateryjne 
Montaż na panelu przednim 
Bateria typu ½ AA, 3.6V (zaawansowana 
bateria SAFT nr ref. LS14250) o żywotności 
(przyjmująć zasilenie przekaźnika przez 90% 
czasu) >10 years 
 
Napięcie wyjściowe 
Regulowane 48Vdc 
Prąd ograniczony przy 112mA 
 
Wejścia cyfrowe („optyczne”) 
Uniwersalne wejścia opto z programowanymi 
progami napięcia (24/27, 30/34, 48/54, 
110/125, 220/250V). Może być zasilany 
napięciem 48V lub z zewnętrznej baterii. 
Napięcie znamionowe: 24 do 250 VDC 
Zakres pracy: 19 do 265 VDC 
Wytrzymałość: 300Vdc, 300Vrms. 
Prąd szczytowy wejścia opto, gdy jest 
wzbudzone wynosi 3,5mA (0-300V) 
Znamionowe progi pobudzenia i resetowania: 
Bateria znamionowa 24/27: 60 - 80% DO/PU 
(logiczne 0) <16,2 (logiczna 1) >19,2 
Bateria znamionowa 24/27: 50 - 70% DO/PU 
(logiczne 0) <12,0 (logiczna 1) >16,8  
Bateria znamionowa 30/34: 60 - 80% DO/PU 
(logiczne 0) <20,4 (logiczna 1) >24,0  
Bateria znamionowa 30/34: 50 - 70% DO/PU  
(logiczne 0) <15,0 (logiczna 1) >21,0  
Bateria znamionowa 48/54: 60 - 80% DO/PU  
(logiczne 0) <32,4 (logiczna 1) >38,4 
Bateria znamionowa 48/54: 50 - 70% DO/PU 
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(logiczne 0) <24,0 (logiczna 1) >33,6 
Bateria znamionowa 110/125: 60 - 80% 
DO/PU 
(logiczne 0) <75,0 (logiczna 1) >88,0 
Bateria znamionowa 110/125: 50 - 70% 
DO/PU 
(logiczne 0) <55,0 (logiczna 1) >77,0 
Bateria znamionowa 220/250: 60 - 80% 
DO/PU 
(logiczne 0) <150,0 (logiczna 1) >176,0 
Bateria znamionowa 220/250: 50 - 70% 
DO/PU 
(logika 0) <110 (logika 1) >154 
Czas rozpoznawania: 
<2 ms z usuniętym długim filtrem, 
<12 ms z włączonym półcyklowym filtrem ac 
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Zestyki wyjściowe 

 
Zestyki standardowe 
Uniwersalne wyjścia przekaźnikowe celu 
sygnalizacji, wyzwalania i alarmowania: 
Znamionowa obciążalność długotrwała (bez 
przełączania): 
Maksymalny prąd długotrwały: 10A (UL: 8A) 
Krótkotrwała wytrzymałość prądowa: 
 30A przez 3 s 
 250A dla 30 ms 
Napięcie znamionowe: 300 V 
 
Zdolność łączeniowa i rozłączeniowa: 
DC: 50W rezystancyjne 
DC: 62,5W indukcyjne (L / R = 50 ms) 
AC: 2500VA rezystywne (cos φ = jedn.) 
AC: 2500VA indukcyjne (cos φ  = 0,7) 
 
Zdolność łączeniowa i przewodzenia: 
30A przez 3 sek., rezystancyjne dc, 10,000 
operacji (podlega powyższym ograniczeniom 
zdolności łączeniowej/rozłączeniowej i napięcia 
znamionowego) 
 
Zdolność łączeniowa, przewodzenia 
i rozłączeniowa: 
30A przez 200 ms, rezystancyjne ac, 2,000 
operacji (podlega powyższym ograniczeniom 
zdolności łączeniowej/rozłączeniowej i napięcia 
znamionowego) 4A przez 1,5 sek., rezystancyjne 
dc, 10,000 operacji (podlega powyższym 
ograniczeniom zdolności 
łączeniowej/rozłączeniowej i napięcia 
znamionowego) 
 
0,5A przez 1 sek., indukcyjne dc, 10,000 operacji 
(podlega powyższym ograniczeniom zdolności 
łączeniowej/rozłączeniowej 
i napięcia znamionowego) 
 
10A przez 1,5 sek., rezystancyjne/indukcyjne ac, 
10,000 operacji (podlega powyższym 
ograniczeniom zdolności 
łączeniowej/rozłączeniowej 
i napięcia znamionowego) 
 
Trwałość 
Obciążony styk: Minimum 10 000 operacji 
Nieobciążony styk: Minimum 100 000 operacji 
Czas zadziałania: Mniej niż 5 ms 
Czas kasowania: Mniej niż 5 ms 

 
Styki wysokiej obciążalności (tylko model D) 
Znamionowa obciążalność długotrwała 
(bez przełączania):  
Maksymalny prąd długotrwały:  10A 
Krótkotrwała wytrzymałość prądowa: 30A 
przez 3 s 
 250A dla 30 ms 
Napięcie znamionowe: 300 V 
 
Zdolność łączeniowa i rozłączeniowa: DC: 
7500W rezystancyjne 
DC: 2500W indukcyjne (L / R = 50 ms) 
 
Zdolność łączeniowa i przewodzenia: 
30A przez 3 sek., rezystancyjne dc, 10,000 
operacji (podlega powyższym ograniczeniom 
zdolności łączeniowej/rozłączeniowej 
i napięcia znamionowego) 
 
Zdolność łączeniowa, przewodzenia 
i rozłączeniowa: 
30A przez 3 sek., rezystancyjne dc, 5,000 
operacji (podlega powyższym ograniczeniom 
zdolności łączeniowej/rozłączeniowej 
i napięcia znamionowego) 
 
30A przez 200 ms, rezystancyjne ac, 10,000 
operacji (podlega powyższym ograniczeniom 
zdolności łączeniowej/rozłączeniowej i 
napięcia znamionowego) 10A (*), indukcyjne 
dc, 10,000 operacji (podlega powyższym 
ograniczeniom zdolności 
łączeniowej/rozłączeniowej i napięcia 
znamionowego) 
 
*Typowe dla powtarzalnych prób z 2 
minutową przerwą w celu rozproszenia ciepła 
 

Napięcie Prąd 
(ang. 
L/R) 
L/Z 

Liczba 
cykli w 1 
sek. 

65V 10A 40ms 5 
150V 10A 40ms 4 
250V 10A 40ms 2 
250V 10A 20ms 4 

 
 
Zabezpieczenie MOV: Maksymalne napięcie 
330V DC 
Trwałość 
Obciążony styk: Minimum 10 000 operacji 
Nieobciążony styk: Minimum 100 000 
operacji 
Czas zadziałania: Mniej niż 0,2 ms 
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Czas kasowania: Mniej niż 8 ms 
 
Zestyki watchdog 
Nieprogramowalne zestyki dla sygnalizacji 
prawidłowego/wadliwego działania 
przekaźnika 
Zdolność wyłączania: 
DC: 30W rezystancyjne 
DC: 15W indukcyjne (L / R = 40 ms) 
AC: 375VA indukcyjne (cos φ  = 0,7) 
 
Interfejs IRIG-B 12x (modulowany) 
Synchronizacja z zewnętrznym zegarem 
IRIG standard 200-98, format B12X. 
Impedancja wejściowa 6kΩ prz 1000Hz 
Współczynnik modulacji: 3:1 do 6:1 
Sygnał wejściowy, szczyt-szczyt: 200mV do 
20V 
 
Interfejs IRIG-B 00x (niemodulowany) 
Synchronizacja z zewnętrznym zegarem 
IRIG standard 200-98, format B00X. 
Sygnał wejściowy TTL 
 
 
Impedancja wejściowa przy dc 10 kΩ 
 
Warunki środowiskowe 
 
Zakres temperatur otoczenia 
Zgodnie z IEC 60255-6: 1988 
Zakres temperatury pracy 
-25°C do +55°C (-13°F do +131°F)  
Magazynowanie i tranzyt: 
-25°C do +70°C (-13°F do +158°F)  
 
Zakres wilgotności otoczenia 
Zgodnie z IEC 60068-2-3: 1969: 
56 dni przy 93% wilgotności względnej 
i +40°C 
Zgodnie z IEC 60068-2-30: 1980: 
Próba cykliczna wilgotnego gorąca, sześć 
(12 + 12) godzinnych cykli, przy wilgotności 
względnej 93% oraz zakresie temperatur od 
+25 do +55°C 
 
Warunki korozyjne 
Zgodnie z IEC 60068-2-60: 1995, Część 2, 
Test Ke, 
Metoda (klasa) 3 
Korozyjne środowisko przemysłowe 
/zubożony nadzór środowiskowy, test 
przepływu mieszanki gazowej Korozyjne 
środowisko przemysłowe 21 dni przy 75% 
względnej wilgotności i +30°C przy 
oddziaływaniu podwyższonego stężenia 
H2S, NO2, Cl2, SO2. 

 
Badania typu 
 
Izolacja 
Zgodnie z IEC 60255-27: 2005 
Rezystancja izolacji > 100MΩ przy 500Vdc 
(Przy użyciu testera izolacji elektronicznego / 
bezszczotkowego). 
 
Droga upływu i odstępy izolacyjne 
Zgodnie z IEC 61010-1: 2001 
Stopień zanieczyszczenia 2, 
Kategoria przepięciowa III, 
Napięcie udarowe wytrzymywane 5 kV. 
 
Wytrzymałość wysokonapięciowa 
(dielektryka) 
Porty EIA(RS)232 wyłączone. 
Zgodnie z IEC 60255-27: 2005, 2 kV rms 
AC, 1 minuta: 
Między wszystkimi zaciskami obudowy 
połączonymi ze sobą, a obudową uziemioną. 
Również pomiędzy wszystkimi zaciskami 
obwodów niezależnych. 
1kV rms AC przez 1 minutę, pomiędzy 
otwartymi stykami alarmowymi. 
1kV rms AC przez 1 minutę, pomiędzy 
otwartymi przełącznymi stykami wyjściowych 
przekaźników. 
(ii) Dla ANSI/IEEE C37.90-1989 (ponowne 
wydanie 1994): 
1,5 kV rms AC przez 1 minutę, pomiędzy 
otwartymi przełącznymi stykami wyjściowych 
przekaźników. 
 
Badanie napięcia udarowego 
wytrzymywanego 
Zgodnie z IEC 60255-27: 2005 
Czas początkowy: 1,2 ms, czas do połowy 
wartości: 50 µs, 
Wartość szczytowa: 5 kV, 0,5J 
Pomiędzy wszystkimi zaciskami oraz 
wszystkimi zaciskami a uziemieniem 
obudowy. 
 
Kompatybilność 
elektromagnetyczna (EMC) 
 
Seria badań zakłóceń wysokiej 
częstotliwości 1 MHz 
Zgodnie z IEC 60255-22-1: 1988, Klasa III. 
napięcie probiercze w trybie wspólnym: 2,5 
kV  
Próba napięcia różnicowego: 1,0 kV  
Czas trwania próby: 2s, Impedancja źródła: 
200Ω 
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Porty EIA(RS)232 wyłączone. 
 
Badanie odporności na tłumiony przebieg 
oscylacyjny 100kHz 
Zgodnie z EN61000-4-18: 2007: Poziom 3 
Napięcie probiercze tryb wspólny: 2,5kV  
Napięcie probiercze tryb różnicowy: 1kV 
 
Odporność na wyładowania 
elektrostatyczne 
Zgodnie z IEC 60255-22-2: 1996, Klasa 4, 
15kV wyładowanie w powietrzu na interfejsie 
użytkownika, wyświetlaczu oraz 
nieosłoniętym elemencie metalowym. 
Zgodnie z IEC 60255-22-2: 1996, Klasa 3, 
8kV wyładowanie w powietrzu na wszystkich 
portach komunikacyjnych. 
wyładowanie 6kV wyładowanie do każdej 
części z przodu produktu. 
 
Szybkozmienne zakłócenia elektryczne 
lub wymagania dotyczące impulsu 
przebicia 
Zgodnie z IEC 60255-22-4: 2002. Poziom 
intensywności testu lll oraz lV: 
Amplituda: 2 kV, częstotliwość impulsu 5kHz 
(Klasa III), 
Amplituda: 4 kV, częstotliwość impulsu 
2,5kHz 
(Klasa IV). 
Przyłożony bezpośrednio do zasilania 
pomocniczego i do wszystkich innych wejść. 
Porty EIA(RS)232 wyłączone. 
 
Wytrzymałość udarowa 
IEEE/ANSI C37.90.1:2002: 
Szybkozmienny 4kV oraz oscylacyjny 2,5kV 
przeprowadzony w trybie zwykłym oraz 
różnicowym dla wejść optycznych 
(filtrowanych), przekaźników wyjściowych, 
PP, PN, zasilania, obwodu napięcia 
pomocniczego. 
Szybkozmienny 4kV oraz oscylacyjny 2,5kV 
przeprowadzony w trybie współbieżnym dla 
portów komunikacyjnych, IRIG-B. 
 
Test odporności udarowej 
Porty EIA(RS)232 wyłączone. 
Zgodnie z IEC 61000-4-5: 2005 poziom 4, 
Czas do połowy wartości: 1,2/50 µs, 
Amplituda: 4kV pomiędzy wszystkimi 
grupami i uziemieniem obudowy, 
Amplituda: 2kV między zaciskami każdej 
grupy. 

 
Odporność na promieniowaną energię 
elektromagnetyczną 
Zgodnie z IEC 60255-22-3: 2000, Klasa III: 
Natężenie pola testowego, pasmo 
częstotliwości od 80 do 1000 MHz: 
10 V/m, 
Badanie przy użyciu AM: 1 kHz / 80%, 
Testy miejscowe 80, 160, 450, 900 MHz 
Zgodnie z IEEE/ANSI C37.90.2: 1995: 
Od 25MHz do 1000MHz, zero oraz 
modulowanie fali 100% kwadratowej. 
Natężenie pola 35V / m. 
 
Odporność na promieniowanie z 
komunikacji cyfrowej 
Zgodnie z EN61000-4-3: 2002, poziom 4: 
Natężenie pola testowego, pasmo 
częstotliwości od 800 do 960 MHz i 1,4 do 
2,0 GHz: 
30 V/m, 
Badanie przy użyciu AM: 1 kHz / 80%. 
 
Odporność na promieniowanie od 
radiotelefonów cyfrowych 
Zgodnie z ENV 50204: 1995 
10 V/m dla 900MHz oraz 1,89GHz; 
 
Odporność na zaburzenia przewodzone, 
indukowane przez pola o częstotliwości 
radiowej Zgodnie z IEC 61000-4-6: 1996, 
poziom 3, 
Zakłócające napięcie probiercze: 10 V 
 
Odporność na pole magnetyczne o 
częstotliwości sieci elektroenergetycznej 
Zgodnie z IEC 61000-4-8: 1994, poziom 5, 
100A/m, w sposób ciągły, 1000A/m podane 
przez 3 s 
Zgodnie z IEC 61000-4-9: 1993, poziom 5, 
1000A/m zastosowane we wszystkich 
płaszczyznach. Zgodnie z IEC 61000-4-10: 
1993, poziom 5, 
100A/m podane we wszystkich 
płaszczyznach przy 100kHz/1MHz przy 
czasie trwania impulsu 2 s 
 
Emisje przewodzone 
Zgodnie z EN 55022: 1998: Klasa A: 
0,15 - 0,5MHz, 79 dBµV (quasi-szczytowa) 
66 dBµV (średnia) 
0,5 - 30MHz, 73 dBµV (quasi-szczytowa) 60 
dBµV (średnia) 
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Emisja promieniowania 
Zgodnie z EN 55022: 1998: Klasa A: 
30 – 230MHz, 40 dBµV/m przy odległości 
pomiarowej 10m 
230 – 1GHz, 47 dBµV/m przy odległości 
pomiarowej 10m 
Dyrektywy UE 
 
Kompatybilność elektromagnetyczna 
Zgodnie z 89/336/EWG: 
Zgodność z Dyrektywą Komisji Europejskiej, 
dotyczącą zgodności elektromagnetycznej 
jest wykazana za pomocą Aktów Konstrukcji 
Technicznej. Do potwierdzenia zgodności 
wykorzystano normy dotyczące produktu: 
EN50263: 2000 
 
Bezpieczeństwo produktu 
Zgodnie z 2006/95/EC: 
Zgodność z Dyrektywą Niskonapięciową 
Komisji Europejskiej. (LVD) jest wykazana za 
pomocą dokumentacji technicznej. 
Do potwierdzenia zgodności wykorzystano 
normy dotyczące produktu. 
EN 60255-27: 2005 
 

 
 
Zgodność z dyrektywą R&TTE 
Dyrektywa 99/5/WE Urządzenia radiowe 
i końcowe urządzenia telekomunikacyjne 
(R&TTE). Zgodność wykazana zarówno 
z dyrektywą EMC oraz dotyczącą niskiego 
napięcia, aż do zera woltów. 
Dotyczy tylnych portów komunikacyjnych. 
 
Zgodność ATEX 
Dyrektywa 94/9/WE ATEX dotycząca 
urządzeń przeznaczonych do stosowania 
w atmosferach zagrożonych wybuchem. 
Urządzenie jest zgodne z Art. 2 europejskiej 
dyrektywy 94/9/WE. 
Zostało zatwierdzone do pracy poza 
obszarami niebezpiecznymi ATEX. Jednak 
zatwierdzono je do podłączenia do silników z 
budową wzmocnioną, „Ex e”, z nominalnym 
zabezpieczeniem ATEX, kategoria 
urządzenia 2, aby zapewnić ich bezpieczną 
pracę w obszarach niebezpiecznych 1 i 2 
stref gazu. 
 
UWAGA - Urządzenie mające takie 
oznaczenie samo w sobie nie jest 
odpowiednie do pracy w atmosferze 
zagrożonej wybuchem. 

 
Zgodność wykazana przez certyfikaty 
wystawione przez jednostki certyfikujące. 
 
 
 II (2) G 
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Wytrzymałość mechaniczna 
 
Badanie odporności na wibracje 
Zgodnie z IEC 60255-21-1: 1996 
Klasa reakcji 2 

Klasa wytrzymałości 2 
 
Badania odporności na udary pojedyncze 
i wielokrotne 
Zgodnie z IEC 60255-21-2: 1995 
Klasa reakcji na wstrząs 2 
Klasa wytrzymałości na wstrząs 1 
klasa wytrzymałości na uderzenia 1 
 
Badania Sejsmiczne 
Zgodnie z IEC 60255-21-3: 1995 
Klasa 2 
 
P14x Zgodność stron trzecich 
z Underwriters Laboratory (UL) 

 
Numer pliku: E202519 
Data wydania: 21-04-2005 
(Zgodność z wymaganiami kanadyjskimi oraz US). 
 
Energy Networks Association (ENA) 
 
 

 
Numer certyfikatu: 101 Wydanie 3 
Data oceny: 10-12-2004 
 
Typ (y) : P141, P142, P143 i P145 
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Funkcje zabezpieczające 
 
Zabezpieczenie nadprądowe 
trójfazowe 
 
Dokładność 
Dodatkowe współczynniki tolerancji X/R: 
±5% ponad X / R 1…90 Przetężenie: <30ms 
 
Krzywe czasowo zależne 
 
Dokładność 
Wzbudzenie DT: Ustawienie ±5% Minimalny 
poziom wyłączenia IDMT: 
1,05 x ustawienie ±5% 
Opadanie: 0,95 x ustawienie ±5% 
Kształt IDMT: ±5% lub 40ms, w zależności, 
która z tych wielkości jest większa 
Kasowanie IEEE: ±5% lub 50ms,  
w zależności, która z tych wielkości jest 
większa 
Praca DT: ±2% lub 50ms, w zależności, 
która z tych wielkości jest większa 
DT reset: ±5% 
Granica kierunkowości (RCA ±90%): 
±2% histereza 2o 
Charakterystyka: Krzywe UK 
IEC 60255-3 …1998 
krzywe USA: IEEEC37.112…1996 
 
Zabezpieczenie 
ziemnozwarciowe/czułe 
 
Earth Fault 1 (zabezpieczenie od zwarć 
doziemnych 3) 
Wzbudzenie DT: Nastawa ±5% 
Minimalny poziom wyzwolenia IDMT: 1,05 x 
Ustawianie ±5% Opadanie: 0,95 x 
Ustawianie ±5% 
Kształt IDMT: 
±5% lub 40ms, w zależności, która z tych 
wielkości jest większa *  
Kasowanie IEEE: 
±5% lub 50ms, w zależności, która z tych 
wielkości jest większa 
Praca DT: 
±2% lub 50ms, w zależności, która z tych 
wielkości jest większa 
DT reset: ±5% 
Powtarzalność: 2,5% 
* Warunki odniesienia TMS = 1, TD = 1 oraz 
IN > nastawa wynosząca 1A, zakres 

zadziałania 2-20 In 
 
Earth Fault 2 (zabezpieczenie od zwarć 
doziemnych 3) 
Wzbudzenie DT: Nastawa ±5% 
Minimalny poziom wyzwolenia IDMT: 1,05 x 
Ustawianie ±5% Opadanie: 0,95 x 
Ustawianie ±5% 
Kształt IDMT: 
±5% lub 40ms, w zależności, która z tych 
wielkości jest większa *  
Kasowanie IEEE: 
±10% lub 40ms, w zależności, która z tych 
wielkości jest większa 
Praca DT: 
±2% lub 50ms, w zależności, która z tych 
wielkości jest większa 
 
DT reset: 
±2% lub 50ms, w zależności, która z tych 
wielkości jest większa  
Powtarzalność: ±5% 
* Warunki odniesienia TMS = 1, TD = 1 oraz 
IN > nastawa wynosząca 1A, zakres 
zadziałania 2-20 In 
 
SEF 
Wzbudzenie DT: Nastawa ±5% 
Minimalny poziom wyzwolenia IDMT: 1,05 x 
Ustawianie ±5%  
Opadanie: 0,95 x Ustawianie ±5% 
Kształt IDMT: 
±5% lub 40ms, w zależności, która z tych 
wielkości jest większa * 
Kasowanie IEEE: 
±7,5% lub 60 ms, w zależności, która z tych 
wielkości jest większa  
Praca DT: 
±2% lub 50ms, w zależności, która z tych 
wielkości jest większa  
DT reset: ±5% 
Powtarzalność: ±5% 
* Warunki odniesienia TMS = 1, TD = 1 oraz 
IN > nastawa wynosząca 100mA, zakres 
zadziałania 2-0In 
 
REF 
Wzbudzenie: Ustawiony wzór ±5% 
Opadanie: 0,80 x nastawa formuły ±5%  
Czas zadziałania: <60ms 
Wzbudzenie stanu wysokiego: Nastawa ±5%  
Najwyższy czas zadziałania: <30ms  
Powtarzalność: <15% 
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Watometryczne SEF 
Wzbudzenie dla P=0W ISEF> ±5% lub P> 
±5% 
Opadanie: Dla P > 0W 
(0,95 x ISEF>) ±5% lub 0,9 x P> ±5% 
Dokładność graniczna: 
±5% z histerezą 1o  
Powtarzalność: 5% 
 
SEF Cos(PHI)/ 
Wzbudzenie: Ustawienie ±5% dla kątów 
RCA±60o Opadanie: 0,90 x Ustawienie 
Kształt IDMT: 
±5% lub 50ms, w zależności, która z tych 
wielkości jest większa *  
Kasowanie IEEE: 
±7,5% lub 60 ms, w zależności, która z tych 
wielkości jest większa 
Praca DT: 
±2% lub 50ms, w zależności, która z tych 
wielkości jest większa  
DT reset: ±5% 
Powtarzalność: 2% 
* Warunki odniesienia TMS = 1, TD = 1 oraz 
IN > nastawa wynosząca 100mA, zakres 
zadziałania 2-0In 
 
SEF Sin(PHI) 
Wzbudzenie: Ustawienie ±5% dla kątów od 
RCA±60o do RCA±90o 

Opadanie: 0,90 x Ustawianie Kształt IDMT: 
±5% lub 50ms, w zależności, która z tych 
wielkości jest większa * 
Kasowanie IEEE: 
±7,5% lub 60 ms, w zależności, która z tych 
wielkości jest większa 
 
 
DT operation: 
±2% lub 50ms, w zależności, która z tych 
wielkości jest większa  
DT reset: ±5% 
Powtarzalność: 2% 
Warunki odniesienia TMS = 1, TD = 1 oraz 
IN > nastawa wynosząca 100mA, zakres 
zadziałania 2-0In 
 
Polaryzacja zerowa 
Wzbudzenie robocze: ±2%o RCA ±90%  
Histereza: <3o 

VN > Wzbudzenie: Nastawa ±10% 
VN > Opadanie: 0,9 x Ustawianie ±10% 
 

Polaryzacja ujemna 
Wzbudzenie robocze: ±2%o RCA ±90%  
Histereza: <3o 

VN 2 > Wzbudzenie: Nastawa ±10% 
VN 2 > Opadanie: 0,9 x Ustawianie ±10%  
I2 > Wzbudzenie: Nastawa ±10% 
I2 > Opadanie: 0,9 x Ustawianie ±10% 
 
Zabezpieczenie nadprądowe 
reagujące na składową przeciwną 
 
Dokładność 
Wzbudzenie DT: Nastawa ±5% 
Minimalny poziom wyzwolenia IDMT: 1,05 x 
Ustawianie ±5%  
Opadanie: 0,95 x Ustawianie ±5% 
Kształt IDMT: ±5% lub 40ms, w zależności, 
która z tych wielkości jest większa 
Kasowanie IEEE: ±5% lub 50ms, w 
zależności, która z tych wielkości jest 
większa 
Praca DT: ±2% lub 50ms, w zależności, 
która z tych wielkości jest większa 
DT reset: ±5% 
Granica kierunkowości (RCA ±90%): 
±2% histereza 2o  

Charakterystyka: Krzywe UK 
IEC 60255-3 …1998 
krzywe USA: IEEEC37.112…1996 
 
Zabezpieczenie mocy 
zwrotnej/niedoboru 
mocy/przekroczenia mocy 
 
Dokładność 
Wzbudzenie: Nastawa ±10% 
Opadanie dla mocy zwrotnej/przekroczenia 
mocy: 0,95 x nastawa 
±10% 
Opadanie dla niedoboru mocy: 1,05 x 
nastawa 
+10% 
Pobudzenie dla odchylenia kątowego: 
Oczekiwany kąt wzbudzenia ±2 stopnie 
Opadanie dla odchylenia kątowego: 
Oczekiwany kąt wzbudzenia ±2,5 stopnia 
Czas zadziałania: ±2% lub 50ms, w 
zależności, która z tych wielkości jest 
większa 
Powtarzalność: <5% 
Czas rozłączenia: <50ms 
Czas kasowania: ±5% 
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Natychmiastowy czas pracy: < 50ms 
 
Zabezpieczenie czułe mocy 
zwrotnej/niedoboru 
mocy/przekroczenia mocy 
(1 fazowe) 
 
Dokładność 
Wzbudzenie: Nastawienie ±10% 
Opadanie dla mocy zwrotnej/przekroczenia 
mocy: 0,9 x nastawa 
±10% 
Opadanie dla niedoboru mocy: 1,1 x 
nastawa 
±10% 
Pobudzenie dla odchylenia kątowego: 
Oczekiwany kąt wzbudzenia ±2 stopnie 
Opadanie dla odchylenia kątowego: 
Oczekiwany kąt wzbudzenia ±2.5% stopnia 
Czas zadziałania: ±2% lub 50ms, w 
zależności, która z tych wielkości jest 
większa 
Powtarzalność: <5% 
Czas rozłączenia: <50ms 
Czas kasowania: ±5% 
Natychmiastowy czas pracy: <50ms 
 
Zabezpieczenie podprądowe 
Dokładność 
Wzbudzenie DT: Nastawa ±5%  
Wzbudzenie IDMT: Nastawa ±5%  
Opadanie: 1,02 x Ustawianie ±5% 
Kształt IDMT: ±2% lub 50ms, w zależności, 
która z tych wielkości jest większa 
Praca DT: ±2% lub 50ms, w zależności, 
która z tych wielkości jest większa 
Wyzerowanie: <75ms  
Powtarzalność: <1% 
 
Zabezpieczenie nadprądowe 
 
Dokładność 
Wzbudzenie DT: Nastawa ±5%  
Wzbudzenie IDMT: Nastawa ±5%  
Opadanie: 0,98 x Ustawianie ±5% 
Kształt IDMT: ±2% lub 50ms, w zależności, 
która z tych wielkości jest większa 
Praca DT: ±2% lub 50ms, w zależności, 
która z tych wielkości jest większa 
Wyzerowanie: <75ms 
 Powtarzalność: <1% 
 
Składowa zerowa/Napięcie 

szczątkowe 
 
Dokładność 
Wzbudzenie: Nastawa ±5% lub 1,05 x 
Nastawa ±5% Opadanie: 0,95 x Ustawianie 
±5% 
Kształt IDMT: ±5% lub 65 ms,  
w zależności, która z tych wielkości jest 
większa 
 
 
Praca DT: ±2% lub 0,07, w zależności, która 
z tych wielkości jest większa 
Wyzerowanie: <35ms 
Powtarzalność: <10% 
 
Zabezpieczenie 
podczęstotliwościowe 
 
Dokładność 
Wzbudzenie: Nastawa ±0,025Hz 
Opadanie: 1,05 x Nastawa ±0,025Hz 
Praca DT: ±2% lub 50ms, w zależności, 
która z tych wielkości jest większa * 
* Czas zadziałania obejmuje również czas na 
śledzenie przez przekaźnik częstotliwości 
(20Hz / s) 
 
Zabezpieczenie 
nadczęstotliwościowe 
 
Dokładność 
Wzbudzenie: Nastawa ±0,025Hz 
Opadanie: 0,95 x Nastawa ±0,025Hz 
Praca DT: ±2% lub 50ms, w zależności, 
która z tych wielkości jest większa * 
* Czas zadziałania obejmuje również czas na 
śledzenie przez przekaźnik częstotliwości 
(20Hz / s) 
 
Zaawansowane zabezpieczenie 
nad/podczęstotliwościowe 'f+t' 
[81U/81O] Dokładność 
Wzbudzenie: Nastawa±10mHz 
Opadanie: Nastawa +20mHz, ±10mHz 
(podczęstotliwościowe) 
Nastawa -20mHz, ±10mHz 
(nadczęstotliwościowe) 
Czas zadziałania: ±2% lub 50ms, w 
zależności, która z tych wielkości jest 
większa 
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Czas zadziałania oraz kasowania 
Czas zadziałania* (podczęstotliwościowe): 
<100 ms dla współczynników Fs/Ff 
mniejszych od 2 
<160 ms dla współczynników Fs/Ff 
mniejszych od 6 
<230ms w innych przypadkach 
Czas zadziałania (nadczęstotliwościowe): 
<125 ms dla współczynników Fs/Ff 
mniejszych od 2 
<150 ms dla współczynników Fs/Ff 
mniejszych od 30 
<200ms w innych przypadkach  
Czas kasowania*: <200ms 
 
* Warunki odniesienia: Badano przy 
wykorzystaniu zmian skokowych 
częstotliwości z ustawieniem śr.cykl.częst. = 
0 oraz bez zamierzonej zwłoki. 
Współczynniki Fs/Ff jak wskazano, gdzie: 
Fs = częstotliwość początkowa - nastawa 
częstotliwości Ff = nastawa częstotliwości - 
częstotliwość końcowa 
 
Zaawansowane zabezpieczenie 
monitorowania częstotliwościowej 
detekcji prędkości zmian 
częstotliwości 'f +df/dt' [81RF] 
Dokładność 
Wzbudzenie: Nastawa±10mHz (próg 
częstotliwości) Nastawa ±3% lub ±10mHz/s, 
którakolwiek wartość jest większa (próg 
df/dt) 
Opadanie (próg częstotliwości): Nastawa 
+20mHz, ±10mHz (podczęstotliwościowe) 
Nastawa -20mHz, ±10mHz 
(nadczęstotliwościowe) 
Opadanie (próg df/dt, spadek częstotliwości): 
Nastawa +0,005Hz/s, ±10mHz/s (dla nastaw 
pomiędzy 0,01Hz/s a 0,1Hz/s) 
Nastawa +0,05Hz/s, ±5% or ±55mHz/s, 
którakolwiek wartość jest większa (dla 
nastaw, większych od 0,1Hz/s) 
Opadanie (próg df/dt, wzrost częstotliwości): 
Nastawa -0,005Hz/s, ±10mHz/s (dla nastaw 
pomiędzy 0,01Hz/s a 0,1Hz/s) 
 Nastawa -0,05Hz/s, ±5% or ±55mHz/s, 
którakolwiek wartość jest większa (dla 
nastaw, większych od 0,1Hz/s) 
Czas zadziałania oraz kasowania 
natychmiastowego: <125 ms dla ustawienia 
śr.cykl.częst. = 0 
Czas kasowania: 
<400 ms dla ustawienia śr.cykl.df/dt = 0 

 
Zaawansowane niezależne 
zabezpieczenie detekcji prędkości 
zmian częstotliwości 'df/dt+t' [81R] 
Dokładność 
Wzbudzenie: Nastawa ±3% lub ±10mHz/s, 
którakolwiek większa 
Opadanie (spadek częstotliwości): Nastawa 
+0,005Hz/s, ±10mHz/s (dla nastaw 
pomiędzy 0,01Hz/s a 0,1Hz/s) 
Nastawa +0,05Hz/s, ±5% or ±55mHz/s, 
którakolwiek wartość jest większa (dla 
nastaw, większych od 0,1Hz/s) 
Opadanie (wzrost częstotliwości): Nastawa -
0,005Hz/s, ±10mHz/s (dla nastaw pomiędzy 
0,01Hz/s a 0,1Hz/s) 
Nastawa -0,05Hz/s, ±5% or ±55mHz/s, 
którakolwiek wartość jest większa (dla 
nastaw, większych od 0,1Hz/s) 
Czas zadziałania: ±2% lub 50ms, w 
zależności, która z tych wielkości jest 
większa 
 
Czas zadziałania oraz kasowania 
Czas zadziałania*: 
<200 ms dla ramp 2x nastawa lub większych 
<300 ms dla ramp 1,3x nastawa lub 
większych  
Czas kasowania*: <250ms 
 
* Warunki odniesienia: Testowane dla 
ustawienia śr.cykl.df/dt = 0, dla ustawień df/dt 
większych od 0.1Hz/s (dodatnie lub ujemne, 
odpowiednio) oraz bez zamierzonej zwłoki 
czasowej. 
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Zaawansowane zabezpieczenie 
średniej prędkości zmian 
częstotliwości ‘f+Df/Dt’ [81RAV] 
Dokładność 
Wzbudzenie: Nastawa±10mHz (próg 
częstotliwości) Nastawa ±0,1Hz/s (próg 
df/dt)* 
Opadanie: Nastawa +20mHz, ±10mHz 
(spadek częstotliwości) 
Nastawa -20mHz, ±10mHz (wzrost 
częstotliwości) 
Czas zadziałania: ±2% lub 30 ms, w 
zależności, która z tych wartości jest większa 
* Warunki odniesienia: Aby zachować 
dokładność, minimalna nastawa zwłoki 
czasowej,  
 Dt, powinna wynosić: 
Dt > 0,375xDf + 0,23 (dla nastawy Df < 1Hz) 
Dt > 0,156xDf + 0,47 (dla nastawy Df ≥ 1Hz) 
 
Czas zadziałania 
Typowo <125 ms dla śr.cykl.częst. = 0 
 
Zaawansowane przywracanie 
obciążenia 
 
Dokładność 
Wzbudzenie: Nastawa±10mHz 
Opadanie: Nastawa -20mHz, ±10mHz Czas 
przywracania: ±2% lub 50ms, w zależności, 
która z tych wielkości jest większa 
Timer wstrzymywania: ±2% lub 50ms, w 
zależności, która z tych wielkości jest 
większa 
 
Logika kontroli przerwania 
ciągłości obwodu 
 
Dokładność 
Wzbudzenie: Nastawa ±2,5% 
Opadanie: 0,95 x Ustawianie ±2,5% 
Praca DT: ±2% lub 40ms, w zależności, 
która z tych wielkości jest większa 
 
Zabezpieczenie przed 
przeciążeniem termicznym 
 
Dokładność 
Pobudzenie alarmu termicznego: Obliczony 
czas wyzwolenia ±10% 
Wzbudzenie przeciążeniowe cieplne: 
Obliczony czas wyzwolenia ±10% 
Dokładność czasu chłodzenia: 

±15% wartości teoretycznej  
Powtarzalność: <5% 
* Czas zadziałania zmierzony przy 
zastosowaniu prądu dla 20% przeciążenia 
termicznego. 
 
Zabezpieczenie nadprądowe 
sterowane napięciowo 
 
Dokładność 
Wartość progowa wzbudzenia VCO: 
Nastawa ±5% 
Wzbudzenie nadprądowe: 
(Mnożnik K x Nastawa) ±5% progu VCO 
Opadanie: 
1,05 x Nastawa ±5% Nadprądowe opadanie: 
0,95 x (Mnożnik K x Nastawa) ±5% Czas 
zadziałania: 
±5% lub 60 ms, w zależności, która z tych 
wielkości jest większa Powtarzalność: <5% 
 
Ustawienie funkcji uruchamiania 
ze stanu zimnego 
 
Dokładność 
I> Wzbudzenie: Nastawa ±1,5%  
I> Wzbudzenie: Nastawa ±2,5%  
IN> Wzbudzenie: Nastawa ±1,5% 
I> Opadanie: 0,95 x Ustawianie ±1,5%  
I> Opadanie: 0,95 x Ustawianie ±2,5%  
IN> Opadanie: 0,95 x Ustawianie ±1,5% 
Praca DT: ±0,5% lub 40ms, w zależności, 
która z tych wielkości jest większa 
Powtarzalność: <1% 
 
Zabezpieczenie nadnapięciowe 
reagujące na składową przeciwną 
 
Dokładność 
Wzbudzenie: Nastawa ±5% 
Opadanie: 0,95 x Ustawianie ±5% 
Praca DT: ±2% lub 50ms, w zależności, 
która z tych wielkości jest większa 
Powtarzalność: <5% 
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Admitancja, konduktancja, 
susceptancja 
 
Dokładność 
Pomiary YN, BN oraz BN: 
±5% 
Wzbudzenie YN, BN, BN: Nastawa ±5%  
Opadanie YN, BN, BN: 
>0,85 x Nastawa  
Czas zadziałania: 
Start <100ms Nastawa wyzwolenia ±2% or 
50 ms Zakresy robocze: ±2o 
VN: Nastawa ±5% 
 
Selektywne zabezpieczenie 
nadprądowe 
 
Dokładność 
Działanie szybkiego bloku: <25ms 
Zerowanie szybkiego bloku: <30ms 
Czas opóźnienia: Nastawa ±2% lub 20 ms, w 
zależności, która z tych wielkości jest 
większa 
 
 
Kontrola przekładnika 
napięciowego 
 
Dokładność 
Działanie szybkiego bloku: <25ms 
Zerowanie szybkiego bloku: <30ms 
Czas opóźnienia: Nastawa ±2% lub 20 ms, w 
zależności, która z tych wielkości jest 
większa 
 
Nadzór przekładnika prądowego 
 
Dokładność 
In> Wzbudzenie: Nastawa ±5% 
VN < Wzbudzenie: Nastawa ±5% 
In> Opadanie: 0,9 x Ustawianie ±5% 
VN< Opadanie: (1,05 x Nastawa ±5% lub 1V, 
którakolwiek wartość jest większa 
Działanie opóźnione: Nastawa ±2% lub 20 
ms, w zależności, która z tych wielkości jest 
większa 
Zadziałanie członu CTS: < 1 cykl 
Kasowanie CTS: <35ms 

Programowalny schemat logiczny 
 
Dokładność 
Timer kondycjonujący wyjścia: Nastawa ±2% 
lub 50 ms, w zależności, która z tych 
wielkości jest większa 
Timer kondycjonujący wstrzymywania: 
Nastawa ±2% lub 50 ms, w zależności, która 
z tych wielkości jest większa 
Timer kondycjonujący impulsowy: Nastawa 
±2% lub 50 ms, w zależności, która z tych 
wielkości jest większa 
 
Pomiary i urządzenia do zapisu 
 
Pomiary 
Prąd: 0,05… 3In  
Dokładność: ±1,0% odczytu  
Napięcie: 0,05…2Vn  
Dokładność: ±1,0% odczytu 
Moc (W): 0,2…2Vn 0,05…3In 
Dokładność: ±5,0% odczytu przy 
jednostkowym współczynniku mocy 
Moc bierna (VArs): 0,2…2Vn, 0,05…3In 
Dokładność: ±5,0% odczytu na poziomie 
zerowym współczynniku mocy 
Moc pozorna (VA): 0,2…2Vn 0,05…3In 
 Dokładność: ±5% odczytu 
Energia (Wh): 0,2…2Vn 0,2…3In 
Dokładność: ±5% odczytu na poziomie 
zerowym współczynniku mocy  
Energia (Varh): 0,2…2Vn 0,2…3In 
Dokładność: ±5% odczytu na poziomie 
zerowym współczynniku mocy  
Dokładność fazy: 0°…36° 
Dokładność: ±0,5%°  
Częstotliwość: 45…65Hz  
Dokładność: ±0,025Hz 
Wydajność 
Rok 2000: Zgodny 
Dokładność zegara czasu rzeczywistego: < 
±2% s / dzień  
Współczynnik modulacji: 1/3 lub 1/6 
Amplituda sygnału wejściowy, szczyt-szczyt: 
200mV…20V 
Impedancja wejściowa przy 1000Hz 6000Ω  
Zewnętrzna synchronizacja zegara: 
Zgodny z normą IRIG 200-98, format B 
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IRIG-B oraz zegar czasu 
rzeczywistego 
 
Dokładność (dla wersji modulowanej  
i niemodulowanej) 
Dokładność zegara czasu rzeczywistego: < 
±2 s / dzień 
 
Rejestry zakłóceń 
 
Dokładność 
Wielkość i względne fazy: 
±5% zastosowanych wielkości 
Czas trwania: ±2% 
Położenie przy uruchomieniu rejestracji: ±2% 
(minimalna wartość wyzwalania 100ms) 
Długość linii: 0,01…1000kn ** 
Impedancja linii (100/110V): 0,1/In…250/In Ý  
Impedancja linii (380/480V): 0,4/In…1000/In 
Ý  
Kąt linii: 20°…85° 
KZN szczątkowe: 0…7,00 
Kąt szczątkowy KZN: -90°…+90° 
 
Nadzorowanie obiektu 
 
Dokładność 
Liczniki czasu: ±2% lub 20 ms, w zależności, 
która z tych wartości jest większa  
Dokładność prądu wyłączeniowego: ±5% 
 
Dokładność licznika czasu 
Liczniki czasu: ±2% lub 40ms, w zależności, 
która z tych wielkości jest większa  
Czas kasowania: <30ms 
 
Dokładność zabezpieczenia 
podprądowego 
Wzbudzenie: ±10% lub 25mA, którakolwiek 
większa  
Czas zadziałania: <20ms 
Wyzerowanie: <25ms 
 
 
IEC 61850 dane Ethernet 
Interfejs 100 Base FX 
Charakterystyka optyczna przetwornika 
(TA = 0°C do 70°C, VCC = 4,75 V do 5,25 V) 
 
 
 
 
 

Parametr Sym Min. Typ. Max Jednostka 
Moc optyczna 
wyjścia BOL 
62,5/125 µm, NA = 
0,275 Fiber EOL 

PO -19 
-20 -16.8 -14 dBm avg. 

Moc optyczna 
wyjścia BOL 50/125 
µm, NA = 0,20 Fiber 
EOL 

PO 

-
22.
5 
-
23.
5 

-20.3 -14 dBm avg. 

Optyczny wskaźnik 
zaniku    10 

-10 
% 
dB 

Moc optyczna 
wyjścia przy stanie 
logicznego „0” 

PO 
(“0”)   -45 dBm avg 

 
BOL - Początek żywotności  
EOL - Koniec żywotności 
 
Charakterystyka optyczna odbiornika 
 
(TA = 0°C do 70°C, VCC = 4,75 V do 5,25 V) 
 
Parametr Sym Min. Typ. Max Jednostka 
Minimalna moc wejścia 
optycznego na krawędzi 
okna 

PIN 
Min. (W)  -33.5 –31 dBm śr. 

Minimalna moc wejścia 
optycznego w centrum 
widzenia 

PIN 
Min. (C)  -34.5 -31.8 Bm śr. 

Wejściowa maksymalna 
moc optyczna 

PIN 
Max. -14 -11.8  dBm śr. 

 

Uwaga: Połączenie 10BaseFL nie 
będzie obsługiwane jako IEC 61850 nie 
określa tego interfejsu. 
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Ustawienia, pomiary i lista 
rejestrów 
 
Lista ustawień 
 
Globalne ustawienia (dane 
systemu) 
Język: angielski, francuski, niemiecki, 
hiszpański  
Częstotliwość: 50/60Hz 
 
Sterowanie wyłącznikiem 
(Sterowanie CB) 
Sterowanie wyłącznikiem przez: Wyłączony  
Lokalne/ Zdalne  
Lokalne+Zdalne  
Opto Opto+lokalne 
Opto+zdalne 
Opto+zdalne+lokalne 
Czas impulsu zamknięcia: 0,10…10,00s 
 Czas impulsu wyłączenia: 0,10…5,00s  
T max. zamknięcia ręcznego: 
0,01…9999,00s 
 Zwłoka zamknięcia ręcznego: 
0,01…600,00s  
CB Czas działania: 0,01…9999,00s 
 Kontrola synchr. Czas: 0,01…9999,00s 
Kasowanie blokady przez: Interfejs 
użytkownika/zamknięcie CB  
Zwłoka kasowania zamknięcia ręcznego: 
0,10…600,00s 
Wejście stanu wyłącznika: Brak 
52A 
52B 
52A i 52B 
 
Date and Time (data i czas) 
IRIG-B Sync: Wyłączone / włączone 
Alarm baterii: Wyłączone / włączone  
Lokalny czas aktywny:
 Wyłączony/stały/zmienny  
Kompensacja czasu lokalnego: -720 
min…720min 
 Załącz DST: Wyłączone / włączone 
Przesunięcie DST: 30min…60min 
Początek DST:  First (pierwszy) / 
Second (drugi) / Third (trzeci) / Fourth 
(czwarty) / Last (ostatni) 
DST Start Day (dzień początkowy DST):
 Niedz/Pon/Wt/Śr/Czw/Pi
/Sob 
DST Start Month (miesiąc początkowy DST):
 Sty / luty / mar / kwi / 

maj / cze / lip / sier / wrze / paź / list / grud 
DST Start: 
Min: 0min…1425min 
DST End (koniec DST): First (pierwszy) 
/ Second (drugi) / Third (trzeci) / Fourth 
(czwarty) / Last (ostatni) 
DST End Day (dzień końcowy DST):
 Niedz/Pon/Wt/Śr/Czw/Pi
/Sob 
DST End Month (miesiąc końcowy DST):
 Sty / luty / mar / kwi / 
maj / cze / lip / sier / wrze / paź / list / grud 
  
DST End Mins (minuty końcowe DST):
 0min…1425min 
 RP1 Time Zone (strefa czasowa RP1):
 UTC / miejscowy 
RP2 Time Zone (strefa czasowa RP2):
 UTC / miejscowy Strefa 
czasowa: UTC / miejscowy 
 
Konfiguracja 
Grupa ustawień: Select via Menu (wybór 
poprzez menu) 
 Select via Opto (wybór poprzez opto) 
Active Settings (aktywne ustawienia): Grupa 
1/2/3/4 
Grupa ustawień 1: Wyłączone / 
włączone 
Grupa ustawień 2: Wyłączone / 
włączone 
Grupa ustawień 3: Wyłączone / 
włączone 
Grupa ustawień 4: Wyłączone / 
włączone 
System Config (konfiguracja systemu):
 Widoczne / 
niewidoczne 
Zabezpieczenie nadprądowe:
 Wyłączone / 
włączone  
Składowa przeciwna O/C: Wyłączone / 
włączone Detekcja przerwanego przewodu:  
Wyłączone / włączone Zwarcie doziemne 1:
 Wyłączone / 
włączone 
Zwarcie doziemne 2: Wyłączone / 
włączone 
Zab. SEF/REF1: Wyłączone / 
włączone 
Zab. szczątkowe O/V NVD: Wyłączone / 
włączone 
Zabezpieczenie przed przeciążeniem 
termicznym: Wyłączone / 
włączone  
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Zabezpieczenie O/V składowej ujemnej: 
Wyłączone / włączone 
 Uruchamianie ze stanu zimnego: Wyłączone 
/ włączone  
Logika selektywna: Wyłączone / 
włączone  
Zab. admitancyjne Wyłączone / 
włączone  
Zabezpieczenie mocowe: Wyłączone / 
włączone  
Zabezpieczenie napięciowe: Wyłączone / 
włączone 
Zabezpieczenie częst. Wyłączone / 
włączone 
Usterka wył. CB: Wyłączone / 
włączone 
Nadzór: Wyłączone / 
włączone 
Lokalizator zwarć: Wyłączone / 
włączone  
Kontrola systemowa2: Wyłączone / 
włączone  
SPZ 3: Wyłączone / 
włączone 
Etykiety wejść: Widoczne / 
niewidoczne 
Etykiety wyjść: Widoczne / 
niewidoczne 
 Zaawansowane zab. częst. : Wyłączone / 
włączone  
Przekładnie PP oraz PN: Widoczne / 
niewidoczne 
Kontrola rejestru: Widoczne / 
niewidoczne 
 Rejestrator zakłóceń: Widoczne / 
niewidoczne  
Ustawienie pomiarowe: Widoczne / 
niewidoczne 
Ustawienia komunikacji: Widoczne / 
niewidoczne 
 Testy rozruchowe: Widoczne / 
niewidoczne  
Wartości nastaw: Pierwotne / wtórne 
Wejścia sterownicze: Widoczne / 
niewidoczne 
Konfiguracja wejść sterujących:
 Widoczne / 
niewidoczne 
Etykiety wejść sterujących: Widoczne / 
niewidoczne 
Bezpośredni dostęp: Wyłączone / 
włączone 
InterMiCOM: Wyłączone / 
włączone 
Klawisz funkcyjny 4: Widoczne / 
niewidoczne 
RP1 tylko odczyt: Wyłączone / 

włączone 
RP2 tylko odczyt: Wyłączone / 
włączone 
NIC tylko odczyt: Wyłączone / 
włączone 
Kontrast LCD: (Ustawienia 
fabryczne) 
 
 
Przekładnie przekładników 
prądowego i napięciowego 
Napięcie przekładników napięciowych po 
stronie pierwotnej: 100V...1MV  
Napięcie przekładników napięciowych po 
stronie wtórnej: 80...140V  
Strona pierwotna 2 PN C/S: 100V...1MV 
Strona wtórna PN C/S: 80...140V  
Strona pierwotna PN NVD 5: 100V...1MV 
Strona wtórna PN NVD: 80...140V  
Strona pierwotna PP fazowego: 1A…30kA  
Strona wtórna PP fazowego: 1A/5A 
Strona pierwotna PP ziemnozwarciowego:
 1A…30kA 
 Strona wtórna PP ziemnozwarciowego:
 1A/5A  
Strona pierwotna PP SEF: 1A…30kA  
Strona wtórna PP SEF: 1A/5A 
I obliczone fazy5: IA 
IB 
IC 
Wejście2 brak C/S: 
A-N 
B-N 
C-N 
A-B 
B-C 
C-A 
Lokalizacja podstawowego przekładnika 
napięciowego 2: Linia/szyna 
 
Kolejność rejestracji zdarzeń 
(kontrola zapisu) 
Alarm Event (zdarzenie alarmowe): 
Wyłączone / włączone 
 Relay O/P Event (zdarzenia dotyczące 
wyjść przekaźnika): Wyłączone / włączone  
Opto Input Event (zdarzenie związane z 
wejściem optycznym): Wyłączone / włączone  
General Event (zdarzenie ogólne): 
Wyłączone / włączone  
Rej. zwarć Zdarzenie: Wyłączone / włączone  
Maint. Rec Event (zdarzenia rejestru 
konserwacji) Wyłączone / włączone  
Zdarzenie zabezpieczenia: Wyłączone / 
włączone  
DDB 31 - 0: (do): 
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DDB 1279 - 1248: 
Łańcuchy łącza funkcji binarnej wybiera, 
które sygnały DDB będą przechowywane 
jako wydarzenia i które będą filtrowane. 
 
Oscylografia (Rejestr. zakłóceń) 
Czas trwania: 0,10…10,50s  
Położenie przy uruchomieniu rejestracji:
 0,0…100,0%  
Tryb uruchomienia rejestracji:
 Pojedynczy/roz
szerzony  
Kanał analogowy 1: (do): 
Kanał analogowy 8: 
Kanały zaburzeń wybrane z: 
VA/VB/VC/Vkont.synch./IA/IB/IC/IN/IN czułe 
Wejście cyfrowe nr 1 (do): 
Wejście cyfrowe nr 32 
Wybrane przypisanie kanału z dowolnego 
punktu stanu DDB przekaźnika, takiego jak 
wejście opto, styk wyjściowy, alarmy, 
rozpoczęcia, wyzwolenia, elementy 
sterowania, logika. 
Impuls podany do wejścia nr 1 na start 
rejestracji: Brak wyzwalania / wyzwalanie L / 
H / wyzwalanie H / L 
(do): 
Impuls podany do wejścia nr 32 na start 
rejestracji: Brak wyzwalania / wyzwalanie L / 
H / wyzwalanie H / L 
 
Mierzone dane robocze (Ust. 
pomiarowe)  
Wyświetlane dane domyślne: Prąd 3-fazowy 
+ prąd doziemny  
Napięcie 3-fazowe  
Moc 
Data i czas 
 Opis  
Identyfikator instalacji  
Częstotliwość  
Poziom dostępu 
Wartości lokalne: Pierwotne / 
wtórne  
Wartości zdalne: Pierwotne / wtórne  
Wartości pomiarowe odniesienia: 
VA/VB/VC/IA/IB/IC  
Tryb pomiarowy: 0/1/2/3 
Fix Dem Period (ustalony okres 
zapotrzebowania) 1…99mins 
 Roll Sub Period (ruchomy podokres) 
1…99mins  
Num Sub Periods (liczba podokresów) 1…15 
Jednostka odległości: Mile/kilometry  

Lokalizacja zwarć: 
Odległość / Ohmy 
% linii 
Wartości zdalne 2: Pierwotne / 
wtórne 
 
Komunikacja 
Protokół RP1: Courier 
IEC870-5-103 
Protokół DNP 3.0 
Adres RP1: (Courier lub IEC870-
5-103): 
0…255 
Adres RP1: (DNP3.0): 
0…65519 
RP1 Czas nieakt.: 1…30mins 
Prędkość transmisji w bodach dla RP1: 
(IEC870-5-103): 
9600/19200 bits/s 
Prędkość transmisji w bodach dla RP1: 
(DNP3.0): 
1200 bitów/s 
2400 bitów/s 
4800 bitów/s 
9600 bitów/s 
19200 bitów/s 
38400 bitów/s  
RP1 Parzystość: 
Nieparzysty/parzysty/brak 
RP1 Okres pomiarowy: 1…60s  
RP1 Połączenie fizyczne: 
Miedź 
Światłowód (IEC870-5-103, DNP3.0, Courier, 
MODBUS) 
K-Bus (tylko Courier) 
RP1 Synchronizacja czasu: Wyłączone / 
włączone  
DNP Wymagany czas: 1…30m 
DNP fragment aplikacji : 100…2048  
Limit czasu DNP App: 1…120  
Limit czasu DNP SBO: 1…10 
Limit czasu łącza DNP: 0…120 RP1 CS103 
Blokowanie: 
Wyłączone blokowanie monitora 
Blokowanie poleceń 
 
Konfiguracja portu RP1 (Courier): 
K Bus EIA(RS)485 
RP1 Comms. Tryb: 
IEC60870 FT1.2 Ramka 10-Bit bez 
parzystości 
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Opcjonalny dodatkowy drugi tylny 
port komunikacyjny (Port tylny 2 
(RP2)) Protokół RP2: Courier (stały) 
RP2 Port Config (konfiguracja portu RP2): 
Courier przez EIA(RS)232 
 Courier przez  
EIA(RS)485 K-Bus 
RP2 Kom. Tryb:  
IEC60870 FT1.2 Ramka 
10-Bit bez parzystości 
Adres RP2: 0…255  
RP2 Czas nieakt.: 1…30mins Prędkość 
transmisji RP2: 
9600 bitów/s 
19200 bitów/s 
38400 bitów/s 
 
Opcjonalny port ethernet 
Limit czasu NIC Tunl: 1...30mins 
Raport łącza NIC: Alarm/Zdarzenie/Brak 
Limit czasu łącza NIC: 0,1...60s 
 
Testy rozruchowe 
Bit kontrolny 1: (do): 
Bit kontrolny 8: 
Łańcuchy łącza funkcji binarnej, wybierają 
które sygnały DDB mają status widoczny w 
menu uruchomienia, do celów testowych 
Test Mode (tryb testowy) Wyłączony  
Tryb testowy 
Zablokowane kontakty  
Wzorzec testowy: 
Konfiguracja które styki wyjściowe mają być 
pod napięciem, gdy zastosowany jest test 
kontaktu 
Tryb testu statycznego: Wyłączone / 
włączone 
 
Konfiguracja monitorowania stanu 
wyłącznika (Ustawienia 
monitorowania CB) Broken I^: 1,0…2,0  
I^ Konserwacja: Alarm 
Wyłączone / włączone 
I^ Konserwacja: 1…25000 
I^ Blokada: Alarm 
Wyłączone / włączone 
I^ Blokada: 1…25000 
Kons. operacji wyłącznika CB nr: Alarm  
Wyłączone / włączone 
Kons. operacji wyłącznika CB nr: 1…10000  
Blokada operacji wyłącznika CB nr: Alarm 
Wyłączone / włączone 
Blokada operacji wyłącznika CB nr: 
1…10000  

Konserwacja czas wyłącznika: Alarm 
Wyłączone / włączone 
Konserwacja czas wyłącznika: 
0,005…0,500s 
 Blokada czas wyłącznika: Alarm 
Wyłączone / włączone 
Blokada czas wyłącznika: 0,005…0,500s  
Częstotliwość zwarć Blokada: Alarm 
Wyłączone / włączone 
Częstotliwość zwarć Licznik: 1…9999  
Częstotliwość zwarć Czas: 0…9999s 
 
Wejścia binarne transoptorowe 
(Konfig. opto) 
Ogólny próg wyzwalania: 24 - 27V 
30 - 34V 
48 - 54V 
110 - 125V 
220 - 250V 
Specjalne  
Wejście optyczne 1: 
(do): 
Wejście optyczne #. (# = Max liczba opto): 
Opcje własne umożliwiają ustawienie 
niezależnych progów wyzwalania dla wejścia 
opto, w zakresie jak powyżej. 
Kontrola filtrowania: 
Łańcuchy łącza funkcji binarnej, wybierają 
które wejścia opto mają dodatkowy filtr 
szumu 1 / 2 cyklu, a które nie. 
Charakterystyka: Standard 60% - 80% 
50% - 70% 
Dokładność znakowania czasowego: 
+ 1 msek. 
 
Wejścia sterujące do PSL (Konf. 
wejść sterujących) 
Klawisz skrótu aktywny: 
Łańcuchy łącza funkcji binarnej, wybierają, 
które z wejść sterujących będą sterowane 
przez klawisze skrótu. 
Control Input 1 (wejście sterownicze 1): 
Latched, Pulsed (zablokowane, impulsowe) 
(do): 
Control Input 32 (wejście sterownicze 1): 
Latched, Pulsed (zablokowane, impulsowe)  
Ctrl Command 1 (komenda ster. 1): 
(do): 
Ctrl Command 32 (komenda ster. 1):  
WŁ./WYŁ. 
SET/RESET (wysterowywanie/reset) 
Wejście/wyjście 
Aktywne/nieaktywne 
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Komunikacja EIA(RS)232 
InterMiCOM 
 Adres źródłowy: 1…10  
Adres odbiornika: 1…10 
Prędkość przesyłania danych:  
600 Baud 
1200 Baud 
2400 Baud 
4800 Baud 
9600 Baud 
19200 Baud  
Loopback Mode: 
Wył./Wewn./Zewn.  
Test Pattern: 
Konfiguracja które sygnały InterMiCOM mają 
być pod napięciem, gdy zastosowany jest 
test pętli zwrotnej. 
 
InterMiCOM Conf 
IM Msg Alarm Lvl: 0…100.0%  
IM1 Cmd Type: 
Wył./Bezpośrednia/Blokowanie 
(do): 
IM4 Cmd Type: 
Wył./Bezpośrednia/Blokowanie 
IM5 Cmd Type: 
Wył./Dopuszczona/Bezpośrednio  
(do): 
IM8 Cmd Type: 
Wył./Dopuszczona/Bezpośrednio 
IM1 FallBackMode: Domyślny/blokowany 
(do): 
IM8 FallBackMode: Domyślny/blokowany  
IM1 DefaultValue: 0/1 
(do): 
IM8 DefaultValue: 0/1 
IM1 FrameSyncTim: 10ms…1,50s 
(do): 
IM8 FrameSyncTim: 10ms…1,50s 
 
Przyciski funkcyjne 4 
Fn. Key Status 1: 
(do): 
Fn. Key Status 10  
Wyłączony 
Zablokuj /Odblokuj / Włącz 
Fn. Key 1 Mode: Przełączone / Normalne 
(do): 
Fn. Key 10 Mode: Przełączone / Normalne  
Fn. Key 1 Label: 
(do): 
Fn. Key 10 Label: 
Zdefiniowany przez użytkownika tekst do 
opisania funkcji określonego przycisku 

sterującego 
 
KONFIGURATOR IED 
Switch Conf.Bank: brak działania / przełącz 
banki 
 
IEC61850 GOOSE 
GoEna: Wyłączone / włączone 
Test Mode: Wył./Zezwolony/Wymuszony 
 VOP Test Pattern: 0x00000000... 
0xFFFFFFFF 
Ignore Test Flag: Nie/Tak 
Control Input User Labels (Ctrl. I/P 
Labels) 
Control Input 1: 
(do): 
Control Input 32: 
Zdefiniowany przez użytkownika tekst do 
opisania funkcji określonego wejścia 
sterującego 
 
Ustawienia w wielu grupach 
Uwaga: Wszystkie ustawienia poniżej stosuję 
się do grup ustawień # = 1 do 4. 
 
 
Funkcje zabezpieczające 
 
Konfig. systemu  
Sekwencja faz: Standardowa ABC  
Odwrotna ACB 
BLOKOWANIE 2 HARMONICZNEJ: 
Wyłączony 
Włączone 
2ndHarm Thresh (próg 2giej harmonicznej): 
5…70  
I>lift 2H: 4…32 
 
Fazowe zabezpieczenie 
nadprądowe (Nadprądowe) 
I>1 Function: Wyłączone DT 
IEC S Inverse  
IEC V Inverse  
IEC E Inverse  
UK LT Inverse  
UK Rectifier  
RI 
IEEE M Inverse 
 IEEE V Inverse 
 IEEE E Inverse  
US Inverse US  
ST Inverse 
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I>1 Direction: Non-Directional 
(niekierunkowe)  
Directional Fwd  
Directional Rev 
I>1 Current Set: 0,08…4,00 In  
I>1 Time Delay: 0,00…100,00s 
 I>1 TMS: 0,025…1,200  
I>1 Time Dial: 0,01…100,00  
I>1 K (RI): 0,10…10,00  
I>1 DT Adder: 0,00…100,00  
I>1 Reset Char.: DT/Inverse  
I>1 tRESET: 0,00…100,00s 
I>2 Status 
(do): 
I>2 tRESET 
Wszystkie ustawienia i opcje wybrane z 
takich samych zakresów jak dla pierwszego 
stopnia zab. nadprądowego, I>1 
I>3 Status: Wyłączony  
Włączone 
I>3 Direction: Non-Directional 
(niekierunkowe)  
Directional Fwd (kierunkowe do przodu)  
Kierunkowe wstecz 
I>3 Current Set: 0,08…32,00 In  
I>3 Time Delay: 0,00…100,00s  
I>4 Status 
(do): 
I>4 Time Delay 
Wszystkie ustawienia i opcje wybrane z 
takich samych zakresów jak dla trzeciego 
stopnia zab. nadprądowego, I>3 
I> Char Angle: -95…95 o 
I> Blocking: 
Ciąg funkcji binarnej, wybiera które człony 
zab. nadprądowego (stopnie 1 do 4) będą 
blokowane w razie wykrycia VTS lub awarii 
bezpiecznika. 
 
Ciąg funkcji binarnej, wybiera które człony 
zab. nadprądowego (stopnie 1 do 4) będą 
blokowane w razie uruchomienia blokowania 
2 harmonicznej z opcją wyboru bloku 1PH. 
 
Zabezpieczenie nadprądowe 
sterowane napięciowo 
VCO Status: Disabled I>1 
I>2 
Zarówno I>1, jak i I>2 VCO V< Nastawa: 
20…120V (100/120V) 
80…480V (380/440V) 
Nastawa VCO k: 0,25…1,00  

Zabezpieczenie nadprądowe 
reagujące na składową przeciwną 
I2>1 Function: Wyłączone DT 
IEC S Inverse  
IEC V Inverse  
IEC E Inverse  
UK LT Inverse  
IEEE M Inverse  
IEEE V Inverse IEEE E Inverse  
US Inverse US  
ST Inverse 
I2>1 Direction: Non-Directional 
(niekierunkowe)  
Directional Fwd  
Directional Rev 
I2>1 Current Set: 0,08…4,00 In  
I2>1 Time Delay: 0,00…100,00s  
I2>1 TMS: 0,025…1,200  
I2>1 Time Dial: 0,01…100,00  
I2>1 DT Adder: 0,00…100,00  
I2>1 Reset Char.: DT/Inverse  
I2>1 tRESET: 0,00…100,00s 
I2>2 Status 
(do): 
I2>2 tRESET 
Wszystkie ustawienia i opcje wybrane z 
takich samych zakresów jak dla pierwszego 
stopnia zab. nadprądowego, I2>1 
I2>3 Status: Wyłączony  
Włączone 
I2>3 Direction: Non-Directional  
Directional Fwd  
Directional Rev 
I2>3 Current Set: 0,08…32,00 In  
I2>3 Time Delay: 0,00…100,00s 
I2>4 Status 
(do): 
I2>4 Time Delay 
Wszystkie ustawienia i opcje wybrane z 
takich samych zakresów jak dla trzeciego 
stopnia zab. nadprądowego, I2>3 
I2> VTS Blocking: 
Ciąg funkcji binarnej, określający które 
elementy Ciąg funkcji binarnej, wybiera które 
człony zab. nadprądowego składowej 
ujemnej (stopnie 1 do 4) będą blokowane w 
razie wykrycia VTS lub awarii bezpiecznika. 
Ciąg funkcji binarnej, określający które 
elementy Ciąg funkcji binarnej, wybiera 
które człony zab. nadprądowego składowej 
ujemnej (stopnie 1 do 4) będą blokowane w 
razie uruchomienia blokowania 2 
harmonicznej. 
I2> Char Angle: -95…95 o 
 I2> V2pol Set: 
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0,5…25,0 (100 – 110V): 
2…100 (380 – 480V): 
 
Detekcja przerwanego przewodu 
Detekcja przerwanego przewodu: Wyłączone 
/ włączone 
 
I2/I1 Setting: 0.20…1.00 
I2/I1 Time Delay: 0,0…100,0s 
 
Naprądowe ziemnozwarciowe 
(Ziemnozwarciowe 1 i 2)  
IN1>1 Function 
Wyłączony  
DT 
IEC S Inverse  
IEC V Inverse  
IEC E Inverse  
UK LT Inverse RI 
IEEE M Inverse  
IEEE V Inverse  
IEEE E Inverse  
US Inverse US  
ST Inverse IDG 
IN1>1 Directional  
Non-Directional (niekierunkowe)  
Directional Fwd  
Directional Rev 
IN1>1 Current Set: 0,08…4,00 In  
IN1>1 IDG Is: 1,0…4,0 In 
IN1>1 Time Delay: 0,00…200,00s  
IN1>1 TMS: 0,025…1,200  
IN1>1 Time Dial: 0,01…100,00  
 IN1>1 K(RI): 0,10..10,00  
IN1>1 IDG Time: 1,00..2,00  
IN1>1 DT Adder: 0,00…100,00  
IN1>1 Reset Char.: DT/Inverse 
IN1>1 tRESET: 0,00…100,00s 
IN1>2 Status 
(do): 
IN1>2 tRESET 
Wszystkie ustawienia i opcje wybrane z 
takich samych zakresów jak dla pierwszego 
stopnia zab. nadprądowego 
ziemnozwarciowego, IN>1 
 
IN1>3 Status:  
Wyłączony 
 Włączone 
IN1>3 Directional: 
 Bezkierunkowe Kierunkowe do przodu  
Directional Rev 
IN1>3 Current Set: 0,08…32,00  
In IN1>3 Time Delay:  
0,00…200,00s IN1>4 Status 

(do): 
IN1>4 Time Delay 
Wszystkie ustawienia i opcje wybrane z 
takich samych zakresów jak dla trzeciego 
stopnia zab. nadprądowego 
ziemnozwarciowego, IN>3 
IN1> Blocking: 
Ciąg funkcji binarnej, wybiera które człony 
zab. nadprądowego ziemnozwarciowego 
(stopnie 1 do 4) będą blokowane w razie 
wykrycia VTS lub awarii bezpiecznika. 
Ciąg funkcji binarnej, wybiera które człony 
zab. nadprądowego ziemnozwarciowego 
(stopnie 1 do 4) będą blokowane w razie 
uruchomienia blokowania 2 harmonicznej. 
 
 
IN1> Char Angle: -95…95  
o IN1> Polarization: 
Zero Sequence  
Neg. Sequence 
IN1> VNpol Set: 0,5…80,0V (100 - 110V) 
2…320V (380 - 480V) 
IN1> V2pol Set: 0,5…25,0V (100 - 110V) 
2…100V (380 - 480V) 
IN1> I2pol Set: 0,08…1,00 In 
 
Czułe ziemnozwarciowe/strefowe 
ziemnozwarciowe 
SEF/REF Opcje: 
SEF 
SEF cos (PHI) 
SEF sin (PHI) 
Wattmetric Hi Z REF  
Lo Z REF 
Lo Z REF + SEF 
Lo Z REF + Wattmetric 
ISEF>1 Function 
Disabled DT 
IEC S Inverse 
IEC V Inverse 
IEC E Inverse 
UK LT Inverse RI 
IEEE M Inverse 
IEEE V Inverse 
IEEE E Inverse 
US Inverse 
US ST Inverse 
IDG 
 
ISEF>1 Directional  
Non-Directional  
Directional Fwd  
Directional Rev. 
ISEF>1 Current Set: 0,005…0,01 In  
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ISEF>1 IDG Is: 1,0…4,0 In 
ISEF>1 Time Delay: 0,00…200,00s 
 ISEF>1 TMS: 0,025…1,200  
 ISEF>1 Time Dial: 0,5…100,0  
IN1>1 K(RI): 0,10..10,00 
ISEF>1 IDG Time: 1,00..2,00  
ISEF>1 DT Adder: 0,00…100,00  
ISEF>1 Reset Char: DT/Inverse  
ISEF>1 tRESET: 0,00…100,00s 
ISEF>2 Status 
(do): 
ISEF>2 tRESET 
Wszystkie ustawienia i opcje wybrane z 
takich samych zakresów jak dla pierwszego 
stopnia zab. nadprądowego 
ziemnozwarciowego, IN>1 
ISEF>3 Status: Wyłączony  
Włączone 
ISEF>3 Directional:  
Non-Directional  
Directional Fwd  
Directional Rev 
ISEF>3 Current Set: 0,005….2,000 In  
ISEF>3 Time Delay: 0,00…200,00s 
 ISEF>4 Status 
(do): 
ISEF>4 Time Delay 
Wszystkie ustawienia i opcje wybrane z 
takich samych zakresów jak dla trzeciego 
stopnia zab. nadprądowego 
ziemnozwarciowego, IN>3 
ISEF> Blocking: 
Ciąg funkcji binarnej, wybiera które człony 
zab. nadprądowego ziemnozwarciowego 
(stopnie 1 do 4) będą blokowane w razie 
wykrycia VTS lub awarii bezpiecznika. 
Ciąg funkcji binarnej, wybiera które człony 
zab. nadprądowego ziemnozwarciowego 
(stopnie 1 do 4) będą blokowane w razie 
uruchomienia blokowania 2 harmonicznej. 
ISEF> Char. Angle: -95…95 o  
ISEF> VNpol Set: 
0,5…80,0V (100 - 110V) 
2…320V (380 - 480V)  
CZYNNOMOCOWE SEF: 
PN> Nastawa: 0…20W (1A, 100/120V)  
PN> Nastawa: 0…100W (5A, 100/120V)  
PN> Nastawa: 0 …80W (1A, 380/440V)  
PN> Nastawa: 0…400W (5A, 380/440V) 
 
STREFOWE ZIEMNOZWARCIOWE 
(Niska impedancja)  
IREF > K1: 0 …20%  
IREF > K2: 0 …150% 
IREF > Is1: 0,08…1,00 In  
IREF > Is2: 0,1…1,50 In 

 
(Wysoka Impedancja) 
IREF > K1: 0,05…1,00 In 
 
Ziemnozwarciowe 
zerowonapięciowe (Szczątkowe 
nadnapięciowe NVD) 
VN>1 Function: Wyłączony 
DT  
IDMT 
VN>1 Voltage Set: 1…50V 
VN>1 Time Delay: 0,00…100,00s 
VN>1 TMS: 0,5…100,0 
VN>1 tReset: 0,00…100,00s  
VN>2 Status: Wyłączone / włączone  
VN>2 Voltage Set: 
1…80V (100/110V) 
4…320V (380/440V) 
VN>2 Time Delay: 0,00…100,00s 
 
Zabezpieczenie przed 
przeciążeniem termicznym 
Charakterystyka:  
Wyłączony 
Pojedyncze Podwójne 
Thermal Trip (wyzwalanie cieplne): 
0,08…4,00 In  
Thermal Alarm (alarm termiczny): 50…100%  
Stała czasowa 1: 1…200min  
Stała czasowa 2: 1…200min 
 
Zabezpieczenie nadnapięciowe 
reagujące na składową przeciwną 
V2> Status: Wyłączone / włączone 
 V2> Voltage Set: 
1V…110V (100/120V) 
4V – 440V (380/440V) 
V2> Time Delay: 0,00…100,00s 
 
Ustawienie funkcji uruchamiania 
ze stanu zimnego  
tcold Time Delay: 0…14 400s tclp  
Zwłoka czasowa: 0…14 400s  
Nadprądowe 
I>1 Status: Block/Enabled 
I>1 Current Set: 0,08…4,00 In  
I>1 Time Delay: 0,00…100,00s  
I>1 TMS: 0,025….2,000 
I>1 Time Dial: 0,5…15,0  
I>2 Status 
(do): 
I>2 Time Dial 
Wszystkie ustawienia i opcje wybrane z 
takich samych zakresów jak dla pierwszego 
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stopnia. 
I>3 Status: Block (blok) / Enabled 
(załączony) 
I>3 Current Set: 0,08…32,00 In  
3 Time Delay: 0,00…100,00s  
I>4 Status 
(do): 
I>4 Time Delay 
 
Wszystkie ustawienia i opcje wybrane z 
takich samych zakresów jak dla pierwszego 
stopnia. 
E/F1 
IN1>1 Status: Block (blok) / Enabled 
(załączony)  
IN1>1 Current Set: 0,08…4,00 In  
IN1>1 IDG Is: 1,0…4,0 In 
IN1>1 Time Delay: 0,00…200,00s  
IN1>1 TMS: 0,025….2,000 
IN1>1 Time Dial: 0,5…15,0  
IN1>1 K(RI): 0,10..10,00 
IN1>2 Status 
(do): 
IN2> 1 K(RI) 
Wszystkie ustawienia i opcje wybrane z 
takich samych zakresów jak dla stopnia 
E/F1. 
 
Logika selektywnego 
zabezpieczenia nadprądowego 
Nadprądowe 
I>3 Time Delay: 0,00…100,00s 
 I>4 Time Delay: 0,00…100,00s  
Earth Fault1 
IN1>3 Time Delay: 0,00…200,00s  
IN1>4 Time Delay: 0,00…200,00s  
Earth Fault2 
IN2>3 Time Delay: 0,00…200,00s  
IN2>4 Time Delay: 0,00…200,00s  
Sensitive E/F 
ISEF>3 Time Delay: 0,00…200,00s  
ISEF>4 Time Delay: 0,00…200,00s 
 
Zabezpieczenie admitancji punktu 
neutralnego 
Wartość progowa VN: 1…40V (100/120V) 
4…160V (380/440V) 
CT Typ wejścia: SEF CT/E/F CT  
Kąt korekcji: 30…30o  
Przekroczenie admitancji 
YN Status: Wyłączone / włączone  
YN> Set (SEF): 
0.1…10mS (100/110V) 
0.025…2.5mS (380/440V) YN> Set (EF): 

1…100mS (100/110V) 
0.25…25mS (380/440V) 
YN> Time Delay: 0.05s…100.00s  
YN> tRESET: 0.00…100.00s 
Przekroczenie konduktancji 
Status GN: Wyłączone / włączone  
GN>Kierunkowość 
Non-Directional (niekierunkowe)  
Directional Fwd (kierunkowe do przodu)  
Directional Rev. (kierunkowe wstecz) 
GN> Set (SEF): 0.1…5mS (100/110V) 
0.25…1.25mS (380/440V)  
GN> Set (E/F): 
1…50mS (100/110V) 
0.25…12.5mS (380/440V) 
GN> Time Delay (czas zwłoki): 0.05s…100s  
GN>tRESET (czas kasowania): 0s…100s 
Przekroczenie susceptancji 
BN Status: Wyłączone / włączone  
GN>Kierunkowość 
Non-Directional (niekierunkowe)  
Directional Fwd (kierunkowe do przodu)  
Directional Rev. (kierunkowe wstecz) 
BN> Set (SEF)  
0.1…5mS (100/110V) 
0.025…1.25mS (380/440V))  
BN> Set (E/F): 
1…50mS (100/110V) 
0.25…12.5mS (380/440V) 
BN> Time Delay: 0.05…100s  
BN> tRESET: 0s…100s 
 
Zabezpieczenie podnapięciowe 
V< Measur’t Mode (tryb pomiaru)  
Międzyfazowy Fazowy 
V< Operate Mode (tryb działania):  
Dowolna faza  
Trzech faz 
V<1 Funkcja: Wyłączony 
DT 
IDMT (zależna czasowo) 
V<1 Voltage Set (nastawa napięcia): 
10…120V (100/110V) 
40…480V (380/440V) 
V<1 Time Delay (czas zwłoki): 
0.00…100.00s  
V<1 TMS (nastawa mnożnika czasu): 
0.5…100.0 
V<1 Poledead Inhibit (blokada) Wyłączone / 
włączone 
 V<2 Status: Wyłączone / włączone 
V<2 Voltage Set (nastawa napięcia): 
10…120V (100/110V) 
40…480V (380/440V) 
V<2 Time Delay (czas zwłoki): 
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0.00…100.00s 
V<2 Poledead Inhibit (blokada) Wyłączone / 
włączone 
 
Zabezpieczenie nadnapięciowe 
V> Measur’t Mode (tryb pomiaru) Faza-faza  
Faza-neutralny 
V> Operate Mode (tryb działania):  
Dowolna faza  
Trzech faz 
V>1 Funkcja:  
Wyłączony 
DT 
IDMT (zależna czasowo) 
V>1 Voltage Set (nastawa napięcia): 
60…185V (100/110V) 
240…740V (380/440V) 
V>1 Time Delay (czas zwłoki): 
0.00…100.00s 
 V>1 TMS (nastawa mnożnika czasu): 
0,5…100,0  
V>2 Status: Wyłączone / włączone  
V>2 Voltage Set (nastawa napięcia): 
60…185V (100/110V) 
240…740V (380/440V) 
V>2 Time Delay (czas zwłoki): 
0.00…100.00s 
 
 
 
Zabezpieczenie 
podczęstotliwościowe 
F<1 Status: Wyłączone / włączone 
 F<1 Ustawienie: 45,00…65,00Hz  
F <1 Czas opóźnienia: 0.00…100.00s  
F<2 Status (stan zabezpieczenia) 
(do): 
F<4 Time Delay (czas zwłoki) 
Wszystkie ustawienia i opcje wybrane z 
takich samych zakresów jak dla pierwszego 
stopnia. 
F> Blokowanie: 
Ciąg funkcji binarnej, wybiera które człony 
zab. częstotliwościowego (stopnie 1 do 4) 
będą blokowane przez logikę bieguna 
martwego. 
 
Zabezpieczenie 
nadczęstotliwościowe  
F>1 Status (stan zabezpieczenia) 
Wyłączone/ Włączone F>1:  
Ustawienie: 45,00…65,00Hz  
F>1 Czas opóźnienia: 0.00…100.00s  
F<2 Status (stan zabezpieczenia) 
(do): 

F<2 Time Delay (czas zwłoki) 
Wszystkie ustawienia i opcje wybrane z 
takich samych zakresów jak dla pierwszego 
stopnia. 
 
Zaawansowane zabezpieczenie 
nad/podczęstotliwościowe 'f+t' 
[81U/81O] 
Stopień 1 f+t Status: Wyłączony 
Włączone  
1 (f+t) f: 40,10…69,90Hz  
1 (f+t) t: 0.00…100.00s 
Stopień 2 f+t Status 
(do): 
9 (f+t)t 
Wszystkie ustawienia i opcje wybrane z 
takich samych zakresów jak dla pierwszego 
stopnia zab. nad/podczęstotliwościowego, 1 
f+t. 
 
Zaawansowane zabezpieczenie 
monitorowania częstotliwościowej 
detekcji prędkości zmian 
częstotliwości 'f +df/dt' [81RF] 
Stopień 1 f+df/dt Status: Wyłączony 
Włączony 1 (f+df/dt) f: 40,10…69,90Hz  
1 (f+df/dt) df/dt: 0.01…10.0Hz/s Stopień 2 
f+df/dt Status (do): 
9 (f+df/dt) df/dt 
Wszystkie ustawienia i opcje wybrane z 
takich samych zakresów jak dla pierwszego 
stopnia zab. częstotliwości/prędkości zmian, 
f+df/dt. 
 
Zaawansowane niezależne 
zabezpieczenie detekcji prędkości 
zmian częstotliwości 'df/dt+t' [81R] 
Stopień 1 df/dt+t Status: Wyłączony 
Ujemne Dodatnie 
1 (df/dt+t) df/dt: 0.01…10.00Hz/s 
1 (df/dt+t) t: 0.00…100.00 s Stopień 2 df/dt+t 
Status 
(do): 
9 (df/dt+t) t 
Wszystkie ustawienia i opcje wybrane z 
takich samych zakresów jak dla pierwszego 
stopnia zab. niezależnego prędkości zmian 
częstotliwości, df/dt+t. 
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Zaawansowane zabezpieczenie 
działające w oparciu o średnią 
prędkość zmian częstotliwości 
(f+Df/Dt [81RAV]) 
Stopień 1 f+Df/Dt Status: Wyłączony 
Włączony 1 (f+Df/Dt) f: 40,10…69,90Hz  
1 (f+Df/Dt) Df: 0,2…10,0Hz  
1 (f+Df/Dt) Dt: 0.02…2.00 s Stopień 2 
f+Df/Dt Status 
(do): 
9 (f+Df/Dt) Dt 
Wszystkie ustawienia i opcje wybrane z 
takich samych zakresów jak dla pierwszego 
stopnia zab. średniej prędkości zmian 
częstotliwości, f+Df/Dt. 
 
Zaawansowane przywracanie 
obciążenia 
Przywracanie1 Status: Wyłączony 
Włączony Przywracanie1 Częst.: 
40.10…69.90Hz Przywracanie1 Czas: 
0…7200s Przywracanie2  
Status 
(do): 
Przywracanie9 Czas 
Wszystkie ustawienia i opcje wybrane z 
takich samych zakresów jak dla pierwszego 
stopnia przywracania obciążenia, 
Przywracanie1 
 
Zabezpieczenia na wypadek 
usterki wyłącznika 
CB Fail 1 Status (stan niesprawności 
wyłącznika 2): Wyłączony/włączony CB Fail 
1 Timer (człon czasowy): 0.00…10.00s 
CB Fail 2 Status (stan niesprawności 
wyłącznika 2): Wyłączony/włączony CB Fail 
2 Timer (człon czasowy): 0.00…10.00s 
Wyzerowanie zab. nap. : 
I< Only (Tylko I<) 
CB Open & I< Prot. Reset & I< Ext Prot. 
Reset: I< Only (Tylko I<) 
Wyłącznik otwarty oraz zab. I< Prot Reset & 
I< (Reset zabezp. oraz I<) 
 
Podprądowe 
I< Current Set (nastawa prądu 
rozruchowego) 0.02…3.20 In IN< Nastawa 
prądu: 0.02…3.20 In 
ISEF< Current Set (nastawa prądu 
rozruchowego): 0.001…0.800 In 
ZABLOKOWANE O/C 
Usuń I> Start: Wyłączone/Włączone/Usuń 

IN> Start: Wyłączone / włączone 
 
Awaria bezpiecznika (Nadzór PN) 
Stan VTS (stan kontroli): Blokowanie / 
Wskazanie 
 
VTS Reset Mode (tryb wyzerowania): 
Ręczny/Auto VTS Czas 
 Zwłoki: 1.0…10.0s VTS I> Wstrzymanie: 
0.08…32.00 In VTS I2> Wstrzymanie: 
0.05…0.50 In 
 
Monitoring PP 
CTS Status (stan kontroli): 
Wyłączony/włączony CTS VN<  
Wstrzymanie: 
0,5…22,0V (100/110V)  
2…88V (380/440V) CTS IN> Nastawa: 
0.08…4.00 In 
CTS Time Delay (czas zwłoki): 0…10s 
 
Lokalizator zwarć 
Długość linii (km): 0.001…1000.000km 
Długość linii (mi): 0,20…625,00mi  
Impedancja linii: 0.10…250.00Ω Kąt linii: 
20…85 o 
KZN szczątkowe: 0.00…7.00 KZN Res. 
Angle: -90…90 o 
 
Synchronizm szyna-linia oraz 
kontrola napięcia (kontrola 
systemu) 
VOLTAGE MONITORS (monitorowanie 
napięcia) 
Napięcie: 
1,0…132,0V (100/110V)  
22…528V (380/440V) 
Brak napięcia: 1,0…132,0V (100/110V)  
22…528V (380/440V) 
 
Kontrola synchronizmu (Kontr. 
synchr.) 
CS1 Status: Wyłączony/włączny CS1  
Kąt fazowy: 5…90 o CS1 Kontrola poślizgu: 
Brak Timer Częstotliwość Oba 
CS1 Częst. poślizgu: 0.01…1.00Hz CS1 
Timer poślizgu: 0.0…99.0s CS2 Status 
(do): 
CS2 Czas poślizgu: 
Wszystkie ustawienia i opcje wybrane z 
takich samych zakresów jak dla pierwszego 
stopnia członu CS1. 
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CS Podnapięciowe: 10,0…132,0V 
(100/110V)  
40…528V (380/440V) 
CS Nadnapięciowe: 60.0…185.0V 
(100/110V 
240…740V (380/440V) 
CS Różnica napięć: 1,0…132,0V (100/110V)  
4…528V (380/440V) 
CS Blokada napięcia: Brak Podnapięciowo  
Nadnapięciowo Różnicowo 
UV i OV 
UV i RóżnV, OV i RóżnV 
UV, OV i RóżnV 
 
Rozdział instalacji 
SS Status: Wyłączony/włączony SS Kąt 
fazowy: 90…175 o 
SS Blokada podnapięciowa: Włączona / 
wyłączona SS  
Podnapięcie: 
10,0…132,0V (100/110V)  
40…528V (380/440V) 
SS Czas: 0.0…99.0s 
CB Czas zamknięcia: 0.000…0.500s 
 
Samoczynne ponowne zamykanie 
Wybór trybu SPZ: Tryb poleceń Tryb 
nastawy opto  
Tryb użytkownika Tryb impulsowy 
Liczba prób SPZ 1…4 Liczba prób SEF 0…4 
Koord. sekwencji: Wyłączony/włączona CS 
SPZ  
Natychmiastowo: Wyłączone/włączone Czas 
martwy 1: 0.01…300.00s 
Czas martwy 2: 0.01…300.00s Czas martwy 
3: 0.01…9999.00s Czas martwy 4: 
0.01…9999.00s 
CB Czas działania: 0.01s…9999.00s Czas 
martwy  on: 
Kasowanie zabezpieczenia/wyłączeniu CB 
Wydłużenie czasu regeneracji: 
Brak działania/Dla zab. Start czasu 
regeneracji 1: 1.00…600.00s Czas 
regeneracji 2: 1.00…600.00s  
Czasu regeneracji 3: 1.00…600.00s  
Czasu regeneracji 4: 1.00…600.00s Czas 
wstrzymania SPZ: 0.01…600.00s 
Blokada SPZ: No Block/Block Inst. Prot. EFF 
Maint. Lock: 
Bez blokowania/Blok natychm. Zab. SPZ nie 
wybrane: 
Bez blokowania/Blok natychm. Zab. 
Zamykanie ręczne: 
Bez blokowania/Blok natychm. Zab. 
Wyłączenie główne 1: Bez blokowania/Blok 
natychm. Zab. Wyłączenie główne 2: Bez 

blokowania/Blok natychm. Zab. Wyłączenie 
główne 3: Bez blokowania/Blok natychm. 
Zab. Wyłączenie główne 4: Bez 
blokowania/Blok natychm. Zab. Wyłączenie 
główne 5: Bez blokowania/Blok natychm. 
Zab. Wyłączenie 1 SEF: Bez 
blokowania/Blok natychm. Zab. Wyłączenie 
2 SEF: Bez blokowania/Blok natychm. Zab. 
Wyłączenie 3 SEF: Bez blokowania/Blok 
natychm. Zab. Wyłączenie 4 SEF: Bez 
blokowania/Blok natychm. Zab. Wyłączenie 
5 SEF: Bez blokowania/Blok natychm. Zab. 
Ręczne Zamknięcie przy awarii: 
Brak blokady/Blokada wyzw. SPZ 
nieaktywne: 
Brak blokady/Kasowanie blokady Blokada 
przez: 
Interfejs/Wybierane nieautomatyczne SPZ 
przy ręcznym zamknięciu: 
Włączony/Wstrzymany Czas kontroli 
systemowej: 0.01…9999.00s 
 
 
Cykl skokowy SPZ 1: Aktywne/nieaktywne 
INICJACJA CYKLU SPZ 
I>1, I>2: 
Brak działania/inicjowanie głównego SPZ 
I>3 oraz I>4: 
Brak działania/inicjowanie głównego 
SPZ/Blokada  
IN1>1 oraz IN1>2: 
Brak działania/Główne SPZ 
IN1>3 oraz IN1>4: 
Brak działania/inicjowanie głównego 
SPZ/Blokada 
IN2>1, IN2>2: 
Brak działania/inicjowanie głównego SPZ 
IN2>3 i IN2>4: 
Brak działania/inicjowanie głównego 
SPZ/Blokada SPZ 
ISEF>1, ISEF>2, ISEF>3 i ISEF>4: 
Brak działania/inicjowanie głównego 
SPZ/Inicjowanie SPZ SEF/Blokada SPZ 
YN/GN/ BN>: 
Brak działania/inicjowanie głównego SPZ 
Zab. Zewn.: 
Brak działania/inicjowanie głównego SPZ 
KONTROLE SYSTEMOWE 
SPZ z Kontr.Synchr.: Wyłączone / włączone 
SPZ z Synchr.Sys.: Wyłączone / włączone 
Działające/martwe Ccts Wyłączone / 
włączone 
 Brak kontroli systemu: 
Aktywne/nieaktywne 
KontrSys przy próbie 1- Wyłączone / 
włączone 
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Etykiety wejścia optycznego 
Wejście optyczne 1: 
(do): 
Wejście optyczne 24: 
Zdefiniowany przez użytkownika tekst do 
opisania funkcji określonego wejścia opto 
 
Etykiety wyjść 
Przekaźnik 1: 
(do): 
Przekaźnik 32: 
Zdefiniowany przez użytkownika tekst do 
opisania funkcji określonego kontaktu wejścia 
przekaźnika 

 
 
Lista pomiarów 
 
Pomiary 1 
Iϕ  Amplituda Iϕ  Kąt fazowy 
Na fazę (ϕ = A, B, C) pomiary prądu 
Zmierzona amplituda IN 
Zmierzony kąt IN 
Obliczona amplituda IN 
IN Derived Angle (obliczony kąt IN) 
ISEF Magnitude 
Kąt ISEF 
Amplituda I1 
I2 Magnitude (amplituda I2) 
I0 Magnitude (amplituda I0) 
Iϕ RMS 
Na fazę (ϕ = A, B, C) pomiary prądu RMS 
Vϕ-ϕ Amplituda 
Vϕ-ϕ Kąt fazowy  
Vϕ Amplituda 
Vϕ Kąt fazowy 
Wszystkie napięcia międzyfazowe i fazowe 
(ϕ = A, B. C) 
Obliczona ampl. VN Obliczany kąt VN 
Amplituda V1 
Amplituda V2 Amplituda V0 Vϕ RMS 
Wszystkie napięcia fazowe (ϕ = A, B, C) 
Częstotliwość 
Amplituda napięcia kontroli synchronizmu 
Kąt napięcia kontroli synchronizmu Kąt 
kontroli synchronizmu szyny i linii 
Częstotliwość poślizgowa 
Amplituda IM 
Kąt fazowy IM 
Amplituda I1 
Kąt fazowy I1 
Amplituda I2 
Kąt fazowy I2 

Amplituda I0 
Kąt fazowy I0 
Amplituda V1 
Kąt fazowy V1 
Amplituda V2 
Kąt fazowy V2 
Amplituda V0 
Kąt fazowy V0 
 
Pomiary 2 
ϕ Moc czynna fazy 
ϕ Moc bierna fazy 
ϕ Moc pozorna fazy 
Wszystkie pomiary mocy czynnej, biernej i 
pozornej dla poszczególnych faz (ϕ = A, B, 
C) 
Moc czynna trójfazowa 
Moc bierna trójfazowa 
Moc pozorna trójfazowa 
Moc składowej zerowej 
Współczynnik mocy trójfazowej 
ϕWspółczynnik mocy trójfazowej 
Niezależne pomiary współczynników mocy 
dla wszystkich trzech faz (ϕ = A, B, C). 
3Ph WHours Fwd (watogodziny dla pomiaru 
trójfazowego w kier. przewodzenia)  
3Ph WHours Rev. (watogodziny dla pomiaru 
trójfazowego w kier. wstecznym)  
3Ph VArHours Fwd (varogodziny dla 
pomiaru trójfazowego w kier. przewodzenia) 
3Ph VArHours Rev. (varogodziny dla 
pomiaru trójfazowego w kier. wstecznym) 
3Ph W Fix Demand (ustalone 
zapotrzebowanie na moc trójfazową czynną) 
Ustalone zapotrzebowanie na moc 
trójfazową bierną 
Iϕ Ustalone zapotrzebowanie 
Prądy maksymalnego zapotrzebowania 
mierzone dla poszczególnych faz (ϕ = A, B, 
C). 
3Ph W ruchome zapotrzeb. 
3Ph VArs ruchome zapotrzeb.  
Iϕ Ruchome zapotrzeb. 
Prądy maksymalnego zapotrzebowania 
mierzone dla poszczególnych faz (ϕ = A, B, 
C). 
3Ph W szczyt zapotrzeb. 
3Ph VAr szczyt zapotrzeb. 
Iϕ Szczytowe zapotrzebowanie 
Prądy maksymalnego zapotrzebowania 
mierzone dla poszczególnych faz (ϕ = A, B, 
C). 
Reset zapotrzebowania: Tak/Nie 
 



Dane technicze P14x/EN TD/Ee6 
 
MiCOM P141, P142, P143, P144 & P145 (TD) 2-29 

 
 

 
Pomiary 3 
Highest Phase I (najwyższy prąd fazowy) 
Stan cieplny 
Zerowanie termiczne 
Prąd różnicowy IREF 
Prąd spoczynkowy IREF 
 Admitancja 
Konduktancja 
Susceptancja 
Admitancja 
Konduktancja 
 Susceptancja 
I2/I1 Ratio (przekładnia I2/I1) 
SEF Power (moc SEF) 
IA 2nd Harmonic (2ga harmoniczna IA) 
IB 2nd Harmonic (2ga harmoniczna IB) 
IC 2nd Harmonic (2ga harmoniczna IC) 
 
Statystyka stopnia 
(zaawansowane) 
StgX f+t Sta 
StgX f+t Wył. 
StgX f+df/dt Wyzw. 
StgX df/dt+t Start 
StgX df/dt+t Wyzw. 
StgX f+Df/Dt Start 
StgX f+Df/Dt Wyzw. 
StgX Revn Dane 
(X = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) 
 
 
Statystyki monitorowania 
wyłącznika 
Zadziałania wyłącznika Zadziałania 
ϕ wyłącznika 
Licznik operacji wyłącznika dla 
poszczególnych faz (ϕ = A, B, C). 
Całkowite Iϕ Uszkodzenia 
Całkowite wyłączenie z działania wyłącznika 
dla poszczególnych faz (ϕ = A, B, C). 
CB Operate Time (czas zadziałania 
wyłącznika) 
STEROWANIE WYŁĄCZNIKIEM 
Suma ponownych załączeń 
 
Proforma rejestratora awarii 
Poniższe dane są rejestrowane dla 
wszystkich istotnych członów, działających 
podczas awarii i mogą być widoczne w 
każdym rejestrze awarii. 
Godzina i data 
Tekst zdarzenia 
Wartość zdarzenia 
Wybierz zwarcie: [0...n]  

Faza początkowa: A/B/C  
Faza wyłączona: A/B/C  
Nadprądowe 
Start I> 1234 
Wyzwolenie I>1234  
Zabezpieczenie nadprądowe składowej 
ujemnej 
Start I2> 1234 
Wyzwalanie I2>1234 
Wyłączenie uszkodzonego przewodu  
Earth Fault 1 (zabezpieczenie od zwarć 
doziemnych 3) 
Start IN1> 1234 
Wyzwalanie IN1> 1234 
Earth Fault 2 (zabezpieczenie od zwarć 
doziemnych 3) 
Start IN2> 1234 
Wyzwalanie IN2> 1234 
Czułe ziemnozwarciowe 
Start ISEF> 1234 
Wyzwalanie ISEF> 1234 
Strefowe E/F Wyzw.  
IREF> 
Zabezpieczenie nadnapięciowe szczątkowe 
(przesuniecie napięcia punktu neutralnego - 
NVD)  
Start VN> 1 2 
Wyzwalanie VN> 1 2 
Zabezpieczenie przed przeciążeniem 
termicznym: Alarm/Wyzw.  
Skład. ujemna Nadnapięciowe 
V2> Start wyzwolenia 
 Podnapięciowe Start 
V< 1 2 AB BC CA 
Podnapięciowe Wyzwolenie 
V< 1 2 AB BC CA 
Nadnapięciowe Start 
V> 1 2 AB BC CA 
Nadnapięciowe Wyzwolenie 
V> 1 2 AB BC CA 
Podczęstotliwościowe  
Start F< 1234 
Wyzwalanie F< 1234  
Nadczęstotliwościowe 
Start F> 1 2 
Wyzwalanie F< 2  
Przekroczenie admitancji 
YN> Start Wyzwolenia 
Przekroczenie konduktancji 
GN> Start Wyzwolenia 
Przekroczenie susceptancji 
BN> Start Wyzwolenia 
Usterka wyłącznika: Usterka wyłącznika 1 2 
Nadzór 
VTS/CTS/VCO/CLP 
Status SPZ: Wyzwalanie 1/2/3/4/5 
 Zaawansowane zab. częst. 
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Start >123456789 
Zaawansowane zab. częst.  
Wyzwalanie >123456789 
Zaawansowane zabezp. F+df/dt 
Wyzwalanie >123456789 
Zaawansowane zabezpieczenie df/dt  
Start >123456789 
Zaawansowane zabezpieczenie df/dt  
Wyzwalanie >123456789 
Zaawansowane Zabezpieczenie DelF/DelT 
 Start >123456789 
Zaawansowane Zabezpieczenie DelF/DelT 
Wyzwalanie >123456789 
Faza zwarcia: A/B/C  
Człony początkowe: 
Człony wyłączone: 
Ciąg danych binarnych dla szybkiego 
odpytywania który człon zabezpieczenia 
zapoczątkował lub wyłączył dla rejestratora 
awarii. 
Alarmy zwarciowe: 
Ciąg danych binarnych dla szybkiego 
odpytywania alarmów dla rejestratora awarii. 
Czas zwarcia: 
Aktywna grupa: 1/2/3/4 Częstotliwość: Hz 
Czas trwania zwarcia: s 
Czas zadziałania wyłącznika: s  
Czas wyzwalania przekaźnika: s 
Lokalizacja zwarcia: km/mile/Ω/% 
Amplitudy oraz kąty fazowe prądu zapisane 
przed wystąpieniem zwarcia. 
Iϕ Vϕ: 
Zapis amplitud napięcia oraz prądu dla 
poszczególnych faz podczas zwarcia. 
IN Zmierzony  
IN Obliczony 
Czułe IN  
Prąd różnicowy IREF 
Prąd spoczynkowy IREF  
VAN 
VBN  
VCN 
VN  
Obliczeniowe  
Admitancja 
Konduktancja 
Susceptancja 
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1. WPROWADZENIE 
 

1.1 Interfejs użytkownika oraz struktura menu 
 
Ustawienia oraz funkcje przekaźnika zabezpieczającego MiCOM dostępne są z poziomu 
klawiatury panelu przedniego oraz ekranu LCD, jak również poprzez znajdujące się z tyłu 
 i przodu przekaźnika porty komunikacyjne. W tym rozdziale podano informacje o obu tych 
metodach, aby opisać, w jaki sposób rozpocząć korzystanie z przekaźnika. 
 

1.2 Zapoznanie z przekaźnikiem 
 

1.2.1 Panel przedni 
 
Przedni panel przekaźnika jest widoczny na Rysunku 1, z otwartymi pokrywami na 
zawiasach w górnej i dolnej części przekaźnika. Dodatkowe zabezpieczenie fizyczne 
panelu przedniego jest możliwe dzięki opcjonalnej przezroczystej osłonie przedniej. Gdy 
osłona ta jest założona, można jedynie odczytywać wartości wyświetlane na wyświetlaczu, 
nie ma możliwości używania przycisków. Usunięcie pokrywy nie wpływa na odporność 
produktu na warunki otoczenia, lecz umożliwia dostęp do ustawień przekaźnika. Gdy 
wymagany jest pełny dostęp do klawiatury przekaźnika w celu edycji ustawień, osłona 
przezroczysta może być odpięta i zdjęta, gdy osłona górna i dolna są otwarte. Jeżeli 
pokrywa dolna zabezpieczona jest plombą linkową, należy ją usunąć, chwytając za boczne 
kołnierze przezroczystej osłony odciągnąć jej dolną krawędź od panelu przedniego do 
momentu całkowitego odłączenia od uszczelki, Następnie pokrywa może być przesunięta 
pionowo w dół, zwalniając w ten sposób dwa występy mocujące z zagłębienia w panelu 
przednim. 
 

 
 
Rysunek 1 Widok z przodu przekaźnika dla modeli P141/2/3/4  
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Rysunek 2 Widok z przodu przekaźnika dla modelu P145 
 
Na panelu przednim przekaźnika znajdują się wymienione poniżej elementy, jak 
pokazano na Rysunku 1: 

− 16 segmentowy, 3 wierszowy alfanumeryczny wyświetlacz ciekłokrystaliczny 
(LCD). 

− 19 klawiszowa klawiatura z 4 klawiszami nawigacyjnymi (  oraz 
, klawiszem enter , klawiszem kasowania , klawiszem 

odczytu , 2 skrótami  oraz 10  programowalnymi 
przyciskami funkcyjnymi 

− Funkcjonalność przycisków funkcyjnych (tylko dla modelu P145): 
− Na przednim panelu przekaźnika znajdują się przyciski z programowalnymi 

diodami służącymi lokalnej kontroli. Dla domyślnych ustawień fabrycznych do 
tych 10 przycisków bezpośredniego działania oraz ich diod przypisane są 
określone funkcje przekaźnika, jak załączanie lub wyłączanie funkcji 
samoczynnego ponownego zamykania. Używając logik PSL, użytkownik może 
łatwo zmienić domyślne funkcje przycisków bezpośredniego działania oraz 
wskazania LED, w celu dopasowania do szczególnych wymagań sterowania 
i obsługi. 

− Funkcje klawiszy skrótu: 
− PRZEWIŃ 

Rozpoczyna przewijanie przez różne ekrany fabryczne. 
− STOP 

Zatrzymuje przewijanie ekranów fabrycznych. 
− Do kontroli grup ustawień, wejść sterujących oraz działania wyłącznika 
− Modele P141/2/3/4: 12 diod LED: 4 diody LED o stałym działaniu po lewej 

stronie panelu przedniego i 8 programowalnych diod LED po prawej stronie 
− Model P145: 22 diody LED: 4 diody LED o stałym działaniu, 8 trójkolorowych, 

programowalnych diod po lewej stronie panelu przedniego i 8 trójkolorowych, 
programowalnych diod LED po prawej stronie, powiązanych z przyciskami 
funkcyjnymi 

− Pod górną, zamontowaną na zawiasach pokrywą: 
− Numer seryjny przekaźnika, informacje o wartościach znamionowych prądu 

i napięcia 
− Pod dolną, zamontowaną na zawiasach pokrywą: 
− Zespół baterii z baterią 1/2 rozmiaru AA, wykorzystywaną do podtrzymania 

pamięci dla zegara czasu rzeczywistego, rejestrów zdarzeń, zwarć i zakłóceń 
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− 9 pinowy żeński port przedni typu D dla komunikacji lokalnej pomiędzy PC 

a przekaźnikiem (do 15 m) poprzez połączenie szeregowe EIA(RS)232 
− 25 pinowy żeński port typu D, zapewniający monitorowanie sygnału 

wewnętrznego oraz szybkie pobieranie lokalne oprogramowania i plików 
tekstowych, poprzez połączenie równoległe danych 

 
1.2.1.1 Wskaźniki diodowe 

 
Funkcje przypisane na stałe 
Cztery diody o przypisanych na stałe funkcjach znajdujące się po lewej stronie panelu 
przedniego wskazują wystąpienie następujących warunków: 
Wyzwolenie (czerwony) wskazuje, że przekaźnik wykrył sygnał wyzwolenia. Dioda 
resetowana jest w momencie usunięcia związanego z nią zwarcia z wyświetlacza panelu 
przedniego. Opcjonalnie, dioda wyzwalania może być również skonfigurowana jako 
samoresetująca*. 
Dioda alarmowa (żółta) błyska w momencie zarejestrowania stanu alarmowego przez 
przekaźnik. Wyzwolona może być zapisem o zwarciu, zdarzeniu lub konserwacji. Dioda 
będzie migać do momentu zaakceptowania (odczytu) alarmów, po których dioda będzie 
świecić ciągle i zgaśnie, gdy alarmy zostaną skasowane. 
Dioda awaryjna (żółta) zapala się, gdy zabezpieczenie przekaźnikowe nie działa 
prawidłowo. 
Dioda poprawnego działania (zielona) jest zapalona, gdy przekaźnik jest całkowicie 
sprawny, a więc powinna być ona zapalona przez cały czas. Zgaśnie, gdy autotest 
przekaźnika wykaże jakikolwiek błąd programowy lub sprzętowy przekaźnika. Stan 
diody poprawnego działania odzwierciedlony jest stanem styków alarmowych z tyłu 
przekaźnika. 
Aby poprawić wioczność ustawień poprzez panel przedni, kontrast ekranu LCD może 
być regulowany, przy pomocy ustawienia "Kontrast LCD" w kolumnie 
KONFIGURACJA. Jest to konieczne jedynie w bardzo wysokich lub bardzo niskich 
temperaturach otoczenia. 
 

1.2.2 Tylny panel przekaźnika 
 
Przykłady tylnego panelu przekaźnika są widoczne na Rysunkach 3 oraz 4 dla dwóch 
wariantów przekaźnika P145. Wszystkie sygnały prądowe i napięciowe, cyfrowe sygnały 
wejść logicznych oraz styki wyjściowe są podłączane z tyłu przekaźnika. Z tyłu 
pokazano połączenie skrętką parowaną dla portu komunikacji EIA(RS)485, a na 
Rysunku 3 opcjonalny, tylny port komunikacji światłowodowej z wejściem synchronizacji 
czasowej IRIG-B. Rysunek 4 przedstawia przekaźnik z opcjonalnym tylnym portem 
komunikacji Ethernet, z połączeniami miedzianymi i światłowodowymi. 
 



Wprowadzenie Dane technicze 
 
(GS) 3-6 MiCOM P141, P142, P143, P144 & P145 
 
 

 

 
Rysunek 3 Widok z tyłu w wariancie B 
 
 

 
Rysunek 4 Widok z tyłu w wariancie G 
 
Komplet szczegółów połączenia znajduje się na schemacie podłączenia w rozdziale 
dotyczącym instalacji. 
 

1.3 Podłączenie i zasilenie przekaźnika 
Przed zasileniem przekaźnika należy upewnić się, czy napięcie zasilania przekaźnika 
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oraz znamionowe parametry sieci AC są odpowiednie dla danej aplikacji. Numer seryjny 
przekaźnika oraz informacje o wartościach znamionowych prądu, napięcia i mocy mogą 
być odczytane pod górną pokrywą uchylną. Przekaźnik dostępny jest w wersjach na 
napięcia pomocnicze wyspecyfikowane w poniższej tabeli: 
 

Zakresy znamionowe Zakresy robocze 
napięć DC 

Zakresy robocze napięć 
AC 

24 - 48V dc 19 do 65V - 
48 - 110V dc (40 - 100V ac rms) 
** 37 do 150V 32 do 110V 

110 - 250V dc (100 - 240V ac 
rms) ** 87 do 300V 80 do 265V 

 

** wartości przewidziane dla zasilania AC lub DC 
 
Prosimy zwrócić uwagę, że tabliczka znamionowa nie uwzględnia parametrów 
znamionowych wejść logicznych. Przekaźnik P14x jest wyposażony w uniwersalne 
wejścia logiczne izolowane optycznie, które mogą być zaprogramowane dla 
znamionowego napięcia baterii obwodu, którego są częścią. W celu uzyskania 
dodatkowych informacji na temat specyfikacji wejść logicznych należy zapoznać się 
z punktem "Uniwersalne wejście optyczne" rozdziału Firmware. Zauważ, że w 
dowolnej konfiguracji maksymalne napięcie znamionowe wejść izolowanych optycznie 
wynosi 300V DC. 
Po zweryfikowaniu parametrów znamionowych dla danej aplikacji należy zgodnie 
z wymaganiami z tabliczki znamionowej podłączyć zasilanie zewnętrzne, aby przejść do 
procedury zapoznawania się z przekaźnikiem. Rysunki 3 oraz 4 wskazują lokalizację 
zacisków źródła zasilania, lecz prosimy o odwołanie się do schematów połączeń w 
rozdziale Instalacja, w celu uzyskania kompletnych informacji instalacyjnych, w celu 
zapewnienia, że dla zasilania dc jest zastosowana właściwa polaryzacja. 
 
 

1.4 Zapoznanie z interfejsami użytkownika oraz opcjami konfiguracyjnymi 
 
Przekaźnik wyposażony został w trzy interfejsy użytkownika: 
 

− Interfejs panelu przedniego z wyświetlaczem LCD oraz klawiaturą 

− Przedni port obsługujący protokół Courier, 

− Tylny port obsługujący protokół Courier lub MODBUS, IEC 60870-5-103 lub 

DNP3.0. Protokół portu tylnego musi być określony w zamówieniu przekaźnika. 

− Opcjonalny port Ethernet, obsługujący IEC 61850 lub DNP3.0 

− Opcjonalny 2 port tylny, obsługujący protokół Courier 

− Opcjonalny 3 port tylny (SK5), obsługujący InterMiCOM 

Informacje pomiarowe oraz ustawienia przekaźnika, do których dostęp można uzyskać 
za pośrednictwem interfejsów, są podsumowane w tabeli 1. 
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Wyświetlacz oraz 
modyfikacje wszystkich 
ustawień 

• • •    

Status sygnałów 
dwustanowych I/O • • • • • • 
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Wyświetlanie/ 
wyodrębnianie pomiarów • • • • • • 

Wyświetlanie/ 
wyodrębnianie zapisów 
dot. zwarć 

• • • • • • 

Wyodrębnianie zapisów 
dot. zakłóceń  • • •  • 

Ustawienia logiki PSL  •     
Reset rejestrów alarmów i 
zwarć • • • • •  

Usuwanie zdarzeń i zwarć • • •  •  
Synchronizacja czasu  • • • • • 
Komendy sterujące • • • • •  
Tabela 1 
 

1.5 Struktura menu 
 
Menu przekaźnika ma układ tabeli. Każda z opcji konfiguracyjnych menu nazywana jest 
komórką, a dostęp do każdej z tych komórek odbywa się na zasadzie podania adresu jej 
wiersza oraz kolumny. Opcje konfiguracyjne są ułożone w tabeli w taki sposób, że każda 
z kolumn zawiera opcje ze sobą powiązane, np. w jednej kolumnie znajdują się 
wszystkie ustawienia rejestratora zakłóceń. Jak widać na rysunku 5, górny wiersz każdej 
z kolumn zawiera nagłówek opisujący opcje konfiguracyjne danej kolumny. 
Przemieszczanie pomiędzy kolumnami menu jest możliwe tylko z poziomu nagłówków 
kolumn. Kompletna lista wszystkich ustawień jest podana w Mapie zawartości menu, na 
końcu tego rozdziału. 
 

 
Rysunek 5 Struktura menu 
 
Wszystkie ustawienia w menu mogą być podzielone na 3 kategorie: ustawienia 
zabezpieczeń, ustawienia rejestratora zakłóceń oraz ustawienia kontroli i obsługi (C&S). 
Dwie różne metody są wykorzystywane do zmiany ustawień, zależnie od tego, w której 
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kategorii ustawienia te się znajdują. Ustawienia kontroli i obsługi są zapisywane 
i stosowane przez przekaźnika zaraz po ich wprowadzeniu. W przypadku ustawień 
grupy zabezpieczeń i rejestratora zakłóceń, przekaźnik zapisuje nowe wartości ustawień 
w tymczasowej pamięci podręcznej. Wszystkie nowe ustawienia są aktywowane razem, 
lecz tylko po zatwierdzeniu, że nowe ustawienia mają być zastosowane. Ta technika 
zwiększa bezpieczeństwo, dzięki jednoczesnemu aktywowaniu zmian ustawień 
zabezpieczeń wprowadzonych w kilku etapach. 
 

1.5.1 Ustawienia zabezpieczeń 
1.5.2  

Ustawienia zabezpieczeń obejmują następujące elementy: 

− ustawienia elementów zabezpieczających, 

− ustawienia logiki PSL. 

− Ustawienia SPZ oraz kontroli synchronizacji 

− Ustawienia lokalizatora zwarć 

Ustawienia zabezpieczeń podzielone zostały na cztery grupy, przy czym każda z grup 
zawiera te same komórki konfiguracyjne. Jedna grupa ustawień zabezpieczeń 
wybierana jest jako aktywna i to z niej korzystają elementy zabezpieczające. 
 

1.5.3 Ustawienia rejestratora zakłóceń 
 
Ustawienia rejestratora zakłóceń obejmują czas trwania zapisu oraz pozycję 
wyzwolenia, wybór sygnałów analogowych i cyfrowych, które mają być zapisywane oraz 
wybór źródeł sygnałów, które mają uruchamiać zapisywanie. 
 
 

1.5.4 Ustawienia kontroli i obsługi 
 
Ustawienia kontroli i obsługi obejmują: 
 

− opcje konfiguracyjne przekaźnika, 

− wyłącznik otwarty/zamknięty 

− ustawienia przekładni przekładnika prądowego (CT) oraz napięciowego (VT), 

− kasowanie diod LED 

− grupa ustawień zabezpieczeń aktywnych, 

− ustawienia hasła oraz języka, 

− ustawienia sterowania i nadzoru wyłącznika 

− ustawienia komunikacji, 

− ustawienia pomiarowe, 

− ustawienia rejestracji zdarzeń oraz zwarć, 

− ustawienia interfejsu użytkownika, 

− ustawienia rozruchowe. 

 
1.6 Zabezpieczenie hasłem 

 
Dostęp do struktury menu został podzielony na trzy poziomy uprawnień. Aktywny 
poziom uprawnień decyduje o tym, które z ustawień przekaźnika mogą zostać 
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zmienione. Poziom uprawnienia kontrolowany jest poprzez wprowadzenie dwóch 
różnych haseł. Poziomy uprawnień zestawiono w tabeli 2. 
 

poziom dostępu. Czynności możliwe 

Poziom 0 
Hasło nie wymagane 

Dostęp do odczytu wszystkich ustawień, 
rejestrów alarmów, zdarzeń oraz zwarć. 

Poziom 1 
Wymagane hasło 1 lub 2 

Tak jak dla poziomu 0, plus: 
Komendy sterujące, jak otwieranie lub 
zamykanie wyłącznika. 
Reset stanów alarmowych oraz zwarć. Reset 
LED. 
Usuwanie zapisów zdarzeń oraz zwarć. 

Poziom 2 
Wymagane hasło 2 

Tak jak dla poziomu 1, plus: Wszystkie 
pozostałe ustawienia 

 

Tabela 2 
 
Każde z dwóch haseł składa się z 4 wielkich liter. Fabrycznie oba hasła ustawione są na 
AAAA. Każde z haseł może zostać zmienione przez użytkownika zaraz po prawidłowym 
wprowadzeniu hasła dotychczasowego. Wprowadzenie hasła jest realizowane przez 
okienko przy próbie zmian ustawień lub poprzez przejście do komórki "Password 
Hasło" w kolumnie " System data Dane systemowe" w menu. Poziom uprawnień jest 
załączany niezależnie dla każdego z interfejsów, tak więc jeżeli dla tylnego portu 
komunikacyjnego aktywny jest 2 poziom uprawnień, dostęp z panelu przedniego nadal 
pozostaje na poziomie 0, chyba że z tego panelu zostanie wprowadzone odpowiednie 
hasło. Aktywowany hasłem poziom uprawnień po okresie bezczynności, niezależnie dla 
każdego z interfejsów, powraca do poziomu domyślnego. Jeśli pasło zostanie 
zagubione, możliwe jest dostarczenie hasła awaryjnego - prosimy o kontakt z Alstom 
Grid i podanie numeru seryjnego przekaźnika. Bieżący poziom dostępu, aktywny dla 
interfejsu, może być określony na podstawie komórki "Access level Poziom dostępu" 
w kolumnie "System data Dane systemowe", poziom dostępu dla interfejsu (UI) panelu 
przedniego jest widoczny również jako jedna z domyślnych opcji wyświetlacza. 
 
Przekaźnik standardowo dostarczany jest z uprawnieniami ustawionymi na poziomie 2, 
tak więc nie jest potrzebne żadne hasło do zmiany któregokolwiek z jego ustawień. 
Możliwe jest również ustawienie domyślnego poziomu dostępu do menu na poziom 0 
lub 1, zapobiegając w ten sposób nieautoryzowanym zmianom ustawień przekaźnika. 
Domyślny poziom dostępu menu jest określany w komórce "Password control 
Kontrola hasła", znajdującej się w kolumnie menu "System data Dane systemowe". 
 

Uwaga: Opcja ta może być zmieniona jedynie z poziomu 2 uprawnień. 
 

1.7 Konfiguracja przekaźnika 
 
Przekaźnik jest urządzeniem wielofunkcyjnym, zapewniającym różnorodną ochronę, 
funkcje kontrolne oraz komunikacyjne. W celu uproszczenia konfiguracji przekaźnika 
stworzono kolumnę konfiguracji parametrów, która może być użyta do załączenia lub 
wyłączenia wielu funkcji przekaźnika. Opcje konfiguracyjne związane z funkcją, która 
jest wyłączona, są niewidoczne i np. nie są widoczne w menu. Aby wyłączyć tę funkcję, 
należy zmienić odpowiednią komórkę kolumny "Configuration Konfiguracja" 
z Enabled Włączona na Disabled Wyłączona. 
Kolumna KONFIGURACJA, poprzez komórkę Active settings Aktywne ustawienia 
określa, która z czterech grup ustawień zabezpieczeń jest aktywna. Grupa ustawień 
zabezpieczeń może być również wyłączona w kolumnie konfiguracyjnej, pod warunkiem, 
że nie jest to aktualnie aktywna grupa. Podobnie wyłączona grupa ustawień nie może 
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być ustawiona jako grupa aktywna. 
 

1.8 Interfejs użytkownika panelu przedniego klawiatura oraz LCD) 
 
Odsłonięta klawiatura zapewnia pełny dostęp do opcji menu przekaźnika, na 
wyświetlaczu LCD natomiast wyświetlane są informacje. 

Przyciski   oraz   używane do nawigacji w menu oraz zmiany ustawień 
uwzględniają funkcję samoczynnego powtarzania, które uruchamia się, gdy którykolwiek 
z tych przycisków jest przytrzymywany. Może to być wykorzystane do przyspieszenia 
zmian ustawianych wartości oraz do nawigacji w menu. Im dłużej przycisk jest wciśnięty, 
tym wyższa prędkość zmian lub ruchu. 
 

 
Rysunek 6 Interfejs użytkownika panelu przedniego 
 
 

1.8.1 Domyślny układ wyświetlacza oraz okres bezczynności dla menu 
 
Menu panelu przedniego posiada domyślny ekran, którego zawartość może być 
wybrana przy pomocy poniższych opcji w komórce "default display domyślny ekran" 
w kolumnie "Measure’t. setup Ustawienia pomiarów": 
 

− data oraz godzina, 

− opis przekaźnika (określany przez użytkownika), 

− identyfikator instalacji (określany przez użytkownika), 

− częstotliwość instalacji, 
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− napięcie trójfazowe, 

− prąd trójfazowy oraz neutralny, 

− poziom dostępu. 

Z poziomu ekranu domyślnego możliwe jest również przeglądanie innych opcji ekranu 

domyślnego, przy pomocy przycisków  oraz . Jednak jeśli klawiatura nie będzie 
używana przez okres 15 minut, przywrócony zostanie ekran domyślny, wybrany 
w ustawieniach, a podświetlenie wyświetlacza zostanie wygaszone. W takiej sytuacji 
zmiany ustawień, które nie zostały zatwierdzone zostaną utracone i utrzymana zostanie 
wartość pierwotna. 
Gdy w przekaźniku jest nieskasowany alarm (np. zapis zwarcia, alarm zabezpieczenia, 
sterowania itp.) domyślny ekran będzie zastąpiony przez: 

 
 
 
Z układu domyślnego wyświetlacza można wejść do struktury menu nawet wtedy, gdy 
wyświetlacz pokazuje komunikat o "Alarms/Faults present Alarmy/zwarcia obecne". 
 

1.8.2 Nawigacja w menu i przegląd ustawień 
 
Przeglądanie menu jest możliwe przy użyciu czterech klawiszy kierunkowych, których 
struktura jest przedstawiona na Rysunku 6. A więc, zaczynając od domyślnego układu 
wyświetlacza nacisnąć klawisz , aby wyświetlić nagłówek pierwszej kolumny. W 

celu przejścia do wybranego nagłówka kolumny, należy użyć klawiszy   oraz  . 
Dane ustawień, zawarte w kolumnie, mogą być przeglądane przy pomocy klawiszy   
oraz . Możliwy jest powrót do nagłówka kolumny poprzez przytrzymanie klawisza 
[strzałka w górę] lub przez pojedyncze wciśnięcie klawisza kasowania . Przejście 
pomiędzy kolumnami jest możliwe tylko na poziomie nagłówka kolumny. Aby powrócić 
do domyślnego układu wyświetlacza należy, będąc na poziomie nagłówków kolumn, 
nacisnąć klawisz   lub klawisz kasowania . Nie jest możliwe przejście prosto do 
ekranu domyślnego z jednej z komórek kolumny, przy pomocy funkcji samoczynnego 
powtarzania klawisza , ponieważ powtarzanie zostanie zatrzymane na nagłówku 
kolumny. Aby przejść do ekranu domyślnego, należy zwolnić przycisk   i wcisnąć 
go ponownie. 
 

1.8.3 Nawigacja skrótów menu 
 
Menu skrótów może być przeglądane przy pomocy dwóch przycisków, bezpośrednio 
pod wyświetlaczem. Są one nazywane przyciskami bezpośredniego dostępu. Przyciski 
bezpośredniego dostępu wykonują funkcję, która jest wyświetlana bezpośrednio ponad 
nimi na wyświetlaczu. W związku z tym, aby z domyślnego układu wyświetlacza przejść 
do menu klawiszy skrótu należy nacisnąć klawisz znajdujący się bezpośrednio pod 
napisem " HOTKEY SKRÓT" na wyświetlaczu LCD. Po przejściu do menu skrótów, 
możliwe jest wykorzystanie przycisków ⇐ oraz ⇒ do przewijania dostępnych opcji, 
a przyciski dostępu bezpośredniego mogą być wykorzystane do sterowania wyświetlaną 
funkcją. Jeżeli w ciągu 20 sekund od wejścia do podmenu klawiszy skrótu nie zostanie 
naciśnięty ani klawisz ⇐ , ani ⇒ , przekaźnik powróci do domyślnego układu menu. Aby 
powrócić do menu domyślnego z dowolnego ekranu menu przycisków skrótu, nacisnąć 
przycisk . Układ standardowego ekranu menu przycisków skrótu jest następujący: 
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• w wierszu górnym, dla ułatwienia nawigacji pokazywana jest zawartość 

poprzedniej i następnej komórki, 
• w wierszu środkowym wyświetlana jest funkcja, 
• w wierszu dolnym wyświetlone są opcje przypisane do klawiszy bezpośredniego 

dostępu, 
 

Funkcje dostępne w menu klawiszy skrótu wyszczególnione są poniżej: 
 

1.8.3.1 Wybór grupy ustawień 
 
Użytkownik może zarówno przewijać przy pomocy <<KOL. GRP>> dostępne grupy 
ustawień lub <<WYBIERZ>> grupę ustawień, która jest aktualnie wyświetlana. 
Po wciśnięciu przycisku WYBIERZ, wyświetlony zostanie ekran potwierdzający bieżącą 
grupę ustawień przez 2 sekundy, zanim użytkownikowi zostaną ponownie wyświetlone 
opcje <<KOL. GRP>> lub <<WYBIERZ>> Wyjście z menu odbywa się poprzez 
naciśnięcie klawiszy prawej lub lewej strzałki. 
Więcej informacji na temat wyboru grup ustawień znajduje się w sekcji "Changing 
setting group Zmiana grup ustawień" w rozdziale Działanie (P14x/EN OP). 
 

1.8.3.2 Wejścia sterownicze – funkcje przypisywane przez użytkownika 
 
Liczba wejść sterujących (funkcje przypisywane przez użytkownika - USR ASS), 
widoczna w menu skrótów, jest ustalana przez użytkownika w kolumnie “CTRL I/P 
CONFIG STER. I/P KONFIG.” Wybrane wejścia mogą być ustawione lub kasowane, 
z wykorzystaniem przycisków USTAW/RESET menu skrótów. 
Więcej informacji w paragrafie " Control Inputs Wejścia sterownicze" rozdziału 
Działanie (P64x/EN OP). 
 

1.8.3.3 Sterowanie wyłącznikiem 
 
Funkcjonalność sterowania wyłącznikiem różni się pomiędzy przekaźnikami Px40. 
Szczegółowy opis sterowania wyłącznika poprzez menu skrótów znajduje się w sekcji 
"Circuit breaker control Sterowanie wyłącznika" rozdziału Działanie (P14x/EN OP). 
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Rysunek 7 Nawigacja skrótów menu 
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1.8.4 Wprowadzanie hasła 

 
Jeśli wymagane jest wprowadzenie hasła, wyświetlone zostanie poniższe okienko: 
 

 
 
Uwaga: Hasło, wymagane do edycji ustawień, jest podawane 

w okienku jak powyżej. 
 

Migający kursor wskazuje na literę hasła, która może być zmieniona w danej chwili. 
Wciśnij klawisze   oraz   w celu zmiany znaków od A do Z. Aby przejść do 

kolejnego pola znaku hasła, użyj przycisków   oraz . Potwierdzenie hasła odbywa 
się poprzez wciśnięcie przycisku enter  . Ekran powróci do stanu "Enter Password 
Wprowadź hasło" w przypadku podania niewłaściwego hasła. W tym momencie 
wyświetlony zostanie komunikat, wskazujący czy wprowadzone zostało właściwe hasło, 
dzięki czemu poziom dostępu został odblokowany. Jeżeli poziom ten pozwala na edycję 
wybranego ustawienia, wyświetlacz wróci do ekranu ustawień i możliwe będzie 
kontynuowanie edycji. Jeżeli hasło zostało wprowadzone nieprawidłowo, ponownie 
pokaże się okienko wprowadzania hasła. Aby zamknąć okienko, kliknij przycisk 
kasowania  Opcjonalnie, hasło może być wprowadzone poprzez komórkę 
‘Password Hasło’ w kolumnie ‘System data Dane systemowe’. 
W interfejsie użytkownika panelu przedniego, dostęp chroniony hasłem zostanie 
utracony po 15 minutach braku aktywności klawiszy, co spowoduje powrót do 
domyślnego poziomu uprawnień. Możliwe jest ręczne skasowanie zabezpieczenia 
hasłem do poziomu domyślnego, przechodząc do komórki menu " Password Hasło"  
w kolumnie "System data Dane systemowe" i wciskając klawisz kasowania   
zamiast wprowadzania hasła. 
 

1.8.5 Odczyt oraz kasowanie komunikatów alarmowych oraz zapisów zwarć 
 
Obecność jednego lub więcej komunikatu alarmowego jest wskazywana na ekranie 
domyślnym przez migającą, żółtą diodę alarmu. Komunikaty alarmowe mogą być albo 
samoresetujące, albo blokowane, w którym to przypadku należy kasować je ręcznie. 
Aby wyświetlić komunikaty alarmowe należy nacisnąć przycisk odczytu . Po 
wyświetleniu wszystkich alarmów, gdy nie są one jeszcze skasowane, dioda alarmowa 
przestanie migać i zacznie się świecić światłem ciągłym, następnie wyświetlony zostanie 
ostatni zapis zwarcia (jeżeli takowy istnieje). Do przewijania stron należy wykorzystać 
przycisk . Po przejrzeniu wszystkich zapisów zwarć pojawi się następujące okienko: 
 

 
 
W celu usunięcia wszystkich komunikatów alarmowych wciśnij przycisk  by 
powrócić do ekranu obecnych alarmów/zwarć i pozostawić alarmy niewykasowane, 
wciśnij  
W zależności od konfiguracji opcji dla hasła konieczne może być jego wprowadzenie 
przed wykasowaniem komunikatów alarmowych. Gdy alarmy zostaną wykasowane żółta 
dioda LED zostanie wygaszone, podobnie jak czerwona dioda wyzwolenia, jeśli została 
włączona po wyzwoleniu. 
Opcjonalnie możliwe jest przyspieszenie procedury, używając przycisku  po wejściu 
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do przeglądu alarmów, możliwej jest wciśnięcie przycisku  co spowoduje przejście 
bezpośrednio do rejestru zwarć. Ponowne wciśnięcie  spowoduje przejście do okna 
alarmów, gdzie kolejne wciśnięcie  spowoduje wykasowanie wszystkich alarmów. 
 
 

1.8.6 Zmiany ustawień 
 
Aby zmienić wartość ustawienia, najpierw należy przejść w menu do odpowiedniej 
komórki. Aby zmienić wartość w komórce wciśnij przycisk enter  , co spowoduje 
miganie kursora na wyświetlaczu, wskazując, ż wartość może być zmieniana. Będzie to 
możliwe jedynie po wprowadzeniu odpowiedniego hasła, w innym przypadku pojawi się 
okienko z prośbą o jego podanie. Wartość nastawy może być zmieniona przez 
wciśnięcie przycisku  lub . Jeżeli opcja, która ma być zmieniona jest wartością 
binarną lub ciągiem znaków, najpierw należy wybrać bit lub literę do zmiany za pomocą 
przycisków  oraz  Po ustawieniu pożądanej wartości, potwierdzenie jest 
wykonywane przyciskiem . Opcjonalnie, nowa wartość może być odrzucona, przez 
wciśnięcie przycisku kasowania  lub po przekroczeniu czasu. 
W przypadku ustawień grupy zabezpieczeń oraz ustawień rejestratora zakłóceń, zmiany 
muszą być zatwierdzone zanim będą mogły być używane przez przekaźnik. Aby to 
zrobić, po wprowadzeniu wszystkich wymaganych zmian należy powrócić do poziomu 
nagłówków kolumn i nacisnąć klawisz . Przed powrotem do ekranu domyślnego, 
pojawi się następujące okienko: 
 

 
 
Wciśnięcie  spowoduje zastosowanie nowych stawień, a wciśnięcie  spowoduje 
odrzucenie przez przekaźnik wprowadzonych zmian wartości. Należy zwrócić uwagę, że 
wartości nastaw będą odrzucone również po upływie czasu oczekiwania, przed 
zatwierdzeniem zmian. Ustawienia kontroli i obsługi są aktualizowane w sposób 
natychmiastowy, zaraz po ich wprowadzeniu, bez wyświetlania okienka ‘Update 
settings Aktualizuj nastawy?’ 
 

1.9 Interfejs użytkownika przedniego portu komunikacyjnego 
Przedni port komunikacyjny jest złączem 9-pinowym, żeńskim typu D, umieszczonym 
pod zamocowaną na zawiasach pokrywą dolną. Zapewnia on komunikację szeregową 
EIA(RS)232 i jest przeznaczony do połączenia lokalnego przekaźnika z PC (do 15 m), 
jak pokazano na Rysunku 8. Port ten obsługuje jedynie protokół komunikacyjny Courier. 
Courier jest językiem komunikacji opracowanym przez firmę ALSTOM Grid i służy do 
komunikacji z oferowanymi przez firmę przekaźnikami zabezpieczającymi. Przedni port 
jest przeznaczony przede wszystkim do współpracy z programem MiCOM S1, 
pracującym w systemach Windows 98, Windows NT4.0, Windows 2000 lub Windows 
XP. 
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Rysunek 8 Podłączenie portu przedniego 
 
 
Przekaźnik jest urządzeniem komunikacyjnym transmisji danych (DCE). W związku 
z tym połączenia z przednim portem 9 pinowym przekaźnika są następujące: 
 
Pin nr 2 Tx transmisja danych 

Pin nr 3 Rx odbiór danych 

Pin nr 5 0V wspólny przewód 

Pozostałe piny nie są wykorzystywane przez przekaźnik. Przekaźnik powinien być 
podłączony do portu szeregowego PC, zazwyczaj nazywanego COM1 lub COM2. 
Komputery klasy PC są zwykle urządzeniami komunikacyjnym transmisji danych (DCE) 
o następującym układzie połączeń portu szeregowego (w razie wątpliwości należy 
sprawdzić w instrukcji swojego komputera). 
 

25 pinowy 9 pinowy 

Pin nr 2 3 2 Rx odbiór danych 

Pin nr 3 2 3 Tx transmisja danych 

Pin nr 5 7 5 0V wspólny przewód 

 

W celu uzyskania prawidłowego połączenia i bezproblemowego przesyłu danych należy 
podłączyć pin Tx przekaźnika do pinu Rx komputera a pin Rx przekaźnika do pinu Tx 
komputera, co przedstawiono na Rysunku 9. W związku z tym, zakładając, że PCE jest 
urządzeniem DTE z połączeniami ja powyżej, wymagane jest złącze szeregowe 
‘proste’, np. pin 2 do pin 2, pin 3 do pin 3, oraz pin 5 do pin 5. 
 

Uwaga: Główną przyczyną problemów z komunikacją szeregową jest 
połączenie pinu Tx z pinem Tx oraz Rx z Rx. Może się to 
zdarzyć w przypadku użycia kabla krosowanego, który łączy 
pin 2 z pinem 3 oraz pin 3 z pinem 2 lub w przypadku, gdy port 
komputera ma ten sam układ, co port przekaźnika. 
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Rysunek 9 Połączenie PC - przekaźnik 
 
Po fizycznym połączeniu przekaźnika z komputerem, ustawienia transmisji na 
komputerze muszą odpowiadać tym z przekaźnika. Ustawienia komunikacyjne portu 
przedniego przekaźnika są stałe i przedstawiono je w poniższej tabeli: 
 

Protokół Courier 
Szybkość transmisji danych 19 200 bitów/s 
Adresacja protokołu Courier 1 
Format pakietu 
transmisyjnego 

11-bitowy - 1 bit startu, 8 bitów danych, 1 bit 
parzystości (parzystość), 1 bit stopu 

 
Timer bezczynności ustawiony jest dla przedniego portu na 15 minut. Czas ten określa 
jak długo dany poziom dostępu (determinowany wprowadzonym hasłem) jest 
utrzymywany na przednim porcie. Jeżeli na porcie przednim nie pojawi się żadna 
transmisja przez czas dłuższy niż 15 minut, anulowany zostanie wprowadzony hasłem 
poziom uprawnień. 
 
 

1.9.1 Przedni port z protokołem Courier 
 
Przedni, 9-pinowy port EIA(RS)232 11 obsługuje protokół Courier w ramach komunikacji 
wzajemnej (jeden do jednego). Port ten przeznaczony jest do połączenia 
z przekaźnikiem podczas jego instalacji, uruchomienia oraz konserwacji i nie jest 
przewidziany do ustanowienia połączenia stałego. Ponieważ interfejs ten nie jest 
wykorzystywany do podłączenia przekaźnika do podstacyjnego systemu komunikacji, 
następujące właściwości protokołu Courier nie są wykorzystywane. Są to następujące 
sygnały: 
 
Automatyczne wyodrębnianie zapisów zdarzeń: 
− Bajt statusowy protokołu Courier nie obsługuje flagi Zdarzenia. 

− Polecenia Wyślij/zaakceptuj zdarzenie nie są obsługiwane przy wyodrębnianiu 

automatycznym rejestrów zakłóceń: 

− Bajt statusowy protokołu Courier nie obsługuje flagi Zakłócenia Warstwa 

odpowiedzi o zajętości: 

− Bajt statusowy protokołu Courier nie obsługuje flagi zajętości; jedyną odpowiedzią 

                                                           
1 W rzeczywistości port ten jest zgodny z EIA(RS)574; 9-pinową wersją EIA(RS)232, 
patrz: www.tiaonline.org. 
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na zapytanie są finalne dane. 

Stały adres: 

− Adres przedniego portu obsługującego protokół Courier to zawsze 1; komenda 

zamiany adresu urządzenia nie jest obsługiwana. 

Stała prędkość transmisji danych: 

−         19200 bps 

Pomimo, że automatyczne wyodrębnianie zapisów zdarzeń oraz zakłóceń nie jest 
obsługiwane, dostęp do tych danych można uzyskać ręcznie, poprzez przedni port. 
 

1.10 Podstawowe zagadnienia komunikacji pomiędzy przekaźnikiem a MiCOM S1 
 
Przedni port jest przeznaczony przede wszystkim do współpracy z programem MiCOM 
S1, pracującym w systemach Windows 98, Windows NT4.0, Windows 2000 lub 
Windows XP. MiCOM S1 to uniwersalne oprogramowanie wspierające IED MiCOM, 
zapewniające użytkownikom bezpośredni i wygodny dostęp do wszystkich danych, 
przechowywanych w dowolnym urządzeniu IED MiCOM, przy pomocy przedniego portu 
komunikacyjnego EIA(RS)232. 
 
MiCOM S1 zapewnia pełny dostęp do: 
 

• Przekaźników MiCOM Px20, Px30, Px40 

• Urządzeń pomiarowych MiCOM Mx20 

 
1.10.1 Wymagania względem PC 

 
Do poprawnej pracy programu MiCOM S1 na komputerze wymagane jest spełnienie 
następujących wymagań minimalnych: 

• Komputer IBM lub w 100% kompatybilny, 

• WindowsTM 98 lub NT 4.0 (nie WindowsTM 95) 

• Pentium II 300 Mhz minimum, 

• Ekran VGA 256 kolorów minimum, 

• Rozdzielczość 640 x 400 minimum (1024 x 768 zalecane), 

• 48MB RAM minimum, 

• 500MB wolnej przestrzeni dyskowej. 
 
 

1.10.2 Łączenie się z przekaźnikiem P14x za pomocą MiCOM S1 
 
Przed rozpoczęciem, upewnij się, że kabel połączenia szeregowego EIA(RS)232 jest 
właściwie podłączony do portu EIA(RS)232 na panelu przednim przekaźnika. Prosimy 
postępować zgodnie z instrukcjami w rozdziale 1.9, aby upewnić się, że połączenie 
pomiędzy PC a przekaźnikiem jest wykonane poprawnie, przed próbą komunikacji. 
 
Ten paragraf ma służyć za szybki instruktarz z obsługi programu MiCOM S1 i zakłada, 
że kopia tego programu jest już zainstalowana na komputerze użytkownika. Więcej 
szczegółowych informacji znajduje się w podręczniku użytkownika MiCOM S1. 
 
Aby uruchomić MiCOM S1, kliknij ikonę: 
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W menu "Programs Programy" wybierz "MiCOM S1",a następnie "MiCOM S1 Start-up 
Uruchomienie MiCOM S1". 
 

 
OSTRZEŻENIE: KLIKNIĘCIE "UNINSTALL MiCOM S1 ODINSTALUJ MiCOM 

S1", SPOWODUJE ODINSTALOWANIE MiCOM S1 ORAZ 
WSZYSTKICH DANYCH I ZAPISÓW MiCOM S1. 

Uzyskany został dostęp do ekranu launcher'a MiCOM S1. 
 
Launcher MiCOM S1 to program, który umożliwia przejście do różnych aplikacji 
 

• MiCOM S1 dla MiCOM M/Px20 IED 

• MiCOM S1 dla MiCOM M/Px30 IED 

• MiCOM S1 dla MiCOM M/Px40 IED 

• Aplikacja zakłóceń MiCOM S1 
 

Aby przejść do poszczególnych programów, 
wykorzystaj niebieskie strzałki, 
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Kliknij na wybranym typie w celu przejścia 
 

 
i kliknij na wymaganej serii MiCOM Px40 
 
 

 
1.10.3 Otwarte łącze komunikacyjne z przekaźnikiem 

 
Aby otworzyć połączenie komunikacyjne S1 z przekaźnikiem P14x, należy postępować 
zgodnie z poniższą procedurą: 
 
Najpierw należy dokonać ustawień komunikacji, jeśli są wymagane. W menu "Device 
Urządzenie" wybierz "ommunications Setup Ustawienia komunikacji…" 
 

 
 
Powoduje to wyświetlenie następującego ekranu: 
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Rysunek 10 Ekran ustawień komunikacji 
 

 Gdy ustawienia komunikacji są poprawne, możliwe jest ustanowienie połączenia 
z przekaźnikiem. W menu "Device Urządzenie" wybierz "Open Connection Otwórz 
połączenie…" 
 

 
 
Wyświetlone zostanie okienko z prośbą o adres przekaźnika, który ma być wywołany 
(dla dostępu przez port przedni, adres przekaźnika to zawsze “1”, niezależnie od 
ustawień adresów portów tylnych). 
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Po wpisaniu wyświetlone zostanie zapytanie o hasło. 
Po poprawnym wprowadzeniu przekaźnik może komunikować się z MiCOM S1. Po 
nawiązaniu połączenia pomiędzy komputerem PC oraz urządzeniem MiCOM IED, 
przyjmuje się, że oba elementy znajdują się w trybie online. Dane i informacje mogą być 
przekazywane bezpośrednio z i do urządzenia IED, przy pomocy menu "DEVICE 
URZĄDZENIE". 
Więcej informacji na temat wyodrębniania, pobierania i modyfikacji plików ustawień, 
znajduje się w podręczniku użytkownika MiCOM S1. 
 

1.10.4 Korzystanie z programu MiCOM S1 w trybie offline 
 
Poza edycją ustawień on-line, MiCOM S1 może być również wykorzystywane jako 
narzędzie off-line dla przygotowania ustawień bez dostępu do przekaźnika. W celu 
otworzenia domyślnego pliku ustawień do modyfikacji, w menu "File Plik" wybierz "New 
Nowy", a następnie "Settings File Plik ustawień..." 
 

  
 
Spowoduje to wyświetlenie okienka z prośbą o podanie modelu przekaźnika, gdzie 
należy wybrać przekaźnik właściwy dla danego zastosowania. 
 



Wprowadzenie Dane technicze 
 
(GS) 3-24 MiCOM P141, P142, P143, P144 & P145 
 
 

 

 
 
Kliknięcie OK spowoduje otworzenie pliku domyślnego, dzięki czemu można rozpocząć 
edycję ustawień. Więcej informacji na temat wyodrębniania, pobierania i modyfikacji 
plików ustawień, znajduje się w podręczniku użytkownika MiCOM S1. 
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1. USTAWIENIA 
 
P14x musi być skonfigurowany dla danego systemu i zastosowania przy pomocy 
odpowiednich ustawień. Kolejność, w której ustawienia są zestawione i opisane w tym 
rozdziale, to ustawienia zabezpieczeń, sterowania i konfiguracji i ustawienia rejestratora 
zakłóceń. Przekaźnik jest dostarczany z konfiguracją fabryczną jako ustawieniami 
domyślnymi. 
 

1.1 Konfiguracja ustawień przekaźnika 
 
Przekaźnik jest urządzeniem wielofunkcyjnym, zapewniającym różnorodną ochronę, 
funkcje kontrolne oraz komunikacyjne. W celu uproszczenia konfiguracji przekaźnika 
stworzono kolumnę konfiguracji parametrów, która może być użyta do załączenia lub 
wyłączenia wielu funkcji przekaźnika. Opcje konfiguracyjne związane z funkcją, która 
jest wyłączona, są niewidoczne i np. nie są widoczne w menu. Aby wyłączyć tę funkcję, 
należy zmienić odpowiednią komórkę kolumny "Configuration Konfiguracja" 
z Enabled Włączona na Disabled Wyłączona. 
 
Kolumna KONFIGURACJA, poprzez komórkę Active settings Aktywne ustawienia 
określa, która z czterech grup ustawień zabezpieczeń jest aktywna. Grupa ustawień 
zabezpieczeń może być również wyłączona w kolumnie konfiguracyjnej, pod warunkiem, 
że nie jest to aktualnie aktywna grupa. Podobnie wyłączona grupa ustawień nie może 
być ustawiona jako grupa aktywna. 
 
Kolumna umożliwia również skopiowanie wszystkich wartości grupy ustawień 
zabezpieczeń do innej grupy. 
 
Aby to zrobić, należy najpierw komórkę Copy from ustawić na grupę ustawień 
zabezpieczeń, z której mają być skopiowane ustawienia, a następnie komórkę Copy to 
na grupę ustawień, do której te ustawienia mają być skopiowane. Kopiowane ustawienia 
są początkowo zapisywane w pamięci podręcznej (schowku) i zostaną zastosowane  
w przekaźniku dopiero po ich zatwierdzeniu. 
 
Tekst menu Ustawienie domyślne Dostępne ustawienia 

Restore Defaults  No Operation (brak działania) 

No Operation (brak działania) / 
All Settings (wszystkie 
ustawienia) / Setting Group 1 
(grupa ustawień 1) 
Setting Group 2 (grupa 
ustawień 2) 
Setting Group 3 (grupa 
ustawień 3) 
Setting Group 4 (grupa 
ustawień 3) 

Parametr przeznaczony do przywracania fabrycznych nastaw grupy ustawień. 

Setting Group Select via Menu (wybór 
poprzez menu) 

Select via Menu 
Select via Optos  
(Wybór poprzez menu / Wybór 
poprzez opto) 

Pozwala, by zmiany grupy ustawień były inicjowane za pośrednictwem izolowanego optycznie 
wejścia lub za pośrednictwem menu. 

Active Settings  Group 1 (grupa 1) 
Group 1 (grupa 1)/Group 2 
(grupa 2)/Group 3 (grupa 3) 
Group 4 (grupa 4) 

Umożliwia dokonanie wyboru aktywnej grupy ustawień. 

Save Changes No Operation (brak działania) Brak zadziałania, Zapisz, 
Odrzuć 

Zapisuje wszystkie ustawienia przekaźnika. 
Copy from Group 1 (grupa 1) Grupa 1, 2, 3 lub 4 
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Umożliwia skopiowanie wyświetlonych ustawień z wybranej grupy ustawień. 

Copy to No Operation (brak działania) Brak zadziałania / Grupa 1, 2, 
3 lub 4 

Umożliwia skopiowanie wyświetlonych ustawień do wybranej grupy ustawień. 
Setting Group 1 Enabled Enabled or Disabled 
Jeżeli grupa ustawień jest wyłączona z konfiguracji, wówczas wszystkie powiązane ustawienia oraz 
sygnały za wyjątkiem powyższego parametru zostają ukryte. 
 
 

Tekst menu Ustawienie domyślne Dostępne ustawienia 
Setting Group 2 (as above) Disabled Enabled or Disabled 
Setting Group 3 (as above) Disabled Enabled or Disabled 
Setting Group 4 (as above) Disabled Enabled or Disabled 
System Config  Invisible Invisible or Visible 
Ustawia widoczność menu konfiguracji systemu dostępne dalej w menu ustawień przekaźnika. 
Overcurrent Enabled Enabled or Disabled 
Umożliwia włączenie (aktywowanie) lub dezaktywowanie (wyłączenie) funkcji zabezpieczenia 
fazowego nadprądowego. Stopnie zabezpieczenia I>: ANSI 50/51/67P. 
Neg. Sequence O/C Disabled Enabled or Disabled 
Umożliwia włączenie (aktywowanie) lub dezaktywowanie (wyłączenie) funkcji zabezpieczenia 
nadprądowego reagującego na składową przeciwną. 
Stopnie zabezpieczania I2>: ANSI 46/67. 
Disabled Disabled Enabled or Disabled 
Disabled 
Earth Fault 1 Disabled Enabled or Disabled 
Umożliwia włączenie (aktywowanie) lub dezaktywowanie (wyłączenie) funkcji zabezpieczenia 
ziemnozwarciowego 1: IN(pomiarowe)>stopnie: ANSI 50/51/67N. 
Earth Fault 2 Disabled Enabled or Disabled 
Umożliwia włączenie (aktywowanie) lub dezaktywowanie (wyłączenie) funkcji zabezpieczenia 
ziemnozwarciowego 2: IN(obliczone)>stopnie: ANSI 50/51/67N. 
SEF/REF Prot.. Disabled Enabled or Disabled 
Umożliwia włączenie (aktywowanie) lub dezaktywowanie (wyłączenie) funkcji zabezpieczenia 
czułego ziemnozwarciowego/strefowego ziemnozwarciowego. 
Stopnie zabezpieczenia ISEF>: ANSI 50.51/67N, Stopnie IREF>: ANSI 64. 
Residual O/V NVD Disabled Enabled or Disabled 
Umożliwia włączenie (aktywowanie) lub dezaktywowanie (wyłączenie) funkcji zabezpieczenia 
nadnapięciowe składowej zerowej Stopnie zabezpieczenia VN>: ANSI 59N 
Thermal Overload Disabled Enabled or Disabled 
Umożliwia włączenie (aktywowanie) lub dezaktywowanie (wyłączenie) funkcji zabezpieczenia 
przeciążeniowego cieplnego. ANSI 49. 
Neg. Sequence O/V Disabled Enabled or Disabled 
Umożliwia włączenie (aktywowanie) lub dezaktywowanie (wyłączenie) funkcji zabezpieczenia 
nadnapięciowego reagującego na składową przeciwną. 
Stopnie V2>: ANSI 47. 
Cold Load Pickup Disabled Enabled or Disabled 
Umożliwia włączenie (aktywowanie) lub dezaktywowanie (wyłączenie) funkcji uruchomienia ze stanu 
zimnego. 
Selective Logic Disabled Enabled or Disabled 
Umożliwia włączenie (aktywowanie) lub dezaktywowanie (wyłączenie) funkcji logiki selektywnej. 
Admit. Protection Disabled Enabled or Disabled 
Umożliwia włączenie (aktywowanie) lub dezaktywowanie (wyłączenie) funkcji zabezpieczenia 
admitancyjnego. YN/GN/ BN> stopnie: 
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Tekst menu Ustawienie domyślne Dostępne ustawienia 

Power Protection Disabled  Enabled or Disabled 

Umożliwia włączenie (aktywowanie) lub dezaktywowanie (wyłączenie) funkcji 
zabezpieczenia mocowego (przekroczenia/niedoboru/czułego). 
P>, P<, Czułe P>, Czułe P< stopnie. 
Volt Protection Disabled Enabled or Disabled 
Umożliwia włączenie (aktywowanie) lub dezaktywowanie (wyłączenie) funkcji 
zabezpieczenia napięciowego (podnapięciowego/nadnapięciowego). 
V<, V> stopnie: ANSI 27/59. 
Freq. Protection Disabled Enabled or Disabled 
Umożliwia włączenie (aktywowanie) lub dezaktywowanie (wyłączenie) funkcji zabezpieczenia 
częstotliwościowego (pod/nadczęstotliwościowego). 
Stopnie zabezpieczenia F<, F>: ANSI 81O/U. 
df/dt Protection Disabled Enabled or Disabled 
Umożliwia włączenie (aktywowanie) lub dezaktywowanie (wyłączenie) funkcji detekcji prędkości 
zmian częstotliwości. 
Stopnie df/dt: ANSI 81R. 
CB Fail Disabled Enabled or Disabled 
Umożliwia włączenie (aktywowanie) lub dezaktywowanie (wyłączenie) funkcji lokalnej 
rezerwy wyłącznikowej: ANSI 50BF. 
Supervision Disabled Enabled or Disabled 
Umożliwia włączenie (aktywowanie) lub dezaktywowanie (wyłączenie) funkcji nadzoru 
przekładników napięciowych i prądowych (VTS oraz CTS): ANSI VTS/CTS. 
Fault Locator Disabled Enabled or Disabled 
Umożliwia włączenie (aktywowanie) lub dezaktywowanie (wyłączenie) funkcji lokalizatora zwarć. 
System Checks 
(P143/5 only) Disabled Enabled or Disabled 

Umożliwia włączenie (aktywowanie) lub dezaktywowanie (wyłączenie) funkcji kontroli systemowych 
(kontroli synchronizacji i napięcia): 
ANSI 25. 
Auto-reclose 
(P142/3/4/5 only) Disabled Enabled or Disabled 

Umożliwia włączenie (aktywowanie) lub dezaktywowanie (wyłączenie) 
funkcji SPZ. ANSI 79. 
Input Labels Visible (widoczne) Invisible or Visible 
Ustawia widoczność menu etykiet wejść dostępne dalej w menu przekaźnika. 
Output Labels Visible (widoczne) Invisible or Visible 
Ustawia widoczność menu etykiet wyjść dostępne dalej w menu przekaźnika. 
Adv. Frequency Disabled Enabled or Disabled 
Umożliwia włączenie (aktywowanie) lub dezaktywowanie (wyłączenie) funkcji zaawansowanego 
zabezpieczenia częstotliwościowego. 
CT & VT Ratios Visible (widoczne) Invisible or Visible 
Ustawia widoczność menu przekładni przekładnika prądowego i napięciowego dostępne dalej w 
menu przekaźnika. 
Record Control Invisible Invisible or Visible 
Ustawia widoczność menu kontroli rejestru dostępne dalej w menu przekaźnika. 
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Tekst menu Ustawienie domyślne Dostępne ustawienia 
Disturb. Recorder  Invisible Invisible or Visible 
Ustawia widoczność menu rejestratora zakłóceń dostępne dalej w menu przekaźnika. 
Measure't. Set-up  Invisible Invisible or Visible 
Ustawia widoczność menu konfiguracji pomiarów dostępne dalej w menu ustawień przekaźnika. 
Comms. Settings Visible (widoczne) Invisible or Visible 
Ustawia widoczność menu ustawień komunikacyjnych dostępne dalej w menu ustawień 
przekaźnika. Ustawienia te są powiązane z pierwszym oraz drugim tylnym portem komunikacyjnym 
Commission Tests Visible (widoczne) Invisible or Visible 
Ustawia widoczność menu testów rozruchowych dostępne dalej w menu ustawień przekaźnika. 

Setting Values Strona pierwotna Primary - pierwotne - lub 
Secondary - wtórne. 

Parametr ten wpływa na wszystkie ustawienia zabezpieczeń, które są zależne od przekładni PP 
oraz PN. 
Control Inputs Visible (widoczne) Invisible or Visible 
Aktywuje status wejścia sterowniczego oraz menu zadziałania dostępne dalej w menu ustawień 
przekaźnika. 
Ctrl I/P Config. Visible (widoczne) Invisible or Visible 
Ustawia widoczność menu konfiguracji wejść sterowniczych dostępne dalej w menu ustawień 
przekaźnika. 
Ctrl I/P Labels Visible (widoczne) Invisible or Visible 
Ustawia widoczność etykiet wejść sterowniczych dostępne dalej w menu ustawień przekaźnika. 

Direct Access Włączone 
Włączone/wyłączone/tylko 
skróty/tylko ster. wył. 

Definiuje, jakiego rodzaju dostęp do sterowania wyłącznikiem jest dozwolony. Włączone umożliwia 
sterowanie poprzez menu, skróty itp. 
InterMiCOM Wyłączony Załączony/Wyłączony 
Umożliwia włączenie (aktywowanie) lub dezaktywowanie (wyłączenie) EIA (RS) 232 InterMiCOM 
(zintegrowanego telezabezpieczenia). 
Function Key Visible (widoczne) Niewidoczne lub widoczne 
Ustawia widoczność menu klawiszy funkcyjnych dostępne dalej w menu ustawień przekaźnika. 
RP1 Read Only Wyłączony Załączony/Wyłączony 
Umożliwia włączenie (aktywowanie) lub dezaktywowanie (wyłączenie) trybu tylko do odczytu 
tylnego portu 1. 
RP2 Read Only Wyłączony Załączony/Wyłączony 
Umożliwia włączenie (aktywowanie) lub dezaktywowanie (wyłączenie) trybu tylko do odczytu 
tylnego portu 2. 
NIC Read Only Wyłączony Załączony/Wyłączony 
Umożliwia włączenie (aktywowanie) lub dezaktywowanie (wyłączenie) trybu tylko do odczytu karty 
interfejsu sieciowego. 
Kontrast LCD 11 0…31 
Ustawia kontrast wyświetlacza LCD. 
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1.1.1 Przywrócenie ustawień domyślnych 

 
W celu przywrócenia domyślnych wartości ustawień w dowolnej grupie, należy ustawić 
odpowiedni numer grupy w komórce „ restore defaults przywróć domyślne”. Można 
również w komórce „restore defaults przywróć domyślne” ustawić parametr „all 
settings wszystkie ustawienia”, aby przywrócić domyślne wartości wszystkich 
ustawień przekaźnika, a nie tylko ustawień grupy. Domyślne ustawienia będą 
początkowo umieszczone w pamięci podręcznej oraz będą wykorzystane przez 
przekaźnik po tym jak zostaną zatwierdzone przez użytkownika. 
 

 
Uwaga: Przywrócenie stanu domyślnego dla wszystkich ustawień 

dotyczy również ustawień tylnego portu komunikacyjnego 
i może tym samym spowodować przerwanie komunikacji na 
tylnym porcie, jeżeli nowe (tj. te domyślne) ustawienia nie są 
kompatybilne  
z tymi na stacji nadrzędnej. 

 
 

1.2 Ustawienia zabezpieczeń 
 
Ustawienia zabezpieczeń uwzględniają wszystkie poniższe pozycje, które są 
aktywowane po uruchomieniu w kolumnie konfiguracji w bazie danych menu 
przekaźnika: 
 
− ustawienia elementów zabezpieczających, 

− ustawienia logiki PSL. 

− Ustawienia SPZ oraz kontroli synchronizacji 

− Ustawienia lokalizatora zwarć 

Ustawienia zabezpieczeń podzielone zostały na cztery grupy, przy czym każda z grup 
zawiera te same komórki konfiguracyjne. Jedna grupa ustawień zabezpieczeń 
wybierana jest jako aktywna i to z niej korzystają elementy zabezpieczające. Widoczne 
są ustawienia dla grupy 1. Omówiono je w kolejności ich występowania w menu. 
 
Dostępne jest ogólne menu konfiguracji systemu, które umożliwia określenie rotacji faz  
w systemie, a poniższa kolumna jest dostępna dla każdej grupy ustawień przekaźnika: 
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Tekst menu Ustawienie domyślne Zakres nastaw Wielkość 

kroku Min. Max. 
SYSTEM CONFIG (konfiguracja systemu) GRUPA 1 
Phase Sequence 
(sekwencja faz) Standardowa ABC Standardowa ABC, Odwrócona ACB 

Ustawienie umożliwia konfigurację obrotu faz jako standardową ABC lub jako odwrotną ACB. Ma 
to wpływ na wielkości kolejności zgodnej i przeciwnej wyliczane przez przekaźnik, jak również na 
pozostałe funkcje zależne do wielkości fazowych. 
Poniższa tabela przedstawia obliczenia wielkości sekwencyjnych prądu i napięcia, w 
szczególności składowych dodatnich i ujemnych, zależnie od ustawienia obrotu faz. 
 

Obrót do przodu - ABC Obrót do tyłu - ACB 

I1 = (IA + a.IB + a2.IC)/3 I1 = (IA + a2.IB + a.IC)/3 

I2 = (IA + a2.IB + a.IC)/3 I2 = (IA + a.IB + a2.IC)/3 

I0 = (IA + IB + IC)/3 I0 = (IA + IB + IC)/3 

V1 = (VA + a.VB + a2.VC)/3 V1 = (VA + a2.VB + a.VC)/3 

V2 = (VA + a2.VB + a.VC)/3 V2 = (VA + a.VB + a2.VC)/3 

V0 = (VA + VB + VC)/3 V0 = (VA + VB + VC)/3 

 
Gdzie a = 1∠120° operator obrotu a2 = 1∠240°. 
 
Kierunkowe zabezpieczenie nadprądowe, uwzględniające polaryzację krzyżową (na przykład IA 
jest polaryzowane przez VBC, itp.), uwzględnia odwrócenie faz napięcia polaryzacji, 
spowodowane przez ustawienie odwrócenia obrotu, w celu zapewnienia, że kierunek zadziałania 
naprzód i wstecznego dla obu przypadków będzie taki sam. 
BLOKOWANIE DRUGIEJ HARMONICZNEJ 
2nd Harmonic  Wyłączony Załączony/Wyłączony 
Umożliwia włączenie (aktywowanie) lub dezaktywowanie (wyłączenie) funkcji blokowania 2-giej 
harmonicznej zabezpieczenia nadprądowego 

 
 

Tekst menu Ustawienie 
domyślne 

Zakres nastaw Wielkość 
kroku Min. Max. 

Wartość progowa 2-
giej harmonicznej 20% 5% 70% 1% 

Jeżeli poziom drugiej harmonicznej/składowej podstawowej w dowolnym prądzie fazowym lub 
zerowym przekracza tę nastawę, zabezpieczenie nadprądowe zostanie zablokowane jako 
wybrane.  

I> lift 2H 10 x In 4 x In 32 x In 0,01  
Blokowanie drugiej harmonicznej stosowane jest tylko wtedy, gdy prąd podstawowy 
przekracza próg drugiej harmonicznej ale jest poniżej wartości ustawienia I> lift. 2H. Poziomy 
resetowania wynoszą 95% tych wartości progowych. 
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1.2.1 Fazowe zabezpieczenie nadprądowe 

 
Zabezpieczenie nadprądowe zawarte w przekaźniku P14x zapewnia czterostopniowe 
niekierunkowe/kierunkowe trójfazowe zabezpieczenie nadprądowe o charakterystykach 
czasowo niezależnych. Wszystkie ustawienia nadprądowe oraz kierunkowe dotyczą 
wszystkich trzech faz, ale są niezależne dla wszystkich czterech stopni. 
Pierwsze dwa stopnie zabezpieczenia nadprądowego mają charakterystyki zwłoczne, 
z których można wybierać pomiędzy charakterystyką działania zabezpieczenia czasowo 
zależną (IDMT) a charakterystyką działania zabezpieczenia czasowo niezależną (DT). 
Stopnie trzeci oraz czwarty mają jedynie charakterystyki czasowo niezależne. 
 

Tekst menu Ustawienie 
domyślne 

Zakres nastaw Wielkość 
kroku Min. Max. 

Ι>1 Function IEC standardowa 
zależna 

Wyłączona, DT, IEC standardowo zależna, IEC 
silnie zależna, IEC bardzo silnie zależna, UK 
zależna z długim czasem zwłoki, UK 
prostownik, RI, IEEE umiarkowanie zależna, 
IEEE silnie zależna, IEEE bardzo silnie 
zależna, US zależna, US standardowo zależna. 

Ustawienia charakterystyki wyzwalania dla członu nadprądowego pierwszego stopnia. 

Ι>1 Direction Bezkierunkowe 
Bezkierunkowe 
Directional Fwd (kierunkowe do przodu) 
Kierunkowe wstecz 

To ustawienie określa kierunek pomiaru dla członu pierwszego stopnia. 
Ι>1 Current Set 1 x Ιn 0,08 x Ιn  4,0 x Ιn  0,01 x Ιn  
Ustawienie pobudzenia dla członu nadprądowego pierwszego stopnia. 
Ι>1 Time Delay 1 0 100 0,01  
Nastawa opóźnienia czasowego dla ustawienia czasowo niezależnego, jeśli zostanie ono wybrane 
dla członu pierwszego stopnia. 
Ι>1 TMS 1  0,025  1,2  0,005  
Parametr przeznaczony do konfiguracji nastawy mnożnika czasu w celu ustawienia czasu 
zadziałania charakterystyki czasowo zależnej (IDMT). 
  
Ι>1 Time Dial 1 0,01  100 0,01  
Parametr przeznaczony do konfiguracji nastawy mnożnika czasu w celu ustawienia czasu 
zadziałania krzywych IEEE/US IDMT. 
  
Ι>1 K (RΙ) 1 0,1  10 0,05  
Parametr przeznaczony do konfiguracji nastawy mnożnika czasu w celu ustawienia czasu 
zadziałania charakterystyki RI. 
I>1 DT Adder 0 0 100 0,01  
Ten parametr określa stałą wartość dodawaną do czasu opóźnienia dla charakterystyki zadziałania 
IDMT. 
Ι>1 Reset Char. DT DT lub zależna N/D 
Parametr pozwalający określić rodzaj charakterystyki resetowania/wyzwalania krzywych IEEE/US. 
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Tekst menu Ustawienie 

domyślne 
Zakres nastaw Wielkość 

kroku Min. Max. 
Ι>1 tRESET 0 0s 100s 0,01s 
Parametr, który określa czas resetowania/wyzwalania dla niezależnej czasowo charakterystyki resetowania. 

Ι>2 Cells as for Ι>1 above    

Ustawienia takie same, jak dla członu pierwszego zabezpieczenia nadprądowego. 

Ι>3 Status Disabled Wyłączona lub włączona N/D 
Włącza lub wyłącza trzeci człon zabezpieczenia nadprądowego. 

Ι>3 Direction Non-directional 

Non-directional 
Directional Fwd 
Directional RevKierunkowe 
wstecz 

N/D 

To ustawienie określa kierunek pomiaru dla członu nadprądowego. 

Ι>3 Current Set 20 x Ιn 0,08 x Ιn  32 x Ιn 0,01 x Ιn  
Ustawienie pobudzenia dla członu nadprądowego trzeciego stopnia. 

Ι>3 Time Delay 0 0s 100s 0,01s 
Ustawienie opóźnienia zadziałania dla członu nadprądowego trzeciego stopnia. 

Ι>4 Cells as for Ι>3 Above    

Ustawienia takie same, jak dla członu trzeciego członu zabezpieczenia nadprądowego. 
Ι> Char. Angle 45 –95° +95° 1° 
Ustawienie kąta charakterystyki przekaźnika używane przy decyzji kierunkowej. 

Ι> Blocking 000 0000 1111 

Bit 0 = VTS Blokowanie Ι>1, Bit 1 = VTS 
Blokowanie 
Ι>2, Bit 2 = VTS Blokowanie Ι>3, Bit 3 = VTS 
Blokowanie Ι>4, Bit 4 = SPZ Blokowanie Ι>3, 
Bit 5 = SPZ Blokowanie Ι>4, Bit 6 = 2H 
Blokowanie I>1, Bit 7 
= 2H Blokowanie I>2, Bit 8 = 2H Blokowanie 
I>3, Bit 9 = 2H Blokowanie I>4, Bit 0A = 2H 
1PH Blokowanie. 

Ustawienia logiki określające, czy sygnały blokowania z nadzorowania przekładnika napięciowego, SPZ 
oraz 2 harmonicznej wpływają na określone człony nadprądowe. 

VTS Blok – wpływa tylko na zabezpieczenie nadprądowe kierunkowe. Ustawienie odpowiedniego bitu na 1 
spowoduje, że zadziałanie funkcji monitoringu przekładnika napięciowego (VTS) zablokuje stopień. 
Ustawienie na 0 oznacza, że dany stopień nie będzie wracał na ustawienie niekierunkowe w razie 
zadziałania VTS. 

SPZ Blok - logika samoczynnego ponownego załączania może być ustalona dla poszczególnych członów 
nadprądowych dla każdej próby w sekwencji samoczynnego ponownego załączania. Zostało to opisane w 
tabeli SPZ. 
 Gdy sygnał chwilowy bloku jest generowany, wówczas tylko człony nadprądowe wybrane dla "1"  
w pozycji Ι> Funkcja będą blokowane. 
 
Blok 2 harmonicznej - Logika bloku 2 harmonicznej może być określona selektywnie dla faz bloków członów 
nadprądowych. Zostało to opisane w kolumnie konfiguracji systemu. Gdy sygnał bloku jest generowany, 
wówczas tylko człony nadprądowe wybrane dla "1" w pozycji Ι> Funkcja będą blokowane. 
Zabezpieczenie nadprądowe sterowane napięciowo 

VCO Status Wyłączony Wyłączony, Ι>1, Ι>2, 
zarówno Ι>1 jak i Ι>2 

N/D 

Umożliwia określenie czy sterowanie napięciowe powinno być zastosowane do wszystkich członów 
nadprądowych pierwszego lub drugiego stopnia. 
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Tekst menu Ustawienie 

domyślne 
Zakres nastaw Wielkość 

kroku Min. Max. 

VCO V< Nastawa: 60 

20/80V 120/480V 1/4V 
Dla Dla Dla 
110/440V 110/440V 110/440V 
odpowiednio odpowiednio odpowiednio 

Ustawia wartość progową napięcia, przy którym nastawa prądowa stopni członu nadprądowego zostanie 
ograniczona, dla danej fazy. 
VCO k Nastawa 0,25  0,25  1 0,05  
Ten parametr definiuje mnożnik nadprądowy stosowany do zredukowania nastawy nadprądowej dla 
pobudzenia. 

 
 

1.2.2 Zabezpieczenie nadprądowe reagujące na składową przeciwną 
 

Tekst menu Ustawienie domyślne Zakres nastaw Wielkość 
kroku Min. Max. 

Ι2>1 Status Wyłączony Wyłączona lub włączona N/D 
Parametr służący do włączania lub wyłączania pierwszego stopnia członu reagującego na składową 
przeciwną. 

Ι2>1 Function DT 

Disabled (wyłączona) / DT (czasowo niezależna) / 
IEC S Inverse (IEC standardowa zależna) / IEC V 
Inverse (IEC silnie zależna) / IEC E Inverse (IEC 
bardzo silnie zależna) / UK LT Inverse (UK 
zależna z długim czasem zwłoki) / IEEE M 
Inverse (IEEE umiarkowanie zależna) / IEEE V 
Inverse (IEEE silnie zależna) / IEEE E Inverse 
(IEEE bardzo silnie zależna) / US Inverse (US 
zależna) / US ST Inverse (US standardowa 
zależna) 

Ustawienia charakterystyki wyzwalania dla pierwszego stopnia członu nadprądowego reagującego na 
składową przeciwną. 

Ι2>1Direction Non-directional 
Non-directional 
Directional Fwd 
Directional Rev 

N/D 

To ustawienie określa kierunek pomiaru dla danego członu. 
Ι2>1 Current Set 0,2 x Ιn  0,08Ιn  4Ιn  0,01Ιn 
Ustawienie pobudzenia dla pierwszego stopnia członu nadprądowego reagującego na składową przeciwną. 
Ι2>1 Time Delay 10 0s 100s 0,01s 
Ustawienie opóźnienia zadziałania dla pierwszego stopnia członu nadprądowego reagującego na składową 
przeciwną. 
Ι2>1 TMS 1 0,025  1,2  0,005  
Parametr przeznaczony do konfiguracji nastawy mnożnika czasu w celu ustawienia czasu zadziałania 
charakterystyki czasowo zależnej (IDMT). 
Ι2>1 Time Dial 1 0,01  100 0,01  
Parametr przeznaczony do konfiguracji nastawy mnożnika czasu w celu ustawienia czasu zadziałania 
krzywych IEEE/US IDMT. 
I2>1 DT Adder 0 0 100 0,01  
Ten parametr określa stałą wartość dodawaną do czasu opóźnienia dla charakterystyki zadziałania IDMT. 
Ι2>1 Reset Char. DT DT lub zależna N/D 
Parametr pozwalający określić rodzaj charakterystyki resetowania/wyzwalania krzywych IEEE/US. 
Ι2>1 tRESET 0 0s 100s 0,01s 
Parametr, który określa czas resetowania/wyzwalania dla niezależnej czasowo charakterystyki resetowania. 
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Tekst menu Ustawienie 

domyślne 
Zakres nastaw Wielkość 

kroku Min. Max. 
Ι2>2 Cells as for Ι2>3 Above     
Ι2>3 Status Wyłączony Wyłączona lub włączona N/D 
Parametr służący do włączania lub wyłączania pierwszego stopnia członu reagującego na składową 
przeciwną. 

Ι2>3 Direction Bezkierunkowe 
Bezkierunkowe 
Kierunkowe naprzód, 
kierunkowe wstecz 

N/D 

To ustawienie określa kierunek pomiaru dla danego członu. 
Ι2>3 Current Set 0,2 x Ιn  0,08Ιn 4Ιn 0,01Ιn 
Ustawienie pobudzenia dla pierwszego stopnia członu nadprądowego reagującego na składową przeciwną. 
Ι2>3 Time Delay 10 0s 100s 0,01s 

Ustawienie opóźnienia zadziałania dla pierwszego stopnia członu nadprądowego reagującego na składową 
przeciwną.  

Ι2>4 Cells as for Ι>3 Above     

Ι2> Blocking 00001111 

Bit 00 = VTS blocks I2>1 
Bit 01 = VTS blocks I2>2 
Bit 02 = VTS blocks I2>3 
Bit 03 = VTS blocks I2>4 
Bit 04 = 2H Blocks I2>1 
Bit 05 = 2H Blocks I2>2 
Bit 06 = 2H Blocks I2>3 
Bit 07 = 2H Blocks I2>4 

Ustawienia logiki określające, czy nadzorowanie przekładnika napięciowego blokuje wybrane stopnie 
nadprądowe reagujące na składową przeciwną. Ustawienie „0” zezwoli na dalsze działanie niekierunkowe. 
Blokada drugiej harmonicznej - Logika blokady 2 harmonicznej może być ustawiona na selektywne 
blokowanie stopnia 1 członów nadprądowych składowej ujemnej Zostało to opisane w kolumnie konfiguracji 
systemu. Gdy sygnał blokowania jest generowany, wówczas tylko człony nadprądowe składowej ujemnej 
wybrane jako '1' w Ι> Funkcja będą blokowane. 

Ι2> Char. Angle –60° –95° +95° 1° 
Ustawienie kąta charakterystyki przekaźnika używane przy decyzji kierunkowej. 

Ι2> V2pol Set 
5/20V 

Dla 110/440V 
odpowiednio 

0,5/2V  
Dla 

110/440V 
odpowiednio 

25/100V 
 

Dla 
110/440V 

odpowiednio 

0,5/2V  
Dla 110/440V 
odpowiednio 

Ustawienie określa minimalny próg składowej przeciwnej napięcia, który musi być osiągnięty, by można było 
wyznaczyć kierunkowość.  

 
 

1.2.3 Detekcja przerwanego przewodu 
 

Tekst menu Ustawienie 
domyślne 

Zakres nastaw Wielkość 
kroku Min. Max. 

Detekcja przerwanego 
przewodu Wyłączony Aktywne/nieaktywne N/D 

Włącza lub wyłącza funkcję detektora przerwania przewodu. 
Ι2/Ι1 0,2  0,2  1 0,01  
Ustawienie określające poziom pobudzenia stosunku składowej kolejności przeciwnej do zgodnej prądu. 
Ι2/Ι1 Time Delay 60s 0s 100s 1s 
Ustawienie opóźnienia zadziałania funkcji. 
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1.2.4 Zwarcie doziemne 

 
Standardowe człony zabezpieczenia ziemnozwarciowego są powielone w przekaźniku 
P14x i są opisane w menu przekaźnika jako "Ziemnozwarciowe 1” (EF1) oraz 
“Ziemnozwarciowe 2” (EF2). EF1 działa na podstawie prądu zwarcia doziemnego, 
mierzonego bezpośrednio przez system; zarówno przy pomocy osobnego przekładnika 
prądowego przy uziemieniu układu zasilania lub przez połączenie szczątkowe trzech 
przekładników liniowych. Drugi typowy element ziemnozwarciowy (EF2) opiera swe 
działanie na prądzie szczątkowym który jest obliczany wewnętrznie poprzez sumowanie 
prądów trzech faz. 
EF1 oraz EF2 to identyczne człony, oba posiadają cztery stopnie. Dla pierwszego oraz 
drugiego stopnia można wybierać pomiędzy charakterystyką IDMT a DT, podczas gdy dla 
trzeciego oraz czwartego stopnia dostępna jest jedynie charakterystyka DT. Każdy 
stopień może być ustawiony jako niekierunkowy, kierunkowy w przód lub do tyłu. Dla 
pierwszych dwóch stopni dostępna jest funkcja zatrzymywania timera (Timer Hold), 
opisywana wcześniej dla elementu nadprądowego. 
 
Poniższa tabela pokazuje dane z menu przekaźnika zabezpieczenia "Ziemnozwarciowe 
1", w tym dostępne zakresy ustawień i domyślne ustawienia fabryczne: Menu dla 
"Ziemnozwarciowe 2" jest identyczne jak dla EF1, więc nie pokazano go tutaj: 
  

Tekst menu Ustawienie domyślne Zakres nastaw Wielkość 
kroku Min. Max. 

ΙN1>1 Function IEC standardowa 
zależna 

Wyłączone, DT, IEC standardowo zależna, IEC 
silnie zależna, IEC bardzo silnie zależna, 
UK zależna z długim czasem zwłoki, RI, IEEE 
bardzo silnie zależna, US zależna, US silnie 
zależna, IDG 

Ustawienia charakterystyki wyzwalania dla członu ziemnozwarciowego pierwszego stopnia. 

ΙN1>1 Direction Bezkierunkowe Bezkierunkowe, kierunkowe 
naprzód, kierunkowe wstecz N/D 

To ustawienie określa kierunek pomiaru dla członu ziemnozwarciowego pierwszego stopnia. 
ΙN1>1 Current Set 0,2 x Ιn  0,08 x Ιn  4,0 x Ιn  0,01 x Ιn  
Ustawienie pobudzenia dla czułego ziemnozwarciowego pierwszego stopnia 
ΙN1>1 IDG Ιs 1,5  1 4 0,1  
Ten parametr stanowi wielokrotność nastawy zabezpieczenia “ΙN>” dla krzywej IDG (kraje 
skandynawskie) i określa wartość progową rzeczywistego prądu dla przekaźnika, przy której 
uruchamiane jest zabezpieczenie. 
ΙN1>1 Time Delay 1 0s 200s 0,01s 
Ustawienie zwłoki czasowej dla pierwszego stopnia członu niezależnego czasowo. 
ΙN1>1 TMS 1 0,025  1,2  0,005  
Parametr przeznaczony do konfiguracji nastawy mnożnika czasu w celu ustawienia czasu 
zadziałania charakterystyki czasowo zależnej (IDMT). 
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Tekst menu Ustawienie 

domyślne 
Zakres nastaw Wielkość 

kroku Min. Max. 
ΙN1>1 Time Dial 1 0,01  100 0,1  
Parametr przeznaczony do konfiguracji nastawy mnożnika czasu w celu ustawienia czasu 
zadziałania krzywych IEEE/US IDMT. 
ΙN1>1 K (RI) 1 0,1  10 0,05  
Parametr przeznaczony do konfiguracji nastawy mnożnika czasu w celu ustawienia czasu 
zadziałania charakterystyki RI. 
ΙN1>1 IDG Time 1,2  1 2 0,01  

Parametr dla krzywej IDG wykorzystywany do ustawienia minimalnego czasu zadziałania przy 
wyższych poziomach prądu zwarciowego.   

ΙN1>1 DT Adder 0 0 100 0,01  
Ten parametr określa stałą wartość dodawaną do czasu opóźnienia dla charakterystyki zadziałania 
IDMT. 
ΙN1>1 Reset Char. DT DT lub zależne N/D  
Parametr pozwalający określić rodzaj charakterystyki resetowania/wyzwalania krzywych IEEE/US. 
ΙN1>1 tRESET 0 0s 100s 0,01s 
Parametr, który określa czas resetowania/wyzwalania dla niezależnej czasowo charakterystyki 
resetowania. 
ΙN1>2 Cells as for 
ΙN1>1 Above     

ΙN1>3 Status Wyłączony Wyłączona lub włączona N/D 
Parametr służący do włączania lub wyłączania trzeciego stopnia członu czasowo niezależnego. 
Jeśli funkcja jest wyłączona, wówczas powiązane ustawienia poza tym, są ukryte. 

ΙN1>3 Direction Bezkierunkowe Bezkierunkowe, kierunkowe 
naprzód, kierunkowe wstecz N/D 

To ustawienie określa kierunek pomiaru dla danego członu.     
ΙN1>3 Current 0,2 x Ιn  0,08 x Ιn  32 x Ιn 0,01 x Ιn  
Ustawienie pobudzenia dla czułego członu ziemnozwarciowego trzeciego stopnia.  
ΙN1>3 Time Delay 0 0s 200s 0,01s 
Ustawienia zwłoki zadziałania dla członu ziemnozwarciowego trzeciego stopnia. 
ΙN1>4 Cells as for 
ΙN1>3 Above     

ΙN1> Blocking 0000001111 

Bit 0 = VTS blokuje ΙN>1, Bit 1 = VTS blokuje 
ΙN>2, Bit 2 = VTS blokuje ΙN>3, Bit 3 = VTS 
blokuje ΙN>4, Bit 4 = SPZ blokuje 
ΙN>3, Bit 5 = SPZ blokuje ΙN>4, Bity 6 = 2H 
blokuje IN>1, Bity 7 = 2H blokuje IN>2, Bity 8 
= 2H blokuje IN>3, Bity 9 = 2H blokuje IN>4. 

Ustawienia logiki określające, czy sygnały blokowania z nadzorowania przekładnika napięciowego, 
SPZ oraz 2-giej harmonicznej blokują wybrane stopnie członu ziemnozwarciowego. 
Blok 2 harmonicznej - Logika bloku 2 harmonicznej może być określona selektywnie dla stopnia 1 
członów ziemnozwarciowych nadprądowych. Zostało to opisane w kolumnie konfiguracji systemu.  
Gdy sygnał bloku jest generowany, wówczas tylko człony czułe ziemnozwarciowe nadprądowe 
wybrane dla jako '1' w pozycji Ι> 
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Tekst menu Ustawienie domyślne Zakres nastaw Wielkość 

kroku Min. Max. 
ΙN1> Char. Angle –45° –95° +95° 1° 
Ustawienie kąta charakterystyki przekaźnika używane przy decyzji kierunkowej. 
ΙN1>Pol Składowa zerowa Składowa zerowa lub ujemna N/D 
To ustawienie określa czy funkcja kierunkowa wykorzystuje polaryzację składową zerową napięcia 
czy składową przeciwną napięcia. 
ΙN1>VNpol Set 5 0,5/2V  80/320V 0,5/2V  
Ustawia minimalną wartość polaryzującej składowej zerowej napięcia dla określenia kierunkowości. 
ΙN1>V2pol Set 5 0,5/2V  25/100V 0,5/2V  
Ustawia minimalną wartość polaryzującą składowej przeciwnej napięcia dla określenia 
kierunkowości. 
ΙN1>I2pol Set 0,08  0,08 x Ιn  1 x Ιn 0,01Ιn 
Ustawia minimalną wartość polaryzującą składowej przeciwnej prądu dla określenia kierunkowości. 

 
 

1.2.5 Czułe ziemnozwarciowe/strefowe ziemnozwarciowe 
 
Jeżeli system uziemiono przez wysoką impedancję lub wykazuje wysoką rezystancję 
doziemienia, poziom zwarcia doziemnego będzie znacznie ograniczony. W konsekwencji 
zastosowane zabezpieczenie ziemnozwarciowe, by mogło być skuteczne wymaga 
zastosowania zarówno odpowiedniej charakterystyki jak i odpowiedniego zakresu 
czułości. Osobny czterostopniowy człon czuły ziemnozwarciowy jest zapewniony 
w przekaźniku P14x dla tego celu i posiada dedykowane wejście. Wejście to może być 
skonfigurowane do używania jako wejście REF. Zabezpieczenie REF w przekaźniku 
P14x może być skonfigurowane zarówno jako zabezpieczenie wysokoimpedancyjne jaki i 
adaptacyjne. 
 

Uwaga: Wysokoimpedancyjny człon REF przekaźnika dzieli to samo 
wejście PP z zabezpieczeniem SEF. Dlatego też możliwe jest 
wybranie tylko jednego z tych zabezpieczeń. Jednak człon 
niskiej impedancji REF nie używa tego samego wejścia SEF, 
więc może być wybrany jednocześnie. 

 

Tekst menu Ustawienie 
domyślne 

Zakres nastaw Wielkość 
kroku Min. Max. 

SEF/REF PROT'N. GRUPA 1 
SEF/REF Opcje 
(P144 nie zawiera 
REF) 

SEF 
SEF, SEF cos (PHI), SEF sin (PHI), Moc 
czynna, Wys Z REF, Nisk. Z REF, Nisk. Z REF 
+ SEF, Nisk. Z REF + Moc czynna 

Ustawienie pozwalające wybrać rodzaj funkcji czułego zabezpieczenia ziemnozwarciowego oraz 
rodzaj funkcji wysokoimpedancyjnej, która ma być używana. W razie wyłączenia jej wszystkie 
powiązane z nią ustawienia i sygnały są ukryte z wyjątkiem tej nastawy. 

ΙSEF>1 Function DT 

Disabled (wyłączona) / DT (czasowo 
niezależna) / IEC S Inverse (IEC standardowa 
zależna) / IEC V Inverse (IEC silnie zależna) / 
IEC E Inverse (IEC bardzo silnie zależna) / UK 
LT Inverse (UK zależna z długim czasem 
zwłoki) / IEEE M Inverse (IEEE umiarkowanie 
zależna) / IEEE V Inverse (IEEE silnie 
zależna) / IEEE E Inverse (IEEE bardzo silnie 
zależna) / US Inverse (US zależna) / US ST 
Inverse (US standardowa zależna), IDG, 
EPATR B 

Ustawienia charakterystyki wyzwalania dla czułego członu ziemnozwarciowego pierwszego 
stopnia. 

ΙSEF>1 Direction Bezkierunkowe Bezkierunkowe, kierunkowe 
naprzód, kierunkowe wstecz N/D 

To ustawienie określa kierunek pomiaru dla czułego członu ziemnozwarciowego pierwszego 
stopnia. 
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Tekst menu Ustawienie 

domyślne 
Zakres nastaw Wielkość 

kroku Min. Max. 

ΙSEF>1 Current 0,05 x Ιn  0,005 x Ιn  0,1x Ιn  0,00025 x 
Ιn  

Ustawienie pobudzenia dla czułego członu ziemnozwarciowego pierwszego stopnia 
ΙSEF>1 IDG Is 1,5  1 4 0,1  
Ten parametr stanowi wielokrotność nastawy zabezpieczenia “ΙSEF>” dla krzywej IDG (kraje 
skandynawskie) i określa wartość progową rzeczywistego prądu dla przekaźnika, przy której 
uruchamiane jest zabezpieczenie. 
ΙSEF>1 Delay 1 0 200s 0,01s 
Ten parametr służy do ustawienia opóźnienia dla czasowo niezależnego członu pierwszego 
stopnia. 
ΙSEF>1 TMS 1 0,025  1,2  0,005  
Parametr przeznaczony do konfiguracji nastawy mnożnika czasu w celu ustawienia czasu 
zadziałania charakterystyki czasowo zależnej (IDMT). 
ΙSEF>1 Time Dial 7 0,1  100 0,1  
Parametr przeznaczony do konfiguracji nastawy mnożnika czasu w celu ustawienia czasu 
zadziałania krzywych IEEE/US IDMT. 
ΙSEF>1 IDG Time 1,2  1 2 0,01  
Parametr dla krzywej IDG wykorzystywany do ustawienia minimalnego czasu zadziałania przy 
wyższych poziomach prądu zwarciowego. 
ΙSEF>1 DT Adder 0 0 100 0,01  
Ten parametr określa stałą wartość dodawaną do czasu opóźnienia dla charakterystyki 
zadziałania IDMT. 
ΙSEF>1 Reset Char. DT DT lub zależna N/D 
Parametr pozwalający określić rodzaj charakterystyki resetowania/wyzwalania krzywych 
IEEE/US. 
ΙSEF>1 tRESET 0 0s 100s 0,01s 
Parametr, który określa czas resetowania/wyzwalania dla niezależnej czasowo charakterystyki 
resetowania. 
ΙSEF>2 Cells as for 
ISEF>1 Above     

ΙSEF>3 Status Wyłączony Wyłączona lub włączona N/D 
Parametr służący do włączania lub wyłączania niezależnego czasowo czułego członu 
ziemnozwarciowego trzeciego stopnia. 

ΙSEF>3 Direction Bezkierunkowe Bezkierunkowe, kierunkowe 
naprzód, kierunkowe wstecz N/D 

Ten parametr determinuje kierunek pomiaru dla członu trzeciego stopnia. 
ΙSEF>3 Current 0,2 x Ιn  0,005 x Ιn  2,0 x Ιn  0,001 x Ιn  
Ustawienie pobudzenia dla czułego członu ziemnozwarciowego trzeciego stopnia. 
ΙSEF>3 Time Delay 1 0s 200s 0,01s 
Ustawienia zwłoki zadziałania dla czułego członu ziemnozwarciowego trzeciego stopnia. 
ΙSEF>4 Cells as for 
ΙSEF>3 Above 
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Tekst menu Ustawienie domyślne Zakres nastaw Wielkość 

kroku Min. Maks. 
ΙSEF> Blocking 0000001111 Bit 0 = VTS Blocks ΙSEF>1, Bit 1 = VTS 

Blocks ΙSEF>2, Bit 2 = VTS Blocks 
ΙSEF>3, Bit 3 = VTS Blocks ΙSEF>4, 
Bit 4 = A/R Blocks ΙSEF>3, 
Bit 5 = A/R Blocks ΙSEF>4. 
Bits 6 & 7 are not used. 
Bits 6 = 2H Blocks ISEF>1, Bits 7 = 2H 
Blocks ISEF>2, Bits 8 = 2H Blocks 
ISEF>3, 
Bits 9 = 2H Blocks ISEF>4 

Ustawienia określające, czy sygnały logiczne nadzoru PN, SPZ oraz 2-giej harmonicznej blokują 
wybrane stopnie czułego członu ziemnozwarciowego. 
Blok 2 harmonicznej - Logika bloku 2 harmonicznej może być określona selektywnie dla stopnia 
1 członów ziemnozwarciowych nadprądowych. Zostało to opisane w kolumnie konfiguracji 
systemu. Gdy sygnał bloku jest generowany, wówczas tylko człony czułe ziemnozwarciowe 
nadprądowe wybrane dla "1" w pozycji SEF> Funkcja będą blokowane. 
ΙSEF POL Sub-heading in menu 
ΙSEF> Char. 
Angle 

–45° –95° +95° 1° 

Ustawienie kąta charakterystyki przekaźnika używane przy decyzji kierunkowej. 
ΙSEF>VNpol Set 5 0,5/2V  80/320V 0,5/2V  
Ten parametr ustawia minimalną wartość polaryzującej składowej zerowej napięcia wymaganą 
dla określenia kierunkowości. 
WATTMETRIC SEF Sub-heading in menu 
PN> Setting 9Ιn/36Ιn W 0 – 20Ιn/80Ιn W 0,05/ 0,2Ιn W 
Ustala wartość progową dla składowej watometrycznej składowej zerowej mocy. Obliczanie 
mocy przebiega w następujący sposób: 
Nastawa PN> odpowiada równaniu: 
Vres x Ιres x Cos (φ - φc) = 9 x Vo x Ιo x Cos (φ - φc) 
 
Gdzie: 
φ = kąt pomiędzy napięciem polaryzującym (-Vres) a prądem szczątkowym 
 
φc = nastawa kąta charakterystyki przekaźnika (RCA) (ΙSEF> Char kąt) 
Vres = napięcie szczątkowe 
Ιres = prąd szczątkowy 
Vo = składowa zerowa napięcia 
Ιo = składowa zerowa prądu 
 
RESTRICTED E/F Sub-heading in menu 
ΙREF>k1 20% 0,08x Ιn 1,0 x Ιn  0,01x Ιn  
Ten parametr ustala kąt pierwszego zbocza niskoimpedancyjnej charakterystyki adaptacyjnej. 
ΙREF>k2 150% 0% 150% 1% 
Ten parametr ustala kąt drugiego zbocza niskoimpedancyjnej charakterystyki adaptacyjnej. 
ΙREF>Is1 0,2 0,08 x Ιn  1 x Ιn 0,01 x Ιn  
Ustawienie, które określa minimalny różnicowy prąd zadziałania dla charakterystyk 
niskoimpedancyjnych. 

 
 

Tekst menu Ustawienie domyślne Zakres nastaw Wielkość 
kroku 

Min. Max. 

ΙREF>Is2 1 0,1 x Ιn  1,5 x Ιn  0,01 x Ιn  

Ustawienie, które określa prąd spoczynkowy zadziałania dla drugiego zbocza charakterystyk 
niskoimpedancyjnych. 
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Dla opcji Wys Z REF dostępne są następujące ustawienia: 
 

Tekst menu Ustawienie domyślne Zakres nastaw Wielkość 
kroku 

Min. Max. 

RESTRICTED E/ F Nagłówki podrzędne w menu 

ΙREF> Is 20% 0,05x Ιn 1,0 x Ιn  0,01x Ιn 

Ustawienie, które określa minimalny różnicowy prąd zadziałania dla zabezpieczenia 
wysokoimpedancyjnego. 

 
 

1.2.6 Nadnapięciowe szczątkowe (przesunięcie napięcia punktu neutralnego) 
 
Element NVD w przekaźnikach P14x ma konstrukcję dwustopniową, przy czym do 
każdego z tych stopni dostępne są osobne ustawienia napięcia i opóźnienia czasowego. 
Stopień 1 może być ustawiony do działania na charakterystyce IDMT lub DT, podczas 
gdy dla stopnia drugiego istnieje możliwość ustawienia wyłącznie charakterystyki DT. 
 

Tekst menu Ustawienie domyślne Zakres nastaw Wielkość 
kroku Min. Max. 

SZCZĄTKOWY O/V NVD GRUPA 1 
VN>1 Function DT Wyłączone/DT/IDMT N/D 
Ustawienia charakterystyki wyzwalania dla członu szczątkowego nadnapięciowego pierwszego 
stopnia. 

VN>1 Voltage Set  
5/20V 
Dla 110/440V 
odpowiednio 

1/4V 
Dla 110/440V 
odpowiednio 

80/320V 
Dla 110/440V 
odpowiednio 

1V 

Ustawienie pobudzenia dla członu szczątkowego nadnapięciowego pierwszego stopnia 
VN>1 Time Delay  5s 0 100 0,01s 
Ustawienie opóźnienia zadziałania dla niezależnego czasowo członu szczątkowego 
nadnapięciowego pierwszego stopnia. 
VN>1 TMS  1 0,5  100 0,5  
Parametr przeznaczony do konfiguracji nastawy mnożnika czasu w celu ustawienia czasu 
zadziałania charakterystyki czasowo zależnej (IDMT). Charakterystyka jest określona w 
następujący sposób: 
T = K / ( M – 1) 
Gdzie:  
K = Ustawienie mnożnika czasowego 
t = czas zadziałania w sekundach 
M = Wyliczone napięcie szczątkowe/napięcie ustawione przekaźnika (VN> Voltage Set) 
VN>1 Reset 0 0 100 0,01  
Parametr, który określa czas resetowania/wyzwalania dla charakterystyki pierwszego stopnia 
VN>2 Status Wyłączony Wyłączone / włączone N/D 
Parametr służący do włączania lub wyłączania drugiego stopnia członu czasowo niezależnego 
szczątkowego nadnapięciowego. 

VN>2 Voltage Set 10 1/4V 
(110/440V) 

80/320V 
(110/440V) 1V 

Ustawienie pobudzenia dla drugiego członu szczątkowego nadnapięciowego pierwszego stopnia 
 
 

Tekst menu Ustawienie 
domyślne 

Zakres nastaw Wielkość 
kroku Min. Max. 

VN>2 Time Delay 10s 0 100 0,01s 
Ustawienie zwłoki czasowej dla drugiego członu szczątkowego nadnapięciowego pierwszego 
stopnia 
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1.2.7 Przeciążeniowe termiczne 

 
Funkcja przeciążenia termicznego w przekaźniku P14x może być ustawiona na 
charakterystykę z pojedynczą lub podwójną stałą czasową, zależnie od typu chronionej 
instalacji. 
 
 

Tekst menu Ustawienie 
domyślne 

Zakres nastaw Wielkość 
kroku 

Min. Max. 

ZABEZPIECZENIE TERMICZNE GRUPA 1 

Charakterystyka Single (pojedyncza) Wyłączona, Pojedyncza, Podwójna 

To ustawienie określa charakterystykę zadziałania dla zabezpieczenia przeciążeniowego 
cieplnego 
Thermal Trip 1Ιn 0,08 Ιn 4 Ιn 0,01 Ιn 

Ustawienie, które określa maksymalny dopuszczalny prąd pełnego obciążenia oraz wartość 
progową pobudzenia charakterystyki cieplnej. 

Thermal Alarm  70% 50% 100% 1% 

Ten parametr ustala próg stanu cieplnego odpowiadające wartości procentowej progu 
wyzwalania, przy którym wygenerowany zostanie alarm. 

Time Constant 1  10 minut 1 minuta 200 minut 1 minuta 

Ten parametr ustala cieplną stałą czasową dla charakterystyki z jedną stałą czasową lub 
pierwszą stałą czasową dla charakterystyki z dwiema stałymi czasowymi. 

Time Constant 2  5 minut 1 minuta 200 minuta 1 minuta 

Ten parametr ustala drugą cieplną stałą czasową dla charakterystyki z dwiema stałymi 
czasowymi  

 
 

1.2.8 Zabezpieczenie nadnapięciowe reagujące na składową przeciwną 
 

Tekst menu Ustawienie 
domyślne 

Zakres nastaw Wielkość 
kroku Min. Max. 

 SKŁADOWA UJEMNA O/V GRUPA 1 
V2> status Włączone Załączona/Wyłączona N/D 
Parametr służący do włączania lub wyłączania niezależnego czasowo członu 
reagującego na składową przeciwną. 

V2> Voltage Set 
15/60V 
Dla 110/440V 
odpowiednio 

1/4V 
Dla 110/440V 
odpowiednio 

110/440V 
Dla 110/440V 
odpowiednio 

1/4V 
Dla 
110/440V 
odpowiednio 

Ustawienie pobudzenia dla członu nadnapięciowego reagującego na składową 
przeciwną. 
V2> Time Delay 5s 0 100 0,01  
Ustawienie opóźnienia zadziałania dla niezależnego czasowo członu stopnia. 

 
 

1.2.9 Uruchamianie ze stanu zimnego 
 
Logika CLP jest uwzględniona w każdym z czterech stopni członu nadprądowego oraz  
w pierwszych stopniach zabezpieczenia ziemnozwarciowego pomiarowego (EF1) oraz 
obliczeniowego (EF2). 
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Uwaga: Logika CLP jest włączana/wyłączana w kolumnie konfiguracji 

 
Tekst menu Ustawienie 

domyślne 
Zakres nastaw Wielkość 

kroku Min. Max. 
URUCHAMIANIE ZE STANU ZIMNEGO GRUPA 1 
tcold Time Delay  7200s 0 14,400s 1s 
Ta nastawa określa czas, przez jaki zasilanie musi być odcięte od odbiornika energii elektrycznej 
(czas beznapięciowy), zanim będą mogły być zastosowane nowe nastawy.  
  
tclp Time Delay  7200s 0 14,400s 1s 
Ten parametr odpowiada za okres, liczony od momentu zamknięcia wyłącznika, przez który 
odpowiednie nastawy nadprądowe i ziemnozwarciowe będą zmodyfikowane lub zablokowane. 
ZABEZPIECZENIE 
NADPRĄDOWE Podnagłówek 

Ι>1 Status Włączone Block (blok) / Enabled 
(załączony) N/D 

Jak pokazano w menu, komórki Ι>1 status mają dwie opcje ustawień, „Załącz" i „Blokuj”. 
Wybranie ustawienia „Załącz” dla danego stopnia oznacza, że nastawy prądu i czasu 
zaprogramowane w poniższych komórkach będą tymi, które przyjęto podczas odmierzania czasu 
„tclp”. 
Wybranie opcji „Blokuj” po prostu blokuje właściwy stopień zabezpieczenia na czas „tclp”. 
Powoduje również usunięcie poniższych ustawień prądu i czasu dla tego stopnia z menu. 
Ι>1 Current set 1,5 x Ιn  0,08 x Ιn  4 x Ιn 0,01 x Ιn  
Ta nastawa określa nowe ustawienie pobudzenia dla pierwszego stopnia członu nadprądowego w 
okresie odmierzania czasu tclp. 
Ι>1 Time Delay 1s 0 100s 0,01s 
Ta nastawa określa nową zwłokę czasową zadziałania dla pierwszego stopnia członu 
nadprądowego czasowo niezależnego w okresie odmierzania czasu tclp.  
Ι>1 TMS 1 0,025  1,2  0,025  
Ta nastawa określa nowy mnożnik czasowy pierwszego stopnia członu dostosowujący czas 
zadziałania dla charakterystyki IEC IDMT na okres odmierzania czasu tclp. 
Ι>1 Time Dial 7 0,5  15 0,1  
Ten parametr ustawia nowy mnożnik czasowy dostosowujący czas zadziałania dla krzywych 
IEEE/US IDMT na okres odmierzania czasu tclp. 
Ι>2  Status as for 
Ι>1 Cells above 

Włączone Block (blok) / Enabled 
(załączony) N/D 

Ι>3 Status Blokowanie Block (blok) / Enabled 
(załączony) N/D 

Jak pokazano w menu, komórki Ι>3 status mają dwie opcje ustawień, „Załącz" i „Blokuj”. 
Wybranie ustawienia „Załącz” dla danego stopnia oznacza, że nastawy prądu i czasu 
zaprogramowane  
w poniższych komórkach będą tymi, które przyjęto podczas odmierzania czasu „tclp”. Wybranie 
opcji „Blokuj” po prostu blokuje właściwy stopień zabezpieczenia na czas „tclp”. Powoduje 
również usunięcie poniższych ustawień prądu i czasu dla tego stopnia z menu. 
Ι>3 Current Set 25 x Ιn 0,08 x Ιn  32 x Ιn 0,01 x Ιn  
Ta nastawa określa nowe ustawienie pobudzenia dla trzeciego stopnia członu nadprądowego  
w okresie odmierzania czasu tclp. 
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Tekst menu Ustawienie 

domyślne 
Zakres nastaw Wielkość 

kroku 
Min. Maks. 

Ι>3 Time Delay 0 0 100s 0,01s 

Ten parametr określa nową zwłokę czasową zadziałania dla trzeciego stopnia członu czasowo 
zależnego w okresie odmierzania czasu tclp. 

Ι>4 Status jak dla 
komórki I>3 powyżej 

Blokowanie Block (blok) / Enabled 
(załączony) 

N/D 

STOPIEŃ 1 E/F 1 Podnagłówek 

ΙN1>1 Status Włączone Block (blok) / Enabled 
(załączony) 

N/D 

Jak pokazano w menu, komórki ΙN1>1 status mają dwie opcje ustawień, „Załącz" i „Blokuj”. 
Wybranie ustawienia „Załącz” dla danego stopnia oznacza, że nastawy prądu i czasu 
zaprogramowane w poniższych komórkach będą tymi, które przyjęto podczas odmierzania czasu 
„tclp”. Wybranie opcji „Blokuj” po prostu blokuje właściwy stopień zabezpieczenia na czas „tclp”. 
Powoduje również usunięcie poniższych ustawień prądu i czasu dla tego stopnia z menu. 

ΙN1>1 Current 0,2 x Ιn  0,08 x Ιn  4 x Ιn 0,01 x Ιn  

Ta nastawa określa nowe ustawienie pobudzenia dla pierwszego stopnia członu 
ziemnozwarciowego w okresie odmierzania czasu tclp. 

IN1> IDG Is 1,5  1 4 0,1 x In  

Ten parametr stanowi wielokrotność nastawy zabezpieczenia “N>” dla krzywej IDG (kraje 
skandynawskie) i określa nową wartość progową prądu dla przekaźnika, przy której uruchamiane 
jest zabezpieczenie, w trakcie zwłoki czasowej tclp. 

ΙN1>1 Time Delay 1s 0 200s 0,01s 

Ten parametr określa nową zwłokę czasową zadziałania dla pierwszego stopnia członu czasowo 
zależnego w okresie odmierzania czasu tclp. 

ΙN1>1 TMS 1 0,025  1,2  0,025  

Ta nastawa określa nowy mnożnik czasowy dostosowujący czas zadziałania dla charakterystyki 
IEC IDMT na okres odmierzania czasu tclp. 

ΙN1>1 Time Dial 7 0,5  15 0,1  

Ten parametr ustawia nowy mnożnik czasowy dostosowujący czas zadziałania dla krzywych 
IEEE/US IDMT na okres odmierzania czasu tclp. 

ΙN1>1 k (RI) 1,0  0,1  10 0,5  

Ten parametr ustawia nowy mnożnik czasowy dostosowujący czas zadziałania dla krzywej RI na 
okres odmierzania czasu tclp. 

STOPIEŃ 1 E/F 2 Podnagłówek 

ΙN2>1 Status as for 
ΙN1> Cells above 

Włączone Block (blok) / Enabled 
(załączony) 

N/D 
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1.2.10 Logika selektywnego zabezpieczenia nadprądowego 

 
Funkcja SOL zapewnia możliwość tymczasowego wzrostu ustawień zwłoki czasowej dla 
trzeciego i czwartego stopnia członu nadprądowego, członu obliczeniowego 
i pomiarowego ziemnozwarciowego oraz czułego zabezpieczenia ziemnozwarciowego. 
Logika modyfikuje działanie normalnej blokady licznika czasu wyzwolenia, zastępując je 
określonym licznikiem czasu i jest uruchamiana przez zasilenie odpowiedniego wejścia 
opto czasu wyzwolenia. 
 

Tekst menu Ustawienie 
domyślne 

Zakres nastaw Wielkość 
kroku Min. Maks. 

LOGIKA SELEKTYWNA GRUPA 1 
ZABEZPIECZENIE 
NADPRĄDOWE Podnagłówek 

Ι>3 Time Delay 1s 0 100s 0,01s 
Ustawienie czasu zadziałania dla trzeciego stopnia członu nadprądowego zabezpieczającego 
zależnego czasowo, gdy funkcja logiki selektywnej jest aktywna. 
Ι>4 Time Delay 1s 0 100s 0,01s 
Ustawienie czasu zadziałania dla czwartego stopnia członu nadprądowego zabezpieczającego 
zależnego czasowo, gdy funkcja logiki selektywnej jest aktywna. 
Earth Fault 1 (zabezpieczenie od 
zwarć doziemnych 1) Podnagłówek 

ΙN1>3 Time Delay 2s 0 200s 0,01s 
Ustawienie czasu zadziałania dla trzeciego stopnia ziemnozwarciowego członu 
zabezpieczającego (pomiarowego) zależnego czasowo, gdy funkcja logiki selektywnej jest 
aktywna. 
ΙN1>4 Time Delay 2s 0 200s 0,01s 
Ustawienie czasu zadziałania dla czwartego stopnia ziemnozwarciowego członu 
zabezpieczającego (pomiarowego) zależnego czasowo, gdy funkcja logiki selektywnej jest 
aktywna. 
Earth Fault 2 (zabezpieczenie od 
zwarć doziemnych 2) Podnagłówek 

ΙN2>3 Time Delay 2s 0 200s 0,01s 
Ustawienie czasu zadziałania dla trzeciego stopnia ziemnozwarciowego członu 
zabezpieczającego (obliczeniowego) zależnego czasowo, gdy funkcja logiki selektywnej jest 
aktywna. 
ΙN2>4 Time Delay 2s 0 200s 0,01s 
Ustawienie czasu zadziałania dla czwartego stopnia ziemnozwarciowego członu 
zabezpieczającego (obliczeniowego) zależnego czasowo, gdy funkcja logiki selektywnej jest 
aktywna. 
Czułe ziemnozwarciowe Podnagłówek 
ΙSEF>3 Delay 1s 0 200s 0,01s 
Ustawienie czasu zadziałania dla trzeciego stopnia czułego ziemnozwarciowego członu 
zabezpieczającego zależnego czasowo, gdy funkcja logiki selektywnej jest aktywna. 
ΙSEF>4 Delay 0,5s 0 200s 0,01s 
Ustawienie czasu zadziałania dla czwartego stopnia czułego ziemnozwarciowego członu 
zabezpieczającego zależnego czasowo, gdy funkcja logiki selektywnej jest aktywna. 
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1.2.11 Zabezpieczenie admitancji punktu neutralnego 

 

Tekst menu Ustawienie domyślne Zakres nastaw Wielkość 
kroku Min. Maks. 

ZAB. ADMITANCYJNE GRUPA 1 

Wartość progowa VN 
10/40V 
Dla 110/440V 
odpowiednio 

1/4V 
Dla 110/440V 
odpowiednio 

40/160V 
Dla 110/440V 
odpowiednio 

1/4V 
Dla 110/440V 
odpowiednio 

Człony przekroczenia admitancji YN>, GN> oraz BN> podczas działania zapewniają, że napięcie 
neutralne pozostanie ponad ustawionym poziomem przez czas określony dla członu. Są one 
blokowane przez zadziałanie szybkiego wyjścia nadzoru VTS. 

 
 

Tekst menu Ustawienie domyślne Zakres nastaw Wielkość 
kroku Min. Maks. 

CT Input Type SEF CT SEF CT/E/F CT - 
Ustawienie określa, które wejścia PP są wykorzystywane do obilczeń członu admitancyjnego. 
Correction Angle 0 degree –30 degree 30 degree 1 degree 
Ustawienie powoduje rotację zakresu kierunkowego dla konduktancji poprzez ustawienie kąta 
korekcji. 
PRZEKROCZENIE ADMITANCJI  
YN> Status Disabled Disabled or Enabled - 
Włącza lub wyłącza człon zabezpieczenia przekroczenia admitancji. Jeśli funkcja jest wyłączona, 
wówczas powiązane ustawienia poza tym, są ukryte. 
 

YN> Set (SEF) 

5mS/1.25mS 
For 
110/440V 
respectively 

0.1mS/ 
0.025mS 
For 
110/440V 
respectively 

10mS/ 
2.5mS 
For 
110/440V 
respectively 

0.1mS/ 
0.025mS 
For 
110/440V 
respectively 

Określa amplitudę progu przekroczenia admitancji. Jeśli pomiar przekroczy określoną wartość, 
a amplituda napięcia neutralnego przekroczy ustawioną wartość progową, przekaźnik zadziała. 

YN> Set (EF) 

50mS/12.5mS 
For 
110/440V 
respectively 

1mS/ 
0.25mS 
For 
110/440V 
respectively 

100mS/ 
25mS 
For 
110/440V 
respectively 

1mS/ 
0.25mS 
For 
110/440V 
respectively 

Określa amplitudę progu przekroczenia admitancji. Jeśli pomiar przekroczy określoną wartość,  
a amplituda napięcia neutralnego przekroczy ustawioną wartość progową, przekaźnik zadziała. 
YN> Time Delay 1s 0,05 s 100 s 0,01 s 
Ustawienie zwłoki czasowej zadziałania członu przekroczenia admitancji. 
YN> tRESET 0 s 0 s 100 s 0,01 s 
Określa czas resetowania/wyzwalania dla niezależnej czasowo charakterystyki resetowania.  
GN> Status Disabled Disabled or Enabled 
Włącza lub wyłącza człon zabezpieczenia przekroczenia konduktancji. Jeśli funkcja jest 
wyłączona, wówczas powiązane ustawienia poza tym, są ukryte. 

GN> Direction Non-directional 
Non-directional/ 
Directional Fwd/ 
Directional Rev 

To ustawienie określa kierunek pomiaru dla danego członu. 

GN> Set (SEF) 

0.8mS/0.2mS 
For 
110/440V 
respectively 

0.1mS/ 
0.025mS 
For 
110/440V 
respectively 

5mS/ 
1.25mS 
For 
110/440V 
respectively 

0.1mS/ 
0.025mS 
For 
110/440V 
respectively 

Określa amplitudę progu przekroczenia konduktancji. Zakładając, że kryterium amplitudy i kierunku 
zostaną spełnione dla konduktancji, a amplituda napięcia neutralnego przekroczy ustawioną 
wartość progową PN, przekaźnik zadziała. 
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Tekst menu Ustawienie 

domyślne 
Zakres nastaw Wielkość 

kroku Min. Maks. 

GN> Set (EF) 

2mS/0.5mS 
For 
110/440V 
respectively 

1mS/ 
0.25mS 
For 
110/440V 
respectively 

50mS/ 
2.5mS 
For 
110/440V 
respectively 

1mS/ 
0.25mS 
For 
110/440V 
respectively 

Określa amplitudę progu przekroczenia konduktancji. Zakładając, że kryterium amplitudy i kierunku 
zostaną spełnione dla konduktancji, a amplituda napięcia neutralnego przekroczy ustawioną wartość 
progową PN, przekaźnik zadziała. 
GN> Time Delay 1 s 0,05 s  100 s 0,01 s  
Ustawienie zwłoki czasowej zadziałania członu przekroczenia admitancji. 
 0 s 0 s 100 s 0,01 s  
Określa czas resetowania/wyzwalania dla niezależnej czasowo charakterystyki resetowania. 
Przekroczenie susceptancji 
BN> Status Disabled Disabled or Enabled 
Włącza lub wyłącza człon zabezpieczenia przekroczenia susceptancji. Jeśli funkcja jest wyłączona, 
wówczas powiązane ustawienia poza tym, są ukryte. 

BN> Direction Non-directional 
Non-directional/ 
Directional Fwd/ 
Directional Rev 

To ustawienie określa kierunek pomiaru dla danego członu. 

BN> Set (SEF) 

0.8mS/0.2mS 
For 
110/440V 
respectively 

0.1mS/ 
0.025mS 
For 
110/440V 
respectively 

5mS/ 
1.25mS 
For 
110/440V 
respectively 

0.1mS/ 
0.025mS 
For 
110/440V 
respectively 

Określa amplitudę progu przekroczenia susceptancji. Zakładając, że kryterium amplitudy i kierunku 
zostaną spełnione dla konduktancji, a amplituda napięcia neutralnego przekroczy ustawioną wartość 
progową PN, przekaźnik zadziała. 

BN> Set (EF) 

2mS/0.5mS 
For 
110/440V 
respectively 

1mS/ 
0.25mS 
For 
110/440V 
respectively 

50mS/ 
2.5mS 
For 
110/440V 
respectively 

1mS/ 
0.25mS 
For 
110/440V 
respectively 

Określa amplitudę progu przekroczenia susceptancji. Zakładając, że kryterium amplitudy i kierunku 
zostaną spełnione dla konduktancji, a amplituda napięcia neutralnego przekroczy ustawioną wartość 
progową PN, przekaźnik zadziała. 
BN> Time Delay 1 s 0,05 s 100 s 0,01 s 
Ustawienie zwłoki czasowej zadziałania członu przekroczenia susceptancji. 
BN> tRESET 0 s 0 s 100 s 0,01 s 
Określa czas resetowania/wyzwalania dla niezależnej czasowo charakterystyki resetowania. 
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1.2.12 Zabezpieczenie mocowe 

 
 

Tekst menu Ustawienie 
domyślne 

Zakres nastaw Wielkość 
kroku Min. Maks. 

ZABEZPIECZENIE MOCOWE 
GRUPA 1 
PRZEKROCZENIE MOCY 
Power>1 Status Wyłączony Wyłączone / włączone 
Włącza lub wyłącza stopień Moc1. 
Power>1 Direction Naprzód Naprzód/wstecz 
Ustawienie kierunku stopnia Moc>1. 
Power>1 TimeDelay 1 s 0 s 100 s 0,01 s  
Ustawienie opóźnienia zadziałania dla członu zabezpieczenia mocowego pierwszego stopnia.  
Power>1 tRESET 0 s 0 s 100 s 0,01 s  
Ustawienie zwłoki czasowej kasowania dla pierwszego stopnia członu zabezpieczenia 
mocowego. 
Power>1 1Ph Watt 40 W 1 W 325 W 1 W 
Nastawa wzbudzenia 1 fazy 1 stopnia członu mocowego - moc czynna. 
Power>1 1Ph Var 24 Var 1 Var  325 Var 1 Var 
Nastawa wzbudzenia 1 fazy 1 stopnia członu mocowego - moc bierna.  
Power>1 3Ph Watt 120 W  325 W 1 W 
Nastawa wzbudzenia 3 fazy 1 stopnia członu mocowego - moc czynna. 
Power>1 3Ph Var 72 Var 1 Var 325 Var 1 Var 
Nastawa wzbudzenia 3 fazy 1 stopnia członu mocowego - moc bierna. 
Power>2 Status Wyłączony Wyłączone / włączone  
Włącza lub wyłącza stopień Moc2. 

Power>2 Direction Naprzód Naprzód/Wst
ecz    

Ustawienie kierunku stopnia Moc>2. 
Power>2 Mode Czynna Czynna / Bierna 
Ustawienie wyboru mocy czynnej lub biernej.  
Power>2 TimeDelay 1 s 0 s 100 s 0,01 s  
Ustawienia zwłoki czasowej zadziałania dla pierwszego stopnia członu zabezpieczenia 
mocowego. 
Power>2 tRESET 0 s 0 s 100 s 0,01 s  
Ustawienie zwłoki czasowej kasowania dla pierwszego stopnia członu zabezpieczenia 
mocowego. 
Power>2 1Ph Watt 40 W 1 W 325 W 1 W 
Nastawa wzbudzenia 1 fazy 2 stopnia członu mocowego - moc czynna.  
Power>2 1Ph Var 24 Var 1 Var 325 Var 1 Var 
Nastawa wzbudzenia 1 fazy 2 stopnia członu mocowego - moc bierna. 
Power>1 3Ph Watt 120 W 1 W 325 W 1 W 
Nastawa wzbudzenia 3 fazy 2 stopnia członu mocowego - moc czynna. 
Power>1 3Ph Var 72 Var 1 Var 325 Var 1 Var 
Nastawa wzbudzenia 3 fazy 2 stopnia członu mocowego - moc bierna. 
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Tekst menu Ustawienie 

domyślne 
Zakres nastaw Wielkość 

kroku Min. Maks. 
ZABEZPIECZENIE PODMOCOWE 
Power<1 Status Wyłączony Wyłączone / włączone 

Włącza lub wyłącza stopień Moc1. 
Power<1 Direction Naprzód Naprzód/wstecz 
Ustawienie kierunku stopnia Moc<1. 
Power<1 Mode Czynna Czynna / Bierna 
Ustawienie wyboru mocy czynnej lub biernej.  
Power<1 TimeDelay 1 s 0 s 100 s 0,01 s  
Ustawienie opóźnienia zadziałania dla członu zabezpieczenia niedoboru mocy pierwszego stopnia.  
Power<1 tRESET 0 s 0 s 100 s 0,01 s  
Ustawienia zwłoki czasowej zadziałania dla pierwszego stopnia członu zabezpieczenia niedoboru mocy. 
Power<1 1Ph Watt 10 W 1 W 325 W 1 W 
Nastawa wzbudzenia 1 fazy 1 stopnia członu niedoboru mocy - moc czynna. 
Power<1 1Ph Var 6 Var 1 Var 325 Var 1 Var 
Nastawa wzbudzenia 3 faz 1 stopnia członu niedoboru mocy - moc bierna.  
Power<1 3Ph Watt 30 W 1 W 325 W 1 W 
Nastawa wzbudzenia 3 fazy 1 stopnia członu niedoboru mocy - moc czynna. 
Power<1 3Ph Var 18 Var 1 Var 325 Var 1 Var 
Nastawa wzbudzenia 1 fazy 2 stopnia członu niedoboru mocy - moc bierna.  
Power<2 Status Wyłączony Wyłączone / włączone 
Włącza lub wyłącza stopień Moc<2. 
Power<2 Direction Naprzód Naprzód/wstecz 
Ustawienie kierunku stopnia Moc<2. 
Power<2 Mode Czynna Czynna / Bierna 
Ustawienie wyboru mocy czynnej lub biernej.  
Power<2 TimeDelay 1 s 0 s 100 s 0,01 s  
Ustawienia zwłoki czasowej zadziałania dla pierwszego stopnia członu zabezpieczenia niedoboru mocy. 
Power<2 tRESET 0 s 0 s 100 s 0,01 s  
Ustawienie opóźnienia zadziałania dla członu zabezpieczenia niedoboru mocy pierwszego stopnia.  
Power<2 1Ph Watt 10 W 1 W 325 W 1 W 
Nastawa wzbudzenia 1 fazy 2 stopnia członu niedoboru mocy - moc czynna. 
Power<2 1Ph Var 6 Var 1 Var 325 Var 1 Var 
Nastawa wzbudzenia 3 faz 2 stopnia członu niedoboru mocy - moc bierna. 
Power<2 3Ph Watt 30 W 1 W 325 W 1 W 
Nastawa wzbudzenia 3 faz 2 stopnia członu niedoboru mocy - moc czynna. 
Power<2 3Ph Var 18 Var 1 Var 325 Var 1 Var 
Nastawa wzbudzenia 1 fazy 2 stopnia członu niedoboru mocy - moc bierna. 
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Tekst menu Ustawienie domyślne Zakres nastaw Wielkość 

kroku Min. Maks. 

Power< Blocking 11 

Bit 00 = Blokowanie bieguna martwego wyłączone 
Stopień 1 
Bit 1 = Blokowanie bieguna martwego wyłączone 
Stopień 2 

Włącza lub wyłącza blokowanie martwego bieguna niedoboru mocy. 
APh Sens Power Wyłączony Wyłączone / włączone 
Włącza lub wyłącza zabezpieczenie czułe mocowe. 
Comp Angle 0 stopni -5 stopni 5 stopni 0,1 stopni 
Ten parametr służy do określenia kąt kompensacji przekładnika prądowego. 
Sens P1 Function Reverse (odwrócony) Wyłączone/zwrotna/niedobór czynnej/przekroczenie 
Tryb działania pierwszego stopnia czułego zabezpieczenia mocowego. 

Sens –P>1 setting 
0,5 x In W (Vn=100/120V) 

2,0 x In W 
(Vn=400/440V) 

0,3 x In W 

(Vn=100/120V) 

1,2 x In W 
(Vn=400/440V) 

15 x In W 

(Vn=100/120V) 

60 x In W 

(Vn=400/440V) 

0,1 x In W 
(Vn=100/120V) 

0,4 x In W 

(Vn=400/440V) 

Nastawa wzbudzenia pierwszego stopnia czułego członu zabezpieczenia mocy zwrotnej. 

Sens P<1 setting 

0,5 x In W 
(Vn=100/120V) 

2,0 x In W 

(Vn=400/440V) 

0,3 x In W 
 
 

(Vn=100/120V) 

1,2 x In W 

(Vn=400/440V) 

15 x In W 

(Vn=100/120V) 

60 x In W 

(Vn=400/440V) 

0,1 x In W 

(Vn=100/120V) 

0,4 x In W 

(Vn=400/440V) 

Nastawa wzbudzenia pierwszego stopnia czułego członu zabezpieczenia niedoboru mocy.  

Sens P>1 setting 

50 x In W 

(Vn=100/120V) 
200 x In W 

(Vn=400/440V) 

0,3 x In W 

(Vn=100/120V) 

1,2 x In W 

(Vn=400/440V) 

100 x In W 

(Vn=100/120V) 

400 x In W 

(Vn=400/440V) 

0,1 x In W 

(Vn=100/120V) 

0,4 x In W 

(Vn=400/440V) 
Nastawa wzbudzenia pierwszego stopnia czułego członu zabezpieczenia przekroczenia mocy. 
Sens P1 Delay 5 s 0 s 100 s 0,01 s  
Ustawienie opóźnienia zadziałania dla członu zabezpieczenia mocowego pierwszego stopnia.  
P1 tRESET 0 s 0 s 100 s 0,01 s  
Czas zwłoki opadania pierwszego stopnia czułego członu mocowego.  
P1 Poledead Inh Włączone Wyłączone / włączone 
Włącza lub wyłącza blokowanie bieguna martwego stopnia 1 czułego zabezpieczenia mocowego. 
Czułe P2 Funkcja Niedobór mocy do przodu Wyłączone/zwrotna/niedobór czynnej/przekroczenie 
Tryb pracy drugiego stopnia czułego członu mocowego.  

Sens –P>2 setting 

0,5 x In W 0,3 x In W 15 x In W 
(Vn=100/120V) 

60 x In W 

(Vn=400/440V) 

0,1 x In W 
(Vn=100/120V) 

0,4 x In W 

(Vn=400/440V) 

(Vn=100/120V) (Vn=100/120V) 
2,0 x In W 1,2 x In W 
(Vn=400/440V) (Vn=400/440V) 

Nastawa wzbudzenia drugiego stopnia czułego członu zabezpieczenia mocy zwrotnej. 

Sens P<2 setting 

0,5 x In W 
 
(Vn=100/120V) 

2,0 x In W (Vn=400/440V) 

0,3 x In W 

(Vn=100/120V) 

1,2 x In W 

(Vn=400/440V) 

15 x In W 

(Vn=100/120V) 

60 x In W 

(Vn=400/440V) 

0,1 x In W 

(Vn=100/120V) 

0,4 x In W 

(Vn=400/440V) 
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Tekst menu Ustawienie 

domyślne 
Zakres nastaw Wielkość 

kroku Min. Maks. 
Nastawa wzbudzenia drugiego stopnia czułego członu zabezpieczenia niedoboru mocy. 

Sens P>2 setting 
50 x In W (Vn=100/120V) 
200 x In W 
(Vn=400/440V) 

0,3 x In W 
(Vn=100/120V) 

1,2 x In W 
(Vn=400/440V) 

100 x In W 
(Vn=100/120V) 
400 x In W 
(Vn=400/440V) 

0,1 x In W 
(Vn=100/120V) 

0,4 x In W 
(Vn=400/440V) 

Nastawa wzbudzenia drugiego stopnia czułego członu zabezpieczenia przekroczenia 
mocy. 
Sens P2 Delay 5 s 0 s 100 s 0,01 s  
Ustawienia zwłoki czasowej zadziałania dla drugiego stopnia czułego członu 
zabezpieczenia mocowego. 
P2 tRESET 0 s 0 s 100 s 0,01 s  
Ustawienia zwłoki czasowej opadania dla drugiego stopnia czułego członu zabezpieczenia 
mocowego. 
P2 Biegun martwy 
Blok. Włączone Wyłączone / włączone 

Włącza lub wyłącza blokowanie bieguna martwego stopnia 2 czułego zabezpieczenia 
mocowego. 
 
 

1.2.13 Zabezpieczenie napięciowe 
 
Zabezpieczenie napięciowe w przekaźniku P14x składa się z dwóch niezależnych 
stopni. 
Mogą być one ustawione w komórce "V<Measur't mode albo na pomiar napięcia 
międzyfazowego albo fazowego. 
 
Dla stopnia 1 możliwy jest wybór charakterystyki niezależnej czasowo IDMT, zależnej 
czasowo DT lub wyłączenie w komórce "V<1 function". Dla stopnia 2 dostępne jest 
wyłącznie DT, które może być włączone/wyłączone w komórce "V<2 status". 
Oba stopnie, gdy jest to potrzebne, są w stanie zapewnić zarówno alarmowanie jak 
i wyzwolenie. 

 
Tekst menu Ustawienie domyślne Zakres nastaw Wielkość 

kroku Min. Maks. 
ZABEZPIECZENIE NAPIĘCIOWE GRUPA 1 
PODNAPIĘCIOWE Podnagłówek 
V< Measur't. Mode Faza-faza Międzyfazowo Fazowo N/D 
Ustawia mierzone napięcie wejściowe, które będzie wykorzystywane przez człony podnapięciowe. 
V< Operate Mode Dowolna faza Dowolna faza / trzy fazy N/D 
Ten parametr określa, które z kryteriów jest wymagane do zadziałania zabezpieczenia 
podnapięciowego (zakłócenia w dowolnej fazie lub we wszystkich trzech fazach). 
V<1 Function DT Wyłączone/DT/IDMT N/D 
Charakterystyka wyzwalania pierwszego stopnia funkcji podnapięciowej. 
Dostępna jedynie dla pierwszego stopnia charakterystyka IDMT definiowana jest następującym 
równaniem: t = K / (1 - M) 
Gdzie: 
K = Ustawienie mnożnika czasowego 
t = czas zadziałania w sekundach 
M = Napięcie zmierzone / napięcie ustawione w przekaźniku (V< Voltage Set) 
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Tekst menu Ustawienie domyślne Zakres nastaw Wielkość 

kroku Min. Maks. 

V<1 Voltage Set 
80/320V 

Dla 110/440V 
odpowiednio 

10/40V 
Dla 110/440V 
odpowiednio 

120/480V 
Dla 

110/440V 
odpowiednio 

1/4V 
Dla 

110/440V 
odpowiedni

o 
Ustawienie pobudzenia dla członu podnapięciowego pierwszego stopnia. 
V<1 Time Delay 10s 0 100 0,01s 
Ustawienie opóźnienia zadziałania dla niezależnego czasowo członu podnapięciowego 
pierwszego stopnia. 
V<1 TMS 1 0,5  100 0,5  
Parametr przeznaczony do konfiguracji nastawy mnożnika czasu w celu ustawienia czasu 
zadziałania charakterystyki czasowo zależnej (IDMT).  
V<1 Poledead nh Włączone Załączona/Wyłączona N/D 
Jeżeli komórka ustawiona jest na opcję załączenia (enabled), odpowiadający jej stopień będzie 
blokowany przez logikę martwego bieguna. Logika ta wystawia odpowiedni sygnał  
w razie albo wykrycia otwarcia wyłącznika, poprzez pomocnicze zestyki podłączone do wejść 
optycznych przekaźnika, albo wykrycia na dowolnej fazie kombinacji niedomiaru prądowego z 
niedomiarem napięciowym. 
 
 Pozwala zresetować zabezpieczenie podnapięciowe przy otwarciu wyłącznika w celu 
zapewnienia obsługi przekładnika napięciowego po stronie linii lub szyny.  
V<2 Status Wyłączony Załączona/Wyłączona N/D 
Włącza lub wyłącza drugi stopień zabezpieczenia podnapięciowego 

V<2 Voltage Set 

60/240V 10/40V 120/480V 1/4V 

Dla 110/440V 
odpowiednio 

Dla 110/440V 
odpowiednio 

Dla Dla 
110/440V 

odpowiedni
o 

110/440V 
odpowiednio 

Ten parametr ustala wartość progową pobudzenia dla drugiego stopnia zabezpieczenia 
podnapięciowego. 
V<2 Time Delay 5s 0 100 0,01s 
Ustawienie opóźnienia zadziałania dla drugiego stopnia członu podnapięciowego niezależnego 
czasowo. 

V<2 Poledead nh Włączone Załączona/Wyłączona N/D 
Jeżeli komórka ustawiona jest na opcję załączenia (enabled), odpowiadający jej stopień będzie 
blokowany przez logikę martwego bieguna. 
 
Logika ta wystawia odpowiedni sygnał w razie albo wykrycia otwarcia wyłącznika, poprzez 
pomocnicze zestyki podłączone do wejść optycznych przekaźnika, albo wykrycia na dowolnej 
fazie kombinacji niedomiaru prądowego z niedomiarem napięciowym. 
  
Pozwala zresetować zabezpieczenie podnapięciowe przy otwarciu wyłącznika w celu 
zapewnienia obsługi przekładnika napięciowego po stronie linii lub szyny. 
OVERVOLTAGE  Podnagłówek 

V> Measur't. Mode Faza-faza 
Międzyfazowo  
Fazowo N/D 

Ustawia mierzone napięcie wejściowe, które będzie wykorzystywane przez człony 
nadnapięciowe.  

V> Operate Mode Dowolna faza 
Dowolna faza 
Trzech faz N/D 

Ten parametr określa, które z kryteriów jest wymagane do zadziałania zabezpieczenia 
nadnapięciowego (zakłócenia w dowolnej fazie lub we wszystkich trzech fazach). 
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Tekst menu Ustawienie domyślne Zakres nastaw Wielkość 

kroku Min. Maks. 
V>1 Function DT Wyłączone/DT/IDMT N/D 

Ustawienia charakterystyki wyzwalania pierwszego stopnia zabezpieczenia nadnapięciowego. 

Dostępna jedynie dla pierwszego stopnia charakterystyka IDMT definiowana jest następującym 

równaniem: t = K / (M - 1) 

Gdzie: 

K = Ustawienie mnożnika czasowego 

t = czas zadziałania w sekundach 

M = Napięcie zmierzone / napięcie ustawione w przekaźniku (V<> Voltage Set) 

V>1 Voltage Set 
130/520V 

Dla 110/440V 
odpowiednio 

60/240V 
Dla 110/440V 
odpowiednio 

185/740V 
Dla 110/440V 
odpowiednio 

1/4V 
Dla 110/440V 
odpowiednio 

Ustawienie pobudzenia dla członu nadnapięciowego pierwszego stopnia. 
V>1 Time Delay 10s 0 100 0,01s 
Ustawienie opóźnienia zadziałania dla niezależnego czasowo członu nadnapięciowego pierwszego 
stopnia. 
V>1 TMS 1 0,5  100 0,5  
Parametr przeznaczony do konfiguracji nastawy mnożnika czasu w celu ustawienia czasu 
zadziałania charakterystyki czasowo zależnej (IDMT). 
V>2 Status Wyłączony Załączona/Wyłączona N/D 
Włącza lub wyłącza drugi stopień zabezpieczenia nadnapięciowego. 

V>2 Voltage Set 
150/600V 

Dla 110/440V 
odpowiednio 

60/240V 
Dla 110/440V 
odpowiednio 

185/740V 
Dla 110/440V 
odpowiednio 

1/4V 
Dla 110/440V 
odpowiednio 

Ustawienie pobudzenia dla drugiego stopnia zabezpieczenia nadnapięciowego. 
V>2 Time Delay 5s 0 100 0,01s 
Ustawienie opóźnienia zadziałania dla niezależnego czasowo członu nadnapięciowego drugiego 
stopnia. 
 
 

1.2.14 Zabezpieczenie częstotliwościowe 
 
Przekaźnik zabezpieczający posiada czterostopniowe zabezpieczenie 
podczęstotliwościowe oraz dwustopniowe zabezpieczenie nadczęstotliwościowe 
ułatwiające odłączanie obciążeń i przywracanie stanu poprzedniego. Stopnie 
podczęstotliwościowe mogą być opcjonalnie blokowane warunkiem bieguna martwego 
(otwarciem wyłącznika). 
 

Tekst menu Ustawienie domyślne Zakres nastaw Wielkość 
kroku Min. Maks. 

ZAB. CZĘST. GRUPA 1 
PODCZĘSTOTLIWOŚCIOWE 
F<1 Status Włączone Załączony/Wyłączony N/D 
Włącza lub wyłącza drugi stopień zabezpieczenia podczęstotliwościowego 
F<1 Setting 49,5 Hz  45Hz 65Hz 0,01Hz  
Ten parametr ustala próg pobudzenia dla pierwszego stopnia zabezpieczenia 
podczęstotliwościowego. 
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Tekst menu Ustawienie 
domyślne 

Zakres nastaw Wielkość 
kroku Min. Maks. 

F<1 Time Delay 4s 0s 100s 0,01s 
Ten parametr ustala minimalne opóźnienie zadziałania dla pierwszego stopnia 
zabezpieczenia podczęstotliwościowego. 
F<2 Status 
(same as stage1) Wyłączony Załączony/Wyłączony N/D 

F<3 Status 
(same as stage1) Wyłączony Załączony/Wyłączony N/D 

F<4 Status (same as 
stage1) Wyłączony Załączony/Wyłączony N/D 

F< Function Link 0000   

Bit 0 = F<1 
Blokada bieguna 
martwego Bit 1 = 
F<2 
Blokada bieguna 
martwego Bit 2 = 
F<3 
Blokada bieguna 
martwego Bit 3 = 
F<4 
Blokada bieguna 
martwego 

Ustawienia określające, czy sygnały bieguna martwego blokują człony 
podczęstotliwościowe. 
NADCZĘSTOTLIWOŚCIOWE 
F>1 Status Włączone Załączony/Wyłączony N/D 
Parametr włączający lub wyłączający pierwszy stopień zabezpieczenia 
nadczęstotliwościowego 
F>1 Setting 50,5 Hz  45Hz 65Hz 0,01Hz  
Ten parametr ustala próg pobudzenia dla pierwszego stopnia zabezpieczenia 
nadczęstotliwościowego. 
F>1 Time Delay 2s 0s 100s 0,01s 
Ten parametr ustala minimalne opóźnienie zadziałania dla pierwszego stopnia 
zabezpieczenia nadczęstotliwościowego. 
F>2 Status (same as 
stage1 above) 

Wyłączony Załączony/Wyłączony N/D 

 
 

1.2.15 Zabezpieczenie na wypadek awarii wyłącznika oraz zabezpieczenie podprądowe 
 
Składa się ono z dwustopniowej funkcji usterki wyłącznika, która może być uruchamiana 
przez: 
 

• Zabezpieczenia prądowe 

• Zabezpieczenia napięciowe 

• Zewnętrzne urządzenia zabezpieczające. 

 
Dla zabezpieczeń prądowych, warunek kasowania zależy od zadziałania 
podprądowego, określającego, że wyłącznik został otwarty. 
 
Dla zabezpieczeń innych, niż prądowe, kryteria kasowania mogą być wybrane przez 
ustawienie określające warunek usterki wyłącznika. 
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Do informowaniu o przerwaniu zwarcia lub prądu obciążenia przez bieguny wyłącznika, 
gdy taka informacja jest wymagana, powszechnie stosuje się niskonastawne elementy 
podprądowe przekaźników zabezpieczających. 
 

Tekst menu Ustawienie domyślne Zakres nastaw Wielkość 
kroku Min. Maks. 

USTERKA CB i Ι< GRUPA 1 
USTERKA 
WYŁĄCZNIKA Podnagłówek 

CB Fail 1 Status  Włączone Załączony/Wyłączony 
Parametr służący do włączania lub wyłączania pierwszego stopnia funkcji detekcji nieprawidłowego 
zadziałania wyłącznika. 
CB Fail 1 Timer 0,2 s  0s 10s 0,01s 
Ustawienie timera zabezpieczenia na wypadek usterki wyłącznika stopnia 1, w trakcie którego 
wykryte musi wystąpić warunek inicjujący. 
CB Fail 2 Status Wyłączony Załączony/Wyłączony 
Parametr służący do włączania lub wyłączania drugiego stopnia funkcji detekcji nieprawidłowego 
zadziałania wyłącznika. 
CB Fail 2 Timer 0,4s 0s 10s 0,01s 
Ustawienie timera zabezpieczenia na wypadek usterki wyłącznika stopnia 2, w trakcie którego 
wykryte musi wystąpić warunek inicjujący. 
Volt Prot. Reset Wyłącznik otwarty i Ι< Ι< Tylko, Wył. otwarty i Ι<, Reset zab. i Ι< 
Ustawienie wskazujące człony, które zresetują czas detekcji nieprawidłowego zadziałania 
wyłącznika dla funkcji zabezpieczenia napięciowego inicjowanej warunkami awarii wyłącznika. 
Ext Prot Reset  Wyłącznik otwarty i Ι< Ι< Tylko, Wył. otwarty i Ι<, Reset zab. i Ι< 
Ustawienie wskazujące człony, które zresetują czas detekcji nieprawidłowego zadziałania 
wyłącznika dla zewnętrznej funkcji zabezpieczenia inicjowanej warunkami awarii wyłącznika. 
PODPRĄDOWE Podnagłówek 

Ι< Current Set 0,1Ιn 0,02Ιn 3,2Ιn 0,01Ιn 
Ustawienie określające prąd resetowania zabezpieczenia CBF dla inicjowania zabezpieczenia CBF 
bazującego na zabezpieczeniu nadprądowym. 
ΙN< Current Set 0,1Ιn 0,02Ιn 3,2Ιn 0,01Ιn 
Ustawienie określające prąd resetowania zabezpieczenia CBF dla inicjowania zabezpieczenia CBF 
bazującego na zabezpieczeniu ziemnozwarciowym. 
ΙSEF< Current 0,02Ιn 0,001Ιn 0,8Ιn 0,0005Ιn 
Ustawienie określające prąd resetowania zabezpieczenia CBF dla inicjowania zabezpieczenia CBF 
bazującego na czułym zabezpieczeniu ziemnozwarciowym (SEF). 
ZABLOKOWANE 
ZABEZPIECZENIE 
NADPRĄDOWE 
(BLOCKED O/C) 

Podnagłówek 

Remove Ι> Start Wyłączony Załączony/Wyłączony 
Ustawienie jest wykorzystywane do usuwania uruchomień, spowodowanych przez człony 
nadprądowe po upływie czasu usterki wyłącznika. Uruchomienie jest anulowane, gdy komórkę 
ustawiono na włączoną. 

Remove ΙN> Start Wyłączony Załączony/Wyłączony 
Ustawienie jest wykorzystywane do usuwania uruchomień, spowodowanych przez człony 
ziemnozwarciowe po upływie czasu usterki wyłącznika. Uruchomienie jest anulowane, gdy komórkę 
ustawiono na włączoną. 
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1.2.16 Nadzór (PN oraz PP) 

 
Funkcja monitoringu przekładnika napięciowego wewnątrz przekaźnika zostaje 
uruchomiona w momencie wykrycia składowej kolejności przeciwnej (nps) napięcia przy 
braku składowej kolejności przeciwnej prądu. 
Funkcja nadzoru przekładnika jest uruchamiana w momencie wykrycia składowej 
zerowej prądu przy braku odpowiadającej jej wyznaczonej składowej zerowej napięcia, 
która normalnie by jej towarzyszyła. 
 

Tekst menu Ustawienie 
domyślne 

Zakres nastaw Wielkość 
kroku Min. Maks. 

NADZÓR GRUPA 1 
VT SUPERVISION  Podnagłówek 
VTS Status Blokowanie Blokowanie / Wskazanie 
Ten parametr określa, która z następujących operacji zostanie wykonana w momencie detekcji VTS. 

- VTS skonfigurowany jedynie do alarmowania, 

- Opcjonalne blokowanie zależnych napięciowo członów zabezpieczających. 

- opcjonalne przekształcanie kierunkowego zabezpieczenia nadprądowego na zabezpieczenia 
niekierunkowe (dostępne jedynie w ustawieniach trybu blokującego). Ustawienia te znajdują się  
w komórce powiązania funkcji, w kolumnie menu odpowiedniego elementu zabezpieczającego. 
VTS Reset Mode Ręczny Ręczny/Auto 
Blok VTS zostanie zablokowany po ustawionym przez użytkownika opóźnieniu czasowym „VTS Zwłoka 
czasowa”. Dla zablokowanego sygnału dostępne są dwie metody resetujące. Pierwsza to metoda 
ręczna, za pośrednictwem interfejsu panelu przedniego (lub połączenia zdalnego) i druga  
w przypadku wybrania trybu „auto”, pod warunkiem usunięcia przyczyn zadziałania VTS  
i przywrócenia napięć trójfazowych do poziomu wyższego od opisanych wcześniej ustawień fazowego 
detektora poziomu na dłużej niż 240 ms. 
VTS Time Delay 5s 1s 10s 0,1s 
Ten parametr ustala zwłokę zadziałania członu po wykryciu warunku nadzoru napięcia. 
VTS Ι> Inhibit 10Ιn 0,08Ιn 32Ιn 0,01Ιn 
Ten parametr służy do opcji pominięcia blokowania funkcji VTS w sytuacji zwarcia w instalacji, 
objawiającego się wystąpieniem składowej kolejności przeciwnej prądu, o wartości przekraczającej 
wartość ustawioną dla wyzwolenia logiki VTS. 
VTS Ι2> Inhibit 0,05Ιn 0,05Ιn 0,5Ιn 0,01Ιn 
Ten parametr służy do opcji pominięcia blokowania funkcji VTS w sytuacji zwarcia w instalacji, 
objawiającego się wystąpieniem składowej kolejności przeciwnej prądu, o wartości przekraczającej 
wartość ustawioną dla wyzwolenia logiki VTS. 
CT SUPERVISION  Podnagłówek 
CTS Status Wyłączony Załączony/Wyłączony N/D 
Włącza lub wyłącza drugi stopień członu nadzoru przekładnika prądowego. 

CTS VN< Inhibit 
5/20V 

Dla 110/440V 
odpowiednio 

0,5/2V  
Dla 

110/440V 
odpowiednio 

22/88V 
Dla 

110/440V 
odpowiednio 

0,5/2V  
Dla 

110/440V 
odpowied

nio 
Ten parametr jest wykorzystywany do blokowania funkcji CTS w przypadku, gdy składowa zerowa 
napięcia przekroczy ustawioną tu wartość progową. 
CTS ΙN> Set 0,1Ιn 0,08 x Ιn  4 x Ιn 0,01 x Ιn  
Ten parametr służy do określenia poziomu składowej zerowej prądu, wymaganego dla zadziałania 
funkcji monitoringu przekładnika prądowego. 
CTS Time Delay 5 0s 10s 1s 
Ten parametr ustala zwłokę zadziałania członu po wykryciu warunku nadzoru przekładnika prądowego. 
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1.2.17 Lokalizator zwarć 

 

Tekst menu Ustawienie 
domyślne 

Zakres nastaw Wielkość kroku Min. Maks. 
FAULT LOCATOR  
GROUP 1 
Line Length (miles) 10 0,005 621 0,005 

Ustawienie dla procentowej wartości długości linii. Odległość do zwarcia może być podawana w 
kilometrach, milach, wartości impedancji lub procentowej długości linii. 
Line Impedance 6 0,1 250 0,01 
Za pomocą tego parametru ustawia się impedancję dla składowej kolejności zgodnej dla linii 
zasilającej. 
Line Angle 70 20 85 1 
Za pomocą tego parametru ustawia się kąt impedancji dla składowej kolejności zgodnej dla linii 
zasilającej. 
KZN Residual 1 0 7 0,01 

Parametr ten służy do ustawienia współczynnika kompensacji szczątkowej. Wartość oraz kąt 
kompensacji impedancji szczątkowej oblicza się wg następującego równania: 

 
 
KZN Res. Angle 0  –90  90  1 
Parametr ten służy do ustawienia kąta współczynnika kompensacji szczątkowej. 

 
 

1.2.18 Kontrole systemowe (Funkcja kontroli synchronizmu) 
 
P14x posiada dwustopniową funkcję kontroli synchronizacji, która może być ustawiana 
niezależnie. 
 

Tekst menu Ustawienie 
domyślne 

Zakres nastaw Wielkość kroku Min. Maks. 
KONTROLE SYSTEMOWE GRUPA 1 
MONITOROWANIE 
NAPIĘCIA Podnagłówek 

Live Voltage 32V 
1/22V 
Dla 110/440V 
odpowiednio 

132/528V 
Dla 110/440V 
odpowiednio 

0,5/2V  
Dla 110/440V 
odpowiednio 

Określa minimalny próg napięcia, powyżej którego linia lub szyna jest uznawana za "Pod 
napięciem". 

Dead Voltage 13V 
1/22V 
Dla 110/440V 
odpowiednio 

132/528V 
Dla 110/440V 
odpowiednio 

0,5/2V  

Określa minimalny próg napięcia, powyżej którego linia lub szyna jest uznawana za "Brak 
napięcia". 
KONTROLA SYNCHR. Podnagłówek 
Stage 1 Włączone Załączony/Wyłączony 
Parametr służący do włączania lub wyłączania pierwszego stopnia członu kontr. synchr.. 
CS1 Phase Angle 20,00° 5° 90° 1° 
Ustawienia, które określa maksymalną różnicę kąta fazowego pomiędzy napięciem po stronie linii 
oraz po stronie szyny, aby kontrola kąta fazowego dla pierwszego stopnia członu kontroli 
synchronizmu zwróciła wynik pozytywny. 
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Tekst menu Ustawienie domyślne Zakres nastaw Wielkość 

kroku Min. Maks. 
CS1 Slip Control Częstotliwość Częstotliwość/Oba/Czas/Brak 
Ustawienie, określające czy kontrola poślizgu korzysta z kryteriów wyłącznie częstotliwości, 
częstotliwości + licznika czasu lub tylko licznika czasu, do określenia warunku pierwszego stopnia 
kontroli synchronizmu. 
 
Jeśli wybrano kontrolę poślizgu na podstawie licznika czasu lub częstotliwości + licznika czasu, 
kombinacja kąta fazowego oraz ustawień licznika czasu określa maksymalny poślizg częstotliwości, 
obliczany jako: 
  

 Hz. Dla Kontrola synchr. lub 
gdzie 
A  = ustawienie kąta fazowego (º) 
T = ustawienie timera poślizgu (w sekundach) 
Przykładowo, w przypadku gdy kąt fazowy pierwszego stopnia kontroli synchronizmu ustawiony jest 
na 30º na 3,3 s, wektor „poślizgowy” musi pozostać w zakresie ÷30º w stosunku do wektora 
wzorcowego przez przynajmniej 3,3 sekundy. A zatem wyjście kontroli synchronizmu nie zostanie 
wystawione, jeżeli poślizg jest większy niż 2 x 30º przez czas 3,3 sekundy. 
 Wykorzystując równanie: 2 x 30 ÷ (3,3 x 36 
0) = 0,0505 Hz (50,5 mHz). 
Jeżeli wybrano kontrolę poślizgu bazującą zarówno na częstotliwości jak i na timerze, częstotliwość 
poślizgowa musi być mniejsza zarówno od nastawy Częst. poślizgu, jak i wartości determinowanej 
nastawami kąta fazowego i timera. 
  
Jeśli poślizg jest kontrolowany przez częstotliwość, aby został wydany sygnał wyjściowy, poślizg 
musi być jedynie mniejszy, od ustawionej wartości Częst. poślizgu. 
  
CS1 Slip Freq. 50mHz 10mHz 1Hz 10mHz 
Określa maksymalną różnicę częstotliwości, pomiędzy napięciem linii a szyny dla pierwszego 
stopnia członu kontroli synchronizmu, dla spełnienia warunku poślizgu częstotliwości. 
CS1 Slip Timer 1s 0s 99s 0,01s 
Ustawienie minimalnego opóźnienia zadziałania dla pierwszego stopnia członu kontroli synchr. 

Stopień 2 Włączone Załączone lub 
Wyłączone   

Parametr służący do włączania lub wyłączania drugiego stopnia członu kontr. synchr.. 
CS2 Phase Angle 20,00°  5° 90° 1° 
Ustawienia, które określa maksymalną różnicę kąta fazowego pomiędzy napięciem po stronie linii 
oraz po stronie szyny, aby kontrola kąta fazowego dla drugiego stopnia członu kontroli 
synchronizmu zwróciła wynik pozytywny. 
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Tekst menu Ustawienie domyślne Zakres nastaw Wielkość 

kroku Min. Maks. 

CS2 Slip Control Częstotliwość 
Częstotliwość/Częst. + Czas/Częst. + Komp./ 
Timer/Brak 

Ustawienie, określające czy kontrola poślizgu korzysta z kryteriów wyłącznie częstotliwości, 
częstotliwości + licznika czasu lub tylko licznika czasu, do określenia warunku pierwszego stopnia 
kontroli synchronizmu. 
 
Jeżeli wybrano kontroli poślizgu bazującej na timerze lub zarówno na częstotliwości jak i na 
timerze, kombinacja ustawień kąta fazowego oraz timera determinuje efektywną maksymalną 
częstotliwość poślizgową, wyliczaną w sposób następujący: 

 Hz. dla kontr. synchr. 2 lub  
 
gdzie 
A = ustawienie kąta fazowego (º) 
T = ustawienie timera poślizgu (w sekundach) 

W przypadku, gdy 2, kąt fazowy drugiego stopnia kontroli synchronizmu ustawiony jest na 10º 
a timer na 0,1 s, wektor poślizgowy powinien pozostać w zakresie 10 º w stosunku do wektora 
wzorcowego, przy malejącym kącie, przez czas 0,1 s. Gdy kąt minie zero stopni i zacznie 
wzrastać, wyjście kontroli synchronizacji jest blokowane. A zatem wyjście kontroli synchronizmu 
nie zostanie wystawione, jeżeli poślizg jest większy niż 10ºprzez czas 0,1 sekundy. 
Wykorzystując poniższe równanie: 10 ÷ (0,1 x 360) = 0,278 Hz (278 mHz). 
Jeżeli wybrano kontroli poślizgu bazującej zarówno na częstotliwości jak i na timerze, częstotliwość 
poślizgowa musi być mniejsza zarówno od nastawy Częst. poślizgu jak i wartości determinowanej 
nastawami kąta fazowego i timera. 
Jeśli poślizg jest kontrolowany przez częstotliwość, aby został wydany sygnał wyjściowy, poślizg 
musi być jedynie mniejszy, od ustawionej wartości Częst. poślizgu. 
 

Ustawienie „Freq. + Comp.” (Częstotliwość + kompensacja czasu zamknięcia wyłącznika) 
modyfikuje drugi stopień 
 funkcji kontroli synchronizmu w celu uwzględnienia czasu zamknięcia wyłącznika. Mierząc 
częstotliwość poślizgu i wykorzystując ustawienie "CB Close Time" jako odniesienie, przekaźnik 
wyda polecenie zamknięcia, aby wyłącznik zamknął się, gdy chwilowy kąt poślizgu jest równy 
nastawie “CS2 phase angle” W przeciwieństwie do Kontr. synchr. 1, Kontr. synchr. 2 dopuszcza 
zamknięcie wyłącznie dla zmniejszających się kątów poślizgu, w związku z czym wyłącznik 
powinien zawsze być zamykany w zakresie granic,  
określonych przez Kontr. synchr. 2. 
CS2 Slip Freq. 50mHz 10mHz 1Hz 10mHz 
Ustawienie częstotliwości poślizgu dla drugiego stopnia członu kontroli synchr. 
CS2 Slip Timer 1s 0s 99s 0,01s 
Ustawienie timera poślizgu dla drugiego stopnia Kontroli synchr.   

CS Undervoltage 
54/216V 

Dla 110/440V 
odpowiednio 

10/40V 
Dla 110/440V 
odpowiednio 

132/528V 
Dla 110/440V 
odpowiednio 

0,5/2V  
Dla 

110/440V 
odpowiednio 

Określa podnapięciową wartość progową, od której musi być wyższe napięcie linii oraz szyny, dla 
spełnienia warunku Kontroli Synchr., jeśli wybrano w komórce "CS Voltage Block". 

CS Overvoltage 
130/520V 

Dla 110/440V 
odpowiednio 

60/240V 
Dla 110/440V 
odpowiednio 

185/740V 
Dla 110/440V 
odpowiednio 

0,5/2V  
Dla 

110/440V 
odpowiednio 

Określa nadnapięciową wartość progową, od której musi być niższe napięcie linii oraz szyny, dla 
spełnienia warunku Kontroli Synchr., jeśli wybrano w komórce "CS Voltage Block CS Blokada 
napięciowa". 
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Tekst menu Ustawienie 

domyślne 
Zakres nastaw Wielkość 

kroku Min. Maks. 

CS Diff. Voltage 

6.5/26V 
For 
110/440V 
respectively 

1/4V 
For 

110/440V 
respectively 

132/528V 
For 

110/440V 
respectively 

0.5/2V 
For 
110/440V 
respectively 

Określa wartość progową amplitudy napięć pomiędzy linią a szyną, od której musi być niższa 
różnica napięć linii oraz szyny, dla spełnienia warunku Kontroli Synchr., jeśli wybrano w komórce 
"CS Voltage Block CS Blokada napięciowa". 

CS Voltage Block V< 
V</V>/Vida.>/V< and V>/V< and 
Vida.>/V> and Vida.>/V< V> and 
Vida.>/None 

Określa, czy wartości progowe podnapięciowe, nadnapięciowe oraz różnicy napięć dla napięć linii 
oraz szyny muszą być utrzymane, w celu spełnienia warunków Kontroli Synchr. 
ROZDZIAŁ INSTALACJI Podnagłówek 
SS Status Enabled Enabled or Disabled 
Ustawienie włączania lub wyłączania funkcji rozdziału instalacji. 
SS Phase Angle 120° 90° 175° 1° 
Ustawienie, które określa maksymalną różnicę kąta fazowego pomiędzy napięciem strony linii a 
napięciem strony szyny, która musi zostać przekroczona, aby zaistniał stan rozdziału instalacji. 
SS Under V Block Enabled  Enabled or Disabled 
Aktywuje kryterium blokowania podnapięciowego 

SS 
Undervoltage 

54/216V 
For 
110/440V 
respectively 

10/40V 
For 
110/440V 
respectively 

132/528V 
For 
110/440V 
respectively 

0.5/2V 
For 
110/440V 
respectively 

Ustawienie, które określa wartość progową podnapięcia, powyżej której musi znajdować się napięcie 
strony linii oraz strony szyny, aby zaistniał stan rozdziału instalacji. 
 
SS Timer 1s 0s 99s 0,01s 
Wyjście rozdziału instalacji pozostaje wystawione przez cały czas istnienia warunku rozdziału 
instalacji lub też przez minimalny okres ustawiony na timerze rozdziału instalacji (System Split 
Timer), w zależności od tego, który z tych czasów nich jest dłuższy. 
CB Close Time 50ms 0s 0,5s 1ms 
Ustawienie czasu zamknięcia wyłącznika, wykorzystywane dla kryterium drugiego stopnia Kontroli 
Synchr., dla kompensacji czasu zamknięcia wyłącznika, jeśli taką wybrano. 

 
 

1.2.19 Funkcja SPZ (tylko dla P142/3/4/5). 
 
P14x uruchamia samoczynne ponowne załączanie przy zwarciach dla zabezpieczeń 
nadprądowych, ziemnozwarciowych oraz SEF. SPZ będzie zablokowane dla zwarć od 
innych zabezpieczeń (napięciowe, częstotliwościowe, termiczne, itp.). 
 
Poniżej przedstawiono ustawienia przekaźnika dla funkcji SPZ, które muszą być 
skonfigurowane wraz z ustawieniami sterowania wyłącznika. Przedstawiono dostępne 
zakresy ustawień oraz wartości domyślne: 
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Tekst menu Ustawienie 

domyślne 
Zakres nastaw Wielkość 

kroku Min. Maks. 
SPZ GRUPA 1 

AR Mode Select Tryb komendy Tryb komendy/Tryb impulsowy 

Jeśli wejście logiczne linii pod napięciem jest w stanie wysokim, wówczas SPZ jest wyłączane i 
są stosowane pewne określone ustawienia dla linii pod napięciem. Gdy brak sygnału linii pod 
napięciem: 

TRYB KOMENDY: Auto/Ręcznie wybierane w komórce komendy “Auto-reclose Mode 
Auto-reclose Mode”. 

TRYB NAST. OPTO: Określenie, czy SPZ działa czy nie na podstawie wejścia opto, połączonego 
z odpowiednim sygnałem wejściowym trybu Auto. 

TRYB NAST. UŻYTK.: Określa tryb SPZ poprzez zdalny sygnał wejściowy. Jeśli wejście zdalne 
jest w stanie wysokim, komórka komendy trybu SPZ sterowania wyłącznika jest wykorzystywana 
do wyboru trybu pracy Auto lub Ręcznego. Jeśli wejście zdalne jest w stanie niskim, zachowuje 
się zgodnie z nastawą NAST.OPTO (zgodnie z sygnałem wejścia Auto). 

TRYB NAST. IMPULS.: Określa tryb SPZ poprzez zdalne sygnały wejściowe. Jeżeli stan sygnału 
zdalnego jest wysoki, tryb pracy jest przełączany pomiędzy automatycznym oraz 
nieautomatycznym przy zboczu opadającym impulsów wejściowych trybu Auto. Impulsy są 
generowane przez system SCADA. 

Jeśli wejście zdalne jest w stanie niskim, zachowuje się zgodnie z nastawą NAST.OPTO (zgodnie 
z sygnałem wejścia Auto). 

Uwaga: Tryb Auto = SPZ działa oraz tryb ręczny = SPZ nie 
działa, a ochrona natychmiastowa jest zablokowana. 

Number of Shots 1 1 4 1 
Określa liczbę prób SPZ/cykli dla wyłączeń członów nadprądowych i ziemnozwarciowych. 

Number of SEFShots 0 0 4 1 
Określa liczbę prób SPZ/cykli dla wyłączeń członu czułego ziemnozwarciowego.  
Sequence Co-ord. Wyłączony Aktywne/nieaktywne N/D 
Ten parametr służy do włączania funkcji koordynacji sekwencyjnej gwarantującej właściwe 
stopniowanie zabezpieczeń między urządzeniami generującymi sygnał ponawiania zamykania 
znajdującymi się po stronie sieci lub po stronie pola dopływowego. 
Sygnał uruchamiający zabezpieczenie główne lub zabezpieczenie SEF wskazuje na obecność 
prądu zwarciowego, licznik sekwencji zwiększa się o jeden krok oraz uruchamia się odmierzanie 
czasu przerwy, bez względu na to czy wyłącznik jest zamknięty czy otwarty. 
Gdy odmierzanie czasu przerwy zostanie zakończone, a stan sygnałów uruchomiających jest 
niski, zostanie zainicjowany timer czasu regeneracyjnego. 
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Tekst menu Ustawienie 

domyślne 
Zakres nastaw Wielkość 

kroku Min. Maks. 
CS AR Immediate Wyłączony Aktywne/nieaktywne N/D 
Aktywne ustawienie “CS AR Immediate” umożliwia natychmiastowe ponowne zamknięcie wyłącznika  
pod warunkiem, że po obu stronach wyłącznika jest napięcie, i że są one zsynchronizowane w 
dowodnym momencie od chwili uruchomienia odmierzania czasu przerwy. Pozwala to na szybsze 
przywracanie obciążenia, ponieważ nie jest wymagane oczekiwanie na zakończenie odmierzania 
czasu przerwy.  
Jeśli “CS AR Immediate” jest wyłączone lub linia oraz szyna nie są równocześnie pod napięciem, 
licznik czasu martwego będzie kontynuował odmierzanie, gdy sygnał “DDB#457:CS AR Immediate " 
(mapowany w PSL) jest wysoki. Funkcja "Dead Time Enabled Czas martwy włączony" może być 
mapowana do wejścia opto, wskazującego, że wyłącznik jest gotowy do pracy, np. zazbrojony itd. 
Mapowanie funkcji "Dead Time Enabled Czas martwy włączony" w PSL zwiększa elastyczność, 
umożliwiając, w razie potrzeby, wyłączenie przez inne warunki, takie jak na przykład “Live Line/Dead 
Bus Linia pod napięciem / brak napięcia na szynie”. Jeśli "Dead Time Enabled Czas martwy 
włączony" nie jest mapowane w PSL, domyślnie jest w stanie wysokim, dzięki czemu czas martwy 
jest odmierzany. 
Dead Time 1 10s 0,01s 300s 0,01s 
Ten parametr służy do określenia czasu martwego dla pierwszego cyklu SPZ. 
Dead Time 2 60s 0,01s 300s 0,01s 
Ten parametr służy do określenia czasu martwego dla drugiego cyklu SPZ. 
Dead Time 3 180s 0,01s 9999s 0,01s 
Ten parametr służy do określenia czasu martwego dla trzeciego cyklu SPZ. 
Dead Time 4 180s 0,01s 9999s 0,01s 
Ten parametr służy do określenia czasu martwego dla czwartego cyklu SPZ. 
CB Healthy Time 5s 0,01s 9999s 0,01s 
Jeżeli po odliczeniu czasu przerwy, poziom sygnału wejściowego CB Healthy CB Gotowy przez 
czas zdefiniowany timerem CB Healthy Time CB Czas działania jest niski, następuje 
zablokowanie SPZ i wyłącznik pozostaje otwarty. 

Start Dead t On 
Kasowanie 
zabezpiecz
enia 

Kasowanie 
zabezpieczenia/wyłączenie CB N/D 

Za pomocą tego parametru określa się czy odmierzanie czasu przerwy ma się rozpocząć, gdy 
wyłącznik został wyzwolony, czy też, gdy wyzwolenie zabezpieczenia zostanie zresetowane.  

tReclaim Extend No Operation (brak 
działania) Brak działania/Dla startu zab. 

Za pomocą tego parametru użytkownik może określić czy timer czasu regeneracyjnego jest 
wstrzymywany przez zestyki uruchamiające zabezpieczenie (tj. czy przekaźnik może powrócić do 
stanu poprzedniego w sytuacji obecności zwarcia, które zostanie usunięte w dużo późniejszym 
czasie).  
 Przy ustawieniu „No Operation Brak działania”, timer czasu regeneracyjnego zostanie 
uruchomiony w chwili zamknięcia wyłącznika i będzie kontynuował odmierzanie do samego końca.  
W przypadku niektórych aplikacji korzystne jest ustawienie “tReclaim Extend” na wartość “On Prot. 
Start (włączenie w momencie uruchomienia zabezpieczenia)”. Funkcja umożliwia wstrzymanie 
czasu regeneracji po ponownym załączeniu wyłącznika przez sygnał uruchomienia głównego 
zabezpieczenia lub sygnały uruchomienia czułego zabezpieczenia ziemnozwarciowego. Sygnał 
uruchomienia zabezpieczenia jest inicjowany przez zadziałanie dowolnego zabezpieczenia, 
wybranego w "Initiate Main AR" w ustawieniach "AR Initiation". 
Reclaim Time 1 180s 1s 600s 0,01s 
Ten parametr służy do określenia czasu regeneracyjnego dla pierwszego cyklu SPZ.  
Reclaim Time 2 180s 1s 600s 0,01s 
Ten parametr służy do określenia czasu regeneracyjnego dla drugiego cyklu SPZ. 
Reclaim Time 3 180s 1s 600s 0,01s 
Ten parametr służy do określenia czasu regeneracyjnego dla trzeciego cyklu SPZ. 
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Tekst menu Ustawienie domyślne Zakres nastaw Wielkość 

kroku Min. Maks. 
Reclaim Time 4 180s 1s 600s 0,01s 
Ten parametr służy do określenia czasu regeneracyjnego dla czwartego cyklu SPZ.  
AR Inhibit Time 5s 0,01s 600s 0,01s 
Przy tym ustawieniu, pobudzenie SPZ jest zablokowane na czas określony w ustawieniu A/R Inhibit Time Czas 
wstrzymania SPZ, odmierzany od chwili ręcznego zamknięcia włącznika. 
AR Lockout Brak blokady Bez blokowania/Blok zab. natychm. N/D 
Zabezpieczenie natychmiastowe może być blokowane, gdy przekaźnik jest zablokowany, przy pomocy tego 
ustawienia.  
EFF Maint. Lock Brak blokady Bez blokowania/Blok zab. natychm. N/D 
Jeżeli nastawa ta jest ustawiona na „Block Inst Pro”, zabezpieczenie szybkie będzie blokowane dla ostatniego 
wyzwolenia wyłącznika przed wystąpieniem blokady. 
 Zabezpieczenie natychmiastowe może zostać zablokowane, aby zagwarantować, że ostatnie wyzwolenie 
wyłącznika przed wystąpieniem blokady, będzie spowodowane zadziałaniem zabezpieczenia rozróżniającego. 
Jest blokowane, gdy licznik blokady dla konserwacji wyłącznika lub blokady na skutek nadmiernej częstotliwości 

zwarć osiągnął wartość o jeden mniejsza od limitu.  
SPZ nie wybrane Brak blokady Bez blokowania/Blok zab. natychm. N/D 
Ten parametr pozwala na blokowanie zabezpieczenia szybkiego, gdy SPZ znajduje się w trybie 
nieautomatycznym.  
Zamykanie ręczne Brak blokady Bez blokowania/Blok zab. natychm. N/D 
Ten parametr służy do blokowania zabezpieczenia szybkiego, gdy wyłącznik zostanie zamknięty ręcznie przy 
braku sekwencji SPZ lub gdy funkcja SPZ jest blokowana.  
Trip 1 Main Brak blokady Bez blokowania/Blok zab. natychm. N/D 
Pozwala to na selektywne blokowanie szybkich członów zabezpieczenia reagującego na zwarcia fazowe, 
doziemne lub zabezpieczenia SEF dla sekwencji wyzwalania wyłącznika.  
Przykładowo, jeśli "Trip 1 Main" jest ustawione na "No Block" oraz "Trip 2 Main" jest ustawione na "Block Inst. 
Prot." szybkie człony zabezpieczenia reagującego na zwarcia fazowe lub doziemne są dostępne dla pierwszego 
wyzwolenia, ale następnie zostaną zablokowane dla drugiego wyzwolenia w trakcie realizacji cyklu SPZ. 
Trip 2 Main 
(as above) Blok zab. natychm. Bez blokowania/Blok zab. natychm. N/D 

Trip 3 Main 
(as above) Blok natychm. zab. Bez blokowania/Blok zab. natychm. N/D 

Trip 4 Main 
(as above) Blok zab. natychm. Bez blokowania/Blok zab. natychm. N/D 

Trip 5 Main 
(as above) Blok zab. natychm. Bez blokowania/Blok zab. natychm. N/D 

Trip 1 SEF 
(as above) Blok zab. natychm.  Bez blokowania/Blok natychm. Zab. N/D 

Pozwala to na selektywne blokowanie szybkich członów zabezpieczenia SEF dla sekwencji wyzwalania 
wyłącznika. Przykładowo, jeśli "Trip 1 SEF" jest ustawione na "No Block" oraz "Trip 2 SEF" jest ustawione na 
"Block Inst. Prot." szybkie człony zabezpieczenia reagującego na zwarcia fazowe lub doziemne są dostępne dla 
pierwszego wyzwolenia, ale następnie zostaną zablokowane dla drugiego wyzwolenia w trakcie realizacji cyklu 
SPZ. 
Trip 2 SEF 
(as above) Blok zab. natychm.  Bez blokowania/Blok zab. natychm.  N/D 

Trip 3 SEF 
(as above) Blok zab. natychm.  Bez blokowania/Blok zab. natychm.  N/D 

Trip 4 SEF 
(as above) Blok zab. natychm.  Bez blokowania/Blok zab. natychm.  N/D 
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Tekst menu Ustawienie domyślne Zakres nastaw Wielkość 

kroku Min. Maks. 

Trip 5 SEF  Blok zab. natychm.  Bez blokowania/Blok zab. 
natychm.  N/D 

Man Close on Flt Blokada Brak blokady/Blokada N/D 
Blokada SPZ jest spowodowana przez zadziałanie zabezpieczenia po zamknięciu ręcznym,  
w trakcie  
"AR Inhibit Time SPZ czas wstrzymania" gdy w ustawieniu "Manual Close on Flt Zamknięcie przy Flt" wybrano 
“Lockout Blokada”. 
Trip AR Inactive Brak blokady Brak blokady/Blokada N/D 
Blokada SPZ może także nastąpić na skutek zadziałania zabezpieczenia, gdy przekaźnik pracuje  
w trybie linia pod napięciem lub trybie nie-auto, a w ustawieniu Trip AR Inactive Wyłączenie SPZ nieaktywne 
wybrana jest wartość „Lockout Blokada”. 

Reset Lockout by User interface 
Interfejs użytkownika/ Wybór 
trybu nieautomatycznego N/D 

Ustawienie służy do włączania/wyłączania resetowania blokady, gdy przekaźnik pracuje w trybie 
nieautomatycznym. 
AR on Man Close Zablokowane Włączony/zablokowane N/D 
Jeżeli ten parametr ma ustawioną wartość „Enabled Włączony”, SPZ może być bezzwłocznie zainicjowana w 
momencie zamknięcia wyłącznika, unieważniając tym samym nastawy parametrów A/R Inhibit Time Czas 
wstrzymania SPZ, Man Close on Flt Ręczne zamknięcie przy Flt oraz Manual Close Zamknięcie ręczne. 
Sys. Check Time 5 0,01  9999 0,01  
INICJACJA CYKLU SPZ Podnagłówek 
AR Skip Shot 1 Wyłączony Załączony/Wyłączony N/D 
Gdy uruchomione, to ustawienie umożliwia zwiększanie wartości licznika sekwencji SPZ o jeden, poprzez sygnał 
wejściowy DDB. Spowoduje to zmniejszenie liczby dostępnych prób SPZ.  
Ι>1 
Ι>2 

Inicjacja głównej funkcji 
SPZ 

Brak działania/inicjowanie 
głównego SPZ N/D 

Ustawienie, określające, czy pierwszy i drugi stopień nadprądowy uruchamiają SPZ. 

Ι>3 
Ι>4 

Inicjacja głównej funkcji 
SPZ 

Brak działania/inicjowanie 
głównego SPZ/Blokada SPZ 

N/D 

Ustawienie, określające, czy trzeci i czwarty stopień nadprądowy uruchamiają SPZ. 

ΙN1>1 
ΙN1>2 

Inicjacja głównej funkcji 
SPZ 

Brak działania/inicjowanie 
głównego SPZ N/D 

Ustawienie określające, czy pierwszy i drugi stopień funkcji ziemnozwarciowej 1 uruchamiają SPZ. 

ΙN1>3 
ΙN1>4 

Brak działania Brak działania/inicjowanie 
głównego SPZ/Blokada SPZ 

N/D 

Ustawienie określające, czy trzeci i czwarty stopień funkcji ziemnozwarciowej 1 uruchamiają SPZ. 
ΙN2>1 
ΙN2>2 

Brak działania Brak działania/inicjowanie 
głównego SPZ N/D 

Ustawienie określające, czy pierwszy i drugi stopień funkcji ziemnozwarciowej 2 uruchamiają SPZ. 

ΙN2>3 
ΙN2>4 

Brak działania Brak działania/inicjowanie 
głównego SPZ/Blokada SPZ 

N/D 

Ustawienie określające, czy trzeci i czwarty stopień funkcji ziemnozwarciowej 2 uruchamiają SPZ. 
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domyślne 
Zakres nastaw Wielkość 

kroku Min. Maks. 

ΙSEF>1 
ΙSEF>2 

Brak działania 
Brak działania/inicjowanie 
głównego SPZ/Inicjowanie 
SPZ SEF/Blokada SPZ 

N/D 

Ustawienie określające, czy pierwszy i drugi stopień czułego członu ziemnozwarciowego uruchamiają SPZ. 

ΙSEF>3 
ΙSEF>4 

Brak działania 
Brak działania/inicjowanie 
głównego SPZ/Inicjowanie 
SPZ SEF/Blokada SPZ 

N/D 

Ustawienie określające, czy trzeci i czwart stopień czułego członu ziemnozwarciowego uruchamiają SPZ. 

YN> GN> BN> Brak działania Brak działania/inicjowanie 
głównego SPZ N/D 

Ustawienie określające, czy zabezpieczenie admitancyjne uruchamia SPZ. 

Ext. Prot. Brak działania Brak działania/inicjowanie 
głównego SPZ N/D 

Ten parametr służy do określenia czy sygnały z zabezpieczeń zewnętrznych mają inicjować SPZ. Musi być to 
określone w kodzie PSL. 
KONTROLE SYSTEMOWE 
AR with Chk. Sync. Wyłączony Załączony/Wyłączony N/D 
Uruchamia SPZ z kontrolą synchronizacji. Umożliwia SPZ wyłącznie, gdy system spełnia ustawienia "Kontr. 
synchr. stopień 1".  
AR with Sys. Sync. Wyłączony Załączony/Wyłączony N/D 
Uruchamia SPZ z kontrolą synchronizacji. Umożliwia SPZ wyłącznie, gdy system spełnia ustawienia "Kontr. 
synchr. stopień 2".  
Live/Dead Ccts. Wyłączony Załączony/Wyłączony N/D 
To ustawienie, gdy aktywne, wystawi sygnał AR Check OK, jeżeli stan sygnału DDB#461 Circuits OK jest 
wysoki. Ten logiczny sygnał DDB jest zwykle powiązany w kodzie PSL z odpowiednią kombinacją sygnałów 
DDB: linia pod napięciem, linia bez napięcia, szyna pod napięciem oraz szyna bez napięcia. SPZ może być 
uruchomione, gdy sygnał DDB#461 będzie aktywny. 
No System Checks Wyłączony Załączony/Wyłączony N/D 
Gdy włączony, parametr ten całkowicie wyłącza kontrolę systemową, tym samym pozwala zainicjować SPZ bez 
wykonywania kontroli systemowej. 
Sys. Chk. on Shot 1 Włączone Załączony/Wyłączony N/D 
Może być wykorzystane do wyłączenia kontroli systemowej przy pierwszym cyklu SPZ. 

 
 

1.2.20 Zabezpieczenie częstotliwościowe zaawansowane 
 

Tekst menu Ustawienie domyślne Zakres nastaw Wielkość 
kroku Min. Maks. 

ZAAWANSOWANE ZAB. CZĘST. GRUPA 1 
Freq Avg. Cycles 5 0 48 1 
Ten parametr określa liczbę cyklów sieci elektroenergetycznej, które są używane w celu 
uśrednienia pomiarów częstotliwości. 
df/dt Avg. Cycles 5 0 48 1 
Ten parametr określa liczbę cyklów sieci elektroenergetycznej, które są używane w celu 
uśrednienia pomiarów prędkości zmian częstotliwości. 
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kroku Min. Maks. 
V<B Status Wyłączony Wyłączone / włączone  

Umożliwia włączenie (aktywowanie) lub dezaktywowanie (wyłączenie) funkcji blokowania 
podnapięciowego członów zabezpieczenia częstotliwościowego.  
V<B Voltage Set 25 V 10 V 120 V 1 V 
Nastawa wzbudzenia dla człony blokady podnapięciowej. Po zadziałaniu, uniemożliwi działanie 
zabezpieczenia częstotliwościowego. 
V<B Measur Mode Faza-faza Międzyfazowy Fazowy 
Ustawia mierzone napięcie wejściowe, które będzie wykorzystywane do blokowania członów 
podnapięciowych.  
V<B Operate Mode Trzy fazy Trzy fazy/Dowolna faza 
Ten parametr określa, które z kryteriów jest wymagane do zadziałania zabezpieczenia 
podnapięciowego (zakłócenia w dowolnej fazie lub we wszystkich trzech fazach). 
Stage 1 Wyłączony Wyłączone / włączone 
Parametr wyłączający lub włączający pierwszy stopień zabezpieczenia częstotliwościowego. 
Stg 1 f+t Status Wyłączony Wyłączny/Pod/Nad 
Parametr wyłączający lub ustawiający pierwszy stopień zabezpieczenia jako pod- lub 
nadczęstotliwościowy.  
Stg 1 f+t Freq 49 Hz 40,1 Hz 69,9 Hz  0,01 Hz  
Ustawienie pobudzenia dla pierwszego stopnia członu zabezpieczenia częstotliwości. 
Stg 1 f+t Time 2 s 0 s 100 s 0,01 s  
Ten parametr ustala zwłokę zadziałania dla pierwszego stopnia zabezpieczenia częstotliwości.  
df/dt+t 1 Status Wyłączony Wyłączony/Ujemna/Dodatnia/Obie 
Parametr wyłączający lub określający kierunek zmian pierwszego stopnia zabezpieczenia df/dt. 
df/dt+t 1 Set 2 Hz/sek.  0,01 Hz/sek.  10 Hz/sek.  0,01 Hz/sek.  
Próg prędkości zmian częstotliwości dla pierwszego stopnia.  
df/dt+t 1 Time 0,5 s  0 s 100 s 0,01 s  
Ten parametr ustala zwłokę zadziałania dla pierwszego stopnia zabezpieczenia prędkości zmian 
częstotliwości.  
Stg 1 f+t Status Wyłączony Wyłączny/Pod/Nad 
Parametr wyłączający lub ustawiający pierwszy stopień zabezpieczenia jako pod- lub 
nadczęstotliwościowy. 
f+df/dt 1 Status: Wyłączony Wyłączony/Ujemna/Dodatnia/Obie 
Parametr wyłączający lub określający kierunek zmian pierwszego stopnia zabezpieczenia 
nadzorowanego prędkości zmian częstotliwości f+df/dt.  
f+df/dt 1 freq 49 Hz 40,1 Hz  69,9 Hz  0,01 Hz  
Nastawa wzbudzenia pierwszego stopnia monitorowanego częstotliwościowo członu prędkości 
zmian częstotliwości. 
f+df/dt 1 df/dt 1 Hz/sek.  0,01 Hz/sek.  10 Hz/sek.  0,01 Hz/sek.  
Próg prędkości zmian częstotliwości monitorowanych częstotliwościowo dla pierwszego stopnia.  
f+Df/Dt 1 Status Wyłączony Wyłączny/Pod/Nad 
Parametr wyłączający lub ustawiający pierwszy stopień zabezpieczenia średniej prędkości zmian 
częstotliwości jako pod- lub nadczęstotliwościowy.  
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Tekst menu Ustawienie domyślne Zakres nastaw Wielkość 
kroku Min. Maks. 

f+Df/Dt 1 freq 49 Hz 40,1 Hz  69,9 Hz  0,01 Hz  
Nastawa wzbudzenia pierwszego stopnia zabezpieczenia średniej prędkości zmian częstotliwości. 
f+Df/Dt 1 Dfreq 1 Hz 0,01 Hz  10 Hz 0,01 Hz  
Zmiana częstotliwości, która musi zostać zarejestrowana w ustawionym czasie dla pierwszego 
stopnia detekcji średniej prędkości zmian częstotliwości. 
f+Df/Dt 1 Dtime 0,5 s  0,02 s  100 s 0,01 s  
Okres czasu, podczas którego prędkość zmian częstotliwości przekracza f+Df/Dt 1 Dczęst., która 
musi być mierzona dla pierwszego stopnia zabezpieczenia prędkości zmian częstotliwości. 
  
Restore 1 Status Wyłączony Wyłączone / włączone 
Ten parametr włącza lub wyłącza pierwszy stopień przywracania obciążenia. 
Restore 1 freq 49,5 Hz  40,1 Hz  69,9 Hz  0,01 Hz  
Wartość progowa pobudzenia dla pierwszego stopnia przywracania obciążenia, po przekroczeniu 
której może rozpocząć się naliczanie czasu związanego z przywracaniem obciążenia. 
Restore 1 time 240 s 0 s 7200 s 0,25 s  
Przedział czasu, w przypadku którego zmierzona częstotliwość musi być wyższa niż nastawa 
częstotliwościowa dla czwartego stopnia przywracania, umożliwiająca przywrócenia obciążenia. 
Holding Timer 1 5 s 1 s 7200 s 1 s 
To ustawienie ustala czas wstrzymywania pierwszego stopnia przywracania obciążenia. 
Stg 1 UV Block Wyłączony Wyłączone / włączone 
Umożliwia włączenie (aktywowanie) lub dezaktywowanie (wyłączenie) funkcji blokady 
podnapięciwej członu przywracania. 
Stage 2 Wyłączony Wyłączone / włączone 
Parametr wyłączający lub włączający drugi stopień zabezpieczenia częstotliwościowego. 
Stg 2 f+t Status Wyłączony Wyłączny/Pod/Nad 
Parametr wyłączający lub ustawiający drugi stopień zabezpieczenia jako pod- lub 
nadczęstotliwościowy.  
Stg 2 f+t Freq 49 Hz 40,1 Hz  69,9 Hz  0,01 Hz  
Ustawienie pobudzenia dla drugiego stopnia członu zabezpieczenia częstotliwości. 
Stg 2 f+t Time 2 s 0 s 100 s 0,01 s  
Ten parametr ustala zwłokę zadziałania dla drugiego stopnia zabezpieczenia częstotliwościowego. 
df/dt+t 2 Status Wyłączony Wyłączony/Ujemna/Dodatnia/Obie 
Parametr wyłączający lub określający kierunek zmian drugiego stopnia zabezpieczenia df/dt. 
df/dt+t 2 Set 2 Hz/sek.  0,01 Hz/sek.  10 Hz/sek.  0,01 Hz/sek.  
Próg prędkości zmian częstotliwości dla drugiego stopnia. 
df/dt+t 2 Time 0,5 s  0 s 100 s 0,01 s  
Ustawienie opóźnienia zadziałania dla drugiego stopnia członu prędkości zmian częstotliwości. 
  
f+df/dt 2 Status Wyłączony Wyłączony/Ujemna/Dodatnia/Obie 
Parametr wyłączający lub określający kierunek zmian drugiego stopnia zabezpieczenia 
monitorowanego napięciowo prędkości zmian częstotliwości. 
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Tekst menu Ustawienie 

domyślne 
Zakres nastaw Wielkość 

kroku Min. Maks. 
f+df/dt 2 freq 49 Hz 40,1 Hz  69,9 Hz  0,01 Hz  
Nastawa wzbudzenia dla drugiego stopnia zabezpieczenia monitorowanego napięciowo prędkości 
zmian częstotliwości. 
f+df/dt 2 df/dt 1 Hz/sek.  0,01 Hz/sek.  10 Hz/sek.  0,01 Hz/sek.  
Próg prędkości zmian częstotliwości monitorowanych częstotliwościowo dla drugiego stopnia.  
f+Df/Dt 2 Status Wyłączony Wyłączny/Pod/Nad 
Parametr wyłączający lub ustawiający drugi stopień zabezpieczenia średniej prędkości zmian 
częstotliwości jako pod- lub nadczęstotliwościowy.  
f+Df/Dt 2 freq 49 Hz 40,1 Hz  69,9 Hz  0,01 Hz  
Nastawa wzbudzenia drugiego stopnia zabezpieczenia średniej prędkości zmian częstotliwości.  
f+Df/Dt 2 Dfreq 1 Hz 0,01 Hz  10 Hz 0,01 Hz  
Zmiana częstotliwości, która musi zostać zarejestrowana w ustawionym czasie dla drugiego 
stopnia detekcji średniej prędkości zmian częstotliwości. 
f+Df/Dt 2 Dtime 0,5 s  0,02 s  100 s 0,01 s  
Okres czasu, w którym prędkość zmian częstotliwości, przekraczająca nastawę f+Df/Dt 2 Dczęst. 
musibyć zmierzona dla drugiego stopnia zabezpieczenia średniej prędkości zmian częstotliwości.  
Restore 2 Status Wyłączony Wyłączone / włączone 
Ten parametr włącza lub wyłącza drugi stopień przywracania obciążenia. 
Restore 2 freq 49,5 Hz  40,1 Hz  69,9 Hz  0,01 Hz  
Nastawa wzbudzenia dla drugiego stopnia przywracania obciążenia, powyżej którego czas 
przywracania zacznie być odmierzany.  
Restore 2 time 240 s 0 s 7200 s 0,25 s  
Przedział czasu, w przypadku którego zmierzona częstotliwość musi być wyższa niż nastawa 
częstotliwościowa dla drugiego stopnia przywracania, umożliwiająca przywrócenia obciążenia. 
Holding Timer 2 5 s 1 s 7200 s 1 s 
To ustawienie ustala czas wstrzymywania drugiego stopnia przywracania obciążenia. 
Stg 2 UV Block Wyłączony Wyłączone / włączone 
Umożliwia włączenie (aktywowanie) lub dezaktywowanie (wyłączenie) funkcji blokowania 
podnapięciowego członów stopnia 2 przywracania obciążenia. 
Stage 3 Wyłączony Wyłączone / włączone 
Parametr wyłączający lub włączający trzeci stopień zabezpieczenia częstotliwościowego. 
Stg 3 f+t Status Wyłączony Wyłączny/Pod/Nad  
Parametr wyłączający lub ustawiający trzeci stopień zabezpieczenia jako pod- lub 
nadczęstotliwościowy. 
Stg 3 f+t Freq 49 Hz 40,1 Hz  69,9 Hz  0,01 Hz  
Ustawienie pobudzenia dla trzeciego stopnia członu zabezpieczenia częstotliwości. 
Stg 3 f+t Time 2 s 0 s 100 s 0,01 s  
Ten parametr ustala zwłokę zadziałania dla trzeciego stopnia zabezpieczenia częstotliwości. 
df/dt+t 3 Status Wyłączony Wyłączony/Ujemna/Dodatnia/Obie 
Parametr wyłączający lub określający kierunek zmian trzeciego stopnia zabezpieczenia df/dt. 
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Tekst menu Ustawienie 

domyślne 
Zakres nastaw Wielkość 

kroku Min. Maks. 
df/dt+t 3 Set 2 Hz/sek.  0,01 Hz/sek.  10 Hz/sek.  0,01 Hz/sek.  
Próg prędkości zmian częstotliwości dla trzeciego stopnia. 
df/dt+t 3 Time 0,5 s  0 s 100 s 0,01 s  
Ten parametr ustala zwłokę zadziałania dla trzeciego stopnia detekcji prędkości zmian 
częstotliwości. 
f+df/dt 3 Status Wyłączony Wyłączony/Ujemna/Dodatnia/Obie 

Parametr wyłączający lub określający kierunek zmian trzeciego stopnia zabezpieczenia 
monitorowanego częstotliwościowo prędkości zmian częstotliwości.  

f+df/dt 3 freq 49 Hz 40,1 Hz  69,9 Hz  0,01 Hz  
Nastawa wzbudzenia trzeciego stopnia monitorowanego częstotliwościowo członu prędkości zmian 
częstotliwości. 
f+df/dt 3 df/dt 1 Hz/sek.  0,01 Hz/sek.  10 Hz/sek.  0,01 Hz/sek.  
Próg monitorowanej częstotliwościowo prędkości zmian częstotliwości dla trzeciego stopnia. 
f+Df/Dt 3 Status Wyłączony Wyłączny/Pod/Nad 
Parametr wyłączający lub ustawiający trzeci stopień zabezpieczenia średniej prędkości zmian 
częstotliwości jako pod- lub nadczęstotliwościowy. 
f+Df/Dt 3 freq 49 Hz 40,1 Hz  69,9 Hz  0,01 Hz  
Nastawa wzbudzenia trzeciego stopnia zabezpieczenia średniej prędkości zmian częstotliwości. 
f+Df/Dt 3 Dfreq 1 Hz 0,01 Hz  10 Hz 0,01 Hz  
Zmiana częstotliwości, która musi zostać zarejestrowana w ustawionym czasie dla trzeciego 
stopnia detekcji średniej prędkości zmian częstotliwości. 
f+Df/Dt 3 Dtime 0,5 s  0,02 s  100 s 0,01 s  

Okres czasu, podczas którego prędkość zmian częstotliwości przekracza f+Df/Dt 3 Dczęst., która 
musi być mierzona dla trzeciego stopnia zabezpieczenia prędkości zmian częstotliwości.  

Restore 3 Status Wyłączony Wyłączone / włączone  

Ten parametr włącza lub wyłącza drugi stopień przywracania obciążenia. 
Restore 3 freq 49,5 Hz  40,1 Hz  69,9 Hz  0,01 Hz  
Ustawienie pobudzenia dla trzeciego stopnia członu przywracania obciążenia, powyżej którego 
czas przywracania zacznie upływać.  
Restore 3 time 240 s 0 s 7200 s 0,25 s  
Przedział czasu, w przypadku którego zmierzona częstotliwość musi być wyższa niż nastawa 
częstotliwościowa dla trzeciego stopnia przywracania, umożliwiająca przywrócenia obciążenia.  
Holding Timer 3 5 s 1 s 7200 s 1 s 
To ustawienie ustala czas wstrzymywania trzeciego stopnia przywracania obciążenia. 
Stg 3 UV Block Wyłączony Wyłączone / włączone 
Włączenie lub wyłączenie blokady podnapięciowej stopnia 3 członu przywracania obciążenia. 
Stage 4 Wyłączony Wyłączone / włączone 
Parametr wyłączający lub włączający czwarty stopień zabezpieczenia częstotliwościowego. 
Stg 4 f+t Status Wyłączony Wyłączny/Pod/Nad 
Parametr wyłączający lub ustawiający czwarty stopień zabezpieczenia jako pod- lub 
nadczęstotliwościowy. 
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Tekst menu Ustawienie domyślne Zakres nastaw Wielkość 

kroku Min. Maks. 
Stg 4 f+t Freq 49 Hz 40,1 Hz  69,9 Hz  0,01 Hz  
Ustawienie pobudzenia dla czwartego stopnia członu zabezpieczenia częstotliwości. 
Stg 4 f+t Time 2 s 0 s 100 s 0,01 s  
Ten parametr ustala zwłokę zadziałania dla czwartego stopnia zabezpieczenia częstotliwościowego. 
df/dt+t 4 Status Wyłączony Wyłączony/Ujemna/Dodatnia/Obie 
Parametr wyłączający lub określający kierunek zmian czwartego stopnia zabezpieczenia df/dt. 
df/dt+t 4 Set 2 Hz/sek.  0,01 Hz/sek.  10 Hz/sek.  0,01 Hz/sek.  
Próg prędkości zmian częstotliwości dla czwartego stopnia. 
df/dt+t 4 Time 0,5 s  0 s 100 s 0,01 s  
Ten parametr ustala zwłokę zadziałania dla czwartego stopnia detekcji prędkości zmian 
częstotliwości. 
  
f+df/dt 4 Status Wyłączony Wyłączony/Ujemna/Dodatnia/Obie 
Parametr wyłączający lub określający kierunek zmian czwartego stopnia zabezpieczenia 
monitorowanego częstotliwościowo prędkości zmian częstotliwości. 
     
f+df/dt 4 freq 49 Hz 40,1 Hz  69,9 Hz  0,01 Hz  
Nastawa wzbudzenia czwartego stopnia monitorowanego częstotliwościowo członu prędkości zmian 
częstotliwości. 
  
f+df/dt 4 df/dt 1 Hz/sek.  0,01 Hz/sek.  10 Hz/sek.  0,01 Hz/sek.  
Próg prędkości zmian częstotliwości monitorowanych częstotliwościowo dla czwartego stopnia. 
f+Df/Dt 4 Status Wyłączony Wyłączny/Pod/Nad 
Parametr wyłączający lub ustawiający czwarty stopień zabezpieczenia średniej prędkości zmian 
częstotliwości jako pod- lub nadczęstotliwościowy. 
  
f+Df/Dt 4 freq 49 Hz 40,1 Hz  69,9 Hz  0,01 Hz  
Nastawa wzbudzenia czwartego stopnia zabezpieczenia średniej prędkości zmian częstotliwości. 
f+Df/Dt 4 Dfreq 1 Hz 0,01 Hz  10 Hz 0,01 Hz  
Zmiana częstotliwości, która musi zostać zarejestrowana w ustawionym czasie dla czwartego stopnia 
detekcji średniej prędkości zmian częstotliwości.  
f+Df/Dt 4 Dtime 0,5 s  0,02 s  100 s 0,01 s  
Okres czasu, w którym prędkość zmian częstotliwości, przekraczająca nastawę f+Df/Dt 2 Dczęst. 
musibyć zmierzona dla czwartego stopnia zabezpieczenia średniej prędkości zmian częstotliwości. 
Restore 4 Status Wyłączony Wyłączone / włączone 
Parametr wyłączający lub włączający drugi stopnień członu przywracania obciążenia. 
Restore 4 freq 49,5 Hz  40,1 Hz  69,9 Hz  0,01 Hz  
Wartość progowa pobudzenia dla czwartego stopnia przywracania obciążenia, po przekroczeniu 
której może rozpocząć się naliczanie czasu związanego z przywracaniem obciążenia. 
 
Restore 4 time 240 s 0 s 7200 s 0,25 s  
Przedział czasu, w przypadku którego zmierzona częstotliwość musi być wyższa niż nastawa 
częstotliwościowa dla czwartego stopnia przywracania, umożliwiająca przywrócenia obciążenia. 
  
Holding Timer 4 5 s 1 s 7200 s 1 s 
To ustawienie ustala czas wstrzymywania czwartego stopnia przywracania obciążenia. 
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Tekst menu Ustawienie domyślne Zakres nastaw Wielkość 

kroku Min. Maks. 
Stg 4 UV Block Wyłączony Wyłączone / włączone  

Umożliwia włączenie (aktywowanie) lub dezaktywowanie (wyłączenie) funkcji blokowania 
podnapięciowego członów stopnia 4 przywracania obciążenia. 
Stage 5 Wyłączony Wyłączone / włączone  

Parametr wyłączający lub włączający piąty stopień zabezpieczenia częstotliwościowego. 
Stg 5 f+t Status Wyłączony Wyłączny/Pod/Nad 
Parametr wyłączający lub ustawiający piąty stopień zabezpieczenia jako pod- lub 
nadczęstotliwościowy. 
Stg 5 f+t Freq 49 Hz 40,1 Hz  69,9 Hz  0,01 Hz  
Ustawienie pobudzenia dla piątego stopnia członu zabezpieczenia częstotliwości. 
Stg 5 f+t Time 2 s 0 s 100 s 0,01 s  
Ten parametr ustala zwłokę zadziałania dla piątego stopnia zabezpieczenia częstotliwości.  
df/dt+t 5 Status Wyłączony Wyłączony/Ujemna/Dodatnia/Obie 
Parametr wyłączający lub określający kierunek zmian piątego stopnia zabezpieczenia df/dt. 
df/dt+t 5 Set 2 Hz/sek.  0,01 Hz/sek.  10 Hz/sek.  0,01 Hz/sek.  
Próg prędkości zmian częstotliwości dla piątego stopnia. 
df/dt+t 5 Time 0,5 s  0 s 100 s 0,01 s  

Ten parametr ustala zwłokę zadziałania dla piątego stopnia zabezpieczenia prędkości zmian 
częstotliwości.   

f+df/dt 5 Status Wyłączony Wyłączony/Ujemna/Dodatnia/Obie 
Parametr wyłączający lub określający kierunek zmian piątego stopnia zabezpieczenia 
monitorowanego napięciowo prędkości zmian częstotliwości. 
f+df/dt 5 freq 49 Hz 40,1 Hz  69,9 Hz  0,01 Hz  
Nastawa wzbudzenia piątego stopnia monitorowanego częstotliwościowo członu prędkości zmian 
częstotliwości. 
f+df/dt 5 df/dt 1 Hz/sek.  0,01 Hz/sek.  10 Hz/sek.  0,01 Hz/sek.  
Próg monitorowanej częstotliwościowo prędkości zmian częstotliwości dla piątego stopnia. 
f+Df/Dt 5 Status Wyłączony Wyłączny/Pod/Nad 
Parametr wyłączający lub ustawiający piąty stopień zabezpieczenia średniej prędkości zmian 
częstotliwości jako pod- lub nadczęstotliwościowy. 
f+Df/Dt 5 freq 49 Hz 40,1 Hz  69,9 Hz  0,01 Hz  
Nastawa wzbudzenia piątego stopnia zabezpieczenia średniej prędkości zmian częstotliwości. 
f+Df/Dt 5 Dfreq 1 Hz 0,01 Hz  10 Hz 0,01 Hz  
Zmiana częstotliwości, która musi zostać zarejestrowana w ustawionym czasie dla piątego 
stopnia detekcji średniej prędkości zmian częstotliwości. 
f+Df/Dt 5 Dtime 0,5 s  0,02 s  100 s 0,01 s  
Okres czasu, podczas którego prędkość zmian częstotliwości przekracza f+Df/Dt 3 Dczęst., która 
musi być mierzona dla piątego stopnia zabezpieczenia średniej prędkości zmian częstotliwości. 
Rate of change of frequency (prędkość zmian częstotliwości) 
Restore 5 Status Wyłączony Wyłączone / włączone 
Parametr wyłączający lub włączający piąty stopnień członu przywracania obciążenia. 
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Tekst menu Ustawienie domyślne Zakres nastaw Wielkość 

kroku Min. Maks. 
Restore 5 freq 49,5 Hz  40,1 Hz  69,9 Hz  0,01 Hz  
Wartość progowa pobudzenia dla piątego stopnia przywracania obciążenia, po przekroczeniu której 
może rozpocząć się naliczanie czasu związanego z przywracaniem obciążenia. 
Restore 5 time 240 s 0 s 7200 s 0,25 s  
Przedział czasu, w którym zmierzona częstotliwość musi być wyższa niż częstotliwość ustawiona 
dla piątego stopnia przywracania obciążenia. 
Holding Timer 5 5 s 1 s 7200 s 1 s 
To ustawienie ustala czas wstrzymywania piątego stopnia przywracania obciążenia. 
Stg 5 UV Block Wyłączony Wyłączone / włączone  

Umożliwia włączenie (aktywowanie) lub dezaktywowanie (wyłączenie) funkcji blokowania 
podnapięciowego członów stopnia 5 przywracania obciążenia. 
Stage 6 Wyłączony Wyłączone / włączone  

Parametr wyłączający lub włączający szósty stopień zabezpieczenia częstotliwościowego. 
Stg 6 f+t Status Wyłączony Wyłączny/Pod/Nad 
Parametr wyłączający lub ustawiający szósty stopień zabezpieczenia jako pod- lub 
nadczęstotliwościowy. 
Stg 6 f+t Freq 49 Hz 40,1 Hz  69,9 Hz  0,01 Hz  
Ustawienie pobudzenia dla szóstego stopnia członu zabezpieczenia częstotliwości. 
Stg 6 f+t Time 2 s 0 s 100 s 0,01 s  
Ten parametr ustala zwłokę zadziałania dla szóstego stopnia zabezpieczenia częstotliwościowego. 
df/dt+t 6 Status Wyłączony Wyłączony/Ujemna/Dodatnia/Obie 
Parametr wyłączający lub określający kierunek zmian szóstego stopnia zabezpieczenia df/dt. 
df/dt+t 6 Set 2 Hz/sek.  0,01 Hz/sek.  10 Hz/sek.  0,01 Hz/sek.  
Próg prędkości zmian częstotliwości dla szóstego stopnia. 
df/dt+t 6 Time 0,5 s  0 s 100 s 0,01 s  
Ten parametr ustala zwłokę zadziałania dla szóstego stopnia detekcji prędkości zmian 
częstotliwości. 
  
f+df/dt 6 Status Wyłączony Wyłączony/Ujemna/Dodatnia/Obie 
Parametr wyłączający lub określający kierunek zmian szóstego stopnia zabezpieczenia 
monitorowanego częstotliwościowo prędkości zmian częstotliwości.  
f+df/dt 6 freq 49 Hz 40,1 Hz  69,9 Hz  0,01 Hz  
Nastawa wzbudzenia szóstego stopnia monitorowanego częstotliwościowo członu prędkości zmian 
częstotliwości. 
  
f+df/dt 6 df/dt 1 Hz/sek.  0,01 Hz/sek.  10 Hz/sek.  0,01 Hz/sek.  
Próg prędkości zmian częstotliwości monitorowanych częstotliwościowo dla szóstego stopnia. 
f+Df/Dt 6 Status Wyłączony Wyłączny/Pod/Nad 
Parametr wyłączający lub ustawiający szósty stopień zabezpieczenia średniej prędkości zmian 
częstotliwości jako pod- lub nadczęstotliwościowy. 
  
f+Df/Dt 6 freq 49 Hz 40,1 Hz 69,9 Hz  0,01 Hz  
Nastawa wzbudzenia dla szóstego stopnia zabezpieczenia średniej prędkości zmian częstotliwości. 
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Tekst menu Ustawienie domyślne Zakres nastaw Wielkość 

kroku Min. Maks. 
f+Df/Dt 6 Dfreq 1 Hz 0,01 Hz  10 Hz 0,01 Hz  
Zmiana częstotliwości, która musi zostać zarejestrowana w ustawionym czasie dla szóstego stopnia 
detekcji średniej prędkości zmian częstotliwości.. 
f+Df/Dt 6 Dtime 0,5 s  0,02 s  100 s 0,01 s  
Okres czasu, w którym prędkość zmian częstotliwości, przekraczająca nastawę f+Df/Dt 6 Dczęst. 
musi być zmierzona dla szóstego stopnia zabezpieczenia średniej prędkości zmian częstotliwości.  
Restore 6 Status Wyłączony Wyłączone / włączone 
Ten parametr włącza lub wyłącza szósty stopień przywracania obciążenia. 
Restore 6 freq 49,5 Hz  40,1 Hz  69,9 Hz  0,01 Hz  
Wartość progowa pobudzenia dla szóstego stopnia przywracania obciążenia, po przekroczeniu której 
może rozpocząć się naliczanie czasu związanego z przywracaniem obciążenia. 
Restore 6 time 240 s 0 s 7200 s 0,25 s  
Przedział czasu, w którym zmierzona częstotliwość musi być wyższa niż częstotliwość ustawiona dla 
szóstego stopnia przywracania obciążenia.  
Holding Timer 6 5 s 1 s 7200 s 1 s 
To ustawienie ustala czas wstrzymywania szóstego stopnia przywracania obciążenia. 
Stg 6 UV Block Wyłączony Wyłączone / włączone  

Umożliwia włączenie (aktywowanie) lub dezaktywowanie (wyłączenie) funkcji blokowania 
podnapięciowego członów stopnia 6 przywracania obciążenia. 
Stage 7 Wyłączony Wyłączone / włączone  

Parametr wyłączający lub włączający siódmy stopień zabezpieczenia częstotliwościowego. 
Stg 7 f+t Status Wyłączony Wyłączny/Pod/Nad 
Parametr wyłączający lub ustawiający siódmy stopień zabezpieczenia jako pod- lub 
nadczęstotliwościowy. 
Stg 7 f+t Freq 49 Hz 40,1 Hz  69,9 Hz  0,01 Hz  
Ustawienie pobudzenia dla siódmego stopnia członu zabezpieczenia częstotliwości. 
Stg 7 f+t Time 2 s 0 s 100 s 0,01 s  
Ten parametr ustala zwłokę zadziałania dla siódmego stopnia zabezpieczenia częstotliwościowego. 
df/dt+t 7 Status Wyłączony Wyłączony/Ujemna/Dodatnia/Obie 
Parametr wyłączający lub określający kierunek zmian siódmego stopnia zabezpieczenia df/dt.  
df/dt+t 7 Set 2 Hz/sek.  0,01 Hz/sek.  10 Hz/sek.  0,01 Hz/sek.  
Próg prędkości zmian częstotliwości dla siódmego stopnia. 
df/dt+t 7 Time 0,5 s  0 s 100 s 0,01 s  
Ten parametr ustala zwłokę zadziałania dla siódmego stopnia detekcji prędkości zmian 
częstotliwości. 
f+df/dt 7 Status Wyłączony Wyłączony/Ujemna/Dodatnia/Obie 
Parametr wyłączający lub określający kierunek zmian siódmego stopnia zabezpieczenia 
monitorowanego napięciowo prędkości zmian częstotliwości. 
f+df/dt 7 freq 49 Hz 40,1 Hz  69,9 Hz  0,01 Hz  
Nastawa wzbudzenia siódmego stopnia monitorowanego częstotliwościowo członu prędkości zmian 
częstotliwości. 
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Tekst menu Ustawienie 

domyślne 
Zakres nastaw Wielkość 

kroku Min. Maks. 
f+df/dt 7 df/dt 1 Hz/sek.  0,01 Hz/sek.  10 Hz/sek.  0,01 Hz/sek.  
Próg monitorowanej częstotliwościowo prędkości zmian częstotliwości dla siódmego stopnia. 
f+Df/Dt 7 Status Wyłączony Wyłączny/Pod/Nad 
Parametr wyłączający lub ustawiający siódmy stopień zabezpieczenia średniej prędkości zmian częstotliwości 
jako pod- lub nadczęstotliwościowy. 
f+Df/Dt 7 freq 49 Hz 40,1 Hz  69,9 Hz  0,01 Hz 
Nastawa wzbudzenia siódmego stopnia zabezpieczenia średniej prędkości zmian częstotliwości.  
f+Df/Dt 7 Dfreq 1 Hz 0,01 Hz  10 Hz 0,01 Hz  
Zmiana częstotliwości, która musi zostać zarejestrowana w ustawionym czasie dla siódmego stopnia detekcji 
średniej prędkości zmian częstotliwości. 
f+Df/Dt 7 Dtime 0,5 s  0,02 s  100 s 0,01 s  
Okres czasu, podczas którego prędkość zmian częstotliwości przekracza f+Df/Dt 7 Dczęst., która musi być 
mierzona dla siódmego stopnia zabezpieczenia średniej prędkości zmian częstotliwości.  
Restore 7 Status Wyłączony Wyłączone / włączone 
Ten parametr włącza lub wyłącza siódmy stopień przywracania obciążenia. 
Restore 7 freq 49,5 Hz  40,1 Hz  69,9 Hz  0,01 Hz  
Wartość progowa pobudzenia dla siódmego stopnia przywracania obciążenia, po przekroczeniu której może 
rozpocząć się naliczanie czasu związanego z przywracaniem obciążenia. 
  
Restore 7 time 240 s 0 s 7200 s 0,25 s  
Przedział czasu, w którym zmierzona częstotliwość musi być wyższa niż częstotliwość ustawiona dla siódmego 
stopnia przywracania obciążenia. 
  
Holding Timer 7 5 s 1 s 7200 s 1 s 
To ustawienie ustala czas wstrzymywania siódmego stopnia przywracania obciążenia. 
Stg 7 UV Block Wyłączony Wyłączone / włączone  

Umożliwia włączenie (aktywowanie) lub dezaktywowanie (wyłączenie) funkcji blokowania podnapięciowego 
członów stopnia 7 przywracania obciążenia. 
Stage 8 Wyłączony Wyłączone / włączone  

Parametr wyłączający lub włączający ósmy stopień zabezpieczenia częstotliwościowego. 
Stg 8 f+t Status Wyłączony Wyłączny/Pod/Nad 
Parametr wyłączający lub ustawiający ósmy stopień zabezpieczenia jako pod- lub nadczęstotliwościowy. 
Stg 8 f+t Freq 49 Hz 40,1 Hz  69,9 Hz  0,01 Hz  
Ustawienie pobudzenia dla ósmego stopnia członu zabezpieczenia częstotliwości. 
Stg 8 f+t Time 2 s 0 s 100 s 0,01 s  
Ten parametr ustala zwłokę zadziałania dla ósmego stopnia zabezpieczenia częstotliwościowego. 
df/dt+t 8 Status Wyłączony Wyłączony/Ujemna/Dodatnia/Obie 
Parametr wyłączający lub określający kierunek zmian ósmego stopnia zabezpieczenia df/dt.  
df/dt+t 8 Set 2 Hz/sek.  0,01 Hz/sek.  10 Hz/sek.  0,01 Hz/sek.  
Próg prędkości zmian częstotliwości dla ósmego stopnia. 
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Tekst menu Ustawienie domyślne Zakres nastaw Wielkość 

kroku Min. Maks. 
df/dt+t 8 Time 0,5 s  0 s 100 s 0,01 s  
Ten parametr ustala zwłokę zadziałania dla ósmego stopnia detekcji prędkości zmian częstotliwości. 
f+df/dt 8 Status Wyłączony Wyłączony/Ujemna/Dodatnia/Obie 
Parametr wyłączający lub określający kierunek zmian ósmego stopnia zabezpieczenia monitorowanego 
napięciowo prędkości zmian częstotliwości. 
f+df/dt 8 freq 49 Hz 40,1 Hz  69,9 Hz  0,01 Hz  
Nastawa wzbudzenia ósmego stopnia monitorowanego częstotliwościowo członu prędkości zmian 
częstotliwości. 
f+df/dt 8 df/dt 1 Hz/sek.  0,01 Hz/sek.  10 Hz/sek.  0,01 Hz/sek.  
Próg monitorowanej częstotliwościowo prędkości zmian częstotliwości dla ósmego stopnia. 
f+Df/Dt 8 Status Wyłączony Wyłączny/Pod/Nad 
Parametr wyłączający lub ustawiający ósmy stopień zabezpieczenia średniej prędkości zmian częstotliwości 
jako pod- lub nadczęstotliwościowy. 
f+Df/Dt 8 freq 49 Hz 40,1 Hz  69,9 Hz  0,01 Hz  
Nastawa wzbudzenia ósmego stopnia zabezpieczenia średniej prędkości zmian częstotliwości. 
f+Df/Dt 8 Dfreq 1 Hz 0,01 Hz  10 Hz 0,01 Hz  
Zmiana częstotliwości, która musi zostać zarejestrowana w ustawionym czasie dla ósmego stopnia detekcji 
średniej prędkości zmian częstotliwości. 
f+Df/Dt 8 Dtime 0,5 s  0,02 s  100 s 0,01 s  
Okres czasu, podczas którego prędkość zmian częstotliwości przekracza f+Df/Dt 8 Dczęst., która musi być 
mierzona dla ósmego stopnia zabezpieczenia prędkości zmian częstotliwości. 
Restore 8 Status Wyłączony Wyłączone / włączone 
Ten parametr włącza lub wyłącza ósmy stopień przywracania obciążenia. 
Restore 8 freq 49,5 Hz  40,1 Hz  69,9 Hz  0,01 Hz  
Wartość progowa pobudzenia dla ósmego stopnia przywracania obciążenia, po przekroczeniu której może 
rozpocząć się naliczanie czasu związanego z przywracaniem obciążenia. 
Restore 8 time 240 s 0 s 7200 s 0,25 s  
Przedział czasu, w przypadku którego zmierzona częstotliwość musi być wyższa niż nastawa częstotliwościowa 
dla ósmego stopnia przywracania, umożliwiająca przywrócenia obciążenia. 
Holding Timer 8 5 s 1 s 7200 s 1 s 
To ustawienie ustala czas wstrzymywania ósmego stopnia przywracania obciążenia. 
Stg 8 UV Block Wyłączony Wyłączone / włączone 
Umożliwia włączenie (aktywowanie) lub dezaktywowanie (wyłączenie) funkcji blokowania podnapięciowego 
członów stopnia 8 przywracania obciążenia. 
Stage 9 Wyłączony Wyłączone / włączone 
Parametr wyłączający lub włączający dziewiąty stopień zabezpieczenia częstotliwościowego. 
Stg 9 f+t Status Wyłączony Wyłączny/Pod/Nad 
Parametr wyłączający lub ustawiający dziewiąty stopień zabezpieczenia jako pod- lub nadczęstotliwościowy. 
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Tekst menu Ustawienie domyślne Zakres nastaw Wielkość 

kroku Min. Maks. 
Stg 9 f+t Freq 49 Hz 40,1 Hz  69,9 Hz  0,01 Hz  
Ustawienie pobudzenia dla ósmego stopnia członu zabezpieczenia częstotliwości. 
Stg 9 f+t Time 2 s 0 s 100 s 0,01 s  
Ten parametr ustala zwłokę zadziałania dla dziewiątego stopnia zabezpieczenia 
częstotliwościowego. 
df/dt+t 9 Status Wyłączony Wyłączony/Ujemna/Dodatnia/Obie 
Parametr wyłączający lub określający kierunek zmian dziewiątego stopnia zabezpieczenia df/dt. 
df/dt+t 9 Set 2 Hz/sek.  0,01 Hz/sek.  10 Hz/sek.  0,01 Hz/sek.  
Próg prędkości zmian częstotliwości dla dziewiątego stopnia.   

df/dt+t 9 Time 0,5 s  0 s 100 s 0.01 s 
Ten parametr ustala zwłokę zadziałania dla dziewiątego stopnia detekcji prędkości zmian 
częstotliwości. 
  
f+df/dt 9 Status Wyłączony Wyłączony/Ujemna/Dodatnia/Obie 
Parametr wyłączający lub włączający dziewiąty stopień zabezpieczenia monitorowanego 
częstotliwościowego prędkości zmian częstotliwości.  
f+df/dt 9 freq 49 Hz 40,1 Hz  69,9 Hz  0,01 Hz  
Nastawa wzbudzenia dziewiątego stopnia monitorowanego częstotliwościowo członu prędkości 
zmian częstotliwości.  
f+df/dt 9 df/dt 1 Hz/sek.  0,01 Hz/sek.  10 Hz/sek.  0,01 Hz/sek.  
Próg prędkości zmian częstotliwości monitorowanych częstotliwościowo dla szóstego stopnia. 
Próg monitorowanej częstotliwościowo prędkości zmian częstotliwości dla dziewiątego stopnia.  
f+Df/Dt 9 Status Wyłączony Wyłączny/Pod/Nad 
Parametr wyłączający lub ustawiający dziewiąty stopień zabezpieczenia średniej prędkości zmian 
częstotliwości jako pod- lub nadczęstotliwościowy.  
f+Df/Dt 9 freq 49 Hz 40,1 Hz  69,9 Hz  0,01 Hz  
Nastawa wzbudzenia dziewiątego stopnia zabezpieczenia średniej prędkości zmian częstotliwości. 
f+Df/Dt 9 Dfreq 1 Hz 0,01 Hz  10 Hz  0,01 Hz  
Zmiana częstotliwości, która musi zostać zarejestrowana w ustawionym czasie dla dziewiątego 
stopnia detekcji średniej prędkości zmian częstotliwości. 
f+Df/Dt 9 Dtime 0,5 s  0,02 s  100 s 0,01 s  
Okres czasu, podczas którego prędkość zmian częstotliwości przekracza f+Df/Dt 9 Dczęst., która 
musi być mierzona dla dziewiątego stopnia zabezpieczenia prędkości zmian częstotliwości. 
  
Restore 9 Status Wyłączony Wyłączone / włączone 
Ten parametr włącza lub wyłącza dziewiąty stopień przywracania obciążenia. 
Restore 9 freq 49,5 Hz  40,1 Hz  69,9 Hz  0,01 Hz  
Wartość progowa pobudzenia dla dziewiątego stopnia przywracania obciążenia, po przekroczeniu 
której może rozpocząć się naliczanie czasu związanego z przywracaniem obciążenia. 
Restore 9 time 240 s 0 s 7200 s 0,25 s  
Przedział czasu, w którym zmierzona częstotliwość musi być wyższa niż częstotliwość ustawiona dla 
dziewiątego stopnia przywracania obciążenia.  
Holding Timer 9 5 s 1 s 7200 s 1 s 
To ustawienie ustala czas wstrzymywania dziewiątego stopnia przywracania obciążenia. 
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Tekst menu Ustawienie domyślne Zakres nastaw Wielkość 

kroku 
Min. Maks. 

Stg 9 UV Block Wyłączony Wyłączone / włączone 
Umożliwia włączenie (aktywowanie) lub dezaktywowanie (wyłączenie) funkcji blokowania podnapięciowego 
członów stopnia 9 przywracania obciążenia. 

 
 
1.3 Integralne ustawienia zabezpieczeń zdalnych 
 
1.3.1 EIA(RS)232 InterMiCOM 

 
‘InterMiCOM’ działa poprzez wyjście fizyczne EIA(RS)232 z tyłu oraz drugą tylną płytkę 
komunikacji. Zapewnia 8 ustawianych niezależnie sygnałów cyfrowych, które mogą być 
przekazywane na końce linii. Zabezpieczenie zdalne InterMiCOM jest ograniczone do 2 
zakończeń. Mapowanie wejścia i wyjścia InterMiCOM musi być wykonane w PSL. 
 

Tekst menu Ustawienie domyślne Zakres nastaw Wielkość kroku 
Min. Maks. 

INTERMiCOM COMMS 
IM Input Status 00000000 
W tej komórce wyświetlany jest status każdego z sygnałów wejściowych InterMiCOM, począwszy od sygnału IM1 z 
prawej. Gdy ustawiony został tryb pętli zwrotnej, wszystkie bity będą wyświetlać zero. 
IM Output Status 00000000 
W tej komórce wyświetlany jest status każdego z sygnałów wyjściowych InterMiCOM. 
Source Address 1 1 10 1 
Parametr unikalnego adresu przekaźnika, który jest kodowany w wysłanym komunikacie InterMiCOM. 
Receive Address 2 1 10 1 
Celem ustawienia adresów jest ustanowienie pary przekaźników, które będą komunikowały się tylko między sobą. 
W przypadku niezamierzonego złego przekierowania kanału lub wystąpienia fałszywego sprzężenia zwrotnego, 
zarejestrowany zostanie błąd, a otrzymane błędne dane zostaną odrzucone. 

Przykładowo, w schemacie o podwójnym zakończeniu, następujące ustawienie adresu będzie prawidłowe: 

Przekaźnik miejscowy: adres źródłowy = 1, otrzymuj adres = 2 

Przekaźnik zdalny: adres źródłowy = 2, otrzymuj adres = 1 
Baud Rate 9600 600, 1200, 2400, 4800, 9600 lub 19200 
Ustawienie prędkości transmisji wyrażonej w liczbie bitów na sekundę. Prędkość będzie odpowiadać możliwościom 
modemu lub pozostałych właściwościom zapewnionego kanału. 
Ch Statistics Widoczne Niewidoczne lub widoczne 
Ustawienia, które pozwalają wyświetlić lub ukryć dane statystyczne kanału na ekranie LCD. Dane statystyczne są 
resetowane w wyniku odłączenia przekaźnika od zasilania lub za pomocą komórki „Kasowanie statystyk”. 
Rx Direct Count 0 
W tej komórce wyświetlana jest liczba poprawnych komunikatów bezpośredniego wyzwalania od momentu 
ostatniego resetowania licznika. 
Rx Perm Count 0 
W tej komórce wyświetlana jest liczba poprawnych komunikatów wyzwalania z przyzwoleniem od momentu 
ostatniego resetowania licznika 
Rx Block Count 0 
W tej komórce wyświetlana jest liczba prawidłowych komunikatów blokowania od momentu ostatniego resetowania 
licznika. 
Rx NewData Count 0 
W tej komórce wyświetlana jest różnych komunikatów (zdarzeń zmian) od momentu ostatniego resetowania 
licznika. 
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Tekst menu Ustawienie domyślne Zakres nastaw Wielkość 
kroku Min. Maks. 

Rx Errored Count 0 
W tej komórce wyświetlana jest liczba odebranych nieprawidłowych komunikatów od momentu 
ostatniego resetowania licznika. 
Lost Messages 0 
W tej komórce wyświetlana jest różnica pomiędzy liczbą komunikatów, które miały być odebrane (na 
podstawie ustawionej prędkości transmisji), a rzeczywistą liczbą odebranych poprawnych 
komunikatów od momentu ostatniego resetowania. 
Elapsed Time 0 
W tej komórce wyświetlany jest czas wyrażony w sekundach od momentu ostatniego resetu licznika. 
Reset Statistics Nie Tak lub Nie 
  
Ch Diagnostics Widoczne Niewidoczne lub widoczne 
Parametr określający, czy kasowanie kanału ma być widoczne czy niewidoczne, zarówno przy 
wyłączaniu przekaźnika, jak i korzystając z diagnostyki na wyświetlaczu. 
Diagnostyka znajduje się w komórce "Reset Statistics Kasowanie statystyk". 
DATA CD Status OK, Usterka lub brak 
Wskazuje kiedy linia DCD (pin 1 na złączu EIA232) znajduje się pod napięciem. 
OK = DCD jest włączone  
FAIL = DCD jest wyłączone 
Brak = karta drugiego tylnego portu nie została zainstalowana 
FrameSync Status OK, Usterka, Brak lub Niedostępne 
Wskazuje, kiedy struktura komunikatu oraz synchronizacja jest prawidłowa.  
FAIL  = synchronizacja została utracona Brak = nie zamocowano płytki drugiego portu 
tylnego 

Niedostępne = wystąpił błąd sprzętowy. 
Message Status OK, Usterka, Brak lub Niedostępne  

Wskazuje, kiedy wartość procentowa odebranych poprawnych komunikatów spadnie poniżej nastawy 
„IM Msg Alarm Lvl Poziom alarmu kom. IM” w czasie trwania alarmu. 
OK = akceptowalny stosunek utraconych komunikatów 
FAIL  = nieakceptowalny stosunek utraconych komunikatów Brak = nie zamocowano płytki 
drugiego portu tylnego 

Niedostępne = wystąpił błąd sprzętowy. 
Channel Status OK, Usterka, Brak lub Niedostępne 
Wskazuje stan kanału komunikacji InterMiCOM 
OK = kanał sprawny 
FAIL = błąd kanału  
Brak  = karta drugiego tylnego portu nie została zainstalowana 
Niedostepne = wystąpił błąd sprzętowy  
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Tekst menu Ustawienie 

domyślne 
Zakres nastaw Wielkość 

kroku Min. Maks. 
IM H/W Status OK, Błąd odczytu, Błąd zapisu lub Brak  
Wskazuje stan sprzętu komunikacji InterMiCOM 
OK = sprzęt InterMiCOM sprawny 
Błąd odczytu lub zapisu = usterka InterMiCOM  
Brak = brak drugiego tylnego portu lub inicjalizacja nie powiodła się. 
Loopback Mode Disabled Disabled, Internal or External 
Parametr pozwalający przetestować kanał InterMiCOM. Po wybraniu parametru „Internal 
Wewętrzny", testowana jest tylko funkcjonalność programowa InterMiCOM, dzięki temu przekaźnik 
otrzyma własne wysyłane dane. Parametr ‘External Zewnętrzny’ umożliwia kontrolę sprzętową 
i programową, poprzez łącze zewnętrzne wymagane do przekazania wysyłanych danych do kanału 
odbioru. 
Podczas normalnego użytkowania tryb pętli zwrotnej musi być wyłączony. 
Test Pattern 11111111 00000000 11111111 - 
Pozwala na bezpośrednie wstawianie określonych statusów bitowych do komunikatu InterMiCOM, 
w celu zastąpienia rzeczywistych danych. Jest to wykorzystywane w celach testowych. 
Loopback Status OK, Usterka lub Niedostępne   

Wskazuje status trybu pętli zwrotnej InterMiCOM 

OK = oprogramowanie (oraz sprzęt) pętli zwrotnej funkcjonuje poprawnie 
FAIL = błąd trybu pętli zwrotnej 
Niedostępne = wystąpił błąd sprzętowy. 
Konfiguracja InterMiCOM 
IM Msg Alarm Lvl 25% 0% 100% 0.1% 
Parametr wykorzystywany do alarmowania w przypadku niskiej jakości kanału. Jeśli w trakcie 
stałego okna 1,6 s stosunek nieprawidłowych komunikatów do całkowitej liczby komunikatów, które 
powinny zostać odebrane (na podstawie ustawienia „Baud Rate Prędkość transmisji”) przekracza 
powyższą wartość progową, wystawiony zostanie alarm „Message Fail Błąd komunikatu”.  
IM1 Cmd Type Blokowanie Wył./Bezpośrednia/Blokowanie 
Parametr określający tryb działania InterMiCOM_1 
Ustawienie odpowiedzi kanału dla tego bitu na "Blocking Blokowanie" umożliwia szybszą 
sygnalizację, natomiast ustawienie parametru "Direct Bezpośredni" oferuje większe 
bezpieczeństwo kosztem szybkości. 
IM1 FallBackMode Ustawienia domyślne Domyślne lub zatrzask  

To ustawienie definiuje status sygnału IM1 w przypadku silnego szumu oraz utraty synchronizacji 
komunikatu. 
Jeśli ustawiono opcję „Latching Blokowanie", ostatni poprawny status IM1 będzie utrzymywany 
do momentu otrzymania nowego poprawnego komunikatu. 
 Jeśli wybrano opcję „Default Domyślne", ustawiony zostanie status IM1, wstępnie zdefiniowany 
przez użytkownika w komórce „IM1 DefaultValue IM1 WartośćDomyślna”. Nowy poprawny 
komunikat zastąpi wartość „IM1 DefaultValue IM1 WartośćDomyślna”, gdy kanał odzyska 
sprawność. 
IM1 DefaultValue 1 0 1 1 
Parametr, który definiuje status awaryjny IM1. 
IM1 FrameSyncTim 0,02 s  0,01s 1,5s 0,01s 
Opóźnienie, po który wprowadzane jest ustawienie „IM1 DefaultValue IM1 DomyślnaWartość”, 
pod warunkiem, że w międzyczasie nie zostanie odebrany żaden poprawny komunikat. 
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Tekst menu Ustawienie 

domyślne 
Zakres nastaw Wielkość 

kroku Min. Maks. 
IM2 to IM4 Komórki, jak dla IM1 powyżej 
IM5 Cmd Type Bezpośredni Wył./Bezpośredni/Dopuszczane 
Ustawienie definiujące tryb operacyjny sygnału InterMiCOM_5. 
Ustawienie odpowiedzi kanału dla tego bitu na "Permissive Dopuszczane" oferuje większą 
zależność, natomiast ustawienie parametru "Direct Bezpośredni" oferuje większe 
bezpieczeństwo. 
IM5 FallBackMode Domyślne Domyślne lub zatrzask 
Jak dla IM1 
IM5 DefaultValue 0 0 1 1 
Parametr, który definiuje status awaryjny IM5 
IM5 FrameSyncTim 0,01s 0,01s 1,5s 0,01s 
Opóźnienie, po którym wprowadzane jest ustawienie „IM5 DefaultValue IM5 
WartośćDomyślna”. 
IM6 to IM8 Komórki, jak dla IM5 powyżej 

 
 

1.4 Ustawienia kontroli i obsługi 
 
Ustawienia kontroli i obsługi stanowią część głównego menu i służą do globalnej 
konfiguracji przekaźników. Uwzględniają one ustawienia podmenu, które są 
szczegółowo opisane poniżej: 
 
− Opcje konfiguracyjne funkcji przekaźnika 

− wyłącznik otwarty/zamknięty 

− ustawienia przekładni przekładnika prądowego (CT) oraz napięciowego (VT), 

− Reset LED 

− grupa ustawień zabezpieczeń aktywnych, 

− ustawienia hasła oraz języka, 

− ustawienia sterowania i nadzoru wyłącznika 

− ustawienia komunikacji, 

− ustawienia pomiarowe, 

− ustawienia rejestracji zdarzeń oraz zwarć, 

− ustawienia interfejsu użytkownika, 

− ustawienia rozruchowe. 

 
1.4.1 System Data (dane systemu): 

Menu dostarcza informacje na temat urządzenia i ogólnego stanu przekaźnika. 
 

Tekst menu Ustawienie 
domyślne 

Zakres nastaw Wielkość 
kroku 

Min. Maks. 

Język Angielski 

Domyślny język urządzenia. Do wyboru dostępny jest angielski, 
francuski, niemiecki, rosyjski, hiszpański. 

Hasło **** 

Hasło domyślne urządzenia. 
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 Tekst menu Ustawienie 

domyślne 
Zakres nastaw Wielkość 

kroku Min. Maks. 
Sys. Fn. Links 0  1 
Paraetr umożliwiający samoczynne kasowanie diody wyzwolenia LED. 
Description MiCOM P145 
Opis przekaźnika w 16 znakach. Może być edytowany. 
Plant Reference MiCOM 
Przypisany opis instalacji, może być edytowany. 
Model Number P145?11A??0430J 
Relay model number. To pole nie może być zmienione. 
Serial Number 149188B 
Relay model number. To pole nie może być zmienione. 
Frequency 50 Hz  10Hz 
Ustawiona częstotliwość przekaźnika. Ustawienie pomiędzy 50 a 60Hz 
Comms. Level 2  

Wyświetlana jest zgodność przekaźnika z komunikacją Courier poziomu 2. 
Relay Address 1  

Ustawiany jest adres pierwszego tylnego portu przekaźnika. 
Plant Status 0000000000000000 
Wyświetla status wyłączników instalacji dla maksymalnie 8 wyłączników. Przekaźnik 
P14x wspiera wyłącznie konfigurację pojedynczego wyłącznika. 
Control Status 0000000000000000 
Niewykorzystany 
Active Group 1 
Wyświetlanie aktywniej grupy ustawień 

CB Trip/Close No Operation (brak 
działania)  

Brak 
działania/ 
Wyzwolenie/ 
Zamknięcie 

Obsługuje komendy wyzwolenia i zamknięcia, pod warunkiem, że są załączone w menu 
sterowania wyłącznikiem (Circuit Breaker Control). 
Software Ref. 1 P145  4__430_A 
Software Ref. 2 P145  4__430_A 
Wyświetlana jest wersja oprogramowania przekaźnika, w tym także protokół i model. 

Wer. oprogramowania 2 jest wyświetlana wyłącznie dla przekaźnika z protokołem IEC 61850 i 
wyświetla wersję oprogramowania karty Ethernet. 
Opto I/P Status 0000000000000000 
Wyświetla status wszystkich zamontowanych izolowanych optycznie wejść. 
Relay O/P Status 0000001000000000 
Wyświetla status wszystkich zamontowanych przekaźników wyjściowych. 
Alarm Status 1 00000000000000000000000000000000 
Pole 32-bitowe nadaje status pierwszych 32 alarmów. Obejmuje alarmy niekonfigurowalne i 
ustawiane przez użytkownika. 
Opto I/P Status 0000000000000000 
Duplikat. Wyświetla status wszystkich izolowanych optycznie wejść. 
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Tekst menu Ustawienie domyślne Zakres nastaw Wielkość 

kroku 
Min. Maks. 

Relay O/P Status 0000001000000000 

Duplikat. Wyświetla status wszystkich przekaźników wyjściowych. 

Alarm Status 1 00000000000000000000000000000000 

Kopia Statusu alarmu 1 powyżej. 

Alarm Status 2 00000000000000000000000000000000 

Określenie kolejnych 32 statusów alarmów. 

Alarm Status 3 00000000000000000000000000000000 

Określenie kolejnych 32 statusów alarmów. Przypisane specjalnie dla alarmów platformy. 

Access Level 2 

Wyświetlany jest aktualny poziom uprawnień. 

Poziom 0 - Hasło nie jest wymagane - Odczyt wszystkich ustawień, alarmów, zapisów zdarzeń 
oraz rejestrów zwarć 

Poziom 1 - Wymagane hasło 1 lub 2 - Jak dla poziomu 0 plus: Polecenia sterujące, np.  
wyłącznik otwórz/zamknij 
Kasowanie stanu zwarcia i alarmów, kasowanie 
diod, usuwanie zdarzeń i rejestrów zwarć 

Poziom 2 - Wymagane hasło 2 - Tak jak dla poziomu 1, plus: Wszystkie pozostałe 
ustawienia 

Password Control 2 0 2 1 

Określa poziom dostępu menu przekaźnika. Opcja ta może być zmieniona jedynie z poziomu 2 
uprawnień. 

Password Level 1 **** 

Pozwala użytkownikowi zmienić hasło poziomu 1. 

Password Level 2 **** 

Pozwala użytkownikowi zmienić hasło poziomu 2. 
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1.4.2 Sterowanie wyłącznikiem 

 
Przekaźnik jest wyposażony w następujące opcje dla sterowania pojedynczym 
wyłącznikiem: 
 

• Lokalne wyzwalanie oraz zamykanie, za pomocą menu przekaźnika lub klawiszy 

skrótu. 

• Lokalne wyzwalanie oraz zamykanie, za pomocą wejść izolowanych optycznie 

przekaźnika. 

• Zdalne wyzwalanie oraz zamykanie z wykorzystaniem komunikacji przekaźnika. 
 

Tekst menu Ustawienie 
domyślne 

Zakres nastaw Wielkość 
kroku 

Min. Maks. 

CB control by Wyłączone Wyłączone, Lokalne, Zdalne, Lokalne + 
Zdalne, Opto, Opto + Lokalne, Opto + Zdalne, 
Opto + Zdalne + Lokalne 

Ten parametr służy do wyboru rodzaju sterowania wyłącznikiem zgodnie z logiką 

Close Pulse Time 0,5s 0,01s 10s 0,01s 

Określa czas trwania impulsu zamknięcia. 

Trip Pulse Time 0,5s 0,01s 5s 0,01s 

Określa czas trwania impulsu wyzwolenia. 
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Tekst menu Ustawienie 

domyślne 
Zakres nastaw Wielkość 

kroku Min. Maks. 
Man Close Delay 10s 0,01s 600s 0,01s 
Definiuje czas zwłoki odmierzany przez wysłaniem impulsu zamykającego. 
CB Healthy Time 5s 0,01s 9999s 0,01s 
Ustawiana zwłoka czasowa dla ręcznego zamknięcia przy danej kontroli wyłącznika. 
W przypadku, gdy po wykonaniu komendy zamknięcia, wyłącznik nie zasygnalizuje w tym 
czasie stanu sprawnego, przekaźnik zablokuje SPZ i zostanie wygenerowany alarm. 
Check Sync. Time 5s 0,01s 9999s 0,01s 
Ustawiana przez użytkownika zwłoka czasowa została dodana dla potrzeb zamykania ręcznego 
z systemową kontrolą synchronizmu. W przypadku, gdy kryteria kontroli synchronizmu w ciągu 
tego czasu po wystawieniu komendy nie zostały spełnione, przekaźnik wystawi blokadę 
i wygeneruje alarm. 
Lockout Reset Nie Nie/Tak 
Wyświetla, czy stan blokady został skasowany. 
Reset Lockout By CB Close Interfejs użytkownika/zamknięcie CB 
Parametr określający, czy stan blokady będzie kasowany przez ręczne polecenie zamknięcia 
wyłącznika, czy przez interfejs użytkownika. 
Man Close RstDly 5s 0,01s 600s 0,01s 
Zwłoka czasowa kasowania zamknięcia ręcznego, wykorzystywana do kasowania blokady 
automatycznie po zamknięciu ręcznym. 

Auto-reclose Mode Brak działania 
Brak działania, auto, ręcznie (więcej informacji 
w opisie SPZ) 

Widoczne, jeśli funkcja SPZ jest włączona. Działa wspólnie z wyborem trybu SPZ i umożliwia 
włączenie lub wyłączenie SPZ. 

SPZ Status  Auto Mode Tryb auto, tryb ręczny, linia pod napięciem 
(więcej informacji w opisie SPZ) 

Wyświetla bieżący status funkcji SPZ. 
Total Reclosures Dane 
W tej komórce wyświetlana jest liczba udanych cykli SPZ. 
Reset Total A/R Nie Nie/Tak 
Umożliwia kasowanie liczników SPZ. 
CB Status Input Brak Brak, 52A, 52B, zarówno 52A jak i 52B 
Za pomocą tego parametru definiuje się rodzaj zestyków wyłącznika, które będą używane 
w logice kontroli wyłącznika 
1 Shot Clearance Dane 
Wyświetla liczbę udanych pierwszych prób po usunięciu zwarcia. 
2 Shot Clearance Dane 
Wyświetla liczbę udanych drugich prób po usunięciu zwarcia. 
3 Shot Clearance Dane 
Wyświetla liczbę udanych trzecich prób po usunięciu zwarcia. 
4 Shot Clearance Dane 
Wyświetla liczbę udanych czwartych prób po usunięciu zwarcia. 
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Tekst menu Ustawienie 

domyślne 
Zakres nastaw Wielkość 

kroku 
Min. Maks. 

Persistent Fault Dane 

Wyświetla liczbę nieudanych usunięć zwarć (powodujących blokadę) przez SPZ. 

 
 

1.4.3 Data oraz godzina 
 
Wyświetla datę i czas, oraz informacje o stanie baterii. 
 

Tekst menu Ustawienie 
domyślne 

Zakres nastaw Wielkość 
kroku Min. Maks. 

Date/Time Dane 
Wyświetla aktualną datę i godzinę przekaźnika. 
IRIG-B Sync. Wyłączony Wyłączona lub włączona 
Umożliwia synchronizację czasu za pomocą interfejsu IRIG-B. 

IRIG-B Status Dane 
Brak karty/Błąd karty/Sygnał właściwy/Brak 
sygnału 

Wyświetla status interfejsu IRIG-B. 
Battery Status Dane 
Wyświetla informacje na temat stanu baterii. 
Battery Alarm Włączone Wyłączone lub włączone 
Parametr określający, czy niewłaściwy stan baterii powoduje alarmowanie. 

SNTP Status Dane 
Wyłączony, Próba serwera 1, Próba serwera 
2, Serwer 1 OK, Serwer 2 OK, Brak 
odpowiedzi, Brak zegara 

Wyświetla informacje na temat statusu synchronizacji czasu z serwerem SNTP. 
LocalTime Enable Wyłączony Wyłączony/stały/zmienny 
Parametr pozwalający włączyć/wyłączyć lokalne korygowanie czasu. 

Disabled (wyłączone) - nie zostanie zachowana żadna lokalna strefa czasowa Synchronizacja czasu z 
dowolnego interfejsu będzie wykorzystana do bezpośredniego ustawienia zegara głównego, a wszystkie 
wyświetlone (lub odczytane) czasy na wszystkich interfejsach będą bazować na zegarze głównym bez 
wprowadzania korekty. 

Fixed (ustawione) - za pomocą parametru LocalTime offset zdefiniowane może być przesunięcie 
czasowe dla lokalnej strefy czasowej oraz wszystkie interfejsy za wyjątkiem synchronizacji czasu SNTP 
oraz znaczników czasu IEC 61850 będą korzystać z czasu lokalnego. 

Flexible (elastyczne) - za pomocą parametru LocalTime offset zdefiniowane może być przesunięcie 
czasowe dla lokalnej strefy czasowej oraz każdy interfejs może być przypisany do strefy UTC lub 
lokalnej strefy czasowej za wyjątkiem lokalnych interfejsów, które zawsze będą w lokalnej strefie 
czasowej oraz IEC 61850/SNTP, które zawsze będą w strefie UTC. 
LocalTime Offset 0 -720 720 15 

Parametr pozwalający określić przesunięcie wynoszące od -12 do +12 godzin w odstępach 15-minutowych 
dla lokalnej strefy czasowej. Korekta ta jest stosowana wobec czasu bazującego na zegarze głównym, który 
jest ustawiony w UTC/GMT. 

DST Enable  Wyłączony Wyłączone lub włączone 
Parametr pozwalający włączyć/wyłączyć zmianę czasu na letni lub zimowy dla czasu lokalnego. 
DST Offset 60 min 30 60 30 min 
Parametr pozwalający określić przesunięcie czasu letniego, które będzie wykorzystywane do 
korygowania czasu lokalnego. 
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Tekst menu Ustawienie domyślne Zakres nastaw Wielkość 

kroku Min. Maks. 

DST Start Last (ostatni) First (pierwszy) / Second (drugi) / Third (trzeci) / 
Fourth (czwarty) / Last (ostatni) 

Parametr ten określa tydzień miesiąca, od którego ma zacząć obowiązywać przesunięcie dla czasu 
letniego. 

DST Start Day Sunday (niedziela) 
Monday (poniedziałek)/Tuesday 
(wtorek)/Wednesday (środa)/Thursday 
(czwartek)/Friday (piątek)/Saturday (sobota) 

Parametr ten określa dzień tygodnia, od którego ma zacząć obowiązywać przesunięcie dla czasu 
letniego. 

DST Start Month March (marzec) 

January (styczeń)/February (luty)/March 
(marzec)/April (kwiecień)/May (maj)/June 
(czerwiec)/July (lipiec)/August 
(sierpień)/September (wrzesień)/ October 
(październik)/November (listopad)/December 
(grudzień) 

Parametr ten określa miesiąc, od którego ma zacząć obowiązywać przesunięcie dla czasu letniego. 
DST Start Mins 60 min 0 1425 15 min 
Parametr ten określa czas w ciągu doby, od którego ma zacząć obowiązywać przesunięcie dla czasu 
letniego. Ustawienie to odnosi się do godziny 00:00 wybranego dnia, od którego ma obowiązywać 
korekta dla czasu letniego. 

DST End Last (ostatni) First (pierwszy) / Second (drugi) / Third (trzeci) / 
Fourth (czwarty) / Last (ostatni) 

Parametr ten określa tydzień miesiąca, do którego ma obowiązywać przesunięcie dla czasu letniego. 

DST End Day Sunday (niedziela) 
Monday (poniedziałek)/Tuesday 
(wtorek)/Wednesday (środa)/Thursday 
(czwartek)/Friday (piątek)/Saturday (sobota) 

Parametr ten określa dzień tygodnia, do którego ma obowiązywać przesunięcie dla czasu letniego. 

DST End Month October (październik) 

January (styczeń)/February (luty)/March 
(marzec)/April (kwiecień)/May (maj)/June 
(czerwiec)/July (lipiec)/August 
(sierpień)/September (wrzesień)/ October 
(październik)/November (listopad)/December 
(grudzień) 

Parametr ten określa miesiąc, do którego ma obowiązywać przesunięcie dla czasu letniego. 
DST End Mins 60 min 0 1425 15 min 
Parametr ten określa czas w ciągu doby, do którego ma obowiązywać przesunięcie dla czasu 
letniego. Ustawienie to odnosi się do godziny 00:00 wybranego dnia, do którego ma obowiązywać 
przesunięcie dla czasu letniego. 
RP1 Time Zone Lokalna UTC lub lokalna 
Ustawienie tylnego portu 1 definiujące czy pozyskiwany sygnał synchronizacji czasu będzie 
koordynowany czasem lokalnym czy uniwersalnym. 
RP2 Time Zone Lokalna UTC lub lokalna 
Ustawienie tylnego portu 2 definiujące czy pozyskiwany sygnał synchronizacji czasu będzie 
koordynowany czasem lokalnym czy uniwersalnym. 
Tunnel Time Zone Lokalna UTC lub lokalna 
Parametr definiujące czy pozyskiwany sygnał synchronizacji czasu będzie koordynowany podczas 
"tunelowania" protokołu Courier przez Ethernet. 
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1.4.4 Przekładnie PP oraz PN 

 

Tekst menu Ustawienie domyślne Zakres nastaw Wielkość 
kroku Min. Maks. 

Main VT Primary  110,0 V  100 1000 kV 1 
Ustawia napięcie wejściowe pierwotne głównego przekładnika napięciowego. 
Main VT Sec’y 110,0 V  80 140 1 
Ustawia napięcie wejściowe wtórne głównego przekładnika napięciowego. 
C/S VT Primary 
(P143 & P145 Only) 110,0 V  100 1000 kV 1 

Ustawia napięcie wejściowe pierwotne przekładnika napięciowego dla kontroli synchr. 
C/S VT Secondary 
(P143 & P145 Only) 110,0 V  80 140 1 

Ustawia napięcie wejściowe wtórne przekładnika napięciowego dla kontroli synchr. 
NVD VT Primary 
(P144 Only) 110,0 V  100 1000 kV 1 

Ustawia napięcie wejściowe pierwotne przekładnika napięciowego szczątkowego. 
NVD VT Secondary 
(P144 Only) 110,0 V  80 140 1 

Ustawia napięcie wejściowe wtórne przekładnika napięciowego szczątkowego.. 
Phase CT Primary  1,000A  1 30k 1 
Ustawia prąd wejściowy pierwotny fazowego przekładnika prądowego. 
Phase CT Sec’y  1,000A  1 5 4 
Ustawia prąd wejściowy pierwotny fazowego przekładnika prądowego. 
E/F CT Primary  1,000A  1 30k 1 
Ten parametr ustawia prąd wejściowy pierwotny przekładnika prądowego dla zabezpieczenia 
ziemnozwarciowego. 
E/F CT Secondary  1,000A  1 5 4 
Ten parametr ustawia prąd wejściowy wtórny przekładnika prądowego dla zabezpieczenia 
ziemnozwarciowego. 
SEF CT Primary 1,000A  1 30k 1 
Ten parametr ustawia prąd wejściowy pierwotny przekładnika prądowego dla czułego zabezpieczenia 
ziemnozwarciowego.  
SEF CT Secondary 1,000A  1 5 4 
Ten parametr ustawia prąd wejściowy wtórny przekładnika prądowego dla czułego zabezpieczenia 
ziemnozwarciowego. 
I Derived Phase 
(P144 Only) Ib IA, IB, IC, Brak N/D 

Określa fazę, która będzie 
obliczana.      

C/S Input 
(P143 & P145 Only) A-N A-N, B-N, C-N, A-B, B-C, C-A N/D 

Ustawia pomiar napięcia dla wejścia systemowej kontroli synchronizmu. 
Main VT Location 
(P143 & P145 Only) Linia Linia, szyna N/D 

Określa lokalizację głównego przekładnika napięciowego. 
C/S V kSM 1 0,1  3 0,001  
Określa współczynnik korekcji napięcia dla różnych przekładni PN. 
C/S Phase kSA 0 -150 180 30 
Określa współczynnik korekcji kąta fazowego. 
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1.4.5 Kontrola rejestru 

 
Możliwe jest wyłączenie rejestrowania zdarzeń ze wszystkich interfejsów, wspierających 
zmiany ustawień. Ustawienia, które kontrolują różne rodzaje zdarzeń, znajdują się 
w kolumnie sterowania rejestrem. Wpływ wyłączenia poszczególnych ustawień jest 
następujący: 
 

Tekst menu Ustawienie domyślne Dostępne ustawienia 
Clear Event Nie No (Nie) lub Yes (Tak) 
Wybór "Tak" spowoduje skasowanie istniejącego zapisu zdarzenia i wygenerowane zostanie 
zdarzenie wskazujące, że zdarzenia zostały usunięte. 
Clear Faults Nie No (Nie) lub Yes (Tak) 
Wybór „Tak” spowoduje wymazanie dotychczasowych rejestrów zwarć z pamięci przekaźnika. 
Clear Maint. Nie No (Nie) lub Yes (Tak) 
Wybór „Tak” spowoduje wymazanie dotychczasowych rejestrów konserwacyjnych z pamięci 
przekaźnika. 
Alarm Event  Włączone Załączony/Wyłączony 
Wyłączenie ustawienia oznacza, że wszystkie zajścia powodujące alarm nie będą powodowały 
tworzenia zdarzenia. 
Relay O/P Event  Włączone Załączony/Wyłączony 
Wyłączenie tego parametru oznacza, że żadne zdarzenie nie będzie generowane w przypadku 
jakiejkolwiek zmiany stanu logicznego na wejściu. 
Opto Input Event Włączone Załączony/Wyłączony 
Wyłączenie tego parametru oznacza, że żadne zdarzenie nie będzie generowane w przypadku 
jakiejkolwiek zmiany stanu logicznego na wejściu. 
General Event  Włączone Załączony/Wyłączony 
Wyłączenie tego parametru oznacza, że żadne zdarzenia ogólne nie będą generowane. 
Fault Rec. Event Włączone Załączony/Wyłączony 
Wyłączenie tego parametru oznacza, że żadne zdarzenie wiążące się z odpowiednim zapisem w 
rejestrze nie będzie generowane dla zwarcia. 
Maint. Rec. Event Włączone Załączony/Wyłączony 
Wyłączenie tego parametru oznacza, że żadne zdarzenie nie będzie generowane w przypadku 
wystąpienia jakiejkolwiek okoliczności, która generuje zapis o konserwacji. 
Protection Event  Włączone Załączony/Wyłączony 
Wyłączenie tego parametru oznacza, że dowolne zadziałanie członu zabezpieczającego nie 
będzie zarejestrowane jako zdarzenie. 
DDB 31 - 0 11111111111111111111111111111111 
Parametr ten pozwala wybrać, czy każdy indywidualny sygnał DDB powinien być odznaczony 
jako zapisane zdarzenie, w wyniku ustawienia odpowiedniego bitu na wartość 0 (zero). 
Zazwyczaj wykorzystywane dla okresowych powtarzających się zmian, takich jak w przypadku 
izolowanego optycznie wejścia przypisanego do impulsu minuty synchronizującego zegar. 
DDB 1279 - 1248 11111111111111111111111111111111 
Jak powyżej, dla wszystkich DDB, aż do 1279. 
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1.4.6 Pomiary 

 
Tekst menu Ustawienia domyślne Dostępne ustawienia 
KONFIGURACJA POMIARÓW 

Default Display Opis 

Opis/Identyfikator 
instalacji/Częstotliwość/Poziom 
dostępu/Prąd 3f + N/Napięcie 
3f/Moc/Data i czas 

Ten parametr służy do wyboru domyślnego ekranu z dostępnego zakresu opcji. 
Uwaga: Możliwy jest również przegląd pozostałych domyślnie 

wyświetlanych wartości na poziomie domyślnym, przy 

pomocy przycisków  oraz . Jednakże, po upływie 
15-minutowego limitu czasu, domyślny ekran zostanie 
przywrócone do tego, który został ustawiony za pomocą 
powyższego parametru. 

Local Values Strona pierwotna Pierwotne / wtórne 
Ten parametr określa czy wartości mierzone za pośrednictwem znajdującego się na panelu 
przednim interfejsu użytkownika oraz przedniego portu obsługującego protokół Courier są 
wyświetlane jako wartości pierwotne, czy wtórne. 
Remote Values Strona pierwotna Pierwotne / wtórne 
Ten parametr określa czy wartości mierzone za pośrednictwem tylnego portu komunikacyjnego 
są wyświetlane jako wartości pierwotne, czy wtórne. 
Measurement Ref. VA VA/VB/VC/ΙA/ΙB/ΙC 
Przy użyciu tego parametru wybrane może być odniesienie fazy dla wszystkich pomiarów 
kątowych przeprowadzanych za pomocą przekaźnika. 
  
Measurement Mode 0 od 0 do 3, w krokach co 1 
Ustawienie jest wykorzystywane do kontrolowania znaku wielkości mocy czynnej i biernej. 
Konwencja określania znaku jest opisana w sekcji Pomiary i rejestracja (P14x/EN MR). 

Fix Dem. Period 30 minut Od 1 do 99 minut, w krokach 1 
minutowych 

Ten parametr określa długość ustalonego okna zapotrzebowania 

Roll Sub Period 30 minut Od 1 do 99 minut, w krokach 1 
minutowych 

Dwa przedstawione parametry określają długość okna używanego do obliczania ruchomych 
wielkości zapotrzebowania. 
Num. Sub Periods 1 od 1 do 15, w krokach co 1 
   
Distance Unit * km km/mile 
Za pomocą tego parametru wybiera się jednostkę odległości dla lokalizacji miejsca zwarcia. 
Uwaga: Długość linii jest zachowana podczas konwersji z km ma ile 
i vice versa. 
Fault Location * Odległość Odległość/Ohmy/% of Linii 
Obliczona lokalizacja zwarcia może być wyświetlona z wykorzystaniem kilku opcji wybranych za 
pomocą powyższego parametru 

 
 

1.4.7 Komunikacja 
 
Ustawienia komunikacyjne, stosowane wyłącznie dla tylnych portów komunikacyjnych, 
zależne od wykorzystywanych protokołów. Dodatkowe informacje dostępne są w 
rozdziale Komunikacja SCADA (P14x/EN SC). 
Ustawienia te są dostępne w kolumnie "Komunikacja" i są wyświetlane. 
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1.4.7.1 Ustawienia komunikacyjne protokołu Courier 

 

Tekst menu Ustawienie 
domyślne 

Zakres nastaw Wielkość 
kroku Min. Maks. 

Komunikacja 
RP1 Protocol Courier 
Wskazuje protokół, który będzie wykorzystywany przez tylny port komunikacyjny. 
RP1 Remote 
Address 

255 0 255 1 

W komórce tej ustawiany jest unikalny adres przekaźnika tak, iż główne oprogramowanie stacji 
uzyskuje dostęp tylko do jednego przekaźnika. 
RP1 Inactivity Timer 15 min.  1 min.  30 min.  1 min.  
Ta komórka określa po jakim czasie przekaźnik nie odbierający żadnych komunikatów na 
tylnym porcie przejdzie do swojego stanu domyślnego, a więc również unieważni wszelkie 
wprowadzone hasła dostępowe. 
RP1 Physical Link Miedź Miedź, światłowód, KBus 
Komórka ta definiuje, czy przy komunikacji pomiędzy stacją nadrzędną i przekaźnikiem ma być 
wykorzystywane połączenie elektryczne EIA(RS) 485, światłowodowe, czy KBus. Po wybraniu 
opcji "Światłowód", wymagana będzie opcjonalna płytka komunikacji światłowodowej. 
RP1 Port Config. KBus KBus lub EIA(RS)485 
Komórka ta definiuje, czy przy komunikacji pomiędzy stacją nadrzędną i przekaźnikiem ma być 
wykorzystywany port KBus czy EIA(RS)485. 

RP1 Comms. Mode IEC60870 FT1.2 
Frame 

IEC60870 FT1.2 Ramka lub 10-Bit bez 
parzystości 

Do wyboru jest IEC60870 FT1.2 dla typowych modemów 11-bitowych lub 10 bitowych, bez bitu 
parzystości. 
RP1 Baud Rate 19200 bitów/s 9600 bitów/s, 19200 bitów/s lub 38400 bitów/s 
Ta komórka umożliwia kontrolę prędkości komunikacji między przekaźnikiem a stacją 
nadrzędną. Ważne jest, by zarówno przekaźnik jak i stacja nadrzędna miały ustawioną taką 
samą prędkość. 

 
 

1.4.7.2 Ustawienia komunikacyjne protokołu MODBUS 
 

Tekst menu Ustawienie domyślne Zakres nastaw Wielkość 
kroku 

Min. Maks. 

Komunikacja 

RP1 Protocol MODBUS 

Wskazuje protokół, który będzie wykorzystywany przez tylny port komunikacyjny. 

RP1 Address  1 1 247 1 

W komórce tej ustawiany jest unikalny adres przekaźnika tak, iż główne oprogramowanie stacji 
uzyskuje dostęp tylko do jednego przekaźnika. 

RP1 Inactivity 
Timeri 

15 min.  1 min.  30 min.  1 min.  

Ta komórka określa po jakim czasie przekaźnik nie odbierający żadnych komunikatów na tylnym 
porcie przejdzie do swojego stanu domyślnego, a więc również unieważni wszelkie 
wprowadzone hasła dostępowe. 

RP1 Baud Rate 19200 bitów/s 9600 bitów/s, 19200 bitów/s lub 38400 bitów/s 

Ta komórka umożliwia kontrolę prędkości komunikacji między przekaźnikiem a stacją nadrzędną. 
Ważne jest, by zarówno przekaźnik jak i stacja nadrzędna miały ustawioną taką samą prędkość. 
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Tekst menu Ustawienie 
domyślne 

Zakres nastaw Wielkość 
kroku 

Min. Maks. 

RP1 Parity Brak Nieparzyste, Parzyste lub Brak 

Komórka ta określa format parzystości zastosowany w ramkach danych. Ważne jest, by zarówno 
przekaźnik jak i stacja nadrzędna miały te same ustawienia parzystości. 

RP1 Physical Link Miedź Przewód miedziany lub światłowód 

Komórka ta definiuje, czy przy komunikacji pomiędzy stacją nadrzędną i przekaźnikiem ma być 
wykorzystywane połączenie elektryczne EIA(RS) 485 czy światłowodowe. Po wybraniu opcji 
"Światłowód", wymagana będzie opcjonalna płytka komunikacji światłowodowej. 

MODBUS IEC Time Standard IEC Standard IEC lub Odwrócone 

W przypadku ustawienia „Standard IEC” format czasu zgodny jest z wymaganiami IEC 60870-5-4 
tak, że bajt 1 informacji wysyłany jest najpierw a po nim następują kolejno bajty od 1 do 7.  
W przypadku ustawienia „Odwrócone” transmisja informacji ma charakter odwrócony. 

 
1.4.7.3 Ustawienia komunikacyjne protokołu IEC60870-5-103 

 

 
Tekst menu Ustawienie 

domyślne 
Zakres nastaw Wielkość kroku Min. Maks. 

Komunikacja 
RP1 Protocol IEC60870-5-103 
Wskazuje protokół, który będzie wykorzystywany przez tylny port komunikacyjny. 
RP1 Address  1 0 247 1 
W komórce tej ustawiany jest unikalny adres przekaźnika tak, iż główne oprogramowanie stacji 
uzyskuje dostęp tylko do jednego przekaźnika. 
RP1 Inactivity 
Timer 15 min.  1 min.  30 min.  1 min.  

Ta komórka określa po jakim czasie przekaźnik nie odbierający żadnych komunikatów na tylnym 
porcie przejdzie do swojego stanu domyślnego, a więc również unieważni wszelkie wprowadzone 
hasła dostępowe. 
RP1 Baud Rate  19200 bitów/s 9600 bitów/s lub 19200 bitów/s 
Ta komórka umożliwia kontrolę prędkości komunikacji między przekaźnikiem a stacją nadrzędną. 
Ważne jest, by zarówno przekaźnik jak i stacja nadrzędna miały ustawioną taką samą prędkość. 
RP1 Measure’t. 
Period 

15s 1s 60s 1s 

Ta komórka steruje przedziałem czasu pomiędzy wysyłaniem przez przekaźnik danych 
pomiarowych do stacji nadrzędnej. 
RP1 Physical 
Link 

Miedź Przewód miedziany lub światłowód 
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Tekst menu Ustawienie domyślne Zakres nastaw Wielkość 

kroku Min. Maks. 
RP1 CS103 
Blocking 
(blokowanie RP1 
CS103) 

Wyłączone Wyłączone, Blokowanie monitorowania lub 
Blokowanie polecenia 

Z tą komórką powiązane są trzy parametry: Disabled (wyłączone) - nie wybrano żadnego 
blokowania. 
Monitor Blocking (blokowanie monitorowania) - Gdy sygnał DDB blokowania 
monitorowania jest wysoki, czy to na wejściu optycznym czy też sterowniczym, odczyt informacji 
statusowych i zapisów zakłóceń nie jest dopuszczony. W tym trybie przekaźnik zwraca 
komunikat "Zakończenie odpytywania ogólnego" do stacji nadrzędnej. 
 
Command Blocking (blokowanie poleceń) - Gdy sygnał DDB blokowania monitorowania jest 
wysoki, czy to na wejściu optycznym czy też sterowniczym, wszystkie komendy zdalne będą 
ignorowane (tj. wyzwolenie/zamknięcie wyłącznika, zmiana grupy ustawień itp.). W tym trybie 
przekaźnik zwraca komunikat „nieudane zatwierdzenie komendy do wykonania" do stacji 
nadrzędnej. 

 
1.4.7.4 Ustawienia komunikacyjne protokołu DNP3.0 

 

Tekst menu Ustawienie domyślne Zakres nastaw Wielkość 
kroku Min. Maks. 

Komunikacja 
Protokół RP1 DNP 3.0 
Wskazuje protokół, który będzie wykorzystywany przez tylny port komunikacyjny. 
RP1 Address  1 0 65519 1 
W komórce tej ustawiany jest unikalny adres przekaźnika tak, iż główne oprogramowanie stacji 
uzyskuje dostęp tylko do jednego przekaźnika. 

RP1 Baud Rate 19200 bitów/s 1200 bitów/s, 2400 bitów/s, 4800 bitów/s, 9600 
bitów/s, 19200 bitów/s, 38400 bitów/s 

Ta komórka umożliwia kontrolę prędkości komunikacji między przekaźnikiem a stacją nadrzędną. 
Ważne jest, by zarówno przekaźnik jak i stacja nadrzędna miały ustawioną taką samą prędkość. 
RP1 Parity Brak Nieparzyste, Parzyste lub Brak 
Komórka ta określa format parzystości zastosowany w ramkach danych. Ważne jest, by zarówno 
przekaźnik jak i stacja nadrzędna miały te same ustawienia parzystości. 
RP1 Physical Link Miedź Przewód miedziany lub światłowód 
Komórka ta definiuje, czy przy komunikacji pomiędzy stacją nadrzędną i przekaźnikiem ma być 
wykorzystywane połączenie elektryczne EIA(RS) 485 czy światłowodowe. Po wybraniu opcji 
"Fiber Optic Światłowód", wymagana będzie opcjonalna płytka komunikacji światłowodowej. 
DNP Time Sync. Wyłączony Wyłączone lub włączone 
Jeżeli jest ustawiony jako Enabled włączona, stacja nadrzędna DNP3.0 może być użyta do 
synchronizacji czasu przekaźnika. Jeżeli jest ustawiony jako Disabled wyłączona, wykorzystywany 
jest wewnętrzny niezależny zegar lub wejście IRIG-B. 
Meas Scaling Strona pierwotna Pierwotne, wtórne lub normalizowane 
Parametr przeznaczony do zgłaszania wartości analogowych w zakresie wartości pierwotnych, 
wtórnych lub znormalizowanych (w odniesieniu do ustawień przekładni PP/PN). 
Message Gap (ms) 0 0 50 1 
Ten parametr umożliwia określenie przerwy międzyramkowej dla stacji nadrzędnej. 
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Tekst menu Ustawienie domyślne Zakres nastaw Wielkość 

kroku 
Min. Maks. 

DNP need time 
(minutes) 

10 1 30 1 

Komórka określa wymaganą zwłokę czasową przed kolejną synchronizacją czasową. 

DNP fragment 
aplikacji 

2048 100 2048 1 

Wartość maksymalnego rozmiaru komunikatu odpowiedzi przekaźnika. 

DNP app timeout 
(seconds) 

2 1 120 1 

Limit czasu DNP App to przedział czasowy po wysłaniu dowolnego komunikatu 
wielofragmentowego na otrzymanie potwierdzenia ze stacji nadrzędnej. Po przekroczeniu czasu 
żądanie przekaźnika będzie anulowane 

DNP SBO timeout 
(seconds) 

10 1 10 1 

Limit czasu DNP SBO to przedział czasowy po wyborze i oczekiwaniu na polecenie wykonawcze 
ze stacji nadrzędnej. 

DNP Link timeout 
(seconds) 

0 0 120 1 

Limit czasu DNP Link (tylko szeregowe DNP3) to przedział czasowy po potwierdzeniu warstwy 
łącza przekaźnika. 

 
 

1.4.7.5 Ustawienia komunikacyjne portu Ethernet - IEC 61850 
 

Tekst menu Ustawienie 
domyślne 

Zakres nastaw Wielkość 
kroku Min. Maks. 

NIC Protocol  IEC 61850 
Wskazuje, że tylny port ethernetowy będzie korzystał z protokołu IEC 61850. 
NIC MAC Address  Ethernet MAC Address (adres MAC w sieci Ethernet) 
Wskazuje adres MAC tylnego portu ethernetowego. 
NIC Tunl Timeout  5 min.  1 min  30 min.  1 min  
Czas oczekiwania zanim nieaktywny tunel do oprogramowania MiCOM S1 zostanie 
zresetowany. 
NIC Link Report  Alarm Alarm/Zdarzenie/Brak 
Konfiguruje sposób zgłaszania nieudanego/niedopasowanego połączenia sieciowego 
(miedzianego lub światłowodowego): Alarm - w przypadku nieudanego połączenia uaktywniany 
jest alarm 
Zdarzenie - w przypadku nieudanego połączenia uaktywniane jest zdarzenie 
Brak - brak raportowania w przypadku nieudanego połączenia 

 
 

1.4.7.6 Ustawienia komunikacyjne portu Ethernet - DNP3.0 
 

Tekst menu Ustawienie 
domyślne 

Zakres nastaw Wielkość 
kroku Min. Maks. 

NIC Protocol  Protokół DNP 3.0 
Wskazuje, że tylny port ethernetowy będzie korzystał z protokołu DNP3.0. 
IP Address 0.0.0.0 
Wskazuje adres IP przekaźnika 
Subnet Mask 0.0.0.0 
Wskazuje maskę adresu podsieci 
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Tekst menu Ustawienie 

domyślne 
Dostępne ustawienia 

 
NIC MAC Address Ethernet MAC Address  
Wskazuje adres MAC tylnego portu ethernetowego. 
Gateway  
Wskazuje adres bramy sieciowej 
DNP Time Sync.  Disabled  Disabled or Enabled 
W przypadku ustawienia opcji Enabled (załączona) stacja nadrzędna DNP3.0 może być użyta 
do synchronizacji czasu przekaźnika. Jeżeli jest ustawiony jako wyłączony (Disabled), 
wykorzystywany jest wewnętrzny niezależny zegar lub wejście IRIG-B. 
Meas Scaling  Primary  Primary, Secondary or Normalized 
Parametr przeznaczony do zgłaszania wartości analogowych w zakresie wartości pierwotnych, 
wtórnych lub znormalizowanych (w odniesieniu do ustawień przekładni PP/PN). 
NIC Tunl 
Timeout 5 min.  1 min  30 min.  1 min  

Czas oczekiwania zanim nieaktywny tunel do oprogramowania MiCOM S1 zostanie 
zresetowany. 

Meas Scaling Primary Primary, Secondary or 
Normalized 

Parametr przeznaczony do zgłaszania wartości analogowych w zakresie wartości pierwotnych, 
wtórnych lub znormalizowanych (w odniesieniu do ustawień przekładni PP/PN). 
NIC Link Report  Alarm Alarm, Event, None 
Konfiguruje sposób zgłaszania nieudanego/niedopasowanego połączenia sieciowego 
(miedzianego lub światłowodowego):  
Alarm - w przypadku nieudanego połączenia uaktywniany jest alarm 
Zdarzenie - w przypadku nieudanego połączenia rejestrowane jest zdarzenie Brak - brak 
raportowania w przypadku nieudanego połączenia 
 
NIC Link 
Timeout 60s 0,1s 60s 0,1s 

Czas oczekiwania pomiędzy wykryciem awarii łącza sieciowego, a próbą nawiązania 
komunikacji przez alternatywny interfejs komunikacyjny. 
PARAMETRY SNTP 
 
SNTP Serwer 1  SNTP Serwer 1 adres  
Wskazuje adres Serwera 1 SNTP. 
SNTP Serwer 2  SNTP Serwer 1 adres  
Wskazuje adres Serwera 2 SNTP. 
SNTP Poll Rate 64s 64s 1024s 1s  
Okres częstotliwości odpytywania SNTP w sekundach. 
 
DNP3.0 need 
time 10 min.  1 min  30 min.  1 min.  

Określa, po jakim czasie zostanie wysłanie żądanie następnej synchronizacji czasu ze stacji 
nadrzędnej. 
DNP fragment 
aplikacji 2048 100 2048 1 

Maksymalna długość komunikatu (rozmiar fragmentu aplikacji) przesłanego przez przekaźnik. 
DNP App 
Timeout 2s 1s 120s 1s 

Czas oczekiwania, po wysłaniu fragmentu komunikatu oraz oczekiwanie na potwierdzenie ze 
stacji nadrzędnej. 
DNP SBO 
Timeout 10s 1s 10s 1s 

Czas oczekiwania, po otrzymaniu komendy wyboru i oczekiwanie na potwierdzenie zadziałania 
ze stacji nadrzędnej. 
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1.4.7.7 Ustawienia połączenia tylnego portu 2 

 
Przedstawione ustawienia są konfigurowane dla drugiego portu tylnego, który jest 
dostępny wyłącznie poprzez protokół Courier. 
 

Tekst menu Ustawienie domyślne Zakres nastaw Wielkość 
kroku Min. Maks. 

Komunikacja 
RP2 Protocol  Courier 
Wskazuje protokół, który będzie wykorzystywany przez tylny port komunikacyjny. 
RP2 Port Config  RS232 EIA(RS)232, EIA(RS)485 lub KBus 
Komórka ta definiuje, czy przy komunikacji ma być wykorzystywany port EIA(RS)232, 
EIA(RS)485, czy KBus. 

RP2 Comms. Mode IEC60870 FT1.2 
Frame 

IEC60870 FT1.2 Ramka lub 10-Bit bez 
parzystości 

Do wyboru jest IEC60870 FT1.2 dla typowych modemów 11-bitowych lub 10 bitowych, bez bitu 
parzystości. 
Adres RP2 255 0 255 1 
W komórce tej ustawiany jest unikalny adres przekaźnika tak, iż główne oprogramowanie stacji 
uzyskuje dostęp tylko do jednego przekaźnika. 
RP2 Inactive Timer  15 min.  1 min.  30 min.  1 min.  
Ta komórka określa po jakim czasie przekaźnik nie odbierający żadnych komunikatów na tylnym 
porcie przejdzie do swojego stanu domyślnego, a więc również unieważni wszelkie 
wprowadzone hasła dostępowe. 
RP2 Baud Rate  19200 bitów/s 9600 bitów/s, 19200 bitów/s lub 38400 bitów/s 
Ta komórka umożliwia kontrolę prędkości komunikacji między przekaźnikiem a stacją 
nadrzędną. Ważne jest, by zarówno przekaźnik jak i stacja nadrzędna miały ustawioną taką 
samą prędkość. 

 
 

1.4.8 Testy rozruchowe 
 
W menu znajdują się komórki, które umożliwiają monitorowanie statusu wejść z izolacją 
optyczną, zestyków wyjściowych przekaźnika, sygnałów wewnętrznej szyny danych 
cyfrowych (DDB) i diod sygnalizacyjnych programowalnych przez użytkownika. Oprócz 
tego dostępne są tutaj ustawienia pozwalające przetestować działanie zestyków 
wyjściowych, programowalnych przez użytkownika diod oraz cyklów SPZ. 
 

Tekst menu Ustawienie domyślne Dostępne 
ustawienia 

COMMISSION TESTS (próby odbiorcze) 
Opto I/P Status 0000000000000000 
Ta komórka menu pokazuje status wejść przekaźnika z izolacją optyczną w postaci binarnego ciągu 
znaków, 1 wskazuje zasilone wejście z izolacją optyczną a 0 niezasilone wejście z izolacją optyczną. 
Relay O/P Status 0000000000000000 
Ta komórka menu pokazuje (w postaci binarnego ciągu znaków) status sygnałów wewnętrznej szyny 
danych cyfrowych (DDB), które powodują zasilenie wyjść przekaźnika, 1 wskazuje stan działania a 0 stan 
braku działania. 
Gdy w komórce Test Mode (tryb testowy) jest ustawiona opcja Enabled (aktywny), komórka Relay O/P 
Status (status wyjść przekaźnika) nie pokazuje aktualnego statusu przekaźników wyjściowych i nie może 
być używana do potwierdzenia ich działania. Dlatego też konieczne jest monitorowanie po kolei stanu 
każdego styku. 
Test Port Status 00000000 
Ta komórka menu pokazuje status ośmiu sygnałów szyny danych cyfrowych (DDB), które zostały 
przydzielone do komórek Monitor Bit (bit kontrolny). 
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Tekst menu Ustawienie 

domyślne 
Dostępne ustawienia 

 

Monitor Bit 1 64 (LED 1) 

0 to 511 
See PSL section for 
details of digital data 
bus signals 

Szczegóły dotyczące sygnałów magistrali danych cyfrowych podano w PSL 
Osiem komórek Monitor Bit (Bit kontrolny) umożliwia użytkownikowi wybranie tych sygnałów 
szyny danych cyfrowych, których status może być obserwowany w komórce Test Port Status 
(Status portu testowego) lub za pomocą portu ściągania danych/kontroli. 
 
Monitor Bit 8  71 (LED 8)  0 to 511 
Osiem komórek Monitor Bit (Bit kontrolny) umożliwia użytkownikowi wybranie tych sygnałów 
szyny danych cyfrowych, których status może być obserwowany w komórce Test Port Status 
(Status portu testowego) lub za pomocą portu ściągania danych/kontroli. 
 

Test Mode Disabled Disabled, Test Mode, 
Contacts Blocked 

Komórka Test Mode (tryb testowy) w menu jest wykorzystywana w celu umożliwienia wykonania 
próby podania prądu wtórnego na uzwojenie robocze przekaźnika bez zadziałania zestyków 
powodujących wyzwolenie. Tryb ten pozwala również na to, aby system bezpośrednio testował 
zestyki wyjściowe poprzez podawanie sygnałów testowych kontrolowanych z menu. W celu 
wybrania trybu testowego w komórce menu Test Mode powinien być ustawiony parametr „Test 
Mode (Test Mode)”, który spowoduje, że przekaźnik zostanie wyłączony z eksploatacji i 
zablokuje działanie styków wyjściowych oraz konserwacyjnych, liczników. Powoduje to również 
zarejestrowanie warunku alarmowego, włączenie żółtej diody sygnalizacyjnej Out of Service 
(niesprawność urządzenia) i wyświetlenie komunikatu alarmowego Prot’n. Disabled. Powoduje 
również zamrożenie wszystkich informacji, przechowywanych w kolumnie stanu wyłącznika oraz 
w zmianach IEC60870-5-103 Powodu Transmisji, COT, dla Trybu testowego. Aby umożliwić 
testowanie zestyków wyjściowych, należy ustawić komórkę Test Mode (tryb testowy) na 
Contacts Blocked (Zestyki zablokowane) . Powoduje to wyłączenie działania styków i uruchamia 
wzorzec testowy oraz funkcje testowe styków, które mogą być wykorzystane do ręcznej obsługi 
styków wyjściowych. Po zakończeniu testowania komórka musi być przywrócona do stanu 
"Wyłączony", aby przywrócić przekaźnik do eksploatacji. 
 

Test Pattern 00000000000000000
000000000000000 

0 = Not Operated 
1 = Operated 

Ta komórka jest wykorzystywana do wyboru zestyków wyjściowych przekaźnika, które będą 
testowane, kiedy komórka Contact Test (Test zestyków) zostanie ustawiona na opcję Apply Test 
(Wykonaj test). 
 

Contact Test  No Operation No Operation, Apply Test, 
Remove Test 

Jeśli w tej komórce zostanie wystawiona komenda „Apply Test” (wykonaj test), nastąpi zmiana 
stanu zestyków ustawionych na wysterowanie w komórce Test Pattern (wzorzec testowy). Po 
wykonaniu testu, tekst polecenia na wyświetlaczu LCD zmienia się na No Operation (Brak 
działania) a zestyki pozostają w stanie testowym, aż do wydania polecenia Remove Test 
(Zaniechaj testowania) powodującego wyzerowanie. Po wydaniu polecenia Remove Test 
(Zaniechaj testowania) na wyświetlaczu LCD pojawia się ponownie tekst polecenia No Operation 
(Brak działania). 
Uwaga: Gdy w komórce Test Mode (tryb testowy) jest ustawiona opcja Enabled 
(aktywny), komórka Relay O/P Status (status wyjść przekaźnika) nie pokazuje aktualnego 
statusu przekaźników wyjściowych i nie może być używana do potwierdzenia ich działania. 
Dlatego też konieczne jest monitorowanie po kolei stanu każdego styku. 
 

Test LEDs No Operation  No Operation 
Apply Test 

Jeśli w tej komórce zostanie wystawiona komenda „Apply Test” (wykonaj test), osiemnaście diod 
programowalnych przez użytkownika, zaświeci się na około 2 sekundy, po czym zostaną 
wyłączone, a tekst komendy na wyświetlaczu zmieni się na No Operation (brak działania). 
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Tekst menu Ustawienie domyślne Dostępne 

ustawienia 

Test SPZ Brak działania Brak działania Test 3 
biegunowy 

W przypadku, gdy przekaźnik jest wyposażone w funkcję SPZ, komórka ta służy do testowania sekwencji 
wyzwalania wyłącznika oraz cykli SPZ ze stosowanymi ustawieniami. 
Wydanie komendy "Wyzw. 3 biegunowe" powoduje, że przekaźnik wykonuje pierwszy cykl 
wyłączenia/zamknięcia trzech faz, tak więc stan oraz czas zadziałania przypisanych zestyków wyjściowych 
podczas tego cyklu może być z łatwością sprawdzony. Po zadziałaniu wyjścia wyzwalającego, tekst komendy 
zmieni się z powrotem na „No Operation Brak działania" oraz zostanie wykonany reset cyklu SPZ. Aby 
przetestować kolejny cykl SPZ, należy ponownie wydać komendę "3 Pole Trip Wyzw. 3 biegunowe". 
 

Uwaga: W ustawieniu fabrycznym programowalnego schematu logicznego (PSL) 
sygnał testu wyzwolenia SPZ AR Trip Test jest powiązany z 
przekaźnikiem 3. W przypadku, gdy programowalny schemat logiczny 
zostanie zmieniony, sygnały te w dalszym ciągu muszą być powiązane 
z przekaźnikiem 3, aby zapewnić działanie funkcji „Test SPZ". 

Czerwony status diod sygnalizacyjnych 000000000000000000 
Komórka ta stanowi osiemnastobitowy ciąg binarny, wskazujący, która z diod programowalnych przekaźnika 
zaświeci się na czerwono w czasie zdalnego dostępu do przekaźnika. Wartość „1” wskazuje świecenie się 
określonej diody, natomiast „0”, wygaszenie. 
Zielony status diod sygnalizacyjnych 000000000000000000 
Komórka ta stanowi osiemnastobitowy ciąg binarny, wskazujący, która z diod programowalnych przekaźnika 
zaświeci się na zielono w czasie zdalnego dostępu do przekaźnika. Wartość „1” wskazuje świecenie się 
określonej diody, natomiast „0”, wygaszenie. 
DDB 31 - 0 00000000000000000000001000000000 
Wyświetla status sygnałów DDB 0 - -31. 
DDB 1022 - 992 00000000000000000000000000000000 
Wyświetla status sygnałów DDB 1022 - 992. 

 
 

1.4.9 Konfiguracja monitorowania stanu wyłącznika 
 
Poniższa tabela przedstawia szczegóły opcji dostępnych dla monitorowania stanu 
wyłącznika, na podstawie menu przekaźnika. Konfiguracja ta obejmuje funkcję 
uszkodzenia przewodu oraz te funkcje, które mogą być skonfigurowane do aktywacji 
alarmu lub zablokowania wyłącznika. 
 

Tekst menu Ustawienie 
domyślne 

Zakres nastaw Wielkość 
kroku Min. Maks. 

CB MONITOR SETUP (konfiguracja monitorowania wyłącznika) 
Broken Ι^ 2 1 2 0,1  
Komórka ta ustawia współczynnik, który ma być wykorzystany do obliczenia zbiorczego licznika 
Ι^, monitorującego skumulowane nasilenie obciążenia przykładanego na przerywacz. 
Współczynnik jest ustawiany zgodnie z rodzajem używanego wyłącznika. 

Ι^ Maintenance Alarm Disabled 
(alarm wyłączony) Alarm wyłączony, Alarm włączony 

Za pomocą tego parametru definiowane jest czy w sytuacji, gdy wartość progowa sumarycznego 
licznika konserwacji Ι^ zostanie przekroczona ma być wyzwalany alarm, czy też nie. 
Ι^ Maintenance 1000Ιn^ 1Ιn^ 25000Ιn^ 1Ιn^ 
Za pomocą tego parametru definiowana jest wartość progowa dla monitorów sumarycznego 
licznika konserwacji Ι^. 

Ι^ Lockout Alarm Disabled 
(alarm wyłączony) Alarm wyłączony, Alarm włączony 

Za pomocą tego parametru definiowane jest czy w sytuacji, gdy wartość progowa sumarycznego 
licznika blokad Ι^ zostanie przekroczona ma być wyzwalany alarm, czy też nie. 
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Tekst menu Ustawienie 

domyślne Zakres nastaw Wielkość 
kroku 

Ι^ Lockout 2000Ιn^ 1Ιn^ 25000Ιn^ 1Ιn^ 
Za pomocą tego parametru definiowana jest wartość progowa dla monitora 
sumarycznego licznika blokad Ι^. Jeżeli konserwacja nie może zostać 
przeprowadzona, to w tym wypadku przekaźnik można ustawić na blokowanie funkcji 
SPZ po osiągnięciu drugiej wartości progowej liczby zadziałań. 
No CB Ops. 
Maint. 

Alarm Disabled 
(alarm wyłączony) Alarm wyłączony, Alarm włączony  

Parametr służący do aktywacji alarmu konserwacji dla zdefiniowanej liczby zadziałań 
wyłącznika. 
No CB Ops. 
Maint. 10 1 10000   1 No CB Ops. 

Maint. 10 
Ten parametr służy do określenia alarmowej wartości progowej liczby zadziałań 
wyłącznika, wskazującej konieczność przeprowadzenia konserwacji zapobiegawczej. 
 

No CB Ops. Lock Alarm Disabled 
(alarm wyłączony) Alarm wyłączony, Alarm włączony  

Parametr służący do aktywacji alarmu blokady dla zdefiniowanej liczby zadziałań 
wyłącznika. 
 
No CB Ops. 
Lock 20 1 10000 1 

Ten parametr służy do określenia wartości progowej blokady dla określonej liczby 
zadziałań wyłącznika. Przekaźnik może być tak skonfigurowane, aby blokowało 
funkcję SPZ, gdy zostanie osiągnięty drugi próg liczby zadziałań. 
Konserwacja czas 
wyłącznika 

Alarm Disabled (alarm 
wyłączony) 

Alarm wyłączony, Alarm 
włączony  

Parametr służący do aktywacji alarmu konserwacji dla czasu zadziałania wyłącznika. 
CB Time 
Maint. 0,1s 0,005s 0,5s 0,001s 

Ustawienia wartości progowej czasu zadziałania wyłącznika, które są ustawiane 
w odniesieniu do określonego czasu wyłączania wyłącznika. 

Blokada czas wyłącznika Alarm Disabled (alarm 
wyłączony) 

Alarm wyłączony, Alarm 
włączony 

Parametr służący do aktywacji alarmu konserwacji dla czasu blokady wyłącznika. 
Blokada czas 
wyłącznika 0,2 s  0,005s 0,5s 0,001s 

Ustawienia wartości progowej czasu zadziałania wyłącznika, które są ustawiane 
w odniesieniu do określonego czasu wyłączania wyłącznika. 
Przekaźnik może być tak skonfigurowane, aby blokowało funkcję SPZ, gdy zostanie 
osiągnięty drugi próg liczby zadziałań. 
Częstotliwość zwarć 
Zablokuj 

Alarm Disabled (alarm 
wyłączony) 

Alarm wyłączony, Alarm 
włączony  

Uruchamia alarm licznika częstotliwości zwarć. 
Fault Freq. 
Count 10 1 9999 1 

Służy do ustawienia licznika „częstotliwości zadziałania wyłącznika”, który monitoruje 
liczbę zadziałań wyłącznika w ustalonym okresie. 
Fault Freq. 
Time 3600s 0 9999s 1s 

Służy do ustalenia okresu, w trakcie którego częste operacje wyłącznika będą 
monitorowane. 
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1.4.10 Konfiguracja wejść opto 

 
Tekst menu Ustawienie domyślne Zakres nastaw Wielkość 

kroku 
Min. Maks. 

Konfiguracja izolowanych optycznie wejść 

Global Nominal V 24 - 27 24 - 27, 30 - 34, 48 - 54, 110 - 125, 220 - 250, 
Niestandardowy 

Ustawia znamionowe napięcie akumulatora dla wszystkich wejść optycznych, zaznaczając jedno 
z pięciu standardowych napięć ustawień Global Nominal V. Jeśli wybrano parametr Custom 
(niestandardowy), wówczas każde izolowane optycznie wejście może być indywidualnie ustawione 
na nominalną wartość napięcia. 

 
 

Tekst menu Ustawienie 
domyślne 

Zakres nastaw Wielkość 
kroku Min. Maks. 

Opto Input 1 24 - 27 24 - 27, 30 - 34, 48 - 54, 110 - 125, 
220 - 250 

Każde izolowane optycznie wejście może być indywidualne ustawione na nominalną wartość 
napięcia, jeżeli dla ustawień globalnych wybrano parametr custom (niestandardowy). 

Opto Input 2 - 32 24 - 27 24 - 27, 30 - 34, 48 - 54, 110 - 125, 
220 - 250 

Każde izolowane optycznie wejście może być indywidualne ustawione na nominalną wartość 
napięcia, jeżeli dla ustawień globalnych wybrano parametr custom (niestandardowy). 
Opto Filter Cntl. 1111111111111111  
Pozwala na zastosowanie wstępnie nastawionego filtra ½ cyklu, który uodparnia wejście na 
zakłócenia wywoływane w okablowaniu. 
Characteristics Standard 60% - 80% Standard 60% - 80%, 50% - 70% 
Pozwala dokonać wyboru charakterystyki pobudzania i opadania wejścia optycznego. Wybór 
standardowych ustawień oznacza, że nominalnie zapewniają one logiczną 1 lub wartość On 
(włącz) dla napięć ≥80% ustawionego niższego napięcia znamionowego oraz logiczne 0 lub 
wartość Off (wyłącz) dla napięć ≤60% ustawionego wyższego napięcia znamionowego. 
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1.4.11 Konfiguracja wejścia sterowniczego 

 
Wejścia sterownicze mogą pełnić rolę przełączników programowych, które można 
wysterowywać oraz resetować lokalnie i zdalnie. Wejścia te można użyć do wyzwolenia 
dowolnej funkcji, która w ramach kodu PSL została im przypisana. 
 

Tekst menu Ustawienie 
domyślne 

Zakres nastaw Wielkość 
kroku 

CTRL I/P CONFIG. 

Hotkey Enabled 11111111111111111111111111111111 

Oprócz opcji wejścia zablokowanego/impulsowego kolumna ta umożliwia indywidualne 
przypisanie wejść sterowniczych do menu skrótów klawiszowych „Hotkey” poprzez ustawienie 1 
dla odpowiedniego bitu komórki Hotkey Enabled. Menu skrótów klawiszowych umożliwia 
wysterowywanie, resetowanie lub wysterowywanie impulsowe wejść bez konieczności 
wchodzenia w kolumnę CONTROL INPUTS. 
Control Input 1 Blokowane Latched, Pulsed (zablokowane, impulsowe) 

Służy do ustawienia wejścia sterowniczego jako latched (zablokowane) lub pulsed (impulsowe). 
Zablokowane wejście sterownicze pozostanie w raz ustawionym stanie do momentu wydania 
komendy resetującej, czy to za pośrednictwem menu, czy też komunikacji szeregowej. 
Natomiast impulsowe wejście sterownicze pozostanie w stanie zasilenia przez 10 ms od 
wydania komendy wysterowywania, a następnie automatycznie się zresetuje (nie jest potrzebna 

  Ctrl Command 1 SET/RESET 
(wysterowywanie/ 
reset) 

Set/Reset, In/Out, Enabled/Disabled, On/Off 
(wysterowywanie/reset, wej./wyj., 
aktywne/nieaktywne, on/off) 

Pozwala na zmianę opisu dla wysterowywania/resetowania (SET/RESET) poszczególnych wejść 
sterowniczych, wyświetlanego w menu skrótów klawiszowych, na opis lepiej pasujący do danej 
aplikacji, jak np. ON / OFF, IN / OUT itp. 

Control Input 2 to 
32 

Blokowane Latched, Pulsed (zablokowane, impulsowe) 

Służy do ustawienia wejścia sterowniczego jako latched (zablokowane) lub pulsed (impulsowe). 

Ctrl Command 2 to 
32 

SET/RESET 
(wysterowywanie/rese
t) 

Set/Reset, In/Out, Enabled/Disabled, On/Off 
(wysterowywanie/reset, wej./wyj., 
aktywne/nieaktywne, on/off) 

Pozwala na zmianę opisu dla wysterowywania/resetowania (SET/RESET) poszczególnych wejść 
sterowniczych, wyświetlanego w menu skrótów klawiszowych, na opis lepiej pasujący do danej 
aplikacji, jak np. ON / OFF, IN / OUT itp. 

 
 

1.4.12 Przyciski funkcyjne (tylko model P145). 
 
 

Tekst menu Ustawienie 
domyślne 

Zakres nastaw Wielkość 
kroku Min. Maks. 

PRZYCISKI FUNKCYJNE 
Fn. Key Status 0000000000 
Wyświetlany jest status każdego klawisza funkcyjnego. 
Fn. Key 1 Status Odblokuj / Włącz Wyłącz / Zablokuj /Odblokuj / Włącz 
Parametr służący do aktywacji klawisza funkcyjnego. Parametr „Zablokuj” pozwala na 
zablokowanie klawisza funkcyjnego, który znajduje się w trybie dwustanowym, w jego bieżącym 
stanie. 
Fn. Key 1 Mode Przełącz Przełącz / Normalny 
Przełącza klawisz funkcyjny w tryb bistabilny lub zwykły. W trybie bistabilnym „Przełącz” 
pojedyncze naciśnięcie klawisza wysyła oraz blokuje sygnał wyjściowy z klawisza funkcyjnego 
w kodzie PSL na stan niski lub wysoki. Opcja ta może być wykorzystana do 
włączenia/wyłączenia funkcji przekaźnika. W trybie zwykłym „Normalny” sygnał wyjściowy z 
klawisza funkcyjnego ma poziom wysoki tak długo, jak długo klawisz jest naciśnięty. 
Fn. Key 1 Label Przycisk funkcyjny 1 
Pozwala zmienić tekst klawisza funkcyjnego na opis lepiej pasujący do danej aplikacji. 
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Fn. Key 2 to 10 
Status Odblokuj / Włącz Wyłącz / Zablokuj /Odblokuj / Włącz 

Parametr służący do aktywacji klawisza funkcyjnego. Parametr „Zablokuj” pozwala na 
zablokowanie klawisza funkcyjnego, który znajduje się w trybie dwustanowym, w jego bieżącym 
stanie. 
Fn. Key 2 to 10 
Mode Przełącz Przełącz / Normalny 

Przełącza klawisz funkcyjny w tryb bistabilny lub zwykły. W trybie bistabilnym „Przełącz” 
pojedyncze naciśnięcie klawisza wysyła oraz blokuje sygnał wyjściowy z klawisza funkcyjnego 
w kodzie PSL na stan niski lub wysoki. Opcja ta może być wykorzystana do 
włączenia/wyłączenia funkcji przekaźnika. W trybie zwykłym „Normalny” sygnał wyjściowy 
z klawisza funkcyjnego ma poziom wysoki tak długo, jak długo klawisz jest naciśnięty. 
Fn. Key 2 to 10 
Label Przycisk 2 do 10 

Pozwala zmienić tekst klawisza funkcyjnego na opis lepiej pasujący do danej aplikacji. 
 

 
1.4.13 Konfigurator IED (dla konfiguracji IEC 61850) 

 
Kolumna IED KONFIGURATOR zawiera głównie komórki z danymi, które wyświetlają 
informacje, lecz nie są edytowalne. Aby zmodyfikować konfigurację, należy użyć 
narzędzia IED Konfigurator wchodzącego w skład oprogramowania użytkowego MiCOM 
S1. 
 

Tekst menu Ustawienie 
domyślne 

Zakres nastaw Wielkość 
kroku Min. Maks. 

KONFIGURATOR IED 
Switch Conf.Bank Brak działania brak działania / przełącz banki 
Parametr pozwalający użytkownikowi przełączać się pomiędzy bieżącą konfiguracją, 
przechowywaną w aktywnym banku pamięci (i częściowo przedstawioną poniżej), a 
konfiguracją przesłaną do i przechowywaną w nieaktywnym banku pamięci. 
Restore MCL Brak działania Brak działania/Przywróć 
Parametr pozwalający użytkownikowi przywrócić plik MCL lub zaniechać działania. 
Active Conf.Name Dane 
Nazwa konfiguracji w aktywnym banku pamięci (zazwyczaj brana z pliku SCL). 

 
 

Tekst menu Ustawienie 
domyślne 

Zakres nastaw Wielkość 
kroku Min. Maks. 

Active Conf.Rev Dane 
Numer wersji konfiguracyjnej aktywnego banku pamięci, używany do zarządzania wersją. 
Inact.Conf.Name Dane 
Nazwa konfiguracji w nieaktywnym banku pamięci (zazwyczaj brana z pliku SCL). 
Inact.Conf.Rev Dane 
Numer wersji konfiguracyjnej nieaktywnego banku pamięci, używany do zarządzania wersją. 
IP PARAMETERS (parametry IP) 
Adres IP Dane 
Wyświetla unikalny adres sieciowy IP, identyfikujący przekaźnik.  
Maska podsieci Dane 
Wyświetla podsieć do której podłączono przekaźnik. 
Brama sieciowa Dane 
Wyświetla adres IP bramy (proxy), do której podłączono przekaźnik, jeśli takowa występuje. 
PARAMETRY SNTP 
SNTP Server 1 Dane 
Wyświetlany jest adres IP głównego serwera SNTP. 
SNTP Server 2 Dane 
Wyświetla adres IP drugiego serwera SNTP.  
IEC 61850 SCL. 
IED Name Dane 
Składająca się z 8 znaków nazwa urządzenia IED, będąca unikalną nazwę urządzenia IED w 
sieci IEC 61850, zazwyczaj braną z pliku SCL. 



Ustawienia P14x/EN ST/Ee6 
 
MiCOM P141, P142, P143, P144 & P145 (ST) 4-79 

 
 

 
IEC 61850 GOOSE 
GoEna 0x00000000 0x00000000 0x11111111 1 
Ten parametr umożliwia włączenie ustawień publikowania komunikatów GOOSE. 
Test Mode 0x00000000 0x00000000 0x11111111 1 
Ten parametr pozwala na wysłanie wzorca testowego w komunikacie GOOSE, przykładowo w 
celu przeprowadzenia testów lub odbioru. 
Ignore Test Flag Nie Nie/Tak 
Po ustawieniu na "YES (Tak)", flaga testowa nadawanego komunikatu GOOSE jst ignorowana, 
a dane są traktowane jako normalne. 

 
 

1.4.14 Etykiety wejść sterowniczych 
 

Tekst menu Ustawienie domyślne Zakres 
nastaw 

Wielkość 
kroku 

CTRL I/P LABELS (etykiety wej. sterown.) 

Control Input 1 Control Input 1 
(wejście sterownicze 1) 

16 znaków tekstowych 

Parametr zmiany tekstu, przypisanego do poszczególnych wejść sterowniczych. Tekst opisu 
będzie wyświetlany po przejściu do danego wejścia z poziomu menu klawiszy skrótu lub może 
być wyświetlany w kodzie PSL. 

 
 

Tekst menu Ustawienie domyślne Zakres 
nastaw 

Wielkość 
kroku 

Control Input 2 to 32 Control Input 2 to 32 
(wejście sterownicze 2 do 32) 

16 znaków tekstowych 

Parametr zmiany tekstu, przypisanego do poszczególnych wejść sterowniczych. Tekst opisu 
będzie wyświetlany po przejściu do danego wejścia z poziomu menu klawiszy skrótu lub może 
być wyświetlany w kodzie PSL. 

 
1.5 Ustawienia rejestratora zakłóceń 

 
Ustawienia rejestratora zakłóceń obejmują czas trwania zapisu oraz pozycję 
wyzwolenia, wybór sygnałów analogowych i cyfrowych, które mają być zapisywane oraz 
wybór źródeł sygnałów, które mają uruchamiać zapisywanie. 
Kolumna "DISTURBANCE RECORDER REJESTRATOR ZWARĆ" przedstawiona 
została w poniższej tabeli: 
 

Tekst menu Ustawienie 
domyślne 

Zakres nastaw Wielkość 
kroku Min. Maks. 

DISTURB RECORDER (REJESTRATOR ZAKŁÓCEŃ) 
Duration 1,5s 0,1s 10,5s 0,01s 
Służy do ustawienia całkowitego czasu rejestracji. 
Trigger Position 33,3%  0 100% 0,1%  
Służy do ustawienia punktu wyzwolenia wyrażonego procentową wartość czasu trwania. 
Przykładowo, nastawy domyślne pokazują, że całkowity czas trwania rejestracji jest ustawiony na 
1,5 s z punktem wyzwalania 33,3%, co w rezultacie daje czas rejestracji przed zakłóceniem 0,5 s 
i czas rejestracji po zakłóceniu 1 s. 
Trigger Mode Pojedynczy Pojedynczy lub rozszerzony 
W przypadku ustawienia trybu pojedynczego, jeżeli podczas trwania rejestracji pojawią się 
kolejne sygnały wyzwalające, to rejestrator będzie je ignorował. Jeżeli został ustawiony tryb 
"Rozszerzony", to czas po wyzwoleniu jest zerowany i w ten sposób wydłużany jest czas 
rejestracji. 

Analog. Channel 1 VA VA, VB, VC, VCHECKSYNC., ΙA, ΙB, ΙC, 
ΙN, ΙN Sensitive 
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Ten parametr służy do wyboru dostępnego wejścia analogowego w celu przypisania go do tego 
kanału. 
Analog. Channel 2 VB Jak wyżej 
Analog. Channelr 3 VC Jak wyżej 
Analog. Channelr 4 ΙA Jak wyżej 
Analog. Channel 5 ΙB Jak wyżej 
Analog. Channel 6 ΙC Jak wyżej 
Analog. Channel 7 ΙN Jak wyżej 
Analog. Channel 8 ΙN Sensitive Jak wyżej 
Analog. Channel 9 Częstotliwość Jak wyżej 

Digital Inputs 1 to 32 

Przekaźnik 1 do 12 
oraz  
Wejście Opto 1 do 
12 

Każdy z 12 styków wyjściowych lub dowolne 
z 12 wejść opto lub wewnętrzne sygnały 
cyfrowe 

Kanały cyfrowe oprócz wielu wewnętrznych sygnałów cyfrowych przekaźnika, takich jak sygnały 
uruchomienia zabezpieczeń, diod LED itd., mogą być przypisane do dowolnego izolowanego 
optycznie wejścia lub zestyków wyjściowych. 

Inputs 1 to 32 
Trigger 

Brak wyzwalacza 
poza dedykowanym 
wyjściem wyzwalania 
przekaźnika, które jest 
ustawione jako 
wyzwalacz L / H 

Brak wyzwalania / wyzwalanie L / H / 
wyzwalanie H / L 

Do wyzwalania rejestratora zakłóceń przy zmianie stanu z niskiego na wysoki lub z wysokiego 
na niski wybrany może być dowolny kanał cyfrowy. 
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1. 0BDZIAŁANIE POSZCZEGÓLNYCH FUNKCJI ZABEZPIECZAJĄCYCH 
 
W poniższych paragrafach szczegółowo opisano poszczególne funkcje zabezpieczające. 

 
1.1 2BZabezpieczenie nadprądowe kierunkowe 

 
Zabezpieczenie nadprądowe zawarte w przekaźnikach P14x zapewnia czterostopniowe 
niekierunkowe/kierunkowe trójfazowe zabezpieczenie nadprądowe o charakterystykach 
czasowo niezależnych. Wszystkie ustawienia nadprądowe oraz kierunkowe dotyczą 
wszystkich trzech faz, ale są niezależne dla wszystkich czterech stopni. Przekaźnik P144 
jest wyjątkowy, ponieważ może być stosowany jedynie dla dwóch faz i skutecznie obliczy 
brakującą fazę (więcej informacji w rozdziale X1.4.1.1X). 
 
Pierwsze dwa stopnie zabezpieczenia nadprądowego mają charakterystyki zwłoczne, 
z których można wybierać pomiędzy charakterystyką działania zabezpieczenia czasowo 
zależną (IDMT) a charakterystyką działania zabezpieczenia czasowo niezależną (DT). 
Stopnie trzeci oraz czwarty mają jedynie charakterystyki czasowo niezależne. 
 

Dostępne są różne metody koordynacji przekaźnika w instalacji; zarówno czasowe, 
prądowe jak i kombinacje ich obu. Stopniowanie za pomocą prądu możliwe jest jedynie 
tam, gdzie występuje wyraźna różnica pomiędzy poziomami zwarć dla dwóch lokalizacji 
przekaźnika. Stopniowanie za pomocą czasu jest stosowane w pewnych instalacjach, ale 
często prowadzi do nadmiernego wydłużenia czasu wyłączania zwarcia w lub w pobliżu 
podstacji źródłowych, w których poziom zwarcia jest najwyższy. Z tych powodów 
najbardziej rozpowszechnioną charakterystyką używaną do koordynacji przekaźników 
jest charakterystyka IDMT. 
 
Charakterystyki o zwłoce zależnej wskazane powyżej są zgodne z następującym 
równaniem:  
Krzywe IEC Krzywe IEEE 
 
 A  

 
 
gdzie: 

t = Czas zadziałania 

= Stała M = /s 

K = Stała 

= Prąd zmierzony 

s = Ustawienie progowej wartości prądu 

= Stała 

L = Stała ANSI/IEEE (zero dla krzywych IEC) T = Nastawa mnożnika czasu dla krzywych 

IEC 

TD = Ustawienie mnożnika czasowego dla krzywych IEEE 

C = Część dodana czasu określonego (zero dla krzywych standardowych) 
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Opis krzywej Standard Stała  Stała  Stała L 

Standardowa zależna IEC 0,14 0,02 0 

Duże odwrócenie IEC 13,5 1 0 

Silne odwrócenie IEC 80 2 0 

Zależna z długim 
czasem zwłoki 

UK 120 1 0 

Prostownikowa UK 45900 5,6 0 

Umiarkowanie zależna IEEE 0,0515 0,02 0,114 

Duże odwrócenie IEEE 19,61 2 0,491 

Silne odwrócenie IEEE 28,2 2 0,1217 

Zależna US 5,95 2 0,18 

Zależna z krótkim 
czasem zwłoki 

US 0,16758 0,02 0,11858 

 

Uwaga: Krzywe IEEE oraz US są w odróżnieniu do krzywych IEC/UK 
ustawiane 
w odniesieniu do ustawienia czasu. Ustawienie współczynnika 
(mnożnika) czasowego (TMS) jest wykorzystywane do regulacji 
czasu zadziałania dla krzywych IEC, podczas gdy ustawienie 
TDS wykorzystywane jest w przypadku krzywych IEEE/US. 
Menu ma taki układ, że po wybraniu przebiegu IEC/UK, znika 

komórka "> Time Dial" jak i ustawienia TMS. Zarówno dla 
przebiegów IEC jak i IEEE/US dostępny jest określony dodatek 
czasowy, który zwiększy czas zadziałania dla danych 
przebiegów o określoną wartość. 

 
Uwaga: Charakterystyki IEC/UK zależne czasowo mogą być stosowane 

z czasowo niezależną charakterystyką resetującą, jednakże 
krzywe IEEE/US mogą mieć charakterystykę resetującą 
czasowo zależną lub niezależną. Poniższe równanie może być 
stosowane do wyliczania zależnej czasowo zwłoki resetowania 
dla krzywych IEEE/US: 

A  w sekundach  

Gdzie: 

TD = Ustawienie mnożnika czasowego dla krzywych IEEE 

S = Stała 

M = /s 

 

Opis krzywej Standard Stała S 

Umiarkowanie zależna IEEE 4,85 

Duże odwrócenie IEEE 21,6 

Silne odwrócenie IEEE 29,1 

Zależna US 5,95 

Zależna z krótkim czasem zwłoki US 2,261 

 
1.1.1 Krzywa RI 

 
Do opcji konfiguracyjnych charakterystyki pierwszego i drugiego stopnia zabezpieczeń 
nadprądowego oraz dla zabezpieczeń ziemnozwarciowych 1 i 2 została włączona krzywa 
RI (elektromechaniczna). Krzywa ta opisana jest poniższym równaniem. 
A 
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w sekundach 

 
Dla K regulowanego w zakresie od 0,1 do 10, co 0,05 
 

1.1.2 48BFunkcja zatrzymywania timera 
 
Pierwsze dwa stopnie zabezpieczenia nadprądowego przekaźnika P14x posiadają opcję 
zatrzymywania timera, która może być ustawiona na zero lub określoną wartość czasu. 
Ustawienie timera na zero oznacza, że timer zabezpieczenia nadprądowego danego 
stopnia zresetuje się natychmiast po opadnięciu prądu poniżej 95% ustawienia prądu. 
Ustawienie zatrzymania timera na wartość inną niż zero spowoduje opóźnienie timerów 
resetujących elementów zabezpieczających o ten ustawiony czas. Ustawienie 
natychmiastowego resetowania oznacza, że przekaźnik będzie wciąż resetowany i nie 
będzie w stanie wyzwolić zabezpieczenia dopóki zwarcie  nie stanie się długotrwałym. 
Dzięki funkcji timera zatrzymującego Timer Hold przekaźnik będzie w stanie scalać 
impulsy prądu zwarciowego, redukując w ten sposób czasy wyłączania zwarć. 
Funkcja zatrzymywania timera dostępna jest dla pierwszego oraz drugiego stopnia 
zabezpieczenia nadprądowego w postaci ustawienia czasów kasowania odpowiednio 

">1 tRESET" oraz ">2 tRESET" Komórka ta nie jest widoczna dla krzywych IEEE/US, 
gdy wybrana została charakterystyka zależna czasowo, ponieważ czas resetowania 
określany jest wtedy zaprogramowanym ustawieniem mnożnika czasowego. 
 

 

Logiczny schemat funkcjonalny dla niekierunkowych zabezpieczeń nadprądowych 
przedstawiono poniżej. Blokada członu nadprądowego do detektor poziomu, który 
wykrywa amplitudę ponad wartością progową. Powoduje uruchomienie i inicjację 
charakterystyki IDMT/DT, zależnie od ustawień. 
 

 
Rysunek 1 Schemat logiczny niekierunkowych zabezpieczeń nadprądowych 
 
Wejście blokowania timera dostępne jest dla każdego stopnia, który będzie resetował 
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timery zabezpieczenia nadprądowego wszystkich trzech zasilonych faz, przy 
uwzględnieniu zwłoki resetowania w razie wybrania stopni “I>1” oraz “I>2”. 
Logika SPZ (blokada SPZ) może być ustawiona na blokowanie szybkich członów 
nadprądowych po określonej liczbie prób. Zostało to opisane w tabeli SPZ. Gdy sygnał 
chwilowy bloku jest generowany, wówczas tylko człony nadprądowe np. “I>3” oraz “I>4” 

wybrane dla "1" w pozycji “> Blocking” będą blokowane. 

 
1.2 3BZabezpieczenie nadprądowe kierunkowe 

 
Fazowe elementy przekaźnika P14x zabezpieczające przed zwarciami są wewnętrznie 
spolaryzowane biernymi napięciami międzyfazowymi, jak pokazano to w poniższej tabeli: 
 

Faza zabezpieczenia Prąd zadziałania Napięcie polaryzujące 

Faza A A VBC 

Faza B B VCA 

Faza C C VAB 

 
 

W stanie zwarcia instalacji wektor prądu zwarciowego opóźniony jest względem 
znamionowego napięcia fazowego o kąt zależny od stosunku X/R instalacji. Dlatego tez 
wymaga się, by przekaźnik pracował przy maksymalnej czułości na prądy z tego obszaru. 
Osiąga się to za pomocą ustawienia kąta charakterystyki przekaźnika (RCA); definiowany 
w ten sposób jest kąt, o jaki prąd przyłożony do przekaźnika ma być przesunięty 
względem napięcia przyłożonego do przekaźnika w celu uzyskania jego maksymalnej 

czułości. Ustawia się go w komórce ">Char Angle" w menu członu nadprądowego. 
W przekaźnikach P14x możliwe jest ustawienie kątów charakterystyki na dowolną 
wartość z zakresu od –95° do +95°. 
 
Logiczny blokowy schemat funkcjonalny dla kierunkowych zabezpieczeń nadprądowych 
przedstawiono poniżej. 
Blok nadprądowy to detektor poziomów, który wykrywa przekraczające wartości progowe 
amplitudy prądowe i towarzyszące im napięcia polaryzujące; kontrola kierunkowości 
odbywa się w oparciu o następujące kryteria: 
 
Kierunkowe do przodu 

-90° < (kąt(I) - kąt(V) - RCA) < 90° 

Kierunkowe do tyłu 

-90° > (kąt(I) - kąt(V) - RCA) > 90° 
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Rysunek 2 Logika kierunkowych zabezpieczeń nadprądowych 
 
Którykolwiek ze stopni zabezpieczenia nadprądowego może być skonfigurowany jako 
kierunkowy, warto jednak zauważyć, że charakterystyki IDMT są dostępne jedynie dla 
dwóch pierwszych stopni. Po ustawieniu elementu jako kierunkowego, dostępna stanie 
się opcja VTS Block. Ustawienie odpowiedniego bitu na 1 spowoduje, że zadziałanie 
funkcji monitoringu przekładnika napięciowego (VTS) zablokuje ukierunkowany stopień. 
Ustawienie na 0 oznacza, że dany stopień nie będzie wracał na ustawienie 
niekierunkowe w razie zadziałania VTS. 
 

 
1.2.1 49BPolaryzacja synchroniczna 

 
W przypadku bliskich zwarć trójfazowych wszystkie trzy napięcia spadną do zera i nie 
będzie obecne żadne normalne napięcie fazowe. Z tego powodu przekaźniki P14x 
posiadają funkcję polaryzacji synchronicznej, która przechowuje informację na temat 
napięcia przedzwarciowego oraz utrzymuje jego podawanie na kierunkowe elementy 
nadprądowe przez czas 3,2 sekundy. W ten sposób zapewnione jest działanie zarówno 
szybkich jak i zwłocznych kierunkowych elementów nadprądowych, nawet w razie 
gwałtownego spadku napięcia trójfazowego. 

 
1.3 4BZabezpieczenie przeciążeniowe cieplne 

 
Przekaźnik posiada prądowy model termiczny, korzystający z prądu obciążenia do 
modelowania nagrzewania oraz chłodzenia chronionej instalacji. Człon ten może być 
ustawiony na stopnie alarmowe i wyzwalające jednocześnie. 
Ciepło wytwarzane na elementach instalacji, takich jak kable lub transformator to straty 
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rezystancyjne (2R x t). W związku z tym, nagrzewanie jest wprost proporcjonalne do 
kwadratu prądu. Charakterystyka cieplna czasowa używana w przekaźniku jest zatem 
oparta na kwadracie prądu, całkowanego w dziedzinie czasu. Przekaźnik automatycznie 
wprowadza do modelu cieplnego maksymalną wartość prądu fazowego. 
Zadaniem urządzeń jest praca ciągła przy temperaturze odpowiadającej pełnemu 
obciążeniu znamionowemu, w którym wygenerowane ciepło jest zbilansowane ciepłem 
rozpraszanym np. przez wypromieniowanie. 
 
Nadmierne obciążenie cieplne występuje, gdy przez pewien czas nastąpi przepływ prądu 
o natężeniu, które jest wyższe niż wartość znamionowa. Można wykazać, że temperatura 
w trakcie nagrzewania zmienia się wykładniczo wg stałych czasowych oraz że podobne 
wykładnicze obniżanie się temperatury następuje w trakcie chłodzenia. 
Przekaźnik zależnie od zastosowania oferuje możliwość wyboru dwóch charakterystyk. 

 
1.3.1 50BCharakterystyka z jedną stałą czasową 

 
Ta charakterystyka jest wykorzystywana do ochrony kabli, suchych transformatorów (np. 
typu AN) oraz baterii kondensatorów. 
Charakterystykę cieplną czasową opisuje wzór: 
 

 
Gdzie: 

t = Czas do wyzwalania, mierzony od momentu pojawienia się prądu przeciążenia, ; 

= Stała czasowa nagrzewania oraz chłodzenia chronionej instalacji; 

= Najwyższy prąd fazowy; 

FLC = Prąd znamionowy pełnego obciążenia (nastawa przekaźnika "Wyzwalanie 

cieplne") 

k = stała wynosząca 1,05, pozwala na ciągłą pracę aż do <1,05 FLC; 

P = Początkowa wartość prądu ładowania, przed przeciążeniem, w stanie ustalonym 

 
Czas do wyzwalania jest różny w zależności od prądu obciążenia, który płynął  
w obwodzie przed przeciążeniem, tj. jest uzależniony od tego czy przeciążenia nastąpiło 
od stanu „gorącego”, czy „zimnego”. 
Charakterystyka cieplna ze stałą czasową może być opisana następująco: 
 



Gdzie: 

 
oraz 

 
 

Gdzie jest stanem cieplnym, natomiast p jest stanem cieplnym poprzedzającym 
zwarcie. 
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Uwaga: Prąd wynoszący 105%s (kFLC) musi być stosowany dla kilku stałych czasowych, 
aby możliwy był pomiar stanu cieplnego dla wartości 100%. 

 
1.3.2 51BCharakterystyka z dwiema stałymi czasowymi 

 
Ta charakterystyka jest używana do ochrony transformatorów olejowych (np. typu ONAN) 
chłodzonych powietrzem. Model cieplny jest podobny do modelu z jedną stałą czasową, 
 z wyjątkiem konieczności ustawienia dwóch stałych timera. 
W przypadku pomijalnego przeciążenia, ciepło będzie przepływać z uzwojeń do oleju 
izolacyjnego. Tym samym, przy niskim prądzie, krzywa modelowa będzie w głównej 
mierze zależeć od długiej stałej czasowej dla oleju. Stanowi to zabezpieczenie przed 
poważniejszym wzrostem temperatury oleju. 
 

W przypadku poważnych przeciążeń, ciepło gromadzi się w uzwojeniach transformatora 
 z niewielką możliwością rozproszenia w otaczającym je oleju izolacyjnym. Tym samym, 
przy dużych prądach, krzywa modelowa zależy w głównej mierze od krótkiej stałej 
czasowej uzwojeń. Stanowi to zabezpieczenie przed powstaniem gorących punktów 
w uzwojeniach transformatora. 
Ogólnie rzecz ujmując, charakterystyka z dwoma stałymi czasowymi w przekaźniku służy 
do ochrony izolacji uzwojeń przed starzeniem oraz do zminimalizowania wytwarzania 
gazu przez przegrzany olej. Należy jednak zauważyć, że model cieplny nie kompensuje 
wpływu zmian temperatury otoczenia. 
Krzywa termiczna jest zdefiniowana w następujący sposób: 
 

 
 
Gdzie: 
E  

1 = Stała czasowa nagrzewania oraz chłodzenia uzwojeń transformatora; 

2 = Stała czasowa nagrzewania i chłodzenia dla oleju izolacyjnego. 

W praktyce trudne jest rozwiązanie tego równania, aby podać czas działania (t), 
w związku z tym zalecane jest rozwiązanie graficzne, wykorzystujące pakiet arkuszy. 
Arkusz kalkulacyjny może być ustawiony na obliczanie prądu pozwalającego otrzymać 
wybrany czas zadziałania. Równanie pozwalające obliczyć prąd jest następujące: 
 

 
A

E  Równanie 1 
 

 

XRysunek 3 X  przedstawia w jaki sposób możliwe jest wykorzystanie równania w arkuszu do 
obliczenia czasu zadziałania przekaźnika. 
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Rysunek 3 Arkusz kalkulacyjny charakterystyki cieplnej z dwiema stałymi 
czasowymi 
 

Wyniki z arkusza mogą być przedstawione w postaci wykresu prądu względem czasu, jak 
pokazano na XRysunku 4X. 
 

 
Rysunek 4 Charakterystyka cieplna z dwiema stałymi czasowymi 
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Rysunek 5 Schemat logiczny zabezpieczenia przeciążeniowego cieplnego 
 
Blokowy schemat funkcjonalny dla zabezpieczenia przeciążenia termicznego jest 
przedstawiony na XRysunku 5X. 
Przeprowadzanie jest porównanie amplitudy trzech prądów fazowych, a najwyższa z nich 
wykorzystywana jest w funkcji przeciążenia termicznego. Jeżeli wartość tego prądu 
przekracza ustawienie progu wyzwalania cieplnego, aktywowany jest stan uruchomienia. 
 

Zabezpieczenie termiczne zapewnia również wskazanie stanu cieplnego w kolumnie 
"POMIARY 3"  'MEASUREMENTS 3' przekaźnika. Stan cieplny może być zresetowany 
zarówno przez wejście optyczne (jeżeli zostało przypisane do tej funkcji 
w programowalnym schemacie logicznym) jak i przy pomocy menu przekaźnika. Funkcja 
kasowania w menu znajduje się również w kolumnie "POMIARY 3" 'MEASUREMENTS 3' 
ze stanem cieplnym. 

 
1.4 5BZabezpieczenie ziemnozwarciowe 

 
Przekaźniki P14x posiadają pięć wejściowych przekładników prądowych; po jednym dla 
każdego wejścia prądu fazowego oraz dwa dla członów zabezpieczenia 
ziemnozwarciowego. Dzięki takiemu elastycznemu rozkładowi wejść, w przekaźniku 
możliwe jest skonfigurowanie różnych kombinacji zabezpieczeń standardowych, czułych 
(SEF) oraz strefowych ziemnozwarciowych (REF). 
Należy zauważyć, iż aby zapewnić zakres ustawień czułych, dostępny dla 
zabezpieczenia SEF w przekaźnika P14x, wejście PP jest opracowane specjalnie dla 
pracy przy niewielkich amplitudach prądu. Wejście jest wspólne dla zabezpieczenia 
czułego SEF oraz wysokiej impedancji REF, więc te funkcje można traktować jako 
wzajemnie wykluczające się w menu przekaźnika. 

 
1.4.1 52BStandardowe człony zabezpieczenia ziemnozwarciowego 

 
 Standardowe człony zabezpieczenia ziemnozwarciowego są powielone 

w przekaźnikach P14x i są opisane w menu przekaźnika jako "Ziemnozwarciowe 1” 
(EF1) oraz “Ziemnozwarciowe 2” (EF2). EF1 działa na podstawie prądu zwarcia 
doziemnego, mierzonego bezpośrednio przez system; zarówno przy pomocy 
osobnego przekładnika prądowego przy uziemieniu układu zasilania lub przez 
połączenie szczątkowe trzech przekładników liniowych. Jednakże, w przypadku 
P144, zazwyczaj pomiar odbywa się bezpośrednio z systemu, poprzez osobny 
przekładnik Ferrantiego (patrz rozdział X2.4X w P14x/EN AP/B74). Drugi typowy 
element ziemnozwarciowy (EF2) opiera swe działanie na prądzie szczątkowym 
który jest obliczany wewnętrznie poprzez sumowanie prądów trzech faz. 
EF1 oraz EF2 to identyczne człony, oba posiadają cztery stopnie. Dla pierwszego oraz 
drugiego stopnia można wybierać pomiędzy charakterystyką IDMT a DT, podczas gdy dla 
trzeciego oraz czwartego stopnia dostępna jest jedynie charakterystyka DT. Każdy 
stopień może być ustawiony jako niekierunkowy, kierunkowy w przód lub do tyłu. Dla 
pierwszych dwóch stopni dostępna jest funkcja zatrzymywania timera, opisywana 



P14x/EN OP/Ee6 Obsługa 
 
(OP) - 20 MiCOM P141, P142, P143, P144 & P145 

 

 
wcześniej dla elementu nadprądowego. 
Logiczny schemat funkcjonalny dla niekierunkowych zabezpieczeń ziemnozwarciowych 
nadprądowych przedstawiono na XRysunku 6 X. 
 

 
 

Rysunek 6 Logika niekierunkowego zabezpieczenia ziemnozwarciowego EF 
(pojedynczy stopień) 
 
Zabezpieczenie ziemnozwarciowe może być ustawione na działanie IN/OUT za pomocą 
odpowiedniego sygnału blokującego DDB, który może być obsługiwany wejściem 
optycznym lub poleceniem sterującym. 
 

 

Logika SPZ (blokada SPZ) może być ustawiona na blokowanie szybkich członów 
ziemnozwarciowych po określonej liczbie prób. Zostało to opisane w tabeli SPZ. Gdy 
sygnał chwilowy bloku jest generowany, wówczas tylko człony ziemnozwarciowe wybrane 

jako "1" w pozycji “N1> Function” lub “N2> Function” będą blokowane. 
Informacje na temat charakterystyk zwłocznych zależnych czasowo można znaleźć 
w części omawiającej fazowe elementy nadprądowe, paragraf X1.1X. 

 
1.4.1.1 90BP144 - rekonstrukcja brakującego prądu fazowego 

 
Przekaźnik P144 ma możliwość działania z wejściami wyłącznie z 2 fazowych PP oraz 
jednego przekładnika Ferrantiego (CBCT). Ponieważ przekaźnik odbiera informacje 
jedynie o dwóch fazach, musi on obliczać brakujący prąd fazowy, na podstawie 
dostępnych prądów fazowych i doziemnych. Prąd brakującej fazy jest wybierany 
w kolumnie PRZEKŁADNIA PP i PN w komórce “I Derived Phase”. W komórce możliwy 
jest wybór IA, IB lub IC, gdzie IB to domyślne ustawienie. 
Brakująca faza obliczana jest przy pomocy następujących równań: 
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Zakres dynamiczny wejścia prądowego SEF jest ograniczony do 2In aby zapewnić 
większą dokładność dla niewielkich prądów doziemnych. Jednak w przypadku zwarcia 
wielokrotnego prąd zwarciowy może przekroczyć 2In, co może ograniczyć efektywność 
zabezpieczenia ziemnozwarciowego. Aby zwiększyć zakres dynamiki przekaźnika, 
zalecane jest, aby wejście standardowego członu ziemnozwarciowego (EF1) było 
połączone szeregowo z SEF (patrz rozdział X2.4X   w P14x/EN AP/B74). Zakres dynamiczny 
wejścia EF1 jest ograniczony do 64In. Umożliwia to zabezpieczeniu EF1 ochronę przy 
wysokich nastawach, zamiast wejścia SEF. 

 
 
Mimo, że powyższe wzory wskazują, że brakujący prąd fazowy jest obliczany z wejścia 
ISEF, przekaźnik w rzeczywistości wybiera wyższą wartość z ISEF lub EF1. W przypadku 
zwarcia wielokrotnego, dla wejścia ISEF nastąpi ograniczenie wartości, więc najwyższy 
prąd będzie pochodził od EF1. Aby technika ta działała poprawnie, konieczne jest, aby 
przekładnie PP zabezpieczeń E/F oraz SEF były takie same. 

 
1.4.1.2 91BKrzywa IDG 

Krzywa IDG jest powszechnie stosowana dla zwłocznych zabezpieczeń 
ziemnozwarciowych dostępnych na rynku szwedzkim. Krzywa ta jest dostępna w 
stopniach 1 oraz 2 zabezpieczenia ziemnozwarciowego 1 i 2 oraz czułego 
zabezpieczenia ziemnozwarciowego. 
Krzywa IDG opisana jest poniższym równaniem. 
 

 w sekundach 
Gdzie: 

 = Prąd zmierzony 

N>Nastawa = Regulowany parametrem, który określa punkt gwiazdy danej 

charakterystyki 

 

Chociaż punkt gwiazdy charakterystyki definiowany jest przez “N>” ustawienie, 
rzeczywista prądowa wartość progowa przekaźnika definiowana jest ustawieniem “IDG 

s”. Ustawienie “IDG s” jest wielokrotnością “N>”. 
Do ustawienia minimalnego czasu zadziałania w przypadku wysokich poziomów prądów 
zwarciowych używane jest również dodatkowe ustawienie “IDG Time”. 
 

Na XRysunku 7 X  przedstawiono sposób implementacji charakterystyki IDG. 
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Rysunek 7 Charakterystyka IDG 

 
1.4.2  53BCzułe zabezpieczenie ziemnozwarciowe (SEF) 

 
Osobny czterostopniowy człon czuły ziemnozwarciowy jest zapewniony w przekaźniku 
P14x dla tego celu i posiada dedykowane wejście. Funkcje SEF są takie same, jak 
pokazano na XRysunku 6 X  dla EF1/2, uwzględniając fakt, że wykorzystywane jest osobne 
wejście. Zabezpieczenie SEF może być ustawione na działanie IN/OUT za pomocą 
sygnału DDB 442 ‘Inhibit SEF’, który może być obsługiwany wejściem optycznym lub 
poleceniem sterującym. Sygnał DDB blokuje uruchomienie i wyzwolenia wszystkich 

czterech stopni zabezpieczenia SEF. DDB 216 - 219 ‘SEF>1/2/3/4 Timer Blok.’ Może 
być wykorzystane do blokowania czterech stopni wyzwalania zabezpieczenia SEF 
indywidualnie, jednak sygnały te nie blokują uruchamiania stopni. 
 
Informacje na temat charakterystyk zwłocznych zależnych czasowo można znaleźć 
w części omawiającej fazowe elementy nadprądowe, paragraf X1.1X. 
W menu ustawień, w komórce "SEF/REF options" dostępnych jest kilka opcji ustawień. 
Aby uruchomić standardowe, czterostopniowe zabezpieczenie SEF należy zaznaczyć 
opcje, zgodnie z ustawieniem domyślnym. Jednakże, jeśli wymagane jest zabezpieczenie 
mocowe, strefowe doziemne (nie stosowane w P144) lub ich połączenie, należy wybrać 
jedną z pozostałych opcji. Są one opisane szczegółowo w rozdziałach X1.5X  oraz X1.6 X. 
Komórki "Wattmetric" i "Restricted E/F" (nie stosowane w P144) pojawiają się dopiero 
po wybraniu tych opcji w komórce ustawień. 
Każdy stopień SEF może być ustawiony jako niekierunkowy, kierunkowy w przód lub do 

tyłu przy pomocy komórki "SEF>Direction". Funkcja zatrzymania timera, opisana dla 
członów nadprądowych w dziale 1 X1.1X , jest dostępna dla każdego z dwóch pierwszych 
stopni i jest ustawiana w taki sam sposób. 

 
1.4.2.1 92BKrzywa EPATR B 

 

Krzywa EPATR B jest na niektórych rynkach powszechnie używany dla zwłocznych 
czułych zabezpieczeń ziemnozwarciowych. Przebieg ten jest dostępny jedynie dla stopni 
1 oraz 2 czułego zabezpieczenia ziemnozwarciowego. 
Przebieg EPATR B jest oparty na nastawach prądu pierwotnego i wykorzystuje 
przekładnie przekładnika zabezpieczenia SEF rzędu 100:1 A. 
Krzywa EPATR B dzieli się na 3 niezależne segmenty, określone na podstawie prądu 
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części pierwotnej, wykorzystując stałą przekładnię 100:1 PP i jest określona następująco: 
 

 
Odcinek 

 

Zakres prądu pierwotnego 

w oparciu o przekładnię 

przekładnika prądowego rzędu 

100A:1A 

 
Charakterystyka 

prądowo/czasowa 

1 ISEF = 0,5A do 6,0A 0,655 
t = 432 x TMS/ISEF sekund 

2 ISEF = 6,0A do 200A t = 800 x TMS/ISEF sekund 

3 ISEF powyżej 200A t = 4 x TMS skund 

 
Gdzie TMS (ustawienie mnożnika czasowego) wynosi 0,025 - 1,2 w krokach 0,025. 
 
X 

Na rysunku 8 X  przedstawiono sposób implementacji charakterystyki EPATR B. 

 

 
Rysunek 8 Charakterystyka EPATR B pokazana dla TMS = 1,0 

 
1.5 6BKierunkowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe (DEF) 

 
Podobnie jak stwierdzono w poprzednich rozdziałach, każdy z czterech stopni 
zabezpieczenia EF1, EF2 oraz SEF może być w razie potrzeby ustawiony na działanie 
kierunkowe. W konsekwencji, przy takim zastosowaniu kierunkowego zabezpieczenia 
nadprądowego, aby przekaźnik mógł zapewnić wymaganą polaryzację musi być zasilony 
odpowiednim napięciem. 
W standardowym członie ziemnozwarciowym P14x dostępne są dwie opcje polaryzacji; 
napięciem szczątkowym lub składową przeciwną. Człon czułego zabezpieczenia 
ziemnozwarciowego jest dostępny jedynie dla polaryzacji napięcia szczątkowego. 

 
1.5.1 54BPolaryzacja napięciem szczątkowym 

 
W przypadku zabezpieczenia ziemnozwarciowego sygnał polaryzujący musi 
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odzwierciedlać wystąpienie zwarcia doziemnego. Napięcie szczątkowe generowane 
podczas zwarcia doziemnego wykorzystywane jest do polaryzacji elementów DEF. 
Przekaźnik P141/2/3/5 wykonuje wewnętrzne obliczenia tego napięcia na podstawie 
trójfazowego wejścia napięciowego, które połączone jest albo z  pięciordzeniowym 
przekładnikiem napięciowym albo z trzema jednofazowymi przekładnikami napięciowymi. 
Z kolei przekaźnik P144 mierzy to napięcie z wejścia napięcia szczątkowego, które jest 
zapewnione odpowiednim trójkątem otwartym PN. Tego typu konstrukcja przekładnika 
napięciowego umożliwia przejście strumienia szczątkowego i w konsekwencji umożliwia 
przekaźnikowi obliczenie wymaganego napięcia szczątkowego. Dodatkowo punkt 
gwiazdy strony pierwotnej przekładnika napięciowego musi być uziemiony. Trójrdzeniowy 
przekładnik napięciowy VT nie posiada połączenia dla strumienia szczątkowego, dlatego 
też jest nieodpowiedni do zasilania przekaźnika. 
Niskie poziomy napięcia szczątkowego mogą występować w normalnych warunkach 
pracy sieci, z racji jej niesymetryczności, niedokładności przekładnika napięciowego, 
tolerancji przekaźnika itp. Z tego powodu przekaźnik P14x oferuje możliwość ustawienia 

progu (IN>VNPol Nastawa), który musi zostać przekroczony, by funkcja DEF mogła 
zadziałać. Pomiar napięcia szczątkowego w kolumnie “Measurements 1” menu może 
pomóc w określeniu wymaganego ustawienia wartości progowej podczas rozruchu; 
pozwoli to określić poziom napięcia szczątkowego podczas postoju. 

 
Uwaga: Napięcie szczątkowe jest nominalnie przesunięto o 180° 

względem prądu szczątkowego. W rezultacie elementy DEF są 
spolaryzowane napięciem „-Vres". To 180° przesunięcie 
fazowe jest automatycznie wprowadzane do przekaźnika P14x. 

 

Schemat logiczny kierunkowego nadprądowego zabezpieczenia ziemnozwarciowego 
o polaryzacji napięciem punktu neutralnego przedstawiono poniżej. 
 

 
Rysunek 9 Kierunkowe zabezpieczenia ziemnozwarciowe o polaryzacji napięciem 
punktu neutralnego (jednostopniowe) 
 
Monitoring przekładnika napięciowego VT (VTS) selektywnie blokuje zabezpieczenie 
kierunkowe lub powoduje jego przejście do trybu działania niekierunkowego. 
W przypadku ustawienia  blokowania zabezpieczenia kierunkowego, system VTS blokuje 
sprawdzanie kierunkowości, co również w skuteczny sposób blokuje wyjścia rozruchowe. 
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1.5.2 5BPolaryzacja przeciwną kolejnością faz (składową przeciwną) 
 
W niektórych aplikacjach stosowanie polaryzacji zabezpieczeń DEF napięciem 
szczątkowym może być albo niemożliwe do osiągnięcia, albo problematyczne. 
Przykładem takiego pierwszego z wymienionych przypadków może być sytuacja, gdy 
niedostępne są przekładniki napięciowe wymaganego typu, np. tam, gdzie są 
zastosowane jedynie trójrdzeniowe przekładniki napięciowe. Przykładem drugiego 
z wymienionych przypadków może być równoległa linia wysokiego napięcia/najwyższego 
napięcia, w której występują problemy ze wzajemnym sprzężeniem składowej kolejności 
zerowej. 
W każdej z tych sytuacji problem można rozwiązać poprzez zastosowanie polaryzacji 
składową przeciwną (nps). Metoda ta determinuje kierunek zwarcia poprzez porównanie 
napięcia nps z prądem nps. Wielkością wymuszająca zadziałanie zabezpieczenia jest 
jednakże nadal prąd szczątkowy. 
Może być zastosowana zarówno dla obliczeniowych jak i pomiarowych standardowych 
członów ziemnozwarciowych (EF1 oraz EF2) ale nie dla zabezpieczeń SEF. Wymagane 
jest ustawienie odpowiednich wartości progowych napięcia oraz prądu w komórkach, 

odpowiednio "N>V2pol set" i "N>2pol set". 
Polaryzacja przeciwną kolejnością faz nie jest zalecana dla instalacji z uziemieniem 
impedancyjnym, bez względu na zastosowany typ przekładnika VT zasilającego 
przekaźnik. Spowodowane jest to zredukowanym prądem zwarcia doziemnego 
ograniczającym spadek napięcia na impedancji źródła (V2pol) o przeciwnej kolejności faz 
do poziomów pomijalnych. Jeżeli napięcie to jest mniejsze niż 0,5 V, przekaźnik nie 
będzie w stanie zapewnić zabezpieczenia DEF. 
Schemat logiczny kierunkowego nadprądowego zabezpieczenia ziemnozwarciowego 
o polaryzacji przeciwną kolejnością faz przedstawiono poniżej. 
 

 
Rysunek 10 Kierunkowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe o polaryzacji przeciwną 
kolejnością faz (pojedynczy stopień) 
 

Kryterium kierunkowości przy polaryzacji przeciwną kolejnością faz (składową 
przeciwną) podano poniżej: 
 
Kierunkowe do przodu 



P14x/EN OP/Ee6 Obsługa 
 
(OP) - 26 MiCOM P141, P142, P143, P144 & P145 

 

 
-90° < (kąt(I2) - kąt(V2 + 180°) - RCA) < 90° 

Kierunkowe do tyłu 

-90° > (kąt(I2) - kąt(V2 + 180°) - RCA) > 90° 

 
1.5.3 56BDziałanie czułego członu ziemnozwarciowego 

 
Człon SEF jest przeznaczony do stosowania w sieciach uziemionych rezystancyjnie, 
izolowanych i kompensowanych i ma funkcje rozróżniające, dla różnych wymagań. 
Schemat logiczny czułego kierunkowego nadprądowego zabezpieczenia 
ziemnozwarciowego napięcia neutralnego przedstawiono na XRysunku 11 X. 

 

 
Rysunek 11 Czułe kierunkowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe SEF z polaryzacją 
VN (jednostopniowe) 
 

Czułe zabezpieczenie ziemnozwarciowe może być ustawione na działanie IN/OUT za 
pomocą odpowiedniego sygnału blokującego DDB, który może być obsługiwany 
wejściem optycznym lub poleceniem sterującym. Monitoring przekładnika napięciowego 
VT (VTS) selektywnie blokuje zabezpieczenie kierunkowe lub powoduje jego przejście do 
trybu działania niekierunkowego. W przypadku ustawienia  blokowania zabezpieczenia 
kierunkowego, system VTS blokuje sprawdzanie kierunkowości, co również w skuteczny 
sposób blokuje wyjścia rozruchowe. 
Poniżej podano kryterium kontroli kierunkowości dla standardowego kierunkowego 
czułego zabezpieczenia ziemnozwarciowego: 
 
Kierunkowe do przodu 

-90° < (kąt(IN) - kąt(VN + 180°) - RCA) < 90° 

Kierunkowe do tyłu 

-90° > (kąt(IN) - kąt(VN + 180°) - RCA) > 90° 

W zależności od rodzaju członu zabezpieczającego, do wykrywania zwarć doziemnych 
mogą być wykorzystane trzy możliwości: 
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1. Dostępne w przekaźniku odpowiednie czułe kierunkowe zabezpieczenie 
ziemnozwarciowe o nastawie kąta charakterystyki (RCA) wynoszącej zero stopni,  
z możliwością dokładnej regulacji wokół tej wartości progowej. 

2. Dostępne w przekaźniku czułe kierunkowe zabezpieczenie watometryczne 
reagujące na składową zerową o nastawie kąta charakterystyki 

3. (RCA) wynoszącej zero stopni, z możliwością dokładnej regulacji wokół tej 
wartości progowej. 

4. Dostępne w przekaźniku czułe kierunkowe ziemnozwarciowe zabezpieczenie 

o charakterystykach cosoraz sin. 
 
Wszystkie stopnie czułego zabezpieczenia ziemnozwarciowego w P14x mogą być 
ustawione na wartość wynoszącą zaledwie 0,5% prądu znamionowego i tym samym 
będą spełniać wymagania pierwszej metody przedstawionej powyżej i być 
z powodzeniem stosowane. Jednak wiele zakładów (szczególnie w Europie centralnej) 
ma unormowane metody pomiarów mocy czynnej zwarć doziemnych, co opisano w 
poniższej sekcji. 

Pomiar mocy składowej zerowej, jako wartość obliczeniowa z Vo oraz o, oferuje 
zwiększone zabezpieczenie przekaźnika przed niewłaściwym zadziałaniem wyjścia 
przekładnika Ferrantiego przy braku stanu zwarcia doziemnego. Jest to również ważne 
dla czułego zabezpieczenia kierunkowego ziemnozwariowego, dzięki regulacji progu 
polaryzacji Vo. 

 
1.5.4 57BCharakterystyka pomiaru mocy 

 
Analiza wykazała (patrz Noty użytkowe, rozdział 2.5.4), że w przypadku wystąpienia 
zwarcia doziemnego w sieci, pomiędzy prądem rozpływowym linii zwartej i nie zwartej 
występuje niewielkie przesunięcie kątowe. Uwzględniając wpływ cewki oraz rezystancję 
linii zasilającej, można zauważyć, że różnica kątów powoduje wzrost składowych 
czynnych prądów, będących w przeciwnych fazach. Pokazuje to XRysunek 12 X. 
 

 
Rysunek 12 Składowe rezystancyjne prądu rozpływowego 
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W skutek tego, składowe czynne mocy sekwencji zerowej będą również leżały 
w podobnych płaszczyznach, dzięki czemu przekaźnik z detekcją mocy czynnej będzie 
miał możliwość rozróżnienia, np. czy składowa czynna mocy sekwencji zerowej została 
wykryta w kierunku dodatnim, co zostanie wskazane jako zwarcie linii zasilającej. Jeśli 
moc zostanie wykryta dla kierunku zwrotnego, zwarcie musi być obecne na równoległej 
linii zasilającej lub w źródle. Aby mógł zadziałać kierunkowy człon ziemnozwarciowy, 
wszystkie trzy ustawiane przez użytkownika progi muszą zostać przekroczone, 

a konkretnie prąd "SEF>", napięcie "SEF>VNpol Set" oraz moc "PN> Setting". 
 
Jak widać na poniższym wzorze, ustawienie mocy w menu przekaźnika jest nazwane 
PN> i jest ono obliczane przy pomocy wielkości szczątkowych, zamiast składowej 
zerowej. Wielkości szczątkowe stanowią trzykrotność odpowiednich wartości składowych 
zerowych, a więc cały wzór operacji przedstawia się następująco: 
 
Nastawa PN> odpowiada równaniu: 
 

Vres x res x Cos (– c) = 9 x Vo x o x Cos (– c) 
 
Gdzie: 

= kąt pomiędzy napięciem polaryzującym (-Vres) a prądem szczątkowym 

c = nastawa kąta charakterystyki przekaźnika (RCA) (SEF> Char. Kąt) 

Vres = napięcie szczątkowe 

res = prąd szczątkowy 

Vo = składowa zerowa napięcia 

o = składowa zerowa prądu 

 
Zmiana nastawy wartości progowej PN> na wartość zero będzie skutecznie wyłączać 
funkcję watometryczną a przekaźnik będzie pracować jako podstawowe, czułe 
kierunkowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe.  Jednakże, jeżeli jest to wymagane, opcja 
SEF może być wybrana za pomocą komórki 'Sens. E/F Options' w menu. 
 

Uwaga: Nastawa mocy szczątkowej, PN>, jest skalowana przez 
programowane przekładnie PP i PN w przekaźniku. 

 
Ponadto należy zwrócić uwagę na to, że gdy wybrano wartość progową mocy różną od 
zera, na kątowych obwiedniach charakterystyki kierunkowej wprowadzane są niewielkie 
zmiany. Tak więc zamiast kąta ±90° względem RCA, są one nieco bardziej nachylone, 
pod kątem ±85°. 
Kryterium kontroli kierunkowości jest następujące: 
Kierunkowe do przodu 

-85° < (kąt(IN) - kąt(VN + 180°) - RCA) < 85° 

Kierunkowe do tyłu 

-85° > (kąt(IN) - kąt(VN + 180°) - RCA) > 85° 

 
1.5.5 58Bcos/sincharakterystyka 

 

W niektórych zastosowaniach, prąd szczątkowy sprawnej linii zasilającej po wystąpieniu 
zwarcia może leżeć wyłącznie wewnątrz granicy zadziałania. Prąd szczątkowy dla 
zwartych linii leży bliżej granicy zadziałania. 
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Rysunek 13 Charakterystyka zadziałania dla Icos
 
Schemat przedstawia metodę rozróżniania, gdy rozpatrywana jest składowa rzeczywista 

(cos), ponieważ zwarcia bliskie napięcia polaryzacji mają większe amplitudy, niż te 
w granicach zadziałania. Na wykresie założono, że prąd o amplitudzie I występuje 
zarówno w liniach objętych jak i nieobjętych zwarciem. 
 

Składowa czynna Icos

Kryterium zadziałania to: I (cos) > Isef 

Składowa bierna Isin

Kryterium zadziałania to: I (sin) > Isef 

 

Gdzie Isef to nastawa prądowa stopnia czułego członu ziemnozwarciowego przekaźnika. 
Jeżeli którykolwiek ze stopni został ustawiony na niekierunkowy, zabezpieczenie, przy 
braku określenia kierunkowości, powraca do normalnej pracy w oparciu o amplitudę 
prądu I. 
W tym przypadku, prawidłowe rozróżnienie jest osiągane przy pomocy charakterystyki 

cos jako, że linia objęta zwarciem będzie miała większą wartość składowej czynnej 
prądu szczątkowego podczas, gdy sprawna linia będzie miała tą wartość niewielką. 
W przypadku instalacji z izolowanym uziemieniem powszechne jest użycie 

charakterystyki sin. 
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Wszystkie istotne ustawienia znajdują się w kolumnie CZUŁE E/F menu 
przekaźnika. W komórce ustawień Sens. E/F Options dostępne są dwie możliwości 
wyboru zabezpieczenia ziemnozwarciowego mocy czynnej: samodzielnie lub 
w połączeniu z zabezpieczeniem niskiej impedancji REF, opisanym 

w rozdziale X1.6.1 X. Opcje SEF cosoraz SEF sinnie są dostępne dla 
zabezpieczenia REF niskiej impedancji. 

 
1.6 7BStrefowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe (nie stosowane w przekaźniku P144) 

 
Strefowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe w przekaźniku P14x może być 
skonfigurowane do pracy zarówno jako człon wysokiej lub niskiej impedancji i poniższe 
sekcje opisują zastosowanie przekaźnika w każdym z trybów. 
 

Wysokoimpedancyjny człon REF przekaźnika dzieli to samo wejście PP 
z zabezpieczeniem SEF, w związku z czym możliwy jest wybór tylko jednego z tych 
członów. Jednak człon niskiej impedancji REF nie używa tego samego wejścia SEF, więc 
może być wybrany jednocześnie. 

 
1.6.1 59BAdaptacyjne zabezpieczenie różnicowe 

 
W przekaźniku z zabezpieczeniem przed różnicowymi prądami spoczynkowymi, prąd 
przepływający jest mierzony a jego wartość służy zwiększeniu ustawienia elementu 
różnicowego. W przypadku silnych zwarć bezpośrednich, można spodziewać się, że 
jeden z przekładników prądowych instalacji będzie bardziej nasycony od innego, na 
skutek czego może powstać prąd różnicowy. Jednakże stan spoczynkowy podnosi 
ustawienia przekaźnika, co skutkuje tym, że prąd różnicowy może być niewystarczający 
do wymuszenia zadziałania przekaźnika. 
 
Rysunki 14 oraz 15 przedstawiają charakterystykę działania dla przekaźnika P14x 
z zabezpieczeniem adaptacyjnym REF. 
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Rysunek 14 Charakterystyka adaptacyjnego zabezpieczenia REF 
 
Rzeczywista charakterystyka zadziałania tego elementu przedstawiona jest 
na XRysunku 14 X. 
 
Wzory używane przez przekaźnik do obliczenia wymaganej wielkości adaptacyjnej są 

następujące: 

bias = {(Najwyższe z a, b lub c) + (neutralny x Mnożnik skalowania)}/2 

 

Przyczyna zastosowania mnożnika skalowania prądu neutralnego jest wyjaśniona 

na XRysunku 15 X. 

Dla IBIAS < IS2 

Działanie, gdy IDIFF > IS1 + K1.IBIAS 

Dla IBIAS = IS2 

Działanie, gdy IDIFF > IS1 + K1.IS2 

Dla IBIAS > IS2 

Działanie, gdy IDIFF > IS1 + K1.IS2 + K2.(IBIAS-IS2) 
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Rysunek 15 Zasada adaptacji zabezpieczenia REF 
 
W przypadkach, w których w celu zapewnienia rezerwowego zabezpieczenia 
ziemnozwarciowego wymagane jest by przekładnik prądowy obwodu neutralnego 
wysterowywał również zabezpieczenie EF1, może być wymagane, by przekładnik 
obwodu neutralnego miał przekładnie mniejszą niż przekładniki liniowe, dzięki czemu 
osiągnie się lepszą czułość na zwarcia doziemne. Jeżeli nie uwzględniono tego dla 
zabezpieczenia REF, użyta wartość prądu punktu neutralnego będzie nieprawidłowa. 
Z tego powodu, przekaźnik automatycznie skaluje poziom prądu neutralnego użytego 
w obliczeniach adaptacyjnych przy wykorzystaniu współczynnika równego stosunkowi 
prądów neutralnego oraz linii strony pierwotnej PP. Użycie wspomnianego współczynnika 
skalowania pokazano na XRysunku 15 X, na którym podano wzory dla prądu adaptacyjnego 
oraz różnicowego. 

 
1.6.2 60BWysokoimpedancyjne strefowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe 

 
Zasadę działania wysokoimpedancyjnego zabezpieczenia najlepiej wyjaśnia 
przedstawiony schemat zabezpieczenia różnicowego, w którym jeden PP został 
nasycony w wyniku zewnętrznego zwarcia - XRysunek 16 X. 
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Rysunek 16 Zasada działania zabezpieczenia wysokoimpedancyjnego 
 
Jeżeli w obwodzie przekaźnika występuje bardzo duża impedancja, prąd wtórny 
sprawnego PP będzie przepływać przez nasycony PP. Jeżeli impedancja magnesowania 
nasyconego PP uznana zostanie za pomijalną, maksymalne napięcie w całym obwodzie 
przekaźnika będzie równe wtórnemu prądowi zwarcia pomnożonemu przez przyłączoną 
impedancję (RL3 + RL4 + RCT2). 
 
Stabilność przekaźnika w przypadku przyłożenia wspomnianego maksymalnego napięcia 
można zachować poprzez zwiększenie całkowitej impedancji obwodu przekaźnika, w taki 
sposób, by płynący w nim prąd wynikowy był mniejszy niż jego wartość ustawiona w 
przekaźniku. Ze względu na niewielką impedancję samego wejścia przekaźnika, 
wymagane jest szeregowe podłączenie do tego wejścia zewnętrznego rezystora. 
Rezystancja rezystora RST jest obliczana wg wzoru przedstawionego na XRysunku 16 X. 
Wymagany może być dodatkowy nieliniowy metrosil, którego zadaniem jest ograniczenie 
skoków napięcia obwodu wtórnego w warunkach zwarcia wewnętrznego. 
W celu zapewnienia szybkiego zadziałania zabezpieczenia w trakcie zwarcia 
wewnętrznego, napięcie punktu załamania przekładników prądowych współpracujących z 
zabezpieczaniem musi wynosić co najmniej 4 Vs. 
 
Schemat niezbędnych połączeń przekaźnika dla wysokoimpedancyjnego zabezpieczenia 
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ziemnozwarciowego REF pokazano na XRysunku 17 X. 
 

 
 

Rysunek 17 Schemat połączeń przekładnika prądowego wysokoimpedancyjnego 
zabezpieczenia REF przekaźnika 

 
1.7 8BZabezpieczenie nadnapięciowe składowej zerowej 

 
W poprawnie działających trójfazowych instalacjach zasilających, wkład każdej z trzech 
faz do napięć doziemnych jest nominalnie zerowy, z racji tego, że wkład ten jest sumą 
trzech zrównoważonych wektorów przesuniętych względem siebie o 120° . Jednakże 
w momencie pojawienia się zwarcia doziemnego na instalacji strony pierwotnej, 
równowaga ta zostaje zakłócona i pojawiają się napięcia 'szczątkowe'. Może być ono 
zmierzone na przykład na zaciskach strony wtórnej przekładnika napięciowego, którego 
strona wtórna połączona jest w  „trójkąt otwarty” (połączenie V). Tak więc przekaźnik 
mierzący napięcie szczątkowe może być użyty do zabezpieczenia ziemnozwarciowego 
takiej instalacji. Należy przy tym zauważyć, że sytuacja ta powoduje wzrost napięcia 
punktu neutralnego w odniesieniu do ziemi , co jest powszechnie znane jako 
„przesuniecie napięcia punktu neutralnego” lub NVD. 
Wykrywanie szczątkowych nadnapięć jest alternatywną metodą wykrywania zwarć 
doziemnych, metodą, która nie wymaga mierzenia natężenia prądu. W szczególności 
może to być korzystne w wysokoimpedancyjnych uziemionych lub izolowanych 
instalacjach, w których stosowanie przekładników prądowych ze zrównoważonym 
rdzeniem na każdej z linii zasilających jest niepraktyczne lub nieekonomiczne. 
P14x oblicza wewnętrznie napięcie szczątkowe z wejścia trójfazowego napięcia, które 
musi być dostarczone przez pięciordzeniowy lub trzy jednofazowe PN. Człon NVD 
w przekaźnikach P14x ma konstrukcję dwustopniową, przy czym do każdego z tych 
stopni dostępne są osobne ustawienia napięcia i opóźnienia czasowego. Stopień 1 może 
być ustawiony do działania na charakterystyce IDMT lub DT, podczas gdy dla stopnia 
drugiego istnieje możliwość ustawienia wyłącznie charakterystyki DT. 
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Dostępna jedynie dla pierwszego stopnia charakterystyka IDMT definiowana jest 
następującym równaniem: t = K/( M - 1) 
 
Gdzie: 

K = Ustawienie mnożnika czasowego 

t = czas zadziałania w sekundach 

M = Wyliczone napięcie szczątkowe/napięcie ustawione przekaźnika (VN> Voltage Set) 

 

Zabezpieczenie NVD jest zabezpieczeniem dwustopniowym, co pozwala na jego 
stosowanie w aplikacjach, które wymagają zarówno stopni alarmujących jak 
i wyzwalających, np. w instalacjach izolowanych. Powszechną praktyką w takim wypadku 
jest projektowanie instalacji tak, by wytrzymywała standardowe przepięcia fazowe przez 
wiele godzin następujących po zwarciu doziemnym. W tego typu aplikacjach alarm 
generowany jest zaraz po wykryciu takiej sytuacji, co służy poinformowaniu o obecności 
zwarcia  doziemnego w instalacji. Daje to obsługującym instalację czas na zlokalizowanie 
i odizolowanie zwarcie. Drugi stopień zabezpieczenia może wystawić sygnał wyzwolenia, 
jeżeli zwarcie będzie się utrzymywało. 
Blokowy schemat funkcjonalny pierwszego stopnia zabezpieczenia nadnapięciowego 
szczątkowego pokazano poniżej: 
 

 
Rysunek 18 Logika zabezpieczenia nadnapięciowego szczątkowego 
(pojedynczy stopień) 
 

Aktywowany układ monitoringu przekładnika napięciowego VTS efektywnie blokuje 
wyjścia rozruchowe. 
 
Gdy załączona, logika zabezpieczenia nadnapięciowego szczątkowego w zależności od 
statusu monitorowanych funkcji, jest w stanie wystawić następujące sygnały: 
 
VN>1 Start (DDB 327) - start 1 stopnia członu szczątkowego 
nadnapięciowego 
VN>2 Start (DDB 328) - start 2 stopnia członu szczątkowego 
nadnapięciowego 
VN>1 Timer Blk. (DDB 220) - Czasowe opóźnienie blokowania zabezpieczenia 
nadprądowego szczątkowego 1 stopnia 
VN>2 Timer Blok. DDB 221) - Czasowe opóźnienie blokowania zabezpieczenia 
nadprądowego szczątkowego 2 stopnia 
VN>1 Wyzw. (DDB 274) - Wyzwolenie zabezpieczenia nadprądowego 
szczątkowego 1 stopnia 
VN>2 Wyzw. (DDB 275) - Wyzwolenie zabezpieczenia nadprądowego 
szczątkowego 2 stopnia 
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1.8 9BZabezpieczenie podnapięciowe 

 
Obie funkcje zabezpieczenia nadnapięciowego oraz podnapięciowego można znaleźć 
w menu przekaźnika "Volt Protection". Zabezpieczenie podnapięciowe w przekaźnikach 
P14x składa się z dwóch niezależnych stopni. Mogą być one ustawione w komórce 
"V<Measur't mode" albo na pomiar napięcia międzyfazowego albo fazowego. 
Stopień 1 może być ustawiony w komórce "V<1 Function"  jako IDMT, DT lub wyłączony. 
Dla drugiego stopnia istnieje możliwość ustawienia wyłącznie charakterystyki DT oraz 
można go włączyć/wyłączyć w komórce "V<2 status" 
Dostępna jedynie dla pierwszego stopnia charakterystyka IDMT definiowana jest 
następującym równaniem: t = K/(1 - M) 
 
Gdzie: 

K = Ustawienie mnożnika czasowego 

t = czas zadziałania w sekundach 

M = Napięcie zmierzone / napięcie ustawione w przekaźniku (V< Voltage Set) 

Oba stopnie, gdy jest to potrzebne, są w stanie zapewnić zarówno alarmowanie jak 
i wyzwolenie. Alternatywnie, w zależności od wielkości przysiadu napięcia mogą być 
wymagane różne nastawy czasowe, przykładowo obciążenia silnikowe będą w stanie 
wytrzymać  niewielkie przysiady napięcia przez dłuższy czas, jeżeli będą występować 
nagłe skoki głównego napięcia. 
Wyjścia dla pracy jedno i trójfazowej są dostępne w komórce "V<Operate Mode". 
 
Schemat logiczny funkcji zabezpieczenia podnapięciowego pierwszego stopnia pokazano 
na XRysunku 19 X. 
 

 
Rysunek 19 Zabezpieczenie podnapięciowe - tryb wyzwalania jedno- i trójfazowego 
(pojedynczy stopień) 
 
W momencie odłączenia zasilania od zabezpieczonej linii zasilającej lub w momencie 
otwarcia wyłącznika rejestrowane będzie wystąpienie podnapięcia. Dlatego też dla 

każdego z dwóch stopni utworzono komórkę "V<Poledead nh" która blokuje zadziałanie 
zabezpieczenia podnapięciowego w razie wystąpienia powyższych warunków. Jeżeli 
komórka ustawiona jest na opcję załączenia (enabled), odpowiadający jej stopień będzie 
blokowany przez logikę martwego (brak napięcia) bieguna zintegrowaną w przekaźniku. 
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Logika ta wystawia odpowiedni sygnał w razie albo wykrycia otwarcia wyłącznika, 
poprzez pomocnicze zestyki podłączone do wejść optycznych przekaźnika, albo wykrycia 
na dowolnej fazie kombinacji niedomiaru prądowego z niedomiarem napięciowym. 

 
1.9 10BZabezpieczenie nadnapięciowe 

 
Obie funkcje zabezpieczenia nadnapięciowego oraz podnapięciowego można znaleźć 
w menu przekaźnika "Volt Protection". Zabezpieczenie nadnapięciowe w przekaźnikach 
P14x składa się z dwóch niezależnych stopni. Mogą być one ustawione w komórce 
"V>Measur't mode" albo na pomiar napięcia międzyfazowego albo fazowego. 
Stopień 1 może być ustawiony w komórce "V>1 Function"  jako IDMT, DT lub wyłączony. 
Dla drugiego stopnia istnieje możliwość ustawienia wyłącznie charakterystyki DT oraz 
można go włączyć/wyłączyć w komórce "V>2 status" 
Dostępna jedynie dla pierwszego stopnia charakterystyka IDMT definiowana jest 
następującym równaniem: 
 
 t = K/(M - 1) 

Gdzie: 

K = Ustawienie mnożnika czasowego 

t = czas zadziałania w sekundach 

M = Napięcie zmierzone / napięcie ustawione w przekaźniku (V> Nastawa napięcia) 

Schemat logiczny funkcji zabezpieczenia nadnapięciowego pierwszego stopnia pokazano 
na rysunku 20. 
 

 
Rysunek 20 Zabezpieczenie nadnapięciowe - tryb wyzwalania jedno- i trójfazowego 
(pojedynczy stopień) 

 
1.10 1BZabezpieczenie nadnapięciowe reagujące na składową przeciwną 

 
Przekaźnik P14x zawiera człon nadnapięciowy reagujący na składową przeciwną. Człon 
ten nadzoruje rotację oraz amplitudę napięcia na wejściu (zwykle jest to napięcie 
z przekładnika napięciowego połączonego z szyną zbiorczą) i może być sprzężony ze 
stycznikiem lub wyłącznikiem silnikowym, aby zapobiec podaniu napięcia na silnik 
w przypadku stwierdzenia nieprawidłowej kolejności faz. 
Pojedynczy stopień jest wybierany jedynie jako niezależny czasowo i jest uruchamiany 
w komórce "V2>status". 
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Schemat logiczny zabezpieczenia nadprądowego reagującego na składową przeciwną 
przedstawiono poniżej: 
 

 
 

Rysunek 21 Logika członu nadnapięciowego reagującego na składową przeciwną 
 
Gdy załączona, logika zabezpieczenia nadnapięciowego reagującego na składową 
przeciwną w zależności od stanu monitorowanych funkcji jest w stanie wystawić 
następujące sygnały. 
 
V2> Przyspieszenie (DDB 517)  - Przyspieszenie czasu zadziałania funkcji 

z typowych 80 ms do 40 ms, gdy stopień szybki  

V2> Start DDB 330)  - został uruchomiony 

V2> Wyzw. (DDB 277)  - Stopień wyzwolony przy stanie wysokim 

 
1.11 12BZabezpieczenie nadprądowe reagujące na składową przeciwną (NPS) 

 
Przekaźnik oferuje cztery niezależne stopnie zabezpieczenia nadprądowego reagującego 
na składową przeciwną. 
Zabezpieczenie nadprądowe reagujące na składową przeciwną zawarte w przekaźniku 
P14x zapewnia czterostopniowe niekierunkowe/kierunkowe zabezpieczenia 
nadprądowego o charakterystykach czasowo niezależnych. Pierwsze dwa stopnie 
zabezpieczenia nadprądowego mają charakterystyki zwłoczne, z których można wybierać 
pomiędzy charakterystyką działania zabezpieczenia czasowo zależną (IDMT) 
a charakterystyką działania zabezpieczenia czasowo niezależną (DT). Stopnie trzeci oraz 
czwarty mają jedynie charakterystyki czasowo niezależne. Charakterystyki odwrotne 
zwłoczne wspierają zarówno krzywe IEC, jak i IEEE, a szczegółowy opis znajduje się w 
rozdziale X1.1X   Użytkownik może wybrać czy kierunkowe działanie elementów ma być w 
przód czy do tyłu i dla danego ustawienia kierunkowości dobrać odpowiedni kąt 
charakterystyki przekaźnika. Alternatywnie elementy mogą być ustawione jako 
niekierunkowe. 
Aby zadziałały kierunkowe elementy reagujące na składową przeciwną przekaźnik musi 
wykryć napięcie polaryzujące o wartości przekraczającej minimalną wartość progową, 

"2> V2pol Set". Po ustawieniu elementu jako kierunkowego, dostępna stanie się opcja 
VTS Block. Ustawienie odpowiedniego bitu na 1 spowoduje, że zadziałanie funkcji 
monitoringu przekładnika napięciowego (VTS) zablokuje ukierunkowany stopień. 
Ustawienie na 0 oznacza, że dany stopień nie będzie wracał na ustawienie 
niekierunkowe w razie zadziałania VTS. 
 

Gdy załączona, logika zabezpieczenia nadprądowego reagującego na składową 
przeciwną w zależności od stanu monitorowanych funkcji jest w stanie wystawić 
następujące sygnały. 
 
I2> Blokada (DDB 504)  - Blokuje wszystkie 4 stopnie w stanie wysokim 

I2>1 Tmr. Blok (DDB 505) - Blokowanie timera na pierwszym stopniu, gdy wysoki 

I2>2 Tmr. Blok (DDB 506)  - Blokowanie timera na pierwszym stopniu, gdy wysoki 
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I2>3 Tmr. Blok (DDB 507) - Blokowanie timera na pierwszym stopniu, gdy wysoki 

I2>4 Tmr. Blok (DDB 508) - Blokowanie timera na pierwszym stopniu, gdy wysoki 

I2>1 Start (DDB 509)  - 1 stopień uruchomiony, gdy wysoki 

I2>2 Start (DDB 510) - 2 stopień uruchomiony, gdy wysoki 

 I2>3 Start (DDB 511) - 3 stopień uruchomiony, gdy wysoki 

I2>4 Start (DDB 512) - 4 stopień uruchomiony, gdy wysoki 

I2>1 Wyzw. (DDB 513) - 1 stopień wyzwolony, gdy wysoki 

I2>2 Wyzw. (DDB 514) - 2 stopień wyzwolony, gdy wysoki 

I3>3 Wyzw. (DDB 515) - 3 stopień wyzwolony, gdy wysoki 

I4>4 Wyzw. (DDB 516) - 4 stopień wyzwolony, gdy wysoki 

 
Wszystkie powyższe sygnały są dostępne jako sygnały DDB do przypisania 
w programowalnym schemacie logicznym (PSL). Ponadto, wyzwolenia 1/2/3/4 
zabezpieczenia nadprądowego składowej ujemnej są mapowane wewnętrznie do logiki 
blokady SPZ. 
 
Zabezpieczenia nadprądowe reagujące na składową przeciwną, zaczynające się od 
1/2/3/4 są wewnętrznie powiązane z sygnałem DOWOLNY START DDB – DDB 294. 
Działanie niekierunkowe oraz kierunkowe przedstawiono na następujących schematach. 
 

 
Rysunek 22 Niekierunkowe działanie nadprądowego zabezpieczenia reagującego 
na składową przeciwną 
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Rysunek 23 Ustalanie kierunkowości nadprądowego zabezpieczenia reagującego 
na składową przeciwną 
 
Kierunkowość jest osiągana poprzez porównywanie kąta pomiędzy fazową składową 
kolejności przeciwnej napięcia a fazową składową kolejności przeciwnej prądu, a sam 
kierunek może być ustalony jako do przodu lub do tyłu. W celu zapewnienia optymalnych 

parametrów działania należy w opcji (2> Char Angle) ustawić odpowiedni kąt 
charakterystyki. Ustawienie to powinno odpowiadać kątowi fazowemu składowej 
kolejności przeciwnej prądu względem odwróconej składowej kolejności przeciwnej 
napięcia (–V2) tak, by znajdowało w centrum charakterystyki kierunkowej. 
Aby zadziałały kierunkowe elementy reagujące na składową przeciwną przekaźnik musi 
wykryć napięcie polaryzujące o wartości przekraczającej minimalną wartość progową, 

"2> V2pol Set". Wielkość ta musi być ustawiona na wartość przekraczającą składową 
kolejności przeciwnej napięcia stanu ustalonego. Można ją wyznaczyć obserwując 
podczas rozruchu wskazania wartości składowej przeciwnej na przekaźniku. 

 
1.12 13BZabezpieczenie nadprądowe sterowane napięciowo (51V) 

 
Jeżeli prąd rejestrowany przez lokalny przekaźnik w stanie zwarcia dalekiego jest 
mniejszy od ustawienia nadprądowego, do zwiększenia czułości przekaźnika na takie 
zwarcia może być użyty napięciowo sterowany element nadprądowy (VCO). W tym 
przypadku pojawi się obniżenie napięcia instalacji; może być wykorzystane do 
zredukowania poziomu pobudzenia zabezpieczenia nadprądowego. 
Funkcja VCO może być selektywnie uruchomiona dla pierwszych dwóch stopni głównego 
członu nadprądowego, opisanego w sekcji X1.1X. Gdy VCO jest aktywne, ustawienie prądu 
nadmiarowego jest modyfikowane mnożnikiem k, gdy napięcie spada poniżej progu, tak 
jak pokazano to w poniższej tabeli: 
 

Człon 
Napięcie 

międzyfazowe do 
sterowania 

Wzbudzenie członu gdy 
napięcie sterujące 

> Nastawa 

Wzbudzenie członu 
gdy napięcie 

sterujące < Nastawa 

a> Vab >1, >2 k.> 

b> Vbc >1, >2 k.> 

Ic> Vca >1, >2 k.> 

 
Uwaga: Nadprądowe przekaźniki zależne napięciowo są znacznie 

częściej stosowane do zabezpieczania generatorów z racji 
tego, że oferują odpowiednią czułość na zwarcia bliskie. 
Charakterystyka zwarciowa takiego zabezpieczenia musi być 
skoordynowana z zainstalowanymi w dalszej części instalacji 
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przekaźnikami nadprądowymi czułymi na spadki natężenia 
prądu. Implikuje to tym samym zastosowanie zależnego 
napięciowo zabezpieczenia nadprądowego w przekaźniku 
zabezpieczającym zainstalowanym na linii zasilającej 
wychodzącej ze stacji generatora, gdyż takie rozwiązanie może 
dać lepszą koordynację z przekaźnikiem VCO zależnym 
napięciowo zastosowanym na generatorze. 

 
 

1.13 14BZabezpieczenie na wypadek usterki wyłącznika (CBF) 
 
Zabezpieczenie na wypadek usterki wyłącznika posiada dwa timery, "CB Fail 1 Timer" 
i "CB Fail 2 Timer", pozwalające na skonfigurowanie na wypadek następujących sytuacji: 
 

 Proste zabezpieczenie CBF, w przypadku którego załączony jest jedynie 
"CB Fail 1 Timer". W przypadku wyzwolenia jakiegokolwiek zabezpieczenia uruchamiany 
jest timer "CB Fail 1 Timer", który jest normalnie resetowany w momencie otworzenia 
wyłącznika odizolowującego zwarcie. Jeżeli otwarcie wyłącznika nie zostanie 
zarejestrowane, timer "CB Fail 1 Timer" skończy odliczanie i zamknie zestyk wyjściowy 
przypisany do zabezpieczenia na wypadek usterki wyłącznika (za pomocą odpowiednio 
skonfigurowanej logiki PSL). Zestyk ten używany jest do wstecznego wyzwalania 
rozdzielnicy znajdującej się od strony dopływu, wyzwalając ogólnie wszystkie dopływy 
podłączone do tej samej sekcji szyny zbiorczej. 
 

 System ponawiania wyzwalania oraz zwłoczne wyzwalanie wsteczne. 
W tym przypadku do przeniesienia wyzwolenia na wtórny obwód tego samego wyłącznika 
stosowany jest timer "CB Fail 1 Timer". Wymaga to zdublowania cewek wyzwalających 
wyłącznika i znane jest pod nazwą ponawiania wyzwolenia. W przypadku, gdy 
ponawianie wyzwolenia nie otworzy wyłącznika, po dodatkowym czasie opóźnienia może 
zostać wydana komenda wyzwolenia wstecznego. Wyzwalanie wsteczne korzysta 
z timera "CB Fail 2 Timer", który wyzwalany jest w momencie wstępnego wyzwolenia 
elementu zabezpieczającego. 

 
Kompletna logika zabezpieczenia przed usterką wyłącznika jest przedstawiona na 
Rysunku 24. 
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Rysunek 24 Logika usterki wyłącznika 
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Elementy CBF, "CB Fail 1 Timer" i "CB Fail 2 Timer" mogą być skonfigurowane do 
reagowania na wyzwalanie pochodzące od członów zabezpieczających urządzenia lub 
od zabezpieczeń zewnętrznych. Druga opcja realizowana jest przez przypisanie za 
pomocą kodu PSL jednego z optycznie izolowanych wejść przekaźnika do opcji "External 
Trip". 
Resetowanie zabezpieczenia CBF możliwe jest za pośrednictwem informacji zwrotnej 
o otwarciu wyłącznika [logiki bieguna martwego (braku napięcia) przekaźnika] lub za 
pośrednictwem resetu zabezpieczenia. W takim wypadku resetowanie jest dopuszczone 
jedynie pod warunkiem, że zresetowane zostały również elementy podprądowe. Opcje 
resetujące zestawiono w poniższej tabeli. 
 

Inicjacja 
(wybierane z menu) 

Mechanizm resetujący timer zabezpieczenia CBF 

Zabezpieczenie prądowe 

Mechanizm resetujący jest zaimplementowany na stałe 

(np. 50/51/46/21/87) 

[A< operates] i  

[B< operates] i  

[C< operates] i  

[N< operates] 

Czułe zabezpieczenie 
ziemnozwarciowe 

Mechanizm resetujący jest zaimplementowany na stałe. 

[SEF< Operates] 

Detektor braku przepływu 
prądu (np. 27/59/81/32L) 

Dostępne są trzy opcje. Użytkownik może wybrać 
spomiędzy następujących opcji. 

[All < and N< elements operate] 
[Protection element reset] ORAZ 

[All < and N< elements operate] 
Otwarty wyłącznik (wszystkie 3 bieguny) ORAZ 

[All I< and N< elements operate] 

Zabezpieczenie zewnętrzne 

Dostępne są trzy opcje. 

Użytkownik może wybrać dowolną lub wszystkie z tych 

opcji. [All < and N< elements operate] 
[External trip reset] ORAZ 

[All < and N< elements operate] 
Otwarty wyłącznik (wszystkie 3 bieguny) ORAZ 

[All < and N< elements operate] 

 

Ustawienia Remove > Start" i "Remove N> Start" są używane do anulowania komend 
uruchomienia wysłanych z zabezpieczeń nadprądowych oraz ziemnozwarciowych 
odpowiednio po przekroczeniu czasu oczekiwania zabezpieczenia na wypadek awarii 
wyłącznika. Uruchomienie jest anulowane, gdy komórkę ustawiono na włączoną. 

 
1.14 15BWykrywanie przerwania ciągłości obwodu 

 
Przekaźnik jest wyposażony w człon, który mierzy stosunek składowej przeciwnej prądu 

do składowej zgodnej prądu (2/1). Dotyczy to w mniejszym stopniu samego prądu aniżeli 
pomiaru składowej przeciwnej, ponieważ stosunek ten jest w przybliżeniu stały przy 
zmianach prądu obciążenia. Dzięki temu, można uzyskać bardziej czułą nastawę. 
Schemat logiki dla tej procedury został przedstawiony poniżej. Współczynnik I2/I1 jest 
obliczany i porównywany z wielkościami progowymi, a jeśli wartość progowa jest 
przekroczona, uruchamiany jest licznik czasu zwłoki. Sygnał CTS block używany jest do 
blokowania działania timera opóźniającego. 
 



P14x/EN OP/Ee6 Obsługa 
 
(OP) - 44 MiCOM P141, P142, P143, P144 & P145 

 

 

 
 

Rysunek 25 Logika kontroli przerwania ciągłości obwodu 
 

1.15 16BZabezpieczenie częstotliwościowe 
 

Przekaźnik zabezpieczający posiada czterostopniowe zabezpieczenie 
podczęstotliwościowe oraz dwustopniowe zabezpieczenie nadczęstotliwościowe 
ułatwiające odłączanie obciążeń i przywracanie stanu poprzedniego. Stopnie 
podczęstotliwościowe mogą być opcjonalnie blokowane warunkiem bieguna martwego 
(otwarciem wyłącznika). Wszystkie stopnie mogą być załączone lub wyłączone 
w komórce F<n Status lub F>n Status, w zależności od wybranej opcji. 
Schemat logiki dla zabezpieczeń podczęstotliwościowych przedstawiono na Rysunku 26. 
Zaprezentowano jedynie pojedynczy stopień. Pozostałe 3 stopnie są identyczne 
funkcjonalnie. 
Jeżeli częstotliwość spadnie poniżej ustawionej wartości i nie dojdzie do zablokowania 
zabezpieczenia, uruchomiony zostanie timer DT. Blokowanie może pochodzić od sygnału 
All_Poledead (oddzielnie włączanego dla każdego stopnia) lub sygnału blokowania 
timera zabezpieczenia podczęstotliwościowego. 
Jeżeli określenie częstotliwości nie jest możliwe, funkcja ta jest również blokowana. 
 

 
 

Rysunek 26 Logika zabezpieczenia podczęstotliwościowego (pojedynczy stopień) 
 
Logiczny schemat funkcjonalny zabezpieczeń nadczęstotliwościowych przedstawiono na 
rysunku 27. Na rysunku zaprezentowano jedynie pojedynczy stopień. Pozostałe 3 stopnie 
są identyczne funkcjonalnie. Jeżeli częstotliwość przekroczy wartość ustawioną 
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i zabezpieczenie nie jest zablokowane, uruchomiony zostanie timer DT, a po upłynięciu 
czasu na nim ustawionego zostanie wystawiony sygnał wyzwalający. Blokowanie może 
pochodzić od sygnału All_Poledead (oddzielnie włączanego dla każdego stopnia) lub 
sygnału blokowania timera zabezpieczenia nadczęstotliwościowego. 
 

 
 

Rysunek 27 Logika zabezpieczenia nadczęstotliwościowego (pojedynczy stopień) 
 
Gdy załączona, logika zabezpieczenia nad-/podczęstotliwościowego w zależności od 
statusu monitorowanych funkcji, jest w stanie wystawić następujące sygnały: 
 

Częst. nie znaleziono (DDB 411) - Częstotliwość nie odnaleziona przez śledzenie 
częstotliwości 
 
F<1 Blokada timera (DDB 412) - Blokowanie timera stopnia 1 zabezp. podczęst. 

F<2 Blokada timera(DDB 413) - blokowanie timera stopnia 2 zabezp. podczęst. 

F<3 Blokada timera (DDB 414) - blokowanie timera stopnia 3 zabezp. podczęst. 

F<4 Blokada timera (DDB 415)- blokowanie timera stopnia 4 zabezp. podczęst. 

F>1 Blokada timera (DDB 416) - blokowanie timera stopnia 1 zabezp. nadczęst. 

F>2 Blokada timera (DDB 417) - blokowanie timera stopnia 2 zabezp. nadczęst. 

F<1 Start (DDB 418) - Start stopnia 1 zabezp. podczęst. 

F<2 Start (DDB 419) - Start stopnia 2 zabezp. podczęst. 

F<3 Start (DDB 420) - Start stopnia 3 zabezp. podczęst. 

F<4 Start (DDB 421) - Start stopnia 4 zabezp. podczęst. 

F>1 Start (DDB 422) - Start stopnia 1 zabezp. nadczęst. 

F>2 Start (DDB 423) - Start stopnia 2 zabezp. nadczęst. 

F<1 Wyzw. (DDB 424) - Wyzw. stopnia 1 zabezp. podczęst. 

F<2 Wyzw. (DDB 425) - Wyzw. stopnia 2 zabezp. podczęst. 

F<3 Wyzw. (DDB 426) - Wyzw. stopnia 3 zabezp. podczęst. 

F<4 Wyzw. (DDB 427) - Wyzw. stopnia 4 zabezp. podczęst. 

F>1 Wyzw. (DDB 428) - Wyzw. stopnia 1 zabezp. nadczęst. 
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F>2 Wyzw. (DDB 429) - Wyzw. stopnia 2 zabezp. nadczęst. 

 

1.16 17BZaawansowane zabezpieczenie pod/nadczęstotliwościowe 
 
Ta funkcja jest dostępna wyłącznie, gdy opcja zaawansowanego zabezpieczenia 
częstotliwościowego “Adv. Freq. Prot’n” jest włączona w konfiguracji, a  “Freq 
Protection” jest wyłączone. 
Przekaźnik zabezpieczający posiada dziewięciostopniowe zabezpieczenie 
podczęstotliwościowe oraz dziewięciostopniowe zabezpieczenie nadczęstotliwościowe 
ułatwiające odłączanie obciążeń i przywracanie stanu poprzedniego. Stopnie 
podczęstotliwościowe mogą być opcjonalnie blokowane warunkiem bieguna martwego 
(otwarciem wyłącznika). Wszystkie stopnie mogą być załączone lub wyłączone 
w komórce F<n Status lub F>n Status, w zależności od wybranej opcji. 
 

Schemat logiki dla zabezpieczeń podczęstotliwościowych przedstawiono na Rysunku 28. 
Zaprezentowano jedynie pojedynczy stopień. Pozostałe 8 stopnie są identyczne 
funkcjonalnie. 
Jeżeli częstotliwość spadnie poniżej ustawionej wartości i nie dojdzie do zablokowania 
zabezpieczenia, uruchomiony zostanie timer DT. Blokowanie może pochodzić od sygnału 
All_Poledead (oddzielnie włączanego dla każdego stopnia) lub sygnału blokowania 
timera zabezpieczenia podczęstotliwościowego. 
 
Jeżeli określenie częstotliwości nie jest możliwe, funkcja ta jest również blokowana. 
 

 
Rysunek 28 Logika zaawansowanego zabezpieczenia podczęstotliwościowego 
(pojedynczy stopień) 
 
Logiczny schemat funkcjonalny zabezpieczeń nadczęstotliwościowych przedstawiono na 
rysunku 29. Na rysunku zaprezentowano jedynie pojedynczy stopień. Pozostałe 3 stopnie 
są identyczne funkcjonalnie. Jeżeli częstotliwość przekroczy wartość ustawioną 
i zabezpieczenie nie jest zablokowane, uruchomiony zostanie timer DT, a po upłynięciu 
czasu na nim ustawionego zostanie wystawiony sygnał wyzwalający. Blokowanie może 
pochodzić od sygnału All_Poledead (oddzielnie włączanego dla każdego stopnia) lub 
sygnału blokowania timera zabezpieczenia nadczęstotliwościowego. 
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Rysunek 29 Logika zaawansowanego zabezpieczenia nadczęstotliwościowego 
(pojedynczy stopień) 
 
P140 zapewnia dziewięć niezależnych czasowo stopni zabezpieczenia 
częstotliwościowego (f+t). Zależnie od tego, czy wartość progowa zostanie ustalona 
powyżej, czy poniżej częstotliwości znamionowej, każdy stopień może działać dla stanu 
nad lub podczęstotliwości. Przekaźnik zasygnalizuje również wprowadzenie 
nieprawidłowej nastawy, jeżeli jako wartość progową ustawiono częstotliwość nominalną 
instalacji. Pomimo, że człony są opisane jako niezależne czasowo zwłoczne, po 
ustawieniu zwłoki czasowej na zero, człon będzie działał natychmiastowo. 
 
W ramach programowalnego schematu logiki (PSL) dostępne są sygnały wskazujące 
uruchomienie oraz wyzwolenie każdego ze stopni zabezpieczenia częstotliwościowego. 
(Uruchomienia: DDB 1281, DDB 1295, DDB 1309, DDB 1323, DDB 1337, DDB 1351, 
DDB 1365, DDB 1379 oraz DDB 1393; Wyzwolenia: DDB 1282, DDB 1296, DDB 
1310, DDB 1324, DDB 1338, DDB 1352, DDB 1366, DDB 1380 oraz DDB 1394). Możliwe 
jest takie zaprogramowanie stanów sygnałów DDB, by były one widoczne w komórkach 
“Monitor Bit x” kolumny “COMMISSION TESTS” przekaźnika. 
 
Uwaga: "Advanced Frequency Protection" przeniesione z P940 (wersja firmware 43) 
posiada węzły logiczne IEC 61850 wyłącznie dla df/dt. Węzły logiczne częstotliwości (nad 
i podczęstotliwościowe) pozostają tak, jak wcześniej dla P140 (wersja 42). W 
zaawansowanym zab. częst. przeniesionym z P940 dostępnych jest 9 stopnie 
zabezpieczenia częst.  Jednak jest to niestandardowy węzeł logiczny IEC 61850, dlatego 
dla zabezpieczenia częst. należy używać funkcji dostępnej wcześniej dla P140. Nowy 
przekaźnik P140 nie posiada wszystkich funkcji P940 w IEC 61850, poza wspomnianymi 
powyżej. 
 

1.17 18BZaawansowane zabezpieczenie monitorowania częstotliwościowej detekcji 
prędkości zmian częstotliwości 'f +df/dt' [81RF] 
 

P140 zapewnia dziewięć niezależnych, monitorowanych częstotliwościowo stopni detekcji 
prędkości zmian częstotliwości (df/dt+t). Zależnie od tego, czy wartość progowa 
częstotliwości zostanie ustalona powyżej, czy poniżej częstotliwości znamionowej, każdy 
stopień może działać dla stanu wzrostu lub spadku częstotliwości. Przykładowo, jeżeli 
wartość progową częstotliwości ustawiono powyżej częstotliwości znamionowej, 
ustawienie df/dt uznaje się za dodatnie, a zabezpieczenie będzie działać w przypadku 
wzrostu częstotliwości. Jeżeli wartość progową częstotliwości ustawiono poniżej 
częstotliwości znamionowej, ustawienie df/dt uznaje się za ujemne, a zabezpieczenie 
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będzie działać w przypadku spadku częstotliwości. Przekaźnik zasygnalizuje również 
wprowadzenie nieprawidłowej nastawy, jeżeli jako wartość progową ustawiono 
częstotliwość nominalną instalacji. Nie ma zamierzonej zwłoki czasowej, która może być 
przypisana do tego członu, jednak korzystając z PSL, w razie potrzeby możliwe jest 
zastosowanie zwłoki czasowej. 
W PSL dostępne są sygnały wskazujące wyzwolenie każdego stopnia monitorowanego 
częst. członu prędkości zmian częstotliwości (DDB 1283, DDB 1297, DDB 1311, DDB 
1325, DDB 1339, DDB 1353, DDB 1367, DDB 1381 oraz DDB 1395). Możliwe jest takie 
zaprogramowanie stanów sygnałów DDB, by były one widoczne w komórkach “Monitor 
Bit x” kolumny “COMMISSION TESTS” przekaźnika. 
 

 
 

Rysunek 30 Logika zaawansowanej monitorowanej częstotliwościowo detekcji 
prędkości zmian częstotliwości (przedstawiony pojedynczy stopień) 

 
1.18 19BZaawansowane niezależne zabezpieczenie detekcji prędkości zmian częstotliwości 

'df/dt+t' [81R] 
 
Ta funkcja jest dostępna wyłącznie, gdy opcja zaawansowanego zabezpieczenia 
częstotliwościowego “Adv. Freq. Prot’n” jest włączona w konfiguracji, a  “df/dt 
Protection” jest wyłączone. 
P140 zapewnia dziewięć niezależnych stopni detekcji prędkości zmian częstotliwości 
(df/dt+t). Ustawienie “Stage X df/dt+t” określa czy stopień jest wyłączony, działa przy 
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wzroście częstotliwości (ustawienie “Positive”) lub działa przy spadku częstotliwości 
(ustawienie “Negative”). Na wyjściu elementu występuje zazwyczaj wybierane przez 
użytkownika opóźnienie czasowe. Może być jednak ono ustawione na zero w celu 
utworzenia elementu bezzwłocznego. 
 
W ramach programowalnego schematu logiki (PSL) dostępne są sygnały wskazujące 
uruchomienie oraz wyzwolenie każdego ze stopni zabezpieczenia prędkości zmian częst. 
(Uruchomienia: DDB 1284, DDB 1298, DDB 1312, DDB 1326, DDB 1340, DDB 1354, 
DDB 1368, DDB 1382 i DDB 1396; Wyzwolenia:  DDB 1285, DDB 1299, DDB 1313, DDB 
1327, DDB 1341, DDB 1355, DDB 1369, DDB 1383 i DDB 1397). Możliwe jest takie 
zaprogramowanie stanów sygnałów DDB, by były one widoczne w komórkach “Monitor 
Bit x” kolumny “COMMISSION TESTS” przekaźnika. 
 

 
 

Rysunek 31 Logika zaawansowanej niezależnej detekcji prędkości zmian 
częstotliwości (pojedynczy stopień) 

 
1.19 20BZaawansowane zabezpieczenie średniej prędkości zmian częstotliwości ‘f+Df/Dt’ 

[81RAV] 
 
Oba człony prędkości zmian częstotliwości, omówione wcześniej, wykorzystują pomiar 
"natychmiastowy" wartości “df/dt” na podstawie 3 cykli z filtracją, “ruchomą” techniką 
uśredniania. Ze względu na oscylacyjny charakter zmian częstotliwości, wartość 
chwilowa może czasami okazać się nie najlepszym odniesieniem, powodując 
nieoczekiwane działania lub nadmierną stabilność. Z tego powodu przekaźniki P140 są 
wyposażone również w człon do monitorowania trendów zmian częstotliwości w dłuższym 
okresie czasu, dzięki czemu redukowany jest wpływ nieliniowości w systemie 
i zapewnione jest zwiększone bezpieczeństwo decyzji prędkości zmian częstotliwości. 
Używając członu uśrednionej prędkości zmian częstotliwości “f+Df/Dt”, gdy mierzona 
częstotliwość przekracza wartość progową nadzoru częstotliwości, uruchamiany jest 
licznik. Po zakończeniu czasu tego timera ∆t obliczona zostaje różnica częstotliwości ∆f 
i jeżeli przekroczy ona nastawę, wystawiany jest sygnał wyzwalania. 
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Rysunek 32 Zaawansowana uśredniona detekcja prędkości zmian częstotliwości 
 

Po upływie czasu t, niezależnie od wyniku porównania, dalsze działanie członu jest 
blokowane do momentu powrotu częstotliwości do wartości powyżej progu nadzoru 
częstotliwości (lub poniżej, jeśli człon jest skonfigurowany do pracy 
nadczęstotliwościowej). Jeżeli zabezpieczenie zadziałało, sygnał wyzwalania DDB będzie 
WŁĄCZONY do momentu, gdy wartość częstotliwości powróci do wartości wyższej niż 
próg częstotliwości monitorowania. 
P140 zapewnia dziewięć stopni detekcji prędkości zmian częstotliwości (f+Df/Dt). 
Zależnie od tego, czy wartość progowa częstotliwości zostanie ustalona powyżej, czy 
poniżej częstotliwości znamionowej, każdy stopień może działać dla stanu wzrostu lub 
spadku częstotliwości. Przykładowo, jeżeli wartość progową częstotliwości ustawiono 
powyżej częstotliwości znamionowej, zabezpieczenie będzie działać w przypadku 
wzrostu częstotliwości. Średnia prędkość zmian częstotliwości jest wówczas mierzona 
w oparciu o stosunek różnicy częstotliwości Df w ustawianym przedziale czasu Dt.. 
W ramach programowalnego schematu logiki (PSL) dostępne są sygnały wskazujące 
uruchomienie oraz wyzwolenie każdego ze stopni zabezpieczenia średniej prędkości 
zmian częst. (Uruchomienia: DDB 1286, DDB 1300, DDB 1314, DDB 1328, DDB 1342, 
DDB 1356, DDB 1370, DDB 1384 i DDB 1398; Wyzwolenia: DDB 
1287, DDB 1301, DDB 1315, DDB 1329, DDB 1343, DDB 1357, DDB 1371, DDB 1385 
i DDB 1399). Możliwe jest takie zaprogramowanie stanów sygnałów DDB, by były one 
widoczne w komórkach “Monitor Bit x” kolumny “COMMISSION TESTS” przekaźnika. 
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Rysunek 33 Logika zaawansowanej detekcji średniej prędkości zmian 
częstotliwości (pojedynczy stopień) 

 
1.20 21BZaawansowane przywracanie obciążenia 

 
P140 jako główne kryterium przywracania obciążenia wykorzystuje pomiar częstotliwości. 
W przypadku każdego stopnia przywracania obciążenia konieczne jest, by wcześniej 
nastąpił ten sam stopień odciążania, oraz by żadne z zabezpieczeń funkcjonujących 
w ramach tego stopnia nie było skonfigurowane na działanie w przypadku 
nadczęstotliwości lub wzrostu częstotliwości. W przypadku, gdy nie nastąpiło odciążanie 
przed członami zabezpieczenia częst., przywracanie obciążenia dla danego stopnia jest 
nieaktywne. 
 
Przywracanie obciążenia danego stopnia rozpoczyna się, gdy częstotliwość sieci 
wzrośnie powyżej nastawy “RestoreX Freq.” dla tego stopnia, oraz gdy zainicjowany 
zostanie timer stopnia przywracania “RestoreX Time”. Jeżeli częstotliwość sieci będzie 
utrzymywać się powyżej ustawionej częstotliwości przez czas określony zwłoką czasową, 
rozpocznie się przywracanie obciążenia tego stopnia. Niestety, profile przywracania 
częstotliwości są wysoce nieliniowe i najprawdopodobniej częstotliwość sieci będzie 
krótkotrwale spadać poniżej wartości progowej częstotliwości przywracania. Jeżeli timer 
przywracania jest resetowany natychmiastowo ilekroć nastąpi przysiad częstotliwości, 
prawdopodobne jest, że przywracanie obciążenia nigdy nie będzie skuteczne i z tego 
powodu w przekaźniku zastosowano "pasmo wstrzymywania". Pasmo wstrzymywania 
jest obszarem określonym przez częstotliwość przywracania oraz najwyższą nastawę 
częstotliwości używaną przez człony odciążające dla danego stopnia. Różnica pomiędzy 
tymi dwoma nastawami zawsze musi być większa niż 0,02 Hz, w przeciwnym razie 
wygenerowany zostanie alarm "Błędna konfiguracja" “Wrong Setting”. Ilekroć nastąpi 
zapad częstotliwości do wartości znajdującej się w paśmie wstrzymywania, działanie 
timera stopnia przywracania zostaje wstrzymane do momentu, gdy częstotliwość będzie 
większa niż nastawa częstotliwości przywracania; w tym momencie odliczanie zostanie 
wznowione. Jeżeli zapad częstotliwości sieci jest wystarczająco duży, aby spowodować 
uruchomienie lub wyzwolenie dowolnego członu częstotliwościowego tj. jeżeli 



P14x/EN OP/Ee6 Obsługa 
 
(OP) - 52 MiCOM P141, P142, P143, P144 & P145 

 

 
częstotliwość spadnie poniżej dolnej wartości granicznej pasma wstrzymywania, timer 
przywracania zostanie natychmiastowo zresetowany. 
Rysunek 34 przedstawia działanie funkcji przywracania obciążenia oraz pasma 
wstrzymywania. 

 
 

Rysunek 34 Zaawansowane przywracanie obciążenia w przypadku krótkotrwałego 
odchylenia w paśmie wstrzymywania 
 
Jeżeli częstotliwość sieci utrzymuje się zbyt długo w paśmie wstrzymywania, 
najprawdopodobniej występują inne problemy związane z częstotliwością sieci i zasadne 
będzie zresetowanie timera przywracania dla tego stopnia. Z tego powodu, gdy tylko 
zmierzona częstotliwość sieci znajdzie się w paśmie wstrzymywania, inicjowany jest 
„Timer wstrzymujący” “Holding Timer”. Jeżeli częstotliwość sieci nie opuści pasma 
wstrzymywania zanim nastawa timera wstrzymywania zostanie przekroczona, zwłoka 
czasowa przywracania obciążenia dla tego stopnia jest natychmiastowo resetowana. 
Timer wstrzymywania posiada wspólne ustawienie dla wszystkich stopni przywracania 
obciążenia. 
 
Na Rysunku 34 przedstawiono przykładową sytuację, w której czas w paśmie 
wstrzymywania jest zbyt długi. 
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Rysunek 35 Zaawansowane przywracanie obciążenia w przypadku długotrwałego 
odchylenia w paśmie wstrzymywania 
 
P140 zapewnia do dziewięciu stopni przywracania obciążenia z indywidualnymi 
ustawieniami częstotliwości i zwłok czasowych. Każdy stopień przywracania obciążenia 
może być włączony lub wyłączony, lecz działanie jest również związane z liczbą stopni 
odciążania, skonfigurowanych przez człony zabezpieczenia częst. Dla danego stopnia, 
jeśli jakikolwiek człon częstotliwościowy jest ustawiony na działanie nadczęstotliwościowe 
lub ustawiono dla niego dodatnią prędkość zmian częstotliwości, przywracanie 
obciążenia dla tego stopnia jest automatycznie blokowane i zostanie wygenerowany 
alarm błędnej konfiguracji. Przykładowo, jeśli zabezpieczenie częstotliwości "f+t" stopnia 
5 zostanie ustawione powyżej częstotliwości znamionowej, nie będzie możliwe 
wykorzystanie funkcji przywracania obciążenia dla stopnia 5, nawet jeśli inne człony 
zabezpieczenia częst. stopnia 5 zostały ustawione na odciążanie. Oznacza to, że liczba 
stopni przywracania obciążenia jest zawsze mniejsza lub równa liczbie stopni odciążania. 
Ponadto, przywracania obciążenia danego stopnia może występować jedynie, gdy 
stopień odciążania został wyzwolony przez dowolne zabezpieczenie częstotliwościowe. 
Przykładowo, aby wystąpiło przywracanie obciążenia dla stopnia 5, zabezpieczenie 
częstotliwościowe stopnia 5 musiało wcześniej zadziałać dla odciążania. Pomimo, że 
przywracanie obciążenia w P140 opiera się na pomiarze częstotliwości, możliwe jest 
wykorzystanie PSL przekaźnika do zblokowania z innymi elementami instalacji. 
W PSL dostępne są sygnały, wskazujące osiągnięcie częstotliwości przywracania 
obciążenia stopnia (start) oraz upłynięcia czasu przywracania dla tego stopnia, 
umożliwiające wydanie polecenia zamknięcia (włączenie). (Uruchomienia: DDB 1291, 
DDB 1305, DDB 1319, DDB 1333, DDB 1347, DDB 1361, DDB 1375, DDB 1389, 
DDB 1403; Włączenie: DDB 1292, DDB 1306, DDB 1320, DDB 1334, DDB 1348, DDB 
1362, DDB 1376, DDB 1390, DDB 1404. Możliwe jest takie zaprogramowanie stanów 
sygnałów DDB, by były one widoczne w komórkach “Monitor Bit x” kolumny 
“COMMISSION TESTS” przekaźnika. 
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Rysunek 36 Logika zaawansowanego przywracania obciążenia 

 
1.21 2BLogika funkcji uruchamiania ze stanu zimnego 

 
Logika uruchamiania ze stanu zimnego (CLP) zawarta w przekaźnikach P14x umożliwia 
albo blokowanie jednego lub kilku stopni zabezpieczenia nadprądowego przez określony 
czas lub, opcjonalnie, zwiększenie nastaw dla wybranych stopni. Dzięki temu ustawienia 
zabezpieczenia, poprzez ich automatyczne zwiększenie po zasileniu obwodu, mogą być 
bardziej dostosowane do profilu obciążenia. Logika CLP zapewnia tym samym stabilność 
i jednocześnie utrzymuje odpowiedni poziom zabezpieczenia na czas rozruchu. Należy 
pamiętać, że wszystkie stopnie nadprądowe, które zostały wyłączone w menu głównym 
przekaźnika, nie będą widoczne w menu CLP. 
Funkcja ta może być zaimplementowana do następujących funkcji zabezpieczających: 
 

 Bezkierunkowe/Kierunkowe fazowe zabezpieczenie nadprądowe (1, 2, 3 i 4 stopień) 

 Bezkierunkowe/Kierunkowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe - 1 (1 stopień) 

 Bezkierunkowe/Kierunkowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe - 2 (1 stopień) 

Schemat funkcjonalny logiki uruchomienia ze stanu zimnego jest przedstawiony na 
Rysunku 37, wraz z przykładem wpływu na fazę A pierwszego stopnia zabezpieczenia 
nadprądowego. Zasada działania jest identyczna dla 3-fazowego zabezpieczenia 
nadprądowego stopnia 1, 2, 3 i 4 oraz EF-1 stopnia 1 i kierunkowego EF-2 stopnia 1. 
Zadziałanie funkcji uruchomienia ze stanu zimnego następuje, gdy wyłącznik pozostaje 
otwarty przez czas dłuższy niż tcold i następnie jest zamykany. Zadziałanie CLP 
następuje po czasie tcold i funkcja pozostaje aktywną przez czas tclp liczony od 
momentu zamknięcia wyłącznik Informacja o stanie wyłącznika zapewniona jest albo 
przez zestyki pomocnicze wyłącznika, albo przez urządzenie zewnętrzne z wejściami 
logicznymi. Gdy funkcja CLP jest aktywna, załączone są ustawienia CLP dla wszystkich  
3-fazowych zabezpieczeń nadprądowych stopni 1, 2, 3 i 4 oraz przypisanych członów 
zwłocznych, zabezpieczenia EF-1 stopnia 1 oraz EF-2 stopnia 1. (Należy zauważyć, że 
jednym z możliwych ustawień jest wyłączenie (lub blokowanie) danego stopnia 
nadprądowego). Po upłynięciu czasu tclp przywracane są normalne ustawienia 
nadprądowe. 
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Na schemacie rozważono wpływ VCO, ponieważ ta funkcja może również wpływać na 
ustawienia 3 osobnych członów nadprądowych dla stopnia 1 oraz 2. 
W stanie spoczynku, zabezpieczenie działa zgodnie z normalnymi nastawami 
nadprądowymi oraz zwłoki czasowej. Jednak w przypadku warunków podczęstotliwości 
VCO, przekaźnik zadziała dla nastaw normalnych, pomnożonych przez współczynnik "K" 
VCO. Jeśli jednocześnie wystąpią warunki podczęstotliwości VCO oraz CLP, przekaźnik 
zadziała dla nastaw normalnych, pomnożonych przez współczynnik "K" VCO. Jeżeli 
warunek CLP ma pierwszeństwo, a funkcja VCO jest resetowana, przekaźnik będzie 
działał z nastawami CLP. 
Człony zwłoczne resetowane są do zera, gdy są dezaktywowane podczas przechodzenia 
z nastaw normalnych na nastawy CLP i odwrotnie. 
Należy zauważyć, że w przypadku konfliktu, pomiędzy logiką selektywną a CLP dla 3 i 4 
stopnia 3-fazowego kierunkowego zab. nadprądowego, EF oraz SEF, logika selektywna 
ma wyższy priorytet. 
 

 
 

Rysunek 37 Logika funkcji uruchamiania ze stanu zimnego 
 
Ustawienia normalne zostaną zastosowane dla kierunkowego członu nadprądowego, 
zabezpieczeń ziemnozwarciowych i czułych ziemnozwarciowych, gdy człon CLP zostanie 
zresetowany. 
Po uruchomieniu, następujące sygnały zostają ustawione przez logikę CLP zgodnie ze 
stanem monitorowanej funkcji. 
Inicjacja CLP (DDB 226) - Inicjacja uruchamiania ze stanu zimnego 
Działanie CLP (DDB 347) - Wskazuje czy obowiązuje logika uruchamiania ze stanu 
zimnego. Odliczanie "tcold" praz "tclp" jest rozpoczynane sygnałami otwarcia oraz 
zamknięcia wyłącznika nadprądowego, generowanymi przez przekaźnik. Sygnały te są 



P14x/EN OP/Ee6 Obsługa 
 
(OP) - 56 MiCOM P141, P142, P143, P144 & P145 

 

 
uzyskiwane poprzez podłączenie zestyków pomocniczych z wyłącznika lub urządzenia 
uruchamiającego do wejść optycznych przekaźnika. Istotny jest fakt, że jeśli dostępne są 
zarówno styki otwarte, jak i zamknięte, przekaźnik może być skonfigurowany do 
uruchomienia przez pojedynczy styk 52a lub 52b, ponieważ przekaźnik po prostu odwróci 
sygnał. Opcja ta jest dostępna w kolumnie "CB control column" w komórce "CB status 
input" i może być zaprogramowana, jako"None", 52a, 52b lub zarówno 52a, jak i 52b. 
 

1.22 23BLogika selektywnego zabezpieczenia nadprądowego 
 
Rozdział 1.19 opisuje wykorzystanie schematu zabezpieczenia niekaskadowego, które 
korzysta ze styków uruchamiających przekaźników dalszych do blokowania działania 
przekaźników wcześniejszych. W przypadku selektywnej logiki zabezpieczenia 
nadprądowego (SOL), zestyki uruchamiające zamiast do blokowania są wykorzystywane 
do zwiększania opóźnień przekaźników po stronie dopływowej. Zapewnia to alternatywne 
podejście do budowy schematu zabezpieczenia nadprądowego typu bezstopniowego. 
Może być on bardziej znany niektórym zakładom niż konfiguracja z blokowanym 
zabezpieczeniem nadprądowym. 
Funkcja SOL zapewnia możliwość tymczasowego wzrostu ustawień zwłoki czasowej dla 
trzeciego i czwartego stopnia członu nadprądowego, członu obliczeniowego 
i pomiarowego ziemnozwarciowego oraz czułego zabezpieczenia ziemnozwarciowego. 
Logika jest inicjowana zasileniem odpowiedniego wejścia izolowanego optycznie. 
Aby zapewnić czas, na inicjowanie zmiany ustawień przez styk uruchamiający, nastawa 
czasowa stopnia trzeciego i czwartego powinna uwzględniać zwłokę nominalną. 
Funkcja ta może być zaimplementowana do następujących funkcji zabezpieczających: 
 

 Bezkierunkowe/kierunkowe fazowe nadprądowe (stopnie 3 oraz 4) 

 Bezkierunkowe/Kierunkowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe - 1 (stopnie 3 oraz 4) 

 Bezkierunkowe/Kierunkowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe - 2 (stopnie 3 oraz 4) 

 Bezkierunkowe/kierunkowe czułe ziemnozwarciowe (stopnie 3 oraz 4) 

Schemat logiki dla funkcji selektywnego zabezpieczenia nadprądowego jest 
przedstawiony dla fazy A trzeciego stopnia członu nadprądowego. Zasada działania jest 
identyczna dla 3-fazowego zabezpieczenia nadprądowego stopnia 3 i 4 oraz EF-1 
stopnia 3 i 4, EF-2 stopnia 3 i 4 oraz czułego zab. ziemnozwarciowego stopnia 3 i 4. 
Przy aktywnej funkcji logiki selektywnej działanie wejścia blokującego będzie wyglądało  
w sposób następujący: 
 
1. Brak blokowania 

W razie wystąpienia zwarcia, które w sposób ciągły aktywuje wyjście uruchamiające, 

funkcja aktywuje sygnał wyzwalania po upłynięciu normalnego opóźnienia t>3. 

2. Blokowanie wejścia logicznego 

W razie wystąpienia zwarcia, które w sposób ciągły aktywuje wyjście 

uruchamiające, funkcja aktywuje sygnał wyzwalania po upłynięciu opóźnienia 

logiki selektywnej t>3 sel. 

3. Blokowanie wejścia samoczynnego ponawiania zamykania 

W razie wystąpienia zwarcia, które w sposób ciągły aktywuje wyjście uruchamiające, gdy 
zastosowane jest blokowanie samoczynnego ponawiania zamykania, nie dojdzie do 
wyzwolenia funkcji. Blokowanie samoczynnego wyzwalania ma również pierwszeństwo 
nad blokowaniem wejścia logicznego i zablokuje timer t>3 sel. 
 
Funkcja SPZ generuje dwa sygnały blokujące zabezpieczenie, a dokładniej: SPZ blokuje 
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zab. kons. oraz SPZ blokuje zab. SEF. 
 

a) Sygnał SPZ blokuje zab. kons. jest wspólny dla 3-fazowego zabezpieczenia 

nadprądowego stopnia 3 i 4 oraz EF-1 stopnia 3 i 4, EF-2 stopnia 3 i 4. 

b) Sygnał SPZ blokuje zab. SEF jest wspólny dla czułego zabezpieczenia 

ziemnozwarciowego stopni 3 i 4. 

 

 
 

Rysunek 38 Logika selektywna zabezpieczeń nadprądowych 

 
1.23 24BLogika blokowanego zabezpieczenia nadprądowego 

 

Przekaźnik P14x posiada wyjścia uruchamiające dostępne na każdym stopniu 
zabezpieczeń przeciążeniowych oraz ziemnozwarciowych (łącznie z czułym 
zabezpieczeniem ziemnozwarciowym). Te sygnały uruchomieniowe mogą być powiązane 
z zestykami wyjść przekaźnikowych przez odpowiednie programowanie. Każdy stopień 
może być również blokowany przez zaprogramowanie z odpowiednim wejściem 
izolowanym optycznie. 
Aby ułatwić stosowanie schematu blokowania członu nadprądowego, zastosowano 
poniższą logikę, dla zapewnienia sygnału “I> Blocked O/C Start (DDB 348)”. 
Sygnał I> Blocked O/C Start jest wyznaczony z logicznej funkcji "LUB"uruchamiających 
wyjść fazowego zabezpieczenia nadprądowego. 
Logiczne wyjście "LUB" jest łączone z sygnałem BF Alarm (Blokada SPZ) oraz 
ustawieniem 
{I> Start blokowane przez usterkę wył.} jak pokazano na poniższym schemacie: 
 

 
 

Rysunek 39 Zablokowane działanie członu nadprądowego 
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Dla członów ziemnozwarciowych oraz czułych ziemnozwarciowych, zastosowano 
poniższą logikę, dla zapewnienia sygnału “IN>/ISEF> Blocked O/C Start (DDB 349)”. 
Sygnał IN>/ISEF> Blocked O/C Start jest wyznaczany z logicznej funkcji "LUB" sygnałów 
wyjść uruchamiających zabezpieczenia ziemnozwarciowego i czułego 
ziemnozwraciowego  
Logiczne wyjście "LUB" jest łączone z sygnałem BF Alarm (Blokada SPZ) oraz 
ustawieniem 
{IN>/ISEF> Start blokowane przez usterkę wył.} jak pokazano na Rysunku 40. 
 

 
 

Rysunek 40 Zablokowane działanie członu ziemnozwarciowego 

 
1.24 25BZabezpieczenie admitancji punktu neutralnego 

 
Zabezpieczenie admitancji punktu neutralnego jest niezbędne na rynku polskim i oblicza 
neutralny prąd wejściowy z przekładnika prądowego ziemnozwarciowego lub czułego 
ziemnozwarciowego, zależnie od ustawień. Napięcie neutralne jest obliczane na 
podstawie wielkości VN. 
Zapewnione są trzy człony jednostopniowe: 
 

 Przekroczenie admitancji YN> niekierunkowe, zapewniające wyjścia start oraz 

wyzwolenia zwłocznego. Wyzwolenie może być blokowane wejściem logicznym 

 Przekroczenie konduktancji GN> niekierunkowe/kierunkowe, zapewniające wyjścia 

start oraz wyzwolenia zwłocznego. Wyzwolenie może być blokowane wejściem logicznym 

 Przekroczenie susceptancji BN> niekierunkowe/kierunkowe, zapewniające wyjścia start 

oraz wyzwolenia zwłocznego. Wyzwolenie może być blokowane wejściem logicznym 

Człony przekroczenia admitancji YN>, GN> oraz BN> podczas działania zapewniają, że 
napięcie neutralne pozostanie ponad ustawionym poziomem przez czas określony dla 
członu. Są one blokowane przez zadziałanie szybkiego wyjścia nadzoru VTS. 
 
Człony przekroczenia admitancji umożliwiają pomiar admitancji, konduktancji 
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i susceptancji, które są dostępne również w rejestrze zwarć, jeśli zabezpieczenie to jest 
włączone. 
Człony przekroczenia admitancji mają możliwość uruchomienia SPZ, podobnie do 
zabezpieczenia ziemnozwarciowego, przy pomocy ustawień YN>, GN> oraz BN> 
w kolumnie menu SPZ. 

 
1.24.1 61BDziałanie zabezpieczenia admitancji 

 
Zabezpieczenie admitancyjne jest bezkierunkowe Zakładając, że amplituda admitancji 
przekroczy wartość YN> Nastawa, a amplituda napięcia neutralnego przekroczy 
ustawioną wartość progową PN, przekaźnik zadziała. 
 
 

1.24.2 62BDziałanie zabezpieczenia konduktancji 
 

Zabezpieczenie konduktancji może być ustawione jako bezkierunkowe, kierunkowe 
naprzód lub wstecz. Zakładając, że kryterium amplitudy i kierunku zostaną spełnione dla 
konduktancji, a amplituda napięcia neutralnego przekroczy ustawioną wartość progową 
PN, przekaźnik zadziała. Kąt korekcji powoduje rotację zakresu kierunkowego dla 
konduktancji poprzez ustawienie kąta korekcji. 
 
Należy zauważyć, że: 
 

1. Działanie naprzód: Centralny punkt charakterystyki występuje, gdy N jest zgodne 

w fazie z VN. 

2. Jeśli kąt korekcji ustawiono na +30°, powoduje to obrót zakresu 90° - 270° do 60° 

- 240°. Przyjmuje się, że kierunek osi G wskazuje 0°. 

 
1.24.3 63BDziałanie zabezpieczenia susceptancji 

 
Zabezpieczenie susceptancji może być ustawione jako bezkierunkowe, kierunkowe 
naprzód lub wstecz. Zakładając, że kryterium amplitudy i kierunku zostaną spełnione dla 
susceptancji, a amplituda napięcia neutralnego przekroczy ustawioną wartość progową 
PN, przekaźnik zadziała. Kąt korekcji powoduje rotację zakresu kierunkowego dla 
susceptancji poprzez ustawienie kąta korekcji. 
 

1. Działanie naprzód: Centralny punkt charakterystyki występuje, gdy N 

wyprzedza VN o 90°. 

2. Jeśli kąt korekcji ustawiono na +30°, powoduje to obrót zakresu 0° - 180° do 

330° - 150°. Przyjmuje się, że kierunek osi G wskazuje 0°. 

 

1.25 Blokowanie drugiej harmonicznej 
 
Blokowanie 2-giej harmonicznej wykrywa przepływ wysokich prądów rozruchowych, gdy 
przekładniki lub maszyny są podłączane. Funkcja powoduje wówczas blokowanie 
następujących członów: 
 

 Fazowy nadprądowy stopnie 1, 2, 3, 4 (wybierana blokada zbiorowa/blokada 

segregowana fazowo)* 

 Ziemnozwarciowy pomiarowy stopnie 1, 2, 3, 4 wyłącznie blokada zbiorowa 
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 Ziemnozwarciowy obliczeniowy stopnie 1, 2, 3, 4 wyłącznie blokada zbiorowa 

 Czuły ziemnozwarciowy stopnie 1, 2, 3, 4 wyłącznie blokada zbiorowa 

 Nadprądowy składowej ujemnej stopnie 1, 2, 3, 4 wyłącznie blokada zbiorowa 

*Blokada zbiorowa/Blokada segregowana fazowo dotyczy wszystkich 4 stopni członu 
fazowego nadprądowego 
 
Funkcja blokowania 2-giej harmonicznej wykrywa prąd rozruchowy przez ocenę 
współczynnika składowych drugiej harmonicznej prądu do fali podstawowej. Jeżeli 
stosunek ten przekracza ustawione wartości progowe, wówczas funkcja stabilizacji 
rozruchowej zadziała. Inna nastawa wyzwalająca prądu blokuje(I> lift 2H)  blokowanie 2-
giej harmonicznej, jeśli wartość prądu ją przekroczy. Wybierając tryb pracy I> Blocking, 
użytkownik określa, czy blokowanie 2-giej harmonicznej będzie działało dla wybranych 
faz, czy dla wszystkich. 

 

 
 

Rysunek 41 Blokowanie drugiej harmonicznej 
 
 

1.26 27BWprowadzenie do zdalnego zabezpieczenia InterMiCOM 
 
Zastosowanie InterMiCOM to skuteczna zamiana tradycyjnej logiki schematu 
z okablowaniem, używanej w przekaźnikach zabezpieczających serii P140 do blokowania 
2 przekaźników, zastosowań typu bezpośredniego lub dozwolonego. 
8 sygnałów DDB wejść binarnych oraz 8 sygnałów DDB wyjść binarnych, które mogą być 
mapowane w PSL, jest zapewnionych dla każdego zakończenia przekaźnika, 
a zastosowanie InterMiCOM zapewnia możliwość przekazywania danych pomiędzy 
dwoma przekaźnikami zabezpieczającymi, przy pomocy dedykowanego kanału 
komunikacyjnego full-duplex. 
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Możliwe jest dostosowanie poszczególnych sygnałów blokowania, dopuszczenia lub 
bezpośredniego wyzwolenia dla zastosowań, mających różne wymagania dotyczące 
bezpieczeństwa, prędkości i zależności. 
Utrata komunikacji przez czas dłuższy od ustalonego okresu synchronizacji ramki, 
powoduje powrót sygnałów do wartości poprzednich lub domyślnych. 
Statystyki komunikacji oraz tryb pętli zwrotnej są dostępne dla celów prób rozruchowych. 

 
1.26.1  64BDefinicja poleceń zdalnego zabezpieczenia 

 
Decyzja o wysłaniu polecenia odbywa się przez zadziałanie miejscowego przekaźnika 
zabezpieczającego i dostępne są trzy ogólne rodzaje sygnału InterMiCOM: 
 
Wyzwalanie międzysystemowe W zastosowaniach obejmujących wyzwalanie 

międzysystemowe (nazywane również bezpośrednim 
wyłączeniem zdalnym bezwarunkowym), polecenie 
nie jest nadzorowane na końcu odbiorczym przez 
jakikolwiek przekaźnik zabezpieczający, a jego 
otrzymanie spowoduje bezpośrednie zadziałanie 
wyłącznika. Z racji tego, że sprawdzenie odebranego 
sygnału przez inne urządzenie zabezpieczające nie 
jest przeprowadzane, niezwykle istotne jest, aby 
jakikolwiek szum na kanale sygnałowym nie był 
interpretowany jako prawidłowy sygnał. Innymi słowy, 
wyzwalanie międzysystemowe musi być bardzo 
dobrze zabezpieczone. 

 
 

Przyzwolenie W zastosowaniach związanych z przyzwoleniem 
wyłączenia, wyzwalanie jest dozwolone tylko wtedy, 
gdy polecenie zbiega się z zadziałaniem 
zabezpieczenia na końcu odbiorczym. Ponieważ 
stosowana jest druga, niezależna kontrola przed 
wyzwoleniem, kanał sygnalizacyjny dla przyzwolenia 
nie musi być tak zabezpieczony, jak dla wyzwalania 
międzysystemowego. 

 
Blokowanie  W zastosowaniach związanych z blokowaniem, 

wyzwolenie jest możliwe jedynie, gdy sygnał nie jest 
otrzymywany, a wystąpiło zadziałanie zabezpieczenia. 
Innymi słowy, gdy polecenie jest przesyłane, 
urządzenie odbierające blokuje działanie, nawet jeśli 
dojdzie do zadziałania zabezpieczenia. Ponieważ 
sygnał jest używany do zapobiegania wyzwalaniu, 
wymagane jest, by był odbierany tak szybko jak to 
tylko możliwe. Innymi słowy, kanał blokujący musi być 
szybki i zależny. 

 

Wymagania dla trzech rodzajów kanałów są obrazowane na Rysunku 42. 
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Rysunek 42 Graficzne porównanie trybów działania 
 
Z powyższego wykresu wynika, że sygnał blokowania powinien być szybki oraz 
niezawodny. Sygnał bezpośredniego wyzwalania międzysystemowego powinien być 
bardzo bezpieczny, natomiast sygnał przyzwolenia stanowi kompromis pomiędzy 
szybkością, bezpieczeństwem i niezawodnością. W zastosowaniu MODEM, wszystkie 
trzy tryby mogą być stosowane dla wybranych bitów sygnalizacyjnych, w każdym 
poleceniu. 

 
1.27 28BEIA(RS)232 InterMiCOM 

 
1.27.1 65BMedia komunikacyjne 

 
InterMiCOM umożliwia przesyłanie do ośmiu poleceń za pomocą jednego kanału 
komunikacyjnego. Ze względu na niedawną ekspansję, jaka dokonała się w sieciach 
komunikacyjnych, większość kanałów sygnalizacyjnych stanowi obecnie cyfrowe układy 
wykorzystujące multipleksowane łącza światłowodowe i z tego powodu rozwiązanie 
InterMiCOM zapewnia standardowe wyjście EIA(RS)232 wykorzystujące cyfrowe techniki 
sygnalizacyjne. Sygnał cyfrowy może następnie być zgodnie z wymaganiami 
przekształcony za pomocą odpowiednich urządzeń dla dowolnych mediów 
komunikacyjnych. Wyjście EIA(RS)232 może ewentualnie być podłączone do łącza 
MODEM. 
Niezależnie od tego czy wykorzystywane są systemy analogowe czy cyfrowe, wszelkie 
wymagania stawiane poleceniom telezabezpieczeń opisano w międzynarodowej normie 
IEC60834- 1:1999, a rozwiązanie InterMiCOM jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami 
tejże normy. W normie tej opisano wymagania szybkościowe dotyczące poleceń jak 
również i prawdopodobieństwa otrzymania niepożądanych poleceń (bezpieczeństwo) 
oraz prwadopodobieństwa brakujących poleceń (zależność). 

 
1.27.2 6BOgólne funkcje oraz implementacja 

 
InterMiCOM zapewnia osiem poleceń przy pojedynczym łączu komunikacyjnym, a tryb 
działania każdego polecenia jest indywidualnie wybierany w komórce “IM# Cmd Type”. 
Tryb blokowania zapewnia większą szybkość przekazywania sygnałów (dostępny przy 
poleceniach 1 - 4), tryb bezpośredniego wyzwalania międzysystemowego zapewnia 
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najbardziej bezpieczne przekazywanie sygnałów (dostępny przy poleceniach 1 - 8), zaś 
tryb przyzwolenia zapewnia bezpieczne, niezawodne przekazywanie sygnałów 
(dostępny przy poleceniach 5 - 8). Każde polecenie może zostać wyłączone tak, aby nie 
miało wpływu na logikę przekaźnika. 
Ponieważ wiele rozwiązań może korzystać z poleceń wysyłanych za pośrednictwem 
multipleksowanego kanału komunikacyjnego, konieczne jest zapewnienie, by 
wykorzystane były wyłącznie dane z prawidłowego przekaźnika. Oba przekaźniki 
w układzie muszą być zaprogramowane z unikalną parą adresów, która odpowiada sobie 
w komórkach “Source Address” i “Receive Address”. Przykładowo, jeśli na przekaźniku 
lokalnego końca "Adres źródłowy" “Source Address” jest ustawiony na 1, wówczas 
"Adres odbiorczy" “Receive Address” na przekaźniku oddalonego końca musi być 
ustawiony na 1. Podobnie, jeśli urządzenie przekaźnik oddalonego końca ma “Source 
Address” ustawiony na wartość 2, “Receive Address” na lokalnym zakończeniu również 
musi być ustawiony na 2. Wszystkie cztery adresy nie mogą być ustawione jako 
identyczne w żadnym z podanych schematów przekaźników, aby uniknąć możliwości 
niewłaściwego sygnalizowania. 
 

Należy zapewnić, że obecność szumu w kanale komunikacyjnym nie jest interpretowana 
jako poprawny komunikat przez przekaźnik. Z tego powodu, InterMiCOM wykorzystuje 
kombinację unikalnego adresowania par, opisaną powyżej, podstawową kontrolę formatu 
sygnału oraz dla poleceń "Bezpośredniego wyzwalania międzysystemowego" “Direct 
Intertrip” 8-bitową cykliczną kontrolę redundancji (CRC). Obliczanie kodu CRC jest 
przeprowadzane zarówno w przekaźnikach końca przesyłającego i odbierającego dla 
każdego komunikatu i oba te kody muszą być zgodne, aby zmaksymalizować 
bezpieczeństwo poleceń "Bezpośredniego wyzwalania międzysystemowego" “Direct 
Intertrip”. 
Przez większość czasu komunikacja będzie się odbywała w sposób prawidłowy, 
a obecność różnych algorytmów sprawdzających w strukturze komunikatu zapewnia, że 
sygnały InterMiCOM są poprawnie przetwarzane. Jednakże, dokładne rozważania są 
również wymagane dla okresów znacznego zaszumienia lub mało prawdopodobnej 
sytuacji całkowitej awarii komunikacji i rozpatrzenia, w jaki sposób przekaźnik powinien 
reagować. W trakcie okresów wzmożonego szumu, synchronizacja struktury komunikatu 
mogłaby być utracona, a dokładne dekodowanie całego komunikatu mogłoby być 
niemożliwe. W trakcie zaszumienia, ostatnie otrzymane prawidłowe polecenie może być 
podtrzymane do czasu otrzymania nowego prawidłowego komunikatu; w tym celu należy 
ustawić komórkę “IM# FallBackMode” na blokowany “Latched”. Opcjonalnie, 
w przypadku utraty synchronizacji na pewien okres czasu, znany stan awaryjny może być 
przypisany do polecenia, przez ustawienie komórki “IM# FallBackMode” na domyślny 
“Default". W tym drugim przypadku, okres musi być ustawiony w komórce “IM# 
FrameSynTim” oraz wartość domyślna musi być ustawiona w komórce “IM# 
DefaultValue”. Po odebraniu poprawnego komunikatu, każdy z okresów timera zostaje 
zresetowany oraz wykorzystywane są nowe poprawne stany komend. Do alarmu 
dochodzi, jeżeli szum na kanałach komunikacyjnych staje się nadmierny. 
W przypadku całkowitego braku komunikacji, przekaźnik korzysta ze strategii awaryjnej 
opisanej powyżej. Całkowite uszkodzenie kanału jest brane pod uwagę wtedy, gdy 
w ciągu czterech cykli funkcjonowania systemu elektroenergetycznego nie zostaną 
otrzymane żadne dane komunikatu lub nastąpi utrata linii DCD. 

 
1.27.3 67BPołączenia fizyczne EIA(RS)232 

 
W urządzeniach przekaźnikach serii Px40 zabezpieczenie zdalne InterMiCOM zostało 
zaimplementowane z wykorzystaniem 9-pinowego żeńskiego złącza typu D 
(oznaczonego jako SK5) znajdującego się u dołu drugiej tylnej płytki komunikacyjnej. To 
złącze w przekaźniku Px40 jest podłączone w trybie urządzenia końcowego DTE (Data 
Terminating Equipment) tak, jak pokazano poniżej: 
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Pin Akronim Wykorzystanie telezabezpieczenia InterMiCOM 

1 DCD 

„Data Carrier Detect (Wykrycie nośnej danych)" jest 
używane tylko przy podłączeniu do modemów, w 
przeciwnym wypadku powinno być powiązane ze stanem 
wysokim poprzez podłączenie do zacisku 4 

2 RxD „Receive Data” (odbiór danych) 

3 TxD „Transmit Data” (transmisja danych) 

4 DTR 

„ Data Terminal Ready (gotowość terminala)" jest na 
stałe sprzętowo powiązane ze stanem wysokim, ponieważ 
telezabezpieczenie InterMiCOM wymaga stale otwartego 
kanału komunikacyjnego. 

5 GND „Signal Ground” (masa) 

6 Niewykorzystany - 

7 RTS „Ready To Send” (gotowość do wysyłania) jest na stałe 
sprzętowo powiązane ze stanem wysokim, ponieważ 
telezabezpieczenie InterMiCOM wymaga stale otwartego 
kanału komunikacyjnego 

8 Niewykorzystany - 

9 Niewykorzystany - 

 
W zależności od tego czy w układzie używane jest bezpośrednie czy modemowe 
połączenie pomiędzy dwoma przekaźnikami, wymagane połączenia zostały opisane 
w następujący sposób. 

 
1.27.4 68BPołączenie bezpośrednie 

 

Protokół EIA(RS)232 z racji stosowanych poziomów sygnałowych nadaje się wyłącznie 
do transmisji krótkodystansowych i tym samym połączenie pokazane poniżej jest krótsze 
niż 15 m. Jednak może ono być dłuższe, przy zastosowaniu odpowiednich konwerterów 
EIA(RS)232 do światłowodu, takich jak CILI203. Zależnie od rodzaju konwertera oraz 
światłowodu, możliwe jest łatwe zapewnienie komunikacji do kilku kilometrów. 

 

 
 

Rysunek 43 Połączenie bezpośrednie w lokalnej stacji elektroenergetycznej 
 
Ten rodzaj połączenia powinien być wykorzystywany również przy podłączaniu 
multiplekserów, które nie mogą kontrolować linii DCD. 

 
1.27.5 69BPodłączenie modemu 

 
W celu uzyskania komunikacji na większych odległościach używane mogą być modemy, 
w przypadku których należy wykonać następujące połączenia. 
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Rysunek 44 Realizacja telezabezpieczenia InterMiCOM za pomocą połączenia 
modemowego 
 
Ten rodzaj połączenia powinien być wykorzystywany również przy podłączaniu 
multiplekserów, które nie mogą kontrolować linii DCD. W przypadku tego typu połączenia 
należy pamiętać, że maksymalna odległość pomiędzy przekaźnikiem Px40 a modemem 
powinna wynosić 15 m a prędkość transmisji powinna być dostosowana do wybranego 
łącza. 
 

 
1.27.6 70BPołączenie RS422 

 
Konwerter RS232 do RS422, taki jak CK212, może być również zastosowany dla 
dłuższych odległości; może to być realizowane następująco: 
 

 
 

Rysunek 45 Realizacja zabezpieczenia zdalnego InterMiCOM z wykorzystaniem 
protokołu RS422 
 
Przy takim połączeniu, maksymalna odległość pomiędzy przekaźnikiem Px40 
a konwerterem nie powinna być większa niż 15 m. 
Przy tego typu protokole może być osiągnięta odległość do 1,2 km, zależnie od 
wydajności konwertera. 
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1.27.7 71BPołączenie światłowodowe 

 
W celu uzyskania komunikacji na większych odległościach używane mogą być 
konwertery światłowodowe, w przypadku których należy wykonać następujące 
połączenia. 
 

 
 

Rysunek 46 Realizacja telezabezpieczenia InterMiCOM z wykorzystaniem 
światłowodu 
 
 

Przy takim połączeniu, maksymalna odległość pomiędzy przekaźnikiem Px40 
a konwerterem nie powinna być większa niż 15 m. 
Całkowita długość zależy od parametrów konwertera. 

 
1.27.8 72BPrzyporządkowanie funkcjonalne 

 

Nawet jeśli w przekaźniku ustawiono tryb sterujący sygnałami wyzwalania 
międzysystemowego, konieczne jest przypisanie wejścia InterMiCOM oraz sygnałów 
wyjściowych w PSL przekaźnika, jeśli InterMiCOM ma być zastosowane z powodzeniem. 
Edytor MiCOM S1 PSL posiada dwie ikony “Integral tripping In” "Zintegrowane 
wyzwolenie wewn." oraz “Integral tripping out” "Zintegrowane wyzwolenie zewn.", 
których można użyć do przypisania ośmiu poleceń wyzwalania międzysystemowego. Na 
przykładzie pokazanym poniżej na r ysunku 47 przedstawiono “Control Input_1” połączone 
z sygnałem wyzwalania międzysystemowego “Intertrip O/P1”, który następnie jest 
przesyłany do odległego końca. Na odległym końcu, sygnał wyzwalania 
międzysystemowego “Intertrip I/P1” zostanie przypisany w schemacie PSL. W tym 
przykładzie widzimy, że kiedy sygnał wyzwalania międzysystemowego 1 zostanie 
odebrany z odległego przekaźnika, przekaźnik uruchomi zestyk wyjściowy R1. 
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Rysunek 47 Przykładowe przypisanie sygnałów w schemacie PSL 
 
Należy zauważyć, że po wysłaniu sygnału InterMiCOM z lokalnego przekaźnika, tylko 
urządzenie przekaźnik odległego końca reaguje na to polecenie. Przekaźnik lokalnego 
końca reaguje tylko na polecenia InterMiCOM inicjowane na odległym końcu. W związku 
z tym InterMiCOM jest odpowiednie dla schematów zabezpieczenia zdalnego, 
wymagających sygnalizowania Duplex. 

 
1.28 29BStatystyki oraz diagnostyka telezabezpieczenia InterMiCOM 

 
Możliwe jest ukrycie diagnostyki i statystyk kanału, przez ustawienie komórek “Ch 
Statistics” i/lub “Ch Diagnostics” na “Invisible”. Wszystkie statystyki kanału są 
resetowane, gdy przekaźnik zostaje zasilony lub gdy użytkownik użyje opcji w komórce 
“Reset Statistics”. 

 
1.29 30BZabezpieczenie czułe mocowe 

 
Zapewniono dwa stopnie czułego zabezpieczenia mocowego, które mogą być 
niezależnie wybierane jako zabezpieczenia mocy zwrotnej, przekroczenia mocy, 
niedoboru mocy lub wyłączone, a działanie w każdym trybie jest opisane w kolejnych 
sekcjach. 
Przyjmuje się, że gdy stosowana jest funkcja czułego zabezpieczenia mocowego, 
przekładnik prądowy SEF musi być podłączony do A fazy, wykonując pomiar mocy ISEF 
x VA. 

 
1.29.1 73BObliczenia wielkości wejściowych zabezpieczenia mocowego czułego fazy A: 

 
Czułe zabezpieczenie mocowe jest wyliczane na podstawie napięcia fazy A oraz wejścia 
prądu czułego (które przyjmuje się za połączone z fazą A). 
 

Obliczenia mocy czynnej z kątem korekcji są przedstawione w Równaniu 1, gdzie VA to 

napięcie fazowe A, IAS to prąd czuły fazy A, to kąt IAS z uwzględnieniem VA, a C to 
kąt korekcji PP. 
 

P(Aph.) IASVA cos(C ) Równanie 1 
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Wyliczenia w przekaźniku są oparte na składowych kwadraturowych uzyskanych 
w trakcie analizy Fouriera przeprowadzanej dla sygnałów wejściowych. Wartości 
kwadraturowe dla VA oraz IAS dostępne z ADB są wykorzystane do obliczenia czułej 
mocy poniższą zależnością: 

 
 

 

 
 

Rysunek 48 Wektory wejściowa mocy czułej 
 
Korekcja przekładnika prądowego: 
 
Korekcja PP powoduje obrót wektora IAS o kąt korekcji, jak pokazano powyżej na 
Rysunku 48. Ta korekcja jest wprowadzana przed obliczeniem mocy i można ją uzyskać 
stosując macierz rotacji. 
 

 stosując macierz rotacji -  
Tak więc skorygowany prąd czuły IASC fazy A wyliczany jest następująco:  

Równanie 2 
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oraz 

IASCi IASr sinC IASi cosC Równanie 3 
 
Wartości sinc oraz cosc są zapisywane i obliczane tylko wtedy, gdy nastawa kąta 
kompensacji zostanie zmieniona. Zapisane wartości mogą być wykorzystane do 
obliczenia IASC oraz IASC 
 
Obliczanie mocy czynnej: 
Skorygowany wektor prądu czułego fazy A może być wykorzystany do obliczenia czułej 
mocy czynnej PAS fazy A. 

Wykorzystując poniższe równanie:  
Gdzie: 

 Równanie 4 

 
 

 

1.29.2 74BPomiary czułe mocowe 
 
Trzy pomiary mocy czułej zostały dodane do kolumny Pomiary, a to czy są widoczne 
będzie zależało od konfiguracji zabezpieczenia. 
1. Czułe mocy czynnej fazy A (wat) 

2. Czułe mocy biernej fazy A (VAr) 

3. Czułe kąta mocy fazy A 

 
1.30 31BZabezpieczenie mocy z segregacją faz 

 
Człon zabezpieczenia mocowego zapewnia 2 stopnie kierunkowego zabezpieczenia 
nadmocowego i 2 stopnie kierunkowego zabezpieczenia niedoboru mocy, zarówno dla 
mocy biernej jak i czynnej. Człon kierunkowy może być konfigurowany jako naprzód lub 
wstecz i ustawiony na wyzwolenie 3-fazowe lub jednofazowe. 
Zasada działania opiera się na fakcie, że człony wykorzystują moc 
trójfazową/jednofazową, na podstawie pomiaru Fourier'a, jako wielkość zasilania. Przy 
przekroczeniu mocy, warunek uruchomienia występuje, gdy dwa kolejne pomiary 
przekroczą ustaloną wartość progową przy braku warunku blokady z VTS blokowania 
wolnego lub martwego bieguna (jeśli wybrano). Wyzwalanie następuje, jeżeli warunek 
uruchomienia utrzymuje się przez czas zadanej zwłoki czasowej. 
Timer uruchomienia i wyzwalania jest resetowany w momencie, gdy poziom mocy 
spadnie poniżej poziomu odpadania lub gdy wystąpi warunek blokady. Mechanizm 
resetowania jest podobny do działania zabezpieczenia nadprądowego w przypadku 
zwarcia przemijającego, podczas którego odsetek czasu, który upłynął na timerze 
zadziałania jest zapamiętywany i wykorzystywany przy ustawianiu opóźnienia dla resetu. 
Jeżeli stan związany z uruchamianiem powróci zanim zakończy się odliczanie timera 
resetującego, czas zadziałania zostanie zainicjowany od zapamiętanej wartości 
odmierzonej. W przeciwnym razie zapamiętana wartość zostanie zresetowana do 
wartości zero, po tym jak timer resetujący zakończy odliczanie. 
Dla niedoboru mocy, zadziałanie ma miejsce, gdy wielkość zasilania spadnie poniżej 
nastawy. Schemat logiki dla dowolnej fazy (lub dla trzech faz) jest przedstawiony poniżej: 
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Uruchomienie: 
Start DDB zostanie uruchomiony, gdy moc przekracza nastawę (100%) i spadnie poniżej 
95% nastawy. 
Wyzwolenie: 
Wyzwolenie DDB zostanie uruchomione, gdy Start DDB trwa dłużej, niż nastawa 
ZwłokaCzasowa (przekroczenie czasu timera wyzwolenia). 
Wyzwolenie będzie kasowane, gdy uruchomienie zostanie skasowane. tRESET: 
Timer wyzwolenie będzie kasowany, gdy sygnał Start jest nieaktywny dłużej, niż nastawa 
tRESET. Blokowanie: 
VTS: VTS blokowanie wolne jest uwzględnione w zabezpieczeniu i spowoduje blokadę 
stanu uruchomienia, jeśli nie występuje stan wyzwolenia. 
Biegun martwy: Jeśli (DDB_WSZYSTKIE_BIEGUNYMARTWE) jest aktywny, a funkcja 
bieguna martwego jest ustawiona, zabezpieczenie będzie kasowane i blokowane. 
PSL: Jeśli DDB blokowania w PSL jest aktywny, zabezpieczenie będzie kasowane 
i blokowane. 
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2. DZIAŁANIE POSZCZEGÓLNYCH FUNKCJI NIEZABEZPIECZAJĄCYCH 
 

2.1 Trójfazowe SPZ 
 
P14x uruchamia samoczynne ponowne załączanie przy zwarciach dla zabezpieczeń 
nadprądowych, ziemnozwarciowych oraz SEF. 
Poza tymi ustawieniami, powiązanie funkcji w kolumnach "OVERCURRENT", "EARTH 
FAULT1", "EARTH FAULT2" oraz "SEF/REF PROT’N" umożliwia integrację logiki SPZ  
w przekaźniku. 
 
Funkcja SPZ zapewnia sterowanie powtarzalnym, trójfazowym SPZ. Możliwe jest 
dostosowanie do wykonania pojedynczej próby, cyklu trzech prób lub czterech prób, 
wybierając "Liczba prób" "Number of Shots". Dostępna jest również opcja 
uruchamiająca osobny cykl SPZ z inną liczbą prób, "Liczba prób SEF" "Number of SEF 
Shots", dla zabezpieczenia SEF. Czasy przerw beznapięciowych dla wszystkich prób 
(ponownego załączenia) są ustawiane niezależnie. 
 

 

Cykl SPZ może być wewnętrznie inicjowany zadziałaniem członu zabezpieczającego lub 
z zewnątrz przez osobne zabezpieczenie, pod warunkiem, że wyłącznik jest zamknięty, 
aż do chwili zadziałania zabezpieczenia. Czas martwy "Dead Time 1", "Dead Time 2", 
"Dead Time 3", "Dead Time 4" zaczyna płynąć po wyzwoleniu wyłącznika i opcjonalnie, 
gdy zabezpieczenie jest kasowane, wybierany jest przez Start Dead t On". Po upłynięciu 
danego czasu martwego, podawany jest sygnał zamknięcia wyłącznika, jeśli stan 
systemu jest odpowiedni. Warunki systemowe, które muszą być spełnione dla zamykania 
są takie, iż napięcia w sieci muszą być zsynchronizowane lub musi występować stan 
braku napięcia na linii/szyny pod napięciem lub linii pod napięciem/braku napięcia na 
szynie wskazany przez wewnętrzny człon kontroli synchronizacji systemowej, oraz 
sprężyna zamykająca wyłącznika lub inne źródło energii musi być w pełni naładowane, o 
czym informuje sygnał wejściowy "DDB 230: CB Healthy". Sygnał zamykania wyłącznika 
jest przerywany, gdy wyłącznik zamyka się. 
 
Kiedy wyłącznik zostanie zamknięty, uruchomione zostanie odmierzanie czasu 
regeneracyjnego "Reclaim Time". Jeżeli wyłącznik nie zostanie wyzwolony ponownie, 
funkcja SPZ zresetuje się po zakończeniu odmierzenia tego czasu. Jeżeli zabezpieczenie 
zadziała w ciągu tego czasu, uruchamiany jest kolejny cykl SPZ, natomiast, gdy 
wszystkie zaprogramowane cykle zostały wykonane to dochodzi do zablokowania 
zabezpieczenia. 
 
W przekaźniku muszą być także dostępne sygnały informujące o stanie wyłącznika, 
oznacza to, że ustawienie domyślne sygnału stanu wyłącznika CB wejście statusu"CB 
Status Input" powinno zostać skonfigurowane odpowiednio dla zastosowania. Domyślny 
kod PSL wymaga sprawnych wejść logicznych 52A, 52B oraz „Wyłącznik sprawny”, tak 
więc ustawienie obu wejść 52A oraz 52B jest wymagane dla sygnału stanu wyłącznika 
CB Wejście statusu. 

 
2.1.1 75BFunkcje logiczne 

 
2.1.1.1 Wejścia logiczne 

 
Funkcja SPZ ma kilka wejść logicznych cyfrowej magistrali danych (DDB), które mogą 
zostać powiązane w PSL z dowolnym wejściem optycznym przekaźnika lub z jednym lub 
więcej sygnałów DDB generowanych w logice przekaźnika. Opisane poniżej funkcje tych 
wejść identyfikowane są przez towarzyszącym im tekst sygnału DBB. 
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2.1.1.1.1 15BWyłącznik sprawny 
 
Większość wyłączników umożliwia przeprowadzenie tylko jednego cyklu wyzwalanie-
zamknięcie-wyzwalanie. Niezbędne jest odtworzenie wystarczającej energii w wyłączniku 
zanim będzie on mógł być zamknięty (sprężyna zazbrojona, odpowiednie ciśnienie gazu). 
Do potwierdzenia dostępności wystarczającej energii do zamknięcia i wyzwalania 
wyłącznika przed zainicjowaniem komendy „Zamknięcie wyłącznika” wykorzystywany jest 
sygnał wejściowy "DDB 230:CB Healthy"  Jeżeli po odliczeniu czasu przerwy, poziom 
sygnału wejściowego "DDB 230: CB Healthy" przez czas zdefiniowany timerem "CB 
Healthy Time" jest niski, następuje zablokowanie SPZ i wyłącznik pozostaje otwarty. 
Kontrola ta może być wyłączona poprzez nieprzypisanie sygnału "DDB 230: CB Healthy" 
do wejścia izolowanego optycznie.  Sygnał wraca w domyślny stan wysoki, jeśli żadna 
logika nie jest przypisana do sygnału DDB 230 w schemacie PSL przekaźnika. 
 

2.1.1.1.2 16BBAR 
 
Wejście "DDB 239: Block AR" blokuje SPZ oraz przerywa aktywny cykl SPZ. Może 
zostać wykorzystany, gdy wymagane jest działanie zabezpieczenia bez automatyki SPZ. 
Typowym przykładem jest linia zasilająca z transformatorem, gdzie SPZ może być 
inicjowany przez zabezpieczenie linii zasilającej lecz blokowany przez zabezpieczenie 
transformatora. 
 

2.1.1.1.3 17BResetowanie blokady 
 
Wejście "DDB 237: Reset Lockout" może być użyte do resetowania funkcji SPZ po 
wystąpieniu blokady oraz resetowania dowolnych alarmów SPZ, pod warunkiem, że 
sygnały, które zainicjowały blokadę zostały usunięte. 
 

2.1.1.1.4 18BTryb auto 
 
Wejście "DDB 241: Auto Mode" jest wykorzystywane do wyboru automatycznego trybu 

pracy, uruchomienia SPZ. Gdy wejścia "DDB 241: Auto Mode", "DDB 240: Live Line 

Mode" oraz "DDB 242: Telecontrol" są ustawione na "Non Auto Mode", SPZ jest 

wyłączone. 

 
2.1.1.1.5 19BTryb linii pod napięciem 

 

Wejście "DDB 240: Live Line Mode" służy do ustawiania trybu pracy na linii pod 
napięciem, gdy automatyka SPZ jest nieaktywna i wyłączone jest blokowanie szybkich 
zabezpieczeń przez SPZ. Tryb ten ze względów bezpieczeństwa jest nadrzędny wobec 
pozostałych trybów, gdyż wskazuje na to, że w pobliżu zasilonych urządzeń znajduje się 
personel zakładowy 
 

2.1.1.1.6 120BTryb zdalnego sterowania 
 
Wejście "DDB 242: Telecontrol" służy do wyboru trybu sterowania zdalnego, 
pozwalającego zdalnie ustawić tryb pracy automatycznej lub nieautomatycznej. 
 

2.1.1.1.7 121BNapięcie/Brak napięcia Ccts OK 
 
DDB 461: “Live/Dead Ccts OK” to wejście logiki SPZ. Gdy SPZ jest uruchomione dla 
jednej lub dwóch stron wyłącznika bez napięcia (ustawienie SPZ GRUPA 1 - KONTROLE 
SYSTEMOWE [49 43] - Napięcie/Brak napięcia Ccts: Włączone), DDB 461 należy 
mapować w PSL dla odpowiednich kombinacji sygnałów Linia pod napięciem, Linia bez 
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napięcia, Szyna pod napięciem oraz Szyna bez napięcia z logiki kontroli systemowej 
(DDB 443, 444, 445 i 446), zgodnie z wymaganiami danego zastosowania. Jeśli 
ustawienie 49 43 jest wyłączone, mapowanie DDB 461 jest nieistotne. 
 

2.1.1.1.8 12BAR SysChecks OK (SPZ Kontr.Sys. OK) 
 
DDB 403: “AR Sys. Checks OK” może być mapowane w PSL z wyjścia kontroli 
systemowych DDB 449: “Sys. Chks. Inactive”, aby uruchomić SPZ bez kontroli 
systemowych, jeśli funkcja kontroli systemowych jest wyłączona (ustawienie 
KONFIGURACJA 09 23 - Kontrole Systemowe: Wyłączone). Mapowanie nie jest 
niezbędne, ponieważ ustawienie SPZ GRUPA 1 - KONTROLE SYSTEMOWE [49 44] - 
Brak kontroli systemowych może być ustawione jako włączone, aby uzyskać taki sam 
efekt. 
Sygnał DDB 403 może być także powiązany z wejściem optycznym, umożliwiając P14x 
otrzymywanie sygnałów z zewnętrznego przekaźnika monitorującego sieć, które wskaże, 
gdy parametry sieci będą odpowiednie dla zamknięcia wyłącznika. Z reguły nie jest to 
konieczne, gdyż P14x jest posiada kompleksową funkcję kontroli systemowej. 
 

2.1.1.1.9 123BExt. AR Prot. trip/start (Zewn. zabezp. SPZ wył./start) 
 
DDB 439: “Ext. AR Prot. Trip” i/lub DDB 440: “Ext. AR Prot. Start” umożliwiają 
uruchomienie SPZ przez osobny przekaźnik zabezpieczający. Prosimy odwołać się do 
rozdziału 2.1.2.2 - Uruchomienie SPZ. 
 

2.1.1.1.10 124BZakończenie SPZZ 
 
Przynajmniej jedna z głównych funkcji, wykorzystujących SPZ zwłoczne (SPZZ) na 
większości sieci transmisyjnych, wymaga sygnału “DAR in Progress” z uruchomienia 
SPZ do zastosowania polecenia zamknięcia wyłącznika, lecz nie w trakcie czasu 
regeneracji po ponownym zamknięciu wyłącznika. 
 
  W tym wypadku sygnał DDB 453: “DAR Complete” może być w taki sposób 
skonfigurowany w kodzie PSL, aby zapewnić krótkie impulsy, gdy po zakończeniu czasu 
przerwy wydana zostaje komenda zamknięcia wyłącznika. Jeśli DDB 453: “DAR 
Complete” jest aktywowany w trakcie cyklu SPZ, wyjście DDB 456: “AR in 
 
 

Progress 1” jest kasowane, nawet jeśli czas regeneracji jeszcze nie upłynął, a DDB 360: 
“AR in Progress” pozostaje ustawione do zakończenia czasu regeneracji. W większości 
zastosowań, DDB 453 może być ignorowane, np. nie mapowane w PSL. W takich 
przypadkach, wyjście DDB 456: AR in Progress 1 działa i jest kasowane zgodnie z DDB 
360: AR in Progress. 
 

2.1.1.1.11 125BWyłącznik w gotowości 

 
Jedna z blokad logiki uruchamiania SPZ to DDB 454: “CB in Service”. Ten sygnał ten 
musi być utrzymywany na poziomie wysokim do momentu, aż zostanie zainicjowane 
szybkie zadziałanie zabezpieczenia dla cyklu SPZ . W przypadku większości aplikacji, ten 
sygnał DDB może być po prostu powiązany z “CB Closed” DDB 
379. Jeżeli jest to wymagane, w kodzie PSL może być skonfigurowane bardziej 
zaawansowane powiązanie, na przykład, gdy jest wymagane potwierdzenie nie tylko, że 
wyłącznik został zamknięty, ale także że szybkie zabezpieczenie otrzymało sygnał z 
przekładnika napięciowego informujący o pojawieniu się napięcia na linii zasilającej i/lub 
szynie. 
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2.1.1.1.12 126BRestart SPZ 

 
W bardzo niewielkiej liczbie zastosowań, czasem konieczne jest uruchomienie cyklu SPZ 
poprzez sygnał zewnętrzny do wejścia opto, gdy normalne warunki blokady nie są 
spełnione, np. wyłącznik jest otwarty, a linia zasilająca jest bez napięcia. Jeśli wejście 
DDB 455: “AR Restart” jest powiązany z wejściem optycznym, aktywacja tego sygnału 
zainicjuje cykl SPZ bez względu na status sygnału wejściowego “CB in Service”, pod 
warunkiem, że pozostałe zależności, takie jak SPZ uruchomione, pozostają spełnione. 
 

2.1.1.1.13 127BCzas przerwy gotowy do uruchomienia 
 
Jest to opcjonalna zależność, która może zostać zaimplementowana w logice inicjacji 
czasu przerwy.  Aby po rozpoczęciu cyklu SPZ, funkcja czasu przerwy była uznana za 
nadrzędną, oprócz otwartego wyłącznika i zresetowania zabezpieczenia, na wysokim 
poziomie musi być również utrzymywany sygnał DDB 458: “DT OK to Start” Gdy funkcja 
czasu przerwy jest nadrzędna, sygnał DDB 458 nie ma żadnego znaczenia - funkcja 
czasu przerwy pozostaje nadrzędna, nawet jeżeli poziom sygnału DDB 458 przechodzi 
na niski. Typowe mapowanie PSL dla tego wejścia jest od sygnału "Linia bez napięcia" 
(DDB 444) z logiki kontroli systemowej, aby umożliwić nadrzędność czasu przerwy 
jedynie, gdy linia zasilająca jest bez napięcia po wyzwoleniu wyłącznika. Jeżeli nie jest to 
wymagane, sygnał DDB 458  może pozostać niepowiązanym i domyślnie będzie 
utrzymywany na poziomie wysokim. 
 

2.1.1.1.14 128BWłączone odmierzanie czasu przerwy 
 
Jest to opcjonalna zależność, która może zostać zaimplementowana w logice czasu 
przerwy. Poza sygnałami otwarcia wyłącznika, kasowania zabezpieczenia oraz "czas 
przerwy przygotowany", DDB 457: “Dead Time Enabled” musi mieć stan wysoki, aby 
umożliwić odliczanie czasu przerwy. Jeżeli sygnał DDB 457 będzie niski, nastąpi 
zatrzymanie i zresetowanie czasu przerwy, ale w dalszym ciągu pozostanie on 
nadrzędnym, i gdy stan sygnału będzie znów wysoki, czas przerwy będzie odmierzany od 
zera. Typowe mapowanie PSL dla DDB 457 jest od wejścia gotowości wyłącznika DDB 
230 lub od wybranych sygnałów Linii pod napięciem, Linii bez napięcia itp. z logiki kontroli 
systemowej. Może być także powiązany z wejściem optycznym w celu aktywacji funkcji 
podtrzymania dla wyłącznika podrzędnego w aplikacji z dwoma wyłącznikami 
nadrzędny/podrzędny. Jeżeli nie jest to wymagane, sygnał DDB 457 może pozostać 
niepowiązanym i domyślnie będzie utrzymywany na poziomie wysokim. 
 

2.1.1.1.15 129BSPZ uruch. testu wyzw. 
 
Jeśli DDB 464: “AR Init. Trip Test” jest mapowane do wejścia opto, a wejście jest 
aktywowane natychmiastowo, logika przekaźnika tworzy sygnał wyjściowy wyzwolenia 
wyłącznika poprzez DDB 372, mapowany w domyślnym PSL do wyjścia R3 i uruchamia 
cykl SPZ. 
 

2.1.1.1.16 130BPominięcie próby 1 SPZ 
 
Jeśli DDB 530: “AR Skip Shot 1” jest powiązane z wejściem optycznym, które jest 
chwilowo aktywowane, logika przekaźnika spowoduje zwiększenie o jeden wartości 
licznika sekwencji. Spowoduje to więc zmniejszenie liczby dostępnych prób ponownego 
załączenia i blokadę SPZ gdy jest on przy maksimum prób ponownego załączenia, np. 
jeśli SPZ jest ustawione na 2 próby ponownego załączenia, uruchomienie DDB 530 
spowoduje ustawienie licznika SPZ na 1, przez co dostępny jest jedynie jeden cykl przed 
zablokowaniem. 
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2.1.1.1.17 131BBlokada czasu regeneracji 
 
Jeśli DDB 532: “Inh Reclaim Time” jest powiązany z wejściem optycznym, które jest 
aktywowane przy uruchomieniu odmierzania czasu regeneracji, logika przekaźnika 
spowoduje zablokowanie timerów czasu regeneracyjnego. 
 

2.1.1.2 94B  Wyjścia logiczne SPZ 
Poniższe sygnały DDB mogą być przypisane do styku przekaźnika w PSL lub do bitu 
kontrolnego w "Testach rozruchowych", aby zapewniać informacje o statusie cyklu 
SPZ. 
Mogą one być również stosowane do innej logiki PSL, w miarę potrzeby. DDB wyjścia 
logicznego są opisane poniżej, towarzyszy im tekst sygnału DBB. 
 

2.1.1.2.1 132BSPZ w toku 
 
Wejście "DDB 360: AR in Progress" utrzymuje się przez czas trwania pełnego cyklu 
SPZ, od momentu zainicjowania zabezpieczenia do momentu zakończenia odmierzania 
czasu regeneracji lub zadziałania blokady. DDB 456: “AR in Progress 1” działa z DDB 
360 przy uruchomieniu SPZ oraz, jeśli DDB 453: “DAR Complete” nie zostanie 
wystawiony, sygnał pozostanie aktywny do momentu, aż sygnał DDB 360 zostanie 
zresetowany na zakończenie cyklu. Jeśli DDB 453 przejdzie na stan wysoki w trakcie 
cyklu SPZ, DDB 456 zostanie skasowany (patrz uwagi dot. wejścia logicznego “DAR 
Complete” powyżej). 
 

2.1.1.2.2 13BStatus licznika sekwencji 
 
W trakcie każdego cyklu SPZ, po każdym wyzwoleniu zwarciem zwiększana jest o jeden 
wartość licznika sekwencji. Wartość ta resetowana jest do zera po zakończeniu cyklu. 
 

DDB 362: “Seq. Counter = 0” jest ustawiane, gdy licznik wynosi zero; DDB 363: “Seq. 
Counter = 1” jest ustawiane, gdy licznik jest ustawiony na 1; DDB 364: “Seq. Counter = 
2” jest ustawiane, gdy licznik jest ustawiony na 2; DDB 365: “Seq. Counter = 3” jest 
ustawiane, gdy licznik jest ustawiony na 3; oraz 
DDB 366: “Seq. Counter = 4” jest ustawiane, gdy licznik jest ustawiony na 4. 
 

2.1.1.2.3 134BUdane zamknięcia 
 
Wyjście "DDB 367: Successful Close" wskazuje na udane zakończenie cyklu SPZ. 
Sygnał udanego ponownego załączenia jest podawany, gdy wyłącznik był wyzwolony 
przez zabezpieczenie i został ponownie załączony, gdy zwarcie zostało usunięte, a czas 
regeneracji upłynął, kasując cykl SPZ. Sygnał wyjściowy dla udanego cyklu SPZ jest 
resetowany przy kolejnym wyzwoleniu wyłącznika lub przy pomocy jednej z metod 
resetowania blokady. Patrz rozdział 2.1.2.8.1. "Reset blokady" 
 

2.1.1.2.4 135BSPZ w gotowości 

 
Wyjście "DDB 361: AR in service" wskazuje, czy SPZ jest uruchomione, czy nie. SPZ 
jest aktywne, jeżeli urządzenie pracuje w trybie Auto, a nieaktywna, gdy pracuje w trybie 
ręcznym lub linii pod napięciem. 
 

2.1.1.2.5 136BBlokada głównego zab. 
 
Wyjście "DDB 358: Block Main Prot." wskazuje, gdy zabezpieczenie natychmiastowe 

">3", ">4", "N1>3", "N1>4", "N2>3", "N2>4" jest blokowane przez logikę SPZ 
w trakcie cyklu SPZ. Blokowanie stopni natychmiastowych dla każdego wyzwolenia cyklu 
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SPZ jest programowane przy pomocy połączenia zabezpieczenia nadprądowego 

i ziemnozwarciowego 1/2, "> Function Link", "N1> Func. Link", "N2> Func. Link"oraz 
nastawy"Trip 1/2/3/4/5 Main"; patrz rozdział X2.1.2.3X ‘Blokowanie zabezpieczenia 
natychmiastowego podczas cyklu SPZ’. 
 

2.1.1.2.6 137BBlokada zab. SEF 
 
Wyjście "DDB 359: Block SEF Prot." wskazuje, że zabezpieczenie natychmiastowe SEF 

"SEF>3, SEF>4" jest blokowane przez logikę SPZ podczas cyklu SPZ. Blokowanie 
stopni natychmiastowych SEF dla każdego wyzwolenia cyklu SPZ jest programowane 

przy pomocy łącza funkcji zab. SEF/REF, "SEF> Func. Link" oraz nastawy "Trip 
1/2/3/4/5 SEF"; patrz rozdział X2.1.2.3 X ‘Blokowanie zabezpieczenia natychmiastowego 
podczas cyklu SPZ’. 
 
 

2.1.1.2.7 138BKontrole SPZ 
 
DDB 460: “Re-close Checks” działa, gdy funkcja czasu przerwy jest "przygotowana" 
(patrz uwagi dot. wejścia logicznego “DT OK to Start”, powyżej). 
 

2.1.1.2.8 139BCzas martwy w trakcie 
 

Wyjście "DDB 368: Dead T in Prog." wskazuje, że włączone jest odmierzanie czasu 
przerwy. Sygnał jest ustawiany, gdy DDB 460: “Re-close Checks” jest ustawiony ORAZ 
wejście DDB 457: “Dead Time Enabled” jest wysoki i może być użyteczny podczas 
rozruchu przy odbiorze przekaźnika, aby sprawdzić działanie cyklu SPZ. 
 

2.1.1.2.9 140BZakończenie czasu martwego 
 
DDB 459: “DT Complete” jest wystawiany po zakończeniu odmierzania zadanego czasu 
przerwy i pozostaje aktywny do czasu, aż układ zostanie zresetowany po zakończeniu 
odmierzania czasu regeneracji lub wystąpi kolejne zadziałanie zabezpieczenia bądź 
inicjacja cyklu SPZ. Sygnał może służyć wyłącznie do wskazywania lub może być 
powiązany w kodzie PSL z wejściem logicznym DDB 453: “DAR Complete”, w miarę 
potrzeby (patrz uwagi dot. wejść logicznych). 
 

2.1.1.2.10 141BWskazanie kontroli systemowych 
DDB 462: “AR Sync. Check” działa, gdy którykolwiek z modułów kontroli synchronizmu, 
jeśli wybrany został dla SPZ, potwierdzi stan "w synchromizmie". 
 

DDB 463: “AR Sys. Checks OK” działa, gdy wybrany warunek kontroli systemowej 
(kontrola synchronizmu, szyna pod napięciem/linia bez napięcia itp.) zostanie 
potwierdzony. 
 

2.1.1.2.11 142BAuto zamknięcie 

 
Wyjście "DDB 371: Auto Close" wskazuje na to, że logika SPZ wygenerowała komendę 
„zamknij” dla wyłącznika. Sygnał ten pobudza timera impulsu kontroli zamykania i 
pozostaje aktywny, aż do momentu zamknięcia wyłącznika. Sygnał ten może być 
użyteczny podczas rozruchu przekaźnika i sprawdzania działania cyklu SPZ. 
 

2.1.1.2.12 143BWskazanie “Trip when AR blocked” 

 
DDB 369: “Protection Lockt.” działa, gdy blokada SPZ jest uruchomiona przez 
zadziałanie zabezpieczenia, podczas okresu zablokowania po ręcznym zamknięciu 
wyłącznika (patrz rozdział X2.1.2.7 X - 
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“Blokada SPZ po zamknięciu ręcznym”) lub gdy przekaźnik jest w trybie ręcznym lub 
linii pod napięciem (patrz rozdział X2.1.2.8X - “AR lockout”). 
 

2.1.1.2.13 14BWskazanie blokady kasowania 
 
DDB 370: “Reset Lckout Alm.” działa, gdy przekaźnik jest w trybie ręcznym lub parametr 

49 22 - “Blokada kasowania przez” - jest ustawiony na “Select Non Auto”. Patrz 
rozdział 2.1.2.8.1 - "Reset from lockout". 
 

2.1.1.2.14 145BRegeneracja w toku 
 
Wyjście “DDB 533: Reclaim in Prog”wskazuje na aktywność timera czasu regeneracji; 
sygnał ten znika po zresetowaniu się timera czasu regeneracji. 
 

2.1.1.2.15 146BRegeneracja zakończona 
 
Wyjście “DDB 534: Reclaim Complete” jest wystawiane po zakończeniu odmierzania 
zadanego czasu regeneracji i jest szybko resetowane. Dla podtrzymania sygnału, timer 
czasu wstrzymania musi być przypisany w kodzie PSL. 

 
2.1.1.3  95BAlarmy SPZ 

 
Poniższe sygnały DDB generują alarmy przekaźnika. Są one opisane poniżej, towarzyszy 
im tekst sygnału DBB. 
 

2.1.1.3.1 147BSPZ brak kontr. synchr. (blokowane) 
 
Alarm "DDB 165: AR No Check Sync." wskazuje, że napięcia systmowe nie są 
odpowiednie dla SPZ na końcu okna czasowego kontroli synchr. (Czas kontroli synchr.),  
co prowadzi do stanu blokady. Alarm może być kasowany przy pomocy jeden z metod 
kasowania blokady. Patrz rozdział 2.1.2.8 "Kasowanie blokady" 
 
 

2.1.1.3.2 148BSPZ wyłącznik niesprawny (blokowane) 
 
Alarm "DDB 164: AR CB Unhealthy" wskazuje, że wejście "DDB 230: CB Healthy" nie 
zostało uruchomione na końcu "CB Healthy Time", co prowadzi do blokady. Wejście 
"DDB 230: CB Healthy" jest wykorzystywane do wskazanie, że mechanizm zadziałania 
wyłącznika ma wystarczająco energii do zamknięcia i wyzwolenia wyłącznika na końcu 
czasu martwego. Alarm może być kasowany przy pomocy jeden z metod kasowania 
blokady. Patrz rozdział 2.1.2.8 "Kasowanie blokady" 
 

2.1.1.3.3 149BSPZ blokada (samoczynne kasowanie) 
 
Alarm "DDB 163: AR Lockout" wskazuje, że przekaźnik jest w stanie blokady i kolejne 
próby ponownego załączenia nie będą wykonywane. Patrz rozdział X2.1.2.8 X ‘SPZ Blokada’ 
w celu uzyskania dalszych szczegółów. Alarm może być kasowany przy pomocy jeden 
z metod kasowania blokady. Patrz rozdział 2.1.2.8 "Kasowanie blokady" 
 

2.1.2 76B Główne funkcje operacyjne 

 
2.1.2.1 96BTryby pracy 

 
Funkcja SPZ może działać w trzech trybach pracy: 
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1
. 

1. TRYB AUTO Działające SPZ 

2
. 

2. TRYB RĘCZNY SPZ nie działa - wybrane funkcje zabezpieczeń są 
blokowane, jeśli ustawienie “AR Deselected” [4914] 
= Blokada natychm. zab. 

3
. 

3. TRYB LINIA POD NAPIĘCIEM Funkcja SPZ nie jest aktywna - funkcje zabezpieczeń NIE 
są blokowane, nawet jeżeli w ustawieniu “AR 
Deselected” 
[4914] = Blokada natychm. zab. TRYB LINII POD 
NAPIĘCIEM to wymaganie funkcjonalne dla niektórych 
zakładów, dla maksymalnego bezpieczeństwa, gdy 
zabezpieczana linia zasilająca jest pod napięciem. 

 
Dla dowolnego trybu pracy, który ma być wybrany, ustawienie KONFIGURACJA “Auto-
reclose” [0924] musi być najpierw “Enabled”. Wymagany tryb pracy może być wybrany 
przy pomocy różnych metod, aby zapewnić szczególne wymogi danego zastosowania. 
Podstawowa metoda wyboru trybu jest określana w ustawieniu “AR Mode Select” [4091], 
w kolumnie SPZ, w sposób przedstawiony w poniższej tabeli: 
 

Wybór trybu SPZ Opis 

TRYB KOMENDY 
Auto/Ręcznie wybierane w komórce komendy “Auto-
reclose Mode”. 

 
TRYB NAST. OPTO 

Jeśli DDB 241: Wejście trybu auto jest w stanie wysokim, 
tryb pracy auto jest wybrany (SPZ działa). 
Jeśli DDB 241: Wejście trybu auto jest w stanie niskim, tryb 
pracy ręczny jest wybrany (SPZ nie działa, a zabezpieczenie 
natychmiastowe jest zablokowane). 

 
TRYB NAST. UŻYTK. 

Jeśli DDB 242: wejście zdalne jest w stanie wysokim, tryb 
SPZ sterowania wyłącznika jest wykorzystywana do wyboru 
trybu pracy Auto lub Ręcznego. 
Jeśli DDB 242: wejście zdalne jest w stanie niskim, działanie 
jest zgodne z OPTO NAST. 

 
TRYB NAST. 
IMPULS.: 

Jeśli DDB 242: stan sygnału sterowania zdalnego jest 
wysoki, tryb pracy jest przełączny pomiędzy automatycznym 
oraz nieautomatycznym przy zboczu opadającym DDB 241: 
Wyjście trybu auto pracuje impulsowo. Impulsy są 
generowane przez system SCADA. 
Jeśli DDB 242: wejście zdalne jest w stanie niskim, działanie 
jest zgodne z OPTO NAST. 

 
Uwaga:  Jeśli wejście “Live Line Mode” DDB 240 jest aktywne, schemat 

wymusza pracę w trybie linii pod napięciem, niezależnie od 
wybranego trybu SPZ oraz trybu auto i wejścia sterowania 
zdalnego DDB. 

 

Wejście trybu linii pod napięciem DDB 240 oraz wejście zdalego sterowania DDB 242 są 
zapewnione, aby spełnić wymagania niektórych zakładów, stosujących przełącznik 
czteropozycyjny do wyboru trybu AUTO, RĘCZNY lub LINIA POD NAPIĘCIEM, jak 
pokazano na Rysunku 49. 
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Rysunek 49 Tryby pracy 
 
Przy takim zastosowaniu, przełącznik czteropozycyjny jest wykorzystywany do aktywacji 
wejść przekaźnika, jak pokazano w tabeli poniżej: 
 

Przełącznik Sygnały wejścia logicznego 

Stanowisko Auto (automatyczny) 
Zdalne 

sterowanie 
Linia pod napięciem 

Ręczny 0 0 0 

Zdalne sterowanie 
0 lub impuls z systemu 
SCADA 

1 0 

Auto (automatyczny) 1 0 0 

Linia pod napięciem 0 0 1 

 
Logika wyboru trybu pracy jest przedstawiona na Rysunku 50. 
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Rysunek 50 Schemat funkcjonalny wyboru trybu 
 
Logika wyboru trybu uwzględnia opadanie ze zwłoką 100 ms dla wejść logicznych trybu 
auto, zdalnego sterowania i trybu linii pod napięciem, aby zapewnić przewidywane 
zmiany trybów pracy nawet, jeśli przełącznik czteropozycyjny nie posiada styków 
przełącznych. Gdy przełącznik jest przełączany z pozycji Auto lub Ręczny na Zdalne 
sterowanie, logika zapewnia, że uprzednio wybrany trybu (Auto lub Ręczny) jest aktywny 
do momentu, aż inny tryb zostanie wybrany za pomocą zdalnego sterowania. 
 
Status sygnału PAMIĘĆ TRYBU AUTO jest przechowywany w pamięci nieulotnej, aby 
zapewnić, że wybrany tryb pracy jest przywracany po przerwie zasilania pomocniczego. 
Aby aktywować wejście DDB 241 trybu Auto w przypadku aplikacji, dla których tryb linii 
pod napięciem oraz zdalne ustawienie trybów Auto/Ręczny nie są wymagane, można 
zastosować przełącznik dwupozycyjny, nie wykorzystując DDB 240 oraz DDB 242. 

 
2.1.2.2 97BUruchomienie SPZ 

 
SPZ jest normalnie uruchamiane przez zabezpieczenie wewnętrzne przekaźnika. Stopnie 
zabezpieczenia nadprądowego oraz ziemnozwarciowego mogą być zaprogramowane do 
uruchomienia SPZ, "Initiate Main AR", nie uruchamiania SPZ, "No Action" lub blokady 
SPZ, "Block AR". Zabezpieczenie natychmiastowe o wysokich nastawach może być 
wykorzystane do wskazania zwarcia na linii przekładnika, więc może być ustawione na 
"Block AR". Stopnie czułego zabezpieczenia ziemnozwarciowego mogą być 
zaprogramowane do uruchomienia SPZ, "Initiate Main AR", uruchomienia SPZ SEF, 
"Initiate SEF AR", nie uruchamiania SPZ, "No Action" lub blokady SPZ, "Block AR". 
Normalnie, zadziałanie zabezpieczenia SEF wynika ze zwarcia trwałego i należy jest 
ustawić na "No Action". Ustawienia te można znaleźć w parametrach "AR INITIATION". 

Przykładowo, jeśli ">1" ustawiono na "Initiate Main AR", działanie stopnia 

zabezpieczenia ">1" uruchomi SPZ; jeśli SEF>1 ustawiono na "No Action", działanie 

stopnia zabezpieczenia SEF>1 prowadzi do wyzwolenia wyłącznika, lecz nie ponownego 
załączenia. 
 
Wyboru należy dokonać dla każdego aktywowanego stopnia zabezpieczenia. 
Cykl SPZ może być zainicjowany również zewnętrznie przez niezależne urządzenie 
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zabezpieczające. W takiej sytuacji, poniższe sygnały DDB powinny być mapowane do 
wejść logicznych: 
DDB 439: Ext AR Prot Trip (zewn. wyzwolenie SPZ) 
DDB 440: Ext AR Prot Start (zewn. uruchomienie SPZ) (jeżeli znajduje zastosowanie) 

Dodatkowo, parametr EXT. PROT.należy ustawić na „Initiate Main AR”. 
 

SPZ może być zainicjowany uruchomieniem zabezpieczenia lub gdy przy wyzwoleniu 
zabezpieczenia wymagana jest koordynacja sekwencyjna. 
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Rysunek 51 Sygnały “Zabezpieczenie uruchomione” 
 
Rysunek 51 przedstawia w jaki sposób generowany jest sygnał uruchomienia, a Rysunek 
52 przedstawia w jaki sposób generowany jest sygnał wyzwolenia. Rysunek 52 
przedstawia również sposób blokowania SPZ wraz z inicjacją SPZ. Blokowanie SPZ jest 
omówione szczegółowo w rozdziale 2.1.2.8. 
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Rysunek 52 Logika blokowania SPZ 
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Chociaż wyzwolenie oraz uruchomienie zabezpieczenia może zainicjować cykl SPZ, to 
zanim sygnał inicjacji zostanie wystawiony, przeprowadzona zostanie kontrola pewnych 
opcji. Niektóre z kontrolowanych pozycji wyszczególniono poniżej: 
 

 Wybrano tryb auto (SPZ działa) 

 Tryb linii pod napięciem jest wyłączony 

 Liczba prób zabezpieczenia głównego oraz SEF nie została osiągnięta (sygnały 

“Man High Shots” oraz SEF “High Shots”, patrz Rysunek 53) 

 Sekwencja koordynacji jest włączona (wymagane jedynie do inicjacji SPZ przez 

uruchomienie zabezpieczenia, nie jest wymagane do wyzwolenia zabezpieczenia) 

 Blokada wyłącznika nie jest ustawiona 

 Wyłącznik "działający" “In Service” (sygnał DDB 454 w stanie wysokim) 

 

Uwaga: Dla zakończenia cyklu SPZ, wyzwolenie zabezpieczenia (np. 
wyzwolenie I>1, DDB 243) być mapowane do DDB (polecenie 
wyzwolenia DDB 536). Dotyczy do wersji Firmware 40 
i późniejszych. Należy zauważyć, że w wersji Firmware 39 
i wcześniejszych, wszystkie sygnały wyzwolenia DDB były 
zależne od R3. 

 

 
 

Rysunek 53 Logika przekroczenia prób 
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Rysunek 54 Uruchomienie SPZ i licznik sekwencji 
 
Na rysunku 54 przedstawiono sposób uruchomienia SPZ. 
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2.1.2.3 98BBlokowanie zabezpieczenia szybkiego podczas cyklu SPZ 

 
Zabezpieczenie szybkie może być blokowane lub też pozostać niezablokowane dla 
każdego wyzwolenia w cyklu SPZ. Jest to określane parametrami "Trip 1/2/3/4/5 Main" 
i "Trip 1/2/3/4/5 SEF". Pozwala to na selektywne blokowanie szybkich członów 
zabezpieczenia reagującego na zwarcia fazowe, doziemne lub zabezpieczenia SEF dla 
sekwencji wyzwalania wyłącznika. Przykładowo, jeśli "Trip 1 Main" jest ustawione na "No 
Block" oraz "Trip 2 Main" jest ustawione na "Block Inst. Prot." szybkie człony 
zabezpieczenia reagującego na zwarcia fazowe lub doziemne są dostępne dla 
pierwszego wyzwolenia, ale następnie zostaną zablokowane dla drugiego wyzwolenia 
w trakcie realizacji cyklu SPZ. Jest to wyjaśnione na Rysunku 55. 
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Rysunek 55 "Blokuj zabezpieczenie szybkie" dla wybranych wyzwoleń 
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Zabezpieczenie natychmiastowe jest blokowane, gdy licznik blokady dla konserwacji 
wyłącznika lub blokady na skutek nadmiernej częstotliwości zwarć osiągnął wartość 
o jeden mniejsza od limitu. Przykładowo, jeśli "No CB Ops. Lock" jest ustawiona na 100, 
a "CB Operations = 99", zabezpieczenie natychmiastowe może być zablokowane, aby 
zapewnić, że ostatnie wyzwolenie wyłącznika przed blokadą będzie wynikać 
z zadziałania określonego zabezpieczenia. 
Jest to kontrolowane poprzez parametr "EFF Maint. Lock", jeśli ustawiono "Block Inst. 
Prot." zabezpieczenie natychmiastowe będzie blokowane dla ostatniego wyzwolenia 
wyłącznika przed uruchomieniem blokady. 

W przypadku, gdy urządzenie IED jest zablokowane, za pomocą ustawienia "A/R 

Lockout" można także blokować zabezpieczenie szybkie, "No Block/Block Inst. Prot.". 

Może być ono także blokowane po ręcznym zamknięciu wyłącznika za pomocą 
parametru "Manual Close", "No Block/Block Inst. Prot." lub gdy przekaźnik jest w trybie 
pracy ręcznej, wykorzystując parametr "A/R Deselected" "No Block/Block Inst. Prot.". 

Logika dla tych funkcji jest przedstawiona na Rysunku 56. 
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Rysunek 56 “Blokuj zabezpieczenie szybkie” dla SPZ niedostępne lub blokada 
konserwacyjna/EFF 
 

Uwaga: Stopnie zabezpieczenia natychmiastowego muszą być 

identyfikowane w parametrach łącza funkcji, odpowiednio "> 

Blocking", "N1> Blocking", "N2> Blocking" oraz "SEF> 
Blocking". 

Zabezpieczenie zewnętrzne może być blokowane, przez mapowanie DDB 358 "Block 
Main Prot." lub DDB 359 "Block SEF Prot." dla odpowiednich styków wyjść 
przekaźnikowych. 
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2.1.2.4 9BKontrola czasu przerwy beznapięciowej 

 
Czas przerwy jest "przygotowany" (DDB 460 - Kontrola SPZ - nastawa), gdy: 

 wyłącznik został wyzwolony oraz  

 (opcjonalnie poprzez parametr“Start Dead t On”), zabezpieczenie zostało 

skasowane oraz 

 DDB 458 - Czas przerwy gotowy do uruchomienia - przechodzi do stanu 

wysokiego 

Czas przerwy pozostaje "przygotowany" do momentu ponownego zadziałania 
zabezpieczenia lub kasowania schematu na zakończeniu cyklu SPZ. 
Po przygotowaniu, licznik czasu przerwy zaczyna odliczać czas, gdy DDB 457 - Czas 
przerwy włączony jest w stanie wysokim. 
 
Parametr “CS AR Immediate” pozwala na bezzwłoczne ponowne zamknięcie 
wyłącznika, pod warunkiem, że po obu stronach wyłącznika jest napięcie, i że są one 
zsynchronizowane w dowodnym momencie od chwili uruchomienia odmierzania czasu 
przerwy. Pozwala to na szybsze przywracanie obciążenia, ponieważ nie jest wymagane 
oczekiwanie na zakończenie odmierzania czasu przerwy. 
 
Jeśli “CS AR Immediate” jest wyłączone lub linia oraz szyna nie są równocześnie pod 
napięciem, licznik czasu martwego będzie kontynuował odmierzanie, gdy sygnał “DDB 
457: Dead Time Enabled” (mapowany w PSL) jest wysoki. Funkcja “Dead Time 
Enabled” może być mapowana do wejścia opto, wskazującego, że wyłącznik jest gotowy 
do pracy, np. zazbrojony itd. Mapowanie funkcji “Dead Time Enabled” w PSL zwiększa 
elastyczność, umożliwiając, w razie potrzeby, wyłączenie przez inne warunki, takie jak na 
przykład “Live Line/Dead Bus”. Jeśli “Dead Time Enabled” nie jest mapowane w PSL, 
domyślnie jest w stanie wysokim, dzięki czemu czas martwy jest odmierzany. 
Logika kontroli czasu martwego jest przedstawiona na Rysunku 57. 

 
Rysunek 57 Kontrola czasu martwego 
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Po zakończeniu odmierzania czasu zwłoki lub po potwierdzeniu kontroli synchronizmu 
wystawiany jest sygnał “Auto-close”, o ile warunki sprawnego wyłącznika “CB Healthy” 

oraz “System Checks” są spełnione. (patrz Rysunek 59 “System Checks”). Sygnał 
“Auto-close” uruchamia polecenie “CB Close”  poprzez sterowanie wyłącznika (patrz 

rozdział 2.10). 
 

Logika “AR CB Close Control” jest przedstawiona na Rysunku 58. 

 
Rysunek 58 SPZ kontrola zamknięcia wyłącznika 

 
2.1.2.5 10BKontrole systemowe 

 
Pozwolenie na zainicjowanie automatyki SPZ zależy od poniższych ustawień kontroli 
systemowej: 
 

 Live/Dead Ccts - To ustawienie, gdy aktywne, wystawi sygnał Kontr. SPZ OK, 
jeżeli stan sygnału “DDB 461 Circuits OK” jest wysoki. Ten logiczny sygnał DDB 
jest zwykle powiązany w kodzie PSL z odpowiednią kombinacją sygnałów DDB: 
Line Live, Line Dead, Bus Live oraz Bus Dead DDB (linia pod napięciem, linia 
bez napięcia, szyna pod napięciem oraz szyna bez napięcia). SPZ może być 
uruchomione, gdy sygnał DDB 461 będzie aktywny. 
 

 No System Checks - Gdy włączony, parametr ten całkowicie wyłącza kontrolę 
systemową, tym samym pozwala zainicjować SPZ bez wykonywania kontroli 
systemowej. 

 
 Sys. Chk. on Shot 1 - Może być wykorzystywane do kontroli systemowych przy 

pierwszej próbie SPZ 
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 AR with Chk. Sync. Umożliwia SPZ wyłącznie, gdy system spełnia ustawienia 

“Check Sync. Stage 1”. (Menu KONTROLE SYSTEMOWE) 
 

 AR with Sys. Sync. Umożliwia SPZ wyłącznie, gdy system spełnia ustawienia 
“Check Sync. Stage 2”  (Menu KONTROLE SYSTEMOWE) 
 

Logika "KONTROLE SYSTEMOWE" znajduje się na Rysunku 59. 

 
 

 
Rysunek 59 Kontrole systemowe 

 
2.1.2.6 101BInicjacja timera czasu regeneracyjnego 

 
Parametr “tReclaim Extend” określa czy timer jest wstrzymywany zestykami 
uruchamiającymi zabezpieczenia, czy też nie. Przy ustawieniu “No Operation”, timer 
czasu regeneracyjnego zostanie uruchomiony w chwili zamknięcia wyłącznika i będzie 
kontynuował odmierzanie do samego końca. "Reclaim Time" musi być ustawiony na 
wartość przekraczającą wartość zwłoki czasowej zabezpieczenia, aby zapewnić, że 
zabezpieczenie zadziała zanim funkcja SPZ zostanie zresetowana. Jeśli funkcja SPZ jest 
resetowana, zanim zabezpieczenie zwłoczne zadziałało, zabezpieczenie natychmiastowe 
może być ponownie uruchomione, tracąc możliwość wyzwolenia selektywnego. 
 
W przypadku niektórych aplikacji korzystne jest ustawienie “tReclaim Extend” na 
wartość “On Prot. Start”. Funkcja ta pozwala zawiesić działanie timera czasu 
regeneracyjnego po ponownym zamknięciu wyłącznika zainicjowanym przez sygnał 
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uruchomiający główne zabezpieczenie lub przez sygnał uruchamiający zabezpieczenie 
SEF. Sygnał uruchomienia zabezpieczenia jest inicjowany przez zadziałanie dowolnego 
zabezpieczenia, wybranego w "Initiate Main AR" w ustawieniach "AR Initiation". Sygnał 
uruchomienia zabezpieczenia SEF jest inicjowany przez zadziałanie dowolnego 
zabezpieczenia SEF, wybranego w "Initiate SEF AR"" w ustawieniach "AR Initiation". 
Ta funkcja sprawia, że czas regeneracyjny nie jest odmierzany do końca i że funkcja SPZ 
zostanie zresetowana przed zadziałaniem zabezpieczenia zwłocznego. Ponieważ timer 
czasu regeneracyjnego będzie zawieszony, nie jest wymagane, aby był ustawiony na 
wartość przekraczającą wartość czasu opóźnienia zadziałania zabezpieczenia, dlatego 
można użyć krótkich czasów. Niewielkie czasy regeneracyjne mogą pomóc uniknąć 
zbędnych blokad dla kolejnych zwarć przejściowych występujących w krótkim okresie, na 
przykład podczas burzy. Więcej informacji znajduje się na Rysunku 60, dot. logiki timera 
regeneracji. 
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Rysunek 60 Logika czasu regeneracji/udanego SPZ  
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2.1.2.7 102BWstrzymanie SPZ po zamknięciu ręcznym 
 
Aby zapobiec inicjacji funkcji SPZ po ręcznym załączeniu wyłącznika w odpowiedzi na 
rozpoczęte wcześniej i trwające nadal zwarcie (załączenie na zwarcie), parametr “A/R on 
Man Close” może być ustawiony na “Inhibited”. Przy tym ustawieniu, pobudzenie SPZ 
jest zablokowane na czas określony w ustawieniu “A/R Inhibit Time”, odmierzany od 
chwili ręcznego zamknięcia włącznika. Logika blokowania SPZ jest przedstawiona na 
Rysunku 61. 
 

 
Rysunek 61 Wstrzymanie uruchomienia SPZ 
 
Jeżeli zabezpieczenie zadziała podczas okresu wstrzymania, funkcja SPZ nie zostanie 
zainicjowana. Więcej opcji jest dostępnych poprzez parametr “Man Close on Flt”. Jeśli 
ustawiony zostanie na “Lockout”,  
 
SPZ jest blokowane (DDB 163: SPZ blokada - patrz rozdział X2.1.1.3.3X) przy zwarciu 
podczas blokady po ręcznym zamknięciu wyłącznika. Jeżeli parametr “Man Close on Flt” 
jest ustawiony na “No Lockout”, wyłącznik zostanie wyzwolony ale nie wystąpi jego 
ponowne zamknięcie, choć funkcja SPZ nie będzie zablokowana. 
Jeśli konieczne jest blokowanie wybranego szybkiego zabezpieczenia nieselektywnego 
dla zapewnienia pełnej selektywności podczas blokowania uruchomienia SPZ po 
ręcznym zamknięciu wyłącznika, parametr “Manual Close” może być ustawiony na 
“Block Inst. Prot.”. W momencie zamknięcia wyłącznika ustawienie “No Block” 
natychmiast aktywuje wszystkie człony zabezpieczenia. (Patrz również 
rozdział X2.1.1.3.3 X). 
 
Jeżeli w ustawieniu “A/R on Man Clo wybrana jest wartość “Enabled”, funkcja SPZ może 
zostać bezzwłocznie zainicjowane w momencie zamknięcia wyłącznika, a ustawienia 
“A/R Inhibit Time”, “Man Close on Flt” oraz “Manual Close” nie są w tym wypadku 
istotne. 
Parametry “A/R on Man Close”, “A/R Inhibit Time”, “Man Close on Flt” oraz “Manual 
Close” są dostępne w menu SPZ. 

 
2.1.2.8 103BBlokada SPZ 

 
Jeżeli zabezpieczenie zadziała w trakcie odmierzania czasu regenerującego liczonego od 
chwili ostatniej próby ponownego zamknięcia wyłącznika, przekaźnik zostaje 
zablokowany, a funkcja SPZ pozostanie wyłączana do momentu, aż warunek blokady 
zostanie zresetowany. Spowoduje to uruchomienie alarmu "DDB 163: AR Lockout". 
Wejście "DDB 239: Block AR" blokuje SPZ oraz przerywa aktywny cykl SPZ. 
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Blokada SPZ może być również spowodowane przez nieudane zamknięcie wyłącznika, 
ponieważ sprężyny włącznika nie są zazbrojone/ciśnienie gazu jest za niskie lub brak 
synchronizmu napięć systemowych, co wskazują alarmy "DDB 164: AR CB Unhealthy" 
oraz "DDB 165: AR No Check Sync.". Opisana powyżej funkcjonalność jest 
przedstawiona na schemacie logicznym blokady SPZ, na Rysunku 62. 
 

 
 

Rysunek 62 Logika ogólnej blokady SPZ 
 
Blokada SPZ może także nastąpić na skutek zadziałania zabezpieczenia, gdy przekaźnik 
pracuje w trybie linia pod napięciem lub trybie ręcznym, a w ustawieniu "Trip AR 
Inactive" wybrana jest wartość "Lockout". Funkcja SPZ może być również zablokowana 
wskutek zadziałania zabezpieczenia po ręcznym zamknięciu wyłącznika, w trakcie 
odmierzania czasu "AR Inhibit Time", gdy w ustawieniu "Manual Close on Flt." wybrano 
wartość „Blokada”. 
Rysunek 63 przedstawia logikę powiązaną z tymi funkcjami. 
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Rysunek 63 Blokada wyzwolenia zabezpieczenia, gdy SPZ nie jest dostępne 
 
Uwaga: Blokada może również wynikać z funkcji monitorowania stanu wyłącznika, 
blokady konserwacji, blokady nadmiernej częstotliwości zwarcia, blokady uszkodzenia 
przewodu, nieudanego wyzwolenia wyłącznika, nieudanego zamknięcia wyłącznika, 
zamknięcia ręcznego, braku kontroli synchronizmu lub niesprawności wyłącznika. 
 

2.1.2.8.1 150B  Reset blokady 
 
Wejście "DDB 237: Reset Lockout” może być użyte do resetowania funkcji SPZ po 
wystąpieniu blokady oraz resetowania dowolnych alarmów SPZ, pod warunkiem, że 
sygnały, które zainicjowały blokadę zostały usunięte. Blokada może być również 
resetowana przez klawisz kasowania lub polecenie "CB CONTROL" - "Lockout Reset". 
Ustawienie "Reset Lockout by", w kolumnie "CB Close/User interface" - "CB 

CONTROL służy do włączania lub wyłączania automatycznego resetowania blokady dla 

ręcznego zamykania po upłynięciu czasu ręcznego zamykania "Man. Close Rst. Dly.". 

Ustawienie "Reset Lockout by" z kolumny "Select Non Auto/User interface" - "AUTO-
RECLOSE" (4922) służy do włączania/wyłączania resetowania blokady, gdy przekaźnik 
pracuje w trybie ręcznym. Metody resetowania blokady zestawiono w poniższej tabeli: 
 

Metoda resetowania blokady Dostępność? 

Naciśnięcie przycisku kasowania “Clear”. 
Uwaga: Spowoduje to także zresetowanie wszystkich 
innych flag zabezpieczenia. 

Zawsze 

Komenda interfejsu użytkownika “Lockout Reset via 
“CB Control” 

Zawsze 

Poprzez wejście opto “Reset lockout” Zawsze 

Po udanym zamknięciu ręcznym, jeśli “Reset Lockout 
by” (menu STEROWANIE WYŁ.) jest ustawione na “CB 
Close” po upływie czasu “Man. Close Rst. Dly.”. 

Zgodnie z nastawą. 
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Przez wybór trybu “Non Auto”, zakładając, że “Reset 
Lockout by” (w menu SPZ) jest ustawione na “Select 
Non Auto” 

Zgodnie z nastawą. 

 
2.1.2.9 Koordynacja sekwencji 

 
Korzystając z ustawienia "Sequence Co-ord." z menu SPZ można włączyć wybór 
koordynacji sekwencyjnej z innymi urządzeniami, takim jak np. napowietrzny wyłącznik 
zainstalowany od strony sieci. 
  Sygnał uruchamiający zabezpieczenie główne lub zabezpieczenie SEF wskazuje 
przekaźnikowi na obecność prądu zwarciowego, licznik sekwencji zwiększa się o jeden 
krok oraz uruchamia się odmierzanie czasu przerwy, bez względu na to czy wyłącznik 
jest zamknięty czy otwarty. Gdy odmierzanie czasu przerwy zostanie zakończone, a stan 
sygnałów uruchomiających jest niski, zostanie zainicjowany timer czasu regeneracyjnego. 
Jest to wyjaśnione na Rysunku 64. 
Przekaźnik z funkcją SPZ, znajdujące się zarówno od strony dopływu oraz od strony sieci 
powinny być zaprogramowane na wykonywanie takiej samej liczby blokad oraz liczby 
szybkich wyzwoleń zanim zablokowane zostanie zabezpieczenie szybkie. Dlatego 
koordynacja sekwencyjna w przypadku zwarć trwałych od strony sieci gwarantuje, że 
wszystkie przekaźniki z funkcją SPZ będą miały taki sam stan licznika sekwencji oraz 
będą blokowały szybkie zabezpieczenie w tym samym momencie, zapewniając tym 
samym właściwą dyskryminację. Po wyłączeniu koordynacji sekwencyjnej ,wyłącznik 
musi być wyzwolony, aby odmierzanie czasu przerwy zostało uruchomione i licznik 
sekwencji zwiększył się o jeden. 
 

W pewnych zastosowaniach z reklozerami montowanymi w dalszych fragmentach, 
podczas wykorzystywania koordynacji sekwencji może zajść potrzeba ponownego 
uruchomienia zabezpieczenia natychmiastowego, gdy reklozer został zablokowany. 
Jeżeli sygnał ponawiania zamknięcia dla wyłącznika od strony sieci został zablokowany, 
rozróżnialność zwarć instalacji nie jest wymagana. Pozwala to na bezzwłoczne 
wyzwolenie, następnie na wyzwolenie o charakterystyce IDMT i ponownie bezzwłoczne 
wyzwolenie podczas trwania cyklu SPZ. Zabezpieczenie natychmiastowe może być 
blokowane lub nie przy każdym wyzwoleniu w cyklu SPZ, z wykorzystaniem parametrów 
"Trip 1/2/3/4/5 Main" oraz "Trip 1/2/3/4/5 SEF", "Block Inst. Prot./No Block". 

 
2.1.2.10 105BKontrola synchronizacji pierwszego ponownego załączenia 

 
“Sys. Chk. on Shot 1” (w podmenu SYSTEM CHECKS kolumny AUTORECLOSE), służy 
do włączania lub wyłączania kontroli systemowej dla pierwszej próby ponawiania 
zamknięcia w cyklu SPZ. Zalecane jest to w przypadku bardzo szybkiego cyklu SPZ, aby 
kontrola synchronizmu nie zabierała dodatkowego czasu. Jednak kolejne próby 
ponownego zamykania w cyklu wielokrotnym, będą wymagały kontroli synchronizmu. 

 
2.2 3BLogika diody sygnalizującej wyzwolenie 

 
Dioda sygnalizująca wyzwolenie może być zresetowana, gdy wyświetlane są flagi dla 
ostatniego zwarcia. Flagi te wyświetlane są automatycznie po wyzwoleniu, mogą też być 
wybrane w menu rejestru zwarć. Reset diody sygnalizującej wyzwolenie oraz zapisów 
dot. zwarć przeprowadza się poprzez naciśnięcie klawisza zaraz po odczytaniu zapisu 
zwarcia. 
 

“Sys. Fn. Links” (kolumna DANE SYSTEMOWE) na 1 ustawia automatyczne 
resetowanie diody sygnalizującej wyzwolenie. Reset zostanie wykonany w momencie 
ponownego zamknięcia obwodu i zresetowania na 3 sekundy sygnału “Any Pole Dead” 
(DDB 380). Reset nie będzie jednak możliwe, gdy po zamknięciu wyłącznika aktywny 
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będzie sygnał “Any start”. Funkcja ta jest szczególnie przydatna, gdy jest stosowana 
w połączeniu z logiką SPZ, ponieważ zapobiega wyświetlaniu niepożądanych flag 
sygnalizujących wyzwolenie po udanym zamknięciu wyłącznika. 
 

 
Rysunek 64 Schemat logiczny diody sygnalizującej wyzwolenie 
 
 

2.3 34BKontrola synchronizmu (tylko modele P143 oraz P145) 

 
2.3.1 7BPrzegląd 

 
Zdarzają się sytuacje kiedy zarówno po stronie „szyny” jak i „linii” wyłącznika obecne jest 
napięcie przy wyłączniku otwartym - na przykład na końcach przewodu zasilającego 
z źródłami zasilania po obu stronach. Z tego też powodu, przy zamykaniu wyłącznika 
a przed wydaniem komendy „CB Close” (zamknij wyłącznik) należy sprawdzić czy stan 
sieci na obu końcach jest odpowiedni. Dotyczy to zarówno wyłącznika zamykanego 
ręcznie jak i automatycznie. W przypadku zamknięcia wyłącznika przy obecnym napięciu 
zarówno po stronie szyny jak i linii, przy dużym kącie fazowym, częstotliwości lub różnicy 
potencjałów pomiędzy obiema stronami wyłącznika, istnieje ryzyko udaru skutkującego 
utratą stabilności oraz możliwością uszkodzenia podłączonych urządzeń. 
Kontrole systemowe obejmują monitorowanie napięć po obu stronach wyłącznika. Jeżeli 
obie strony wyłącznika są pod napięciem, przeprowadzana jest kontrola synchronizmu 
w celu określenia, czy różnice wartości kąta fazowego, częstotliwości oraz amplitudy 
napięcia pomiędzy wektorami napięć mieszczą się w dozwolonych granicach. 
 

Parametry przed zamknięciem konkretnego wyłącznika zależą od konfiguracji sieci, 
natomiast parametry samoczynnego ponawiania zamykania zależą od wybranego 
programu SPZ. Na przykład, wyłączniki na obu końcach linii zasilającej z opóźnionym 
samoczynnym zamykaniem są zwykle tak ustawione, aby zamykać się w innym czasie. 
Pierwszy koniec linii, który ma być zamknięty, w chwili bezpośrednio przed ponownym 
zamknięciem ma zwykle stronę linii bez napięcia i stronę szyny pod napięciem oraz 
ładuje linię (ładowanie linii martwej) przy zamykaniu wyłącznika. Wyłącznik na drugim 
końcu linii „widzi” szynę pod napięciem i linię pod napięciem po ponownym zamknięciu 
pierwszego wyłącznika. Jeśli pomiędzy końcami linii zasilającej, na której wystąpiło 
wyzwolenie wyłącznika, jest połączenie równoległe, utrata synchronizmu jest mało 
prawdopodobna. Zatem częstotliwości pozostają identyczne, jednakże jakikolwiek wzrost 
impedancji może spowodować wzrost kąta fazowego pomiędzy dwoma napięciami. 
Dlatego też drugi wyłącznik, który ma być zamknięty, może wymagać kontroli 
synchronizmu w celu upewnienia się, że wartość kąta fazowego nie zwiększyła się do 
poziomu, który mógłby spowodować niedozwolony udar w sieci w momencie zamknięcia 
wyłącznika. 
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Jeśli pomiędzy końcami linii zasilającej, w której nastąpiło wyzwolenie wyłącznika jest 
połączenie równoległe, dwie sekcje sieci mogą utracić wzajemny synchronizm, 
a częstotliwość na jednym z końców może „poślizgnąć” się względem drugiego końca. 
W takiej sytuacji, niezbędna jest kontrola synchronizmu drugiego końca linii obejmująca 
zarówno kąt fazowy jak i kontrole częstotliwości poślizgowej. 
Jeśli szyna zbiorcza na drugim końcu linii nie ma podłączonych innych źródeł mocy poza 
linią zasilania, w której nastąpiło wyzwolenie wyłącznika, wyłącznik będzie „widział” linię 
pod napięciem i szynę bez napięcia, przy założeniu, że pierwszy wyłącznik ponownie się 
zamknął. Po zamknięciu wyłącznika drugiego końca linii dojdzie do naładowania szyny 
z linii znajdującej się pod napięciem (ładowanie szyny z odciętym zasilaniem). 

 
2.3.2 78BWybór PN 

 
P14x posiada wejście trójfazowe “Main VT” oraz wejście jednofazowe “Check Sync. VT” 
W zależności od układu sieci strony pierwotnej, główny trójfazowy przekładnik napięciowy 
przekaźnika może znajdować się albo po stronie szyny zbiorczej, albo stronie linii 
wyłącznika, przy czym przekładnik napięciowy kontroli synchr. powinien być umieszczony 
po drugiej stronie wyłącznika. A zatem, przekaźnik musi znać położenie głównego PN. W 
tym celu korzystamy z ustawienia “Main VT Location” w menu PRZEKŁADNIE PP i PN. 
 PN kontoli synchr. mogą być podłączone zarówno do napięcia międzyfazowego, jak 
i fazowego, a dla poprawnej kontroli synchronizmu przekaźnik musi mieć 
zaprogramowane właściwe podłączenie. Parametr “C/S Input” w kolumnie 
PRZEKŁADNIE PP i PN może być ustawiony na A-N, B-N, C-N, A-B, B-C lub C-A, 
w zależności od zastosowania. 

 
2.3.3 79BFunkcjonalność podstawowa 

 
Logika kontroli systemowej jest zbiorowo włączana lub wyłączana, zależnie od wymagań, 
parametrem “System Checks” w menu KONFIGURACJA. Powiązane ustawienia są 
dostępne w podmenu KONTROLE SYSTEMOWE - MONITOROWANIE NAPIĘCIA, 
KONTROLA SYNCHR. oraz ROZDZIAŁ INSTALACJI. Jeżeli komórka “System Checks” 
jest wyłączona, menu KONTROLE SYSTEMOWE staje się niewidoczne i wystawiany jest 
sygnał DDB  Sys. checks inactive  
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Rysunek 65 Funkcjonalność kontroli synchronizacji i rozdzielenia synchronizacji 
 

Ogólne działanie “Check Sync.” oraz “System Split” jest przedstawione na Rysunku 

65. 
W większości sytuacji, w których wymagana jest kontrola synchronizmu, sama funkcja 
pierwszego stopnia kontroli synchronizmu zapewni niezbędną funkcjonalność, natomiast 
sygnały drugiego stopnia kontroli synchronizmu oraz rozdziału instalacji mogą być 
ignorowane. 

 
2.3.3.1 106BKontrola synchronizmu 

 
Kontrola synchr. 1 oraz Kontr. synchr. 2 to dwa moduły logiki kontroli synchronizmu 
z podobną funkcjonalnością, lecz o niezależnych ustawieniach (patrz Rysunek 65). 
Aby każdy z modułów działał: 
parametr Kontrole systemowe musi być włączony ORAZ 
poszczególne parametry Kontrola synchr.  1(2) Status muszą być włączone ORAZ 
moduł musi być indywidualnie "włączony", przez aktywację sygnału DDB Kontrola 
synchr.  1(2) włączona, mapowanego w PSL. 
Po uruchomieniu, każdy moduł logiki wystawia sygnał wyjściowy, gdy: 
Linia oraz szyna są pod napięciem (zarówno sygnał Linia pod napięciem, jak i Szyna pod 
napięciem są ustawione) ORAZ 
mierzony kąt fazowy jest < parametru Kontr. synchr. 1(2) kąt fazowy ORAZ 
(tylko dla Kontr. synchr. 2), amplituda kąta fazowego spada (Kontr. synchr. 1 może 
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działać przy zwiększającym się lub zmniejszającym kącie fazowym, jeśli inne warunki są 
spełnione) 
ORAZ 
jeśli Kontr. synchr. 1(2) Kontrola poślizgu jest ustawiona na Częstotliwość lub 
Częstotliwość + Timer, mierzony poślizg częstotliwości < nastawy Kontr. synchr. 1(2) 
Częst. poślizgu  
ORAZ 
jeśli Kontr. synchr. Blokowanie napięciowe jest ustawione na OV, UV + OV, OV + RóżnV 
lub UV + OV + RóżnV, amplitudy napięć zarówno linii, jak i szyny są < nastawy Kontr. 
synchr. Nadnapięcie 
ORAZ 
jeśli Kontr. synchr. Blokowanie napięciowe jest ustawione na UV, UV + OV, UV + RóżnV 
lub UV + OV + RóżnV, amplitudy napięć zarówno linii, jak i szyny są > nastawy Kontr. 
synchr. podnapięcia 
ORAZ 
 

jeśli Kontr. synchr. Blokowanie napięciowe jest ustawione na RóżnV, UV + RóżnV, OV + 
RóżnV lub UV + OV + RóżnV, różnica amplitud napięć pomiędzy linią a szyną jest < 
nastawy Kontr. synchr.  
różnicy napięć ORAZ 
jeśli Kontr. synchr. 1(2) Kontrola poślizgu jest ustawione na Timer lub Częstotliwość + 
Timer, powyższe warunki zostały spełnione dla czasu > lub = nastawa Kontr. Synchr. 1(2) 
Timer poślizgu 

 
Uwaga:  Funkcje Linia pod napięciem/Szyna bez napięcia oraz 

Szyna/Linia bez napięcia są dostępne jako część domyślnego 
PSL (patrz Rysunek 65). 

 
2.3.3.2 107BKontrola poślizgu z wykorzystaniem timera 

 
Jeżeli wybrano „Slip Control by Timer or Frequency + Timer” (kontrole poślizgu bazującą 
zarówno na częstotliwości jak i na timerze), kombinacja ustawień kąta fazowego oraz 
timera determinuje efektywną maksymalną częstotliwość poślizgową, wyliczaną 
w sposób następujący: 
 

 
Częstotliwość dla stopnia kontroli synchronizmu 1,  

 Częstotliwość dla stopnia kontroli synchronizmu 2 
 

A  = ustawienie kąta fazowego () 

T = ustawienie timera poślizgu (w sekundach) 

Przykładowo, w przypadku gdy kąt fazowy pierwszego stopnia kontroli synchronizmu 

ustawiony jest na 30a t na 3,3 s, wektor „poślizgowy” musi pozostać w zakresie 30
w stosunku do wektora wzorcowego przez przynajmniej 3,3 sekundy. A zatem wyjście 
kontroli synchronizmu nie zostanie wystawione, jeżeli poślizg jest większy niż 2 x 

30przez czas 3,3 sekundy. Wykorzystując poniższe równanie: 2 x 30 (3,3 x 360) = 
0,0505 Hz (50,5 mHz).  
W przypadku, gdy kąt fazowy drugiego stopnia kontroli synchronizmu ustawiony jest na 

10 a timer na 0,1 s, wektor poślizgowy powinien pozostać w zakresie 10 w stosunku 
do wektora wzorcowego, przy malejącym kącie, przez czas 0,1 s. Gdy kąt minie zero 
stopni i zacznie wzrastać, wyjście kontroli synchronizacji jest blokowane. A zatem wyjście 

kontroli synchronizmu nie zostanie wystawione, jeżeli poślizg jest większy niż 10przez 
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czas 0,1 sekundy. Wykorzystując poniższe równanie: 10 (0,1 x 360) = 0,278 Hz (278 
mHz). 
Kontrola poślizgu bazująca na timerze nie jest praktycznym rozwiązaniem w przypadku 
aplikacji o „dużym poślizgu/małym kącie fazowym”, ponieważ wtedy wymagane są 
bardzo krótkie ustawienia czasu timera, czasem < 0,1s. W takich wypadkach zalecana 
jest kontrola poślizgu bazująca na częstotliwości. 
Jeżeli wybrano „Slip Control by Frequency + Timer” (kontrolę poślizgu bazującą zarówno 
na częstotliwości jak i na timerze), częstotliwość poślizgowa musi być mniejsza zarówno 
od nastawy Slip Freq. jak i wartości determinowanej nastawami kąta fazowego i timera. 
 
 

2.3.4 80BDrugi stopień funkcji kontroli synchronizmu oraz rozdział instalacji 
 
Drugi stopnień kontroli synchronizmu oraz rozdział instalacji są stosowane w sytuacji, gdy 
maksymalna dopuszczalna częstotliwość poślizgowa oraz kąt fazowy dla kontroli 
synchronizmu może ulec zmianie w zależności od rzeczywistych warunków pracy 
systemu. Typowym zastosowaniem są ściśle połączone sieci, w których synchronizm jest 
zwykle zachowywany po wyzwoleniu wyłącznika na linii zasilającej, lecz w pewnych 
sytuacjach, kiedy połączenia równoległe są wyłączone z pracy, końce linii zasilającej 
mogą utracić synchronizm po wyzwoleniu wyłącznika na linii zasilającej. Uwzględniając 
charakterystykę sieci oraz urządzeń, warunki bezpiecznego zamknięcia wyłącznika mogą 
być jak w podanym przykładzie: 
 

Warunek 1: Sieci zsynchronizowane o zerowym bądź bardzo małym 

poślizgu: Poślizg 50 mHz; kąt fazowy <30

Warunek 2:  Sieci rozsynchronizowane o znacznym poślizgu: Poślizg 250 

mHz; kąt fazowy <10i malejący 

 

Po uruchomieniu zarówno pierwszego stopnia kontroli synchronizmu, ustawionego dla 
warunku 1 oraz drugiego stopnia kontroli synchronizmu ustawionego dla warunku 2, 
urządzenie P14x może być skonfigurowane do zezwalania na zamknięcie wyłącznika, 
gdy jeden z dwóch powyższych warunków zostanie wykryty. 
 

W przypadku wyłącznika zamykanego ręcznie z kontrolą synchronizmu, niektóre 
instalacje mogą preferować wykorzystanie logiki do wstępnego zaistnienia warunku 1 (i 
tylko tego warunku). Jednakże, jeżeli rozdział instalacji wykryty został przed zaistnieniem 
warunku 1, przekaźnik przejdzie do sprawdzania warunku 2, bazując na założeniu, że po 
wykryciu rozdziału instalacji musiał wystąpić znaczący poślizg. Można to ustawić za 
pomocą odpowiedniej logiki PSL, wykorzystując sygnały DDB kontroli systemowej. 

 
2.3.4.1 108BPrzewidywane zamknięcie wyłącznika 

 
Ustawienie „Freq.+Comp.” (Frequency + CB Time Compensation) (częstotliwość + 
kompensacja czasu zamknięcia wyłącznika) modyfikuje drugi stopień funkcji kontroli 
synchronizmu w celu uwzględnienia czasu zamknięcia wyłącznika. Jeśli ustawiona jest 
kompensacja czasu zamknięcia wyłącznika, zamykanie wyłącznika bazuje na 
przewidywaniu pozwalającym zapewnić, że zamknięcia wyłącznika następuje w okolicach 
0º, minimalizując w ten sposób wpływ na sieć elektroenergetyczną. Faktyczny kąta 
zamknięcie jest uzależniony od ograniczeń architektury produktu - tj. zadanie 
zabezpieczenia uruchamiane jest 2 razy w cyklu sieci elektroenergetycznej, w oparciu 
o śledzenie częstotliwościowe w zakresie od 40Hz do 70Hz. 
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2.3.4.2 109BRozdział instalacji 

 
Aby moduł rozdziału instalacji działał (patrz Rysunek 65): Parametr Kontrole systemowe 
musi być włączony 
ORAZ 
parametr SS Status musi być włączony ORAZ 
moduł musi być indywidualnie "włączony", przez aktywację sygnału DDB Rozdział 
instalacji, mapowanego w PSL. 
Po uruchomieniu, każdy moduł rozdziału instalacji wystawia sygnał wyjściowy, gdy: 
Linia oraz szyna są pod napięciem (zarówno sygnał Linia pod napięciem, jak i Szyna pod 
napięciem są ustawione) ORAZ 
mierzony kąt fazowy jest > nastawy SS kąt fazowy ORAZ 
jeśli SS blokada napięcia jest ustawiona na Podnapięcie, amplitudy napięć linii oraz 
szyny są > nastawy SS Podnapięcie 
Wyjście rozdziału instalacji pozostaje wystawione przez cały czas spełnienia powyższych 
warunków lub też przez minimalny okres ustawiony na timerze rozdziału instalacji, 
w zależności od tego, który z tych czasów nich jest dłuższy. 
 

Ogólne działanie kontroli systemowych oraz domyślne PSL dla funkcji są pokazane 
odpowiednio na Rysunku 66. 
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Rysunek 66 Funkcjonalny schemat logiki kontroli systemowych 
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Rysunek 67 Domyślne PSL dla kontroli synchr. 

 
2.3.4.3 10BKorekta napięcia i kąta fazowego 

 

Funkcja ta wymaga funkcji kontroli synchronizmu z różnymi przekładniami przekładników 
napięciowych. Przekaźnik musi przekształcić zmierzone napięcia strony wtórnej na 
napięcie pierwotne, które z kolei jest wykorzystywane przez funkcję kontroli 
synchronizmu. Jest to wykorzystywane w zastosowaniach, w których przekładniki 
napięciowe posiadają różne przekładnie po stronie szyny/linii wyłącznika. Podobnie, 
transformator może być z dowolnej grupy połączeń (takich jak Dy11, Yd5 itp.), w takim 
przypadku współczynnik korekcji kątowej jest wymagany w przypadku, gdy do 
synchronizacji używane są przekładniki napięciowe zamontowane po różnych stronach. 
Występują też takie aplikacje, w których główny przekładnik napięciowy znajduje po 
stronie WN transformatora, a przekładnik napięciowy kontroli synchronizmu jest po 
stronie NN lub odwrotnie. Ze względu na indeks grupy transformatora, jeśli jest różny od 
„0”, oba napięcia nie są ze sobą „w fazie”, a więc funkcja kontroli synchronizmu musi 
mieć współczynnik ‘k’ (współczynnik korekcji), aby uzyskać daną korekcję wektorową. 
 
kSM, zakres nastawy od 0,1 do 3, w krokach 0,001, gdzie kSM jest współczynnikiem 

korekcji napięcia. 

kSA, zakres nastawy od -150 do 180º, w krokach 30º, gdzie kSA jest współczynnikiem 

korekcji kąta. 

 
Po dodaniu współczynników ‘k’: 
W przypadku kontroli synchronizmu wykorzystywane są następujące warunki: 
Dla dopasowania amplitud, przyjmując ustawienie wejścia C/S [0A0F] A-N: 
 

Jeśli  wówczas amplitudy napięć linii oraz szyny są 

dopasowane 
Dla dopasowania kątów: 
 

Jeśli  wówczas kąty napięć linii oraz szyny są 
dopasowane. 
Gdzie kSM to [0A14] C/S V kSM 
oraz kSA to [0A15] C/S Phase kSA 
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Ważna uwaga: 
 
Ustawienie właściwych przekładni przekładnika napięciowego nie skoryguje 
współczynników k i nie wpłynie na funkcję kontroli synchronizmu. Kontrola synchronizmu 
uwzględnia wyłącznie ustawienia współczynnika k. 
Przekładnie przekładnika napięciowego wpływają na sposób prezentacji powiązanych 
pomiarów lub ustawień w odniesieniu do wartości pierwotnych lub wtórnych. 
Ustawienia napięcia funkcji CS w kolumnie SYSTEM CHECKS (kontrole systemowe) są 
powiązane z przekładniami głównych przekładników napięciowych. Pomiar Bus-Line Ang 
[0230] uwzględnia ustawienie C/S Phase kSA. 
 
Poniżej przedstawiono różne możliwości zastosowań, w których współczynnik korekcji 
napięcia oraz współczynniki korekcji kątowej są wykorzystywane do dopasowania 
różnych przekładni przekładnika napięciowego: 
 

S
c
e
n

a
ri

u
s
z
 

Przekładnie fizyczne 
wartości fazowe) 

Przekładnie ustawione 
 w przekaźniku 

Współczynniki 

korekcji 
funkcji CS 

Przekładnia 
głównego 

przekładnika 
napięciowego 

Przekładnia 
przekładnika 

napięciowego 
funkcji CS 

Przekładnia 
głównego 

przekładnika 
napięciowego 

(międzyfazowego), 
Zawsze 

Przekładnia 
przekładnika 

napięciowego 
funkcji CS 

kSM 

[0A14] 

kSA 

[0A15] 

Pier 
(kV) 

Wtór 
(V) 

Pier 
(kV) 

Wtór 
(V) 

[0A01] 
Pier 
(kV) 

[0A02] 
Wtór 
(V) 

[0A03] 
Pier 
(kV) 

[0A04] 
Wtór 
(V) 

1 220/√3 110/√3 132/√3 100/√3 220 110 132 100 1.1 30º 

2 220/√3 110/√3 220/√3 110 220 110 127 110 0,577 0º 

3 220/√3 110/√3 220/√3 110/3 220 110 381 110 1,732 0º 

 

W powyższych przykładach, ustawienia przekładni przekładnika napięciowego funkcji CS 
w przekaźniku są dostosowane do wartości tak, aby mieściły się w dopuszczalnym 
zakresie sygnałów wejściowych przekaźnika. Przez pomnożenie współczynnika korekcji 
napięcia, kSA, są one korygowane oraz przyrównane do fizycznych przekładni. Nie 
odpowiada to bezpośrednio fizycznym przekładniom. Może to być stosunek napięć 
międzyfazowych, fazowych lub dowolna przekładnia, która może dopowiadać fizycznej 
przekładni przekładnika napięciowego. 

 
2.4 35BPrzyciski funkcyjne (tylko model przekaźnika P145) 

 
Przekaźnik P145 oferuje 10 przycisków użytkownika do programowania funkcji 
sterowania przez operatora, takich jak WŁ/WYŁ SPZ, ziemnozwarciowe 1 WŁ/WYŁ, itp. 
poprzez PSL. Każdy klawisz funkcyjny ma przypisaną do siebie programowalną 
trójkolorową diodę, którą można zaprogramować tak, aby służyła za wskaźnik aktywacji 
klawisza funkcyjnego. 
Te klawisze funkcyjne można użyć do wyzwolenia dowolnej funkcji, która została im 
przypisana w ramach kodu PSL. Komendy przycisków funkcyjnych można znaleźć 
w menu ‘Function Keys’ (patrz rozdział Ustawienia, P14x/EN ST). W komórce menu ‘Fn. 
Key Status’ znajduje się 10-bitowe słowo reprezentujące 10 komend klawiszy 
funkcyjnych a ich status można odczytać z tego właśnie słowa. 
W edytorze PSL tych 10 sygnałów z klawiszy funkcyjnych, sygnały DDB 712 - 721, 
można ustawić na logiczną 1 lub na status On, jak opisano to wcześniej, i wykorzystać do 
wykonywania zdefiniowanych przez użytkownika funkcji sterowniczych. 
W kolumnie “Function Keys” znajduje się komórka‘Fn. Key n Mode’, w której można 
skonfigurować przycisk funkcyjny jako dwustabilny ‘Toggle lub zwykły ‘Normal’. W trybie 
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dwustabilnym ‘Toggle sygnał DDB z klawisza funkcyjnego będzie utrzymywał raz 
załączony stan do momentu wydania komendy resetującej - poprzez kolejne naciśnięcie 
tego klawisza. W trybie zwykłym ‘Normal’ sygnał DDB z klawisza funkcyjnego utrzyma 
swój stan tylko na czas naciśnięcia tego klawisza, po jego zwolnieniu automatycznie się 
zresetuje. Można zaprogramować minimalny czas trwania impulsu dla klawisza 
funkcyjnego poprzez dodanie timera impulsu minimalnego do sygnału DBB klawisza 
funkcyjnego. 
Do aktywowania/odblokowywania lub wyłączania sygnałów klawiszy funkcyjnych w PSL 
służy komórka “Fn. Key n Status” Ustawienie ‘Lock’ umożliwia zablokowanie klawisza 
funkcyjnego, co zapobiega jego dalszej aktywacji przy kolejnych naciśnięciach. Pozwala 
na zablokowanie statusu bistabilnych klawiszy funkcyjnych oraz ich sygnałów DBB 
w aktywnym trybie „wysokim”, co zapobiega dezaktywacji funkcji z tym stanem 
powiązanej za kolejnym naciśnięciem tego klawisza. Blokowanie klawisza funkcyjnego 
ustawionego na normalny tryb pracy sprawia, że powiązane z nim sygnały DBB pozostają 
na stałe wyłączone. Ta funkcja zabezpieczająca zapobiega przed aktywowaniem lub 
dezaktywowaniem kluczowych funkcji przekaźnika po przypadkowym naciśnięciu 
klawisza. 
 

“Fn. Key Labels” umożliwia zmianę opisu każdego z klawiszy funkcyjnych. Tekst opisu 
będzie wyświetlany po przejściu do danego klawisza funkcyjnego z poziomu menu 
klawiszy funkcyjnych, lub może być wyświetlany w kodzie PSL. 
Status klawiszy funkcyjnych zapisywany jest w podtrzymywanej bateryjnie pamięci. 
Status klawiszy funkcyjnych jest zapisywany w momencie wystąpienia przerwy 
w zasilaniu pomocniczym . Po przywróceniu zasilania pomocniczego, status przycisków 
funkcyjnych, z przed awarii zasilania, zostanie przywrócony. W przypadku braku baterii 
lub, gdy jest ona rozładowana, sygnały DDB klawiszy funkcyjnych po przywróceniu 
zasilania pomocniczego są ustawiane na logiczne 0. Należy również zauważyć, że 
przekaźnik jest w stanie rozpoznać tylko naciśnięcie pojedynczego klawisza w jednym 
czasie, a minimalny czas jego naciśnięcia, by klawisz został rozpoznany w kodzie PSL 
wynosi ok. 200 ms. Ta zapobiegająca „migotaniu" funkcja uniemożliwia przypadkowe, 
dwukrotne naciśnięcie klawisza. 

 
2.5 36BNadzór przekładnika napięciowego (VTS) 

 
Funkcja monitoringu przekładnika napięciowego (VTS) służy do wykrywania usterek na 
wejściach napięciowych AC przekaźnika. W przypadku P144, nadzór wejścia napięcia 
szczątkowego nie jest dostępny, ponieważ nie ma pewnego pomiaru napięcia 
w warunkach sprawności systemu. Mogą one być powodowane wewnętrznymi zwarciami 
przekładnika, przeciążeniem lub zwarciami w okablowaniu przyłączeniowym 
przekaźników. Na skutek takich usterek dochodzi zazwyczaj do przepalenia jednego lub 
większej liczby bezpieczników przekładnika VT. W rezultacie wystąpienia zwarcia na 
wejściu napięcia AC nastąpi błędne odczytanie mierzonych przez przekaźnik napięć 
fazowych w instalacji elektroenergetycznej, co może doprowadzić do nieprawidłowego 
działania przekaźnika. 
Logika systemu VTS przekaźnika ma za zadanie wykrywać nieprawidłowości związane 
z napięciem oraz automatycznie regulować konfigurację elementów zabezpieczających, 
których stabilność w innym przypadku byłaby zagrożona. Dostępne jest również zwłoczne 
wyjście alarmowe. 
W przypadku awarii zasilania przekładnika napięciowego należy wziąć pod uwagę trzy 
główne przyczyny: Zdefiniowano je poniżej: 
 

1. Zanik jednego lub dwóch napięć fazowych. 

2. Zanik wszystkich trzech napięć fazowych w warunkach obciążenia. 

3. Brak napięć trójfazowych w momencie włączenia linii pod napięcie. 

Funkcja monitoringu przekładnika napięciowego wewnątrz przekaźnika zostaje 
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uruchomiona w momencie wykrycia składowej kolejności przeciwnej (nps) napięcia przy 
braku składowej kolejności przeciwnej prądu. W ten sposób zapewnione zostaje działanie 
w przypadku zaniku jednego lub dwóch napięć fazowych. Stabilność funkcji monitoringu 
przekładnika napięciowego w przypadku wystąpienia zwarcia w instalacji zapewniona jest 
poprzez obecność składowej kolejności przeciwnej prądu. Wykorzystanie składowych 
przeciwnych zapewnia poprawne działanie nawet w przypadku stosowania przekładników 
trójrdzeniowych lub połączonych w otwarty trójkąt. 
Element VTS reagujący na składową przeciwną: 
Progi składowej ujemnej, używane przez człon, to V2 = 10V (lub 40V dla przekaźnika 

380/440V), oraz 2 = 0,05 do 0,5n ustawiane (domyślnie na 0,05n). 

 
2.5.1 81BZanik wszystkich trzech napięć fazowych w warunkach obciążenia 

 
W przypadku zaniku wszystkich trzech napięć fazowych na przekaźniku, funkcja nadzoru 
nie będzie działać ze względu na brak występowania fazowych składowych przeciwnych. 
Jednakże, w takich warunkach dojdzie do nagłego spadku napięć trzech faz. Jeżeli 
zmiana taka zostanie wykryta bez odpowiadającej jej zmiany któregokolwiek prądu 
fazowego (co wskazywałoby na wystąpienie zwarcia), spowoduje to zadziałanie funkcji 
monitoringu przekładnika. W praktyce przekaźnik wykrywa obecność nakładających się 
na siebie sygnałów prądowych, które stanowią zmiany w prądzie wpływającym do 
przekaźnika. Sygnały te są generowane przez porównywanie wartości aktualnej prądu 
z tą z cyklu wcześniejszego. W warunkach normalnego obciążenia, wartość 
nakładających się na siebie prądów powinna być zatem równa zeru. W warunkach 
zwarcia będzie generowany powstały z nałożenia prądów sygnał, który zapobiegnie 
zadziałaniu systemu VTS. 
 
Detektory poziomu napięcia fazowego mają stałe ustawienia i opadają przy 10V (40V dla 
przekaźników 380/440V) i są wzbudzane przy 30V (120V dla przekaźników 380/440V). 
Czułość elementów reagujących na prądy na siebie się nakładające jest stała i wynosi 

0,1n. 
 
 

2.5.2 82BBrak napięć trójfazowych w momencie włączenia linii pod napięcie 
 
Jeżeli przekładnik napięciowy VT przed zasileniem został nieumyślnie odizolowany, 
mogą wystąpić nieprawidłowości w działaniu zależnych napięciowo elementów. 
Wcześniejszy element VTS stwierdzał usterkę trójfazowego przekładnika PN na 
podstawie braku wszystkich 3 napięć fazowych, które nie skutkowało w żaden sposób 
odpowiednią zmianą prądu. Jednakże zasilenie linii wpłynie na zmianę prądu (na skutek 
obciążenia lub np. pojawienia się prądu ładowania linii). Dlatego też w momencie 
zasilenia linii potrzebna jest alternatywna metoda wykrywania usterki trójfazowego 
przekładnika PN. 
 
Zerowe wskazania dla pomiarów napięć na wszystkich 3 fazach w momencie zasilenia 
linii mogą być skutkiem zaistnienia dwóch sytuacji. Pierwsza to uszkodzenie trójfazowego 
przekładnika napięciowego VT, druga to krótkie zwarcie trzech faz. Pierwsza z sytuacji 
wymagała będzie zablokowania funkcji zależnych od napięcia, druga natomiast wymaga 
wyzwolenia zabezpieczenia. Do rozróżnienia tych dwóch sytuacji używany jest detektor 

poziomów nadmiarów prądowych (VTS > Blokada), który, gdy działa, zapobiega przed 
zablokowaniem systemu VTS. Element ten należy ustawić na wartość przekraczającą 
wszelkie spodziewane prądy niezwarciowe występujące dla zasilonej linii (prąd 
obciążenia, ładowania linii, rozruchu transformatora, jeśli znajduje zastosowanie), ale 
poniżej wartości prądu powstającego podczas krótkiego zwarcia trójfazowego. Jeżeli 
linia, na której znajduje się wadliwy trójfazowy przekładnik napięciowy jest aktualnie 
zamknięta, detektor nadmiarów prądowych nie zadziała, natomiast zadziała blokowanie 
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VTS. Zamknięcie w reakcji na zwarcie trzech faz skutkuje zadziałaniem detektora 
nadmiarów prądowych i zapobiega zadziałaniu blokowania VTS. 
 
Logika ta będzie załączona jedynie przy zasilonej linii (zgodnie z logiką bieguna 
martwego w przekaźniku), w celu zapobieżenia zadziałania zabezpieczenia przy instalacji 

niezasilonej, gdy nie ma napięcia i nadprądowy element VTS > Blokada nie zostanie 
pobudzony. 
 

 
 

Rysunek 68 Logika VTS 
 
BIEGUN MARTWY = CB OTWARTY LUB (I<0,05xIn ORAZ V<10V ORAZ VTS WOLNA 
BLOKADA=0) 
 

i.e. BIEGUN ZASILANY = CB ZAMKNIĘTY ORAZ  (I>0,055xIn LUB V>30V LUB VTS 
WOLNA BLOKADA =1) 
 

Do wysterowania logiki VTS potrzeba większej liczby dedykowanych detektorów 
poziomów nadmiarów prądowych, a więc: 
 

 A>, B>, C> te detektory poziomów mają czas działania krótszy niż 20 ms, a ich 

ustawienia powinny być wyższe od prądu obciążenia. Ustawienie te określa się 

mianem progu prądowego systemu VTS. 

 2> ten detektor poziomu reaguje na składową przeciwną prądu i konfigurowany 

jest przez użytkownika. 

 IA>, B>, C> te detektory poziomów wykrywają poziomy fazowych prądów 
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nakładających się na siebie. Ustawione są na stałe na wartość równą 10% 

wartości znamionowej 

 VA>, VB>, VC>, te detektory poziomów reagują na napięcia fazowe i mają stałe 

ustawienia, poziom pobudzenia = 30V (Vn = 100/120V), 120V (Vn = 380/440V), 

poziom odpadania = 10V (Vn = 100/120V), 40V (Vn = 380/440V). 

 V2>, ten detektor poziomu reaguje na składową przeciwną napięcia, ma stałe 

ustawienie 10V/40V, w zależności od napięcia znamionowego przekładnika VT 

(100/120 lub 380/440) 

 
2.5.2.1  Wyjścia 

 

Nazwa sygnału Opis 

VTS Fast Block Służy do blokowania funkcji napięciowych. 

VTS Slow block Służy do blokowania sygnału Any Pole Dead 

VTS Indication Sygnał służący informowaniu o zadziałaniu VTS. 

 

 
2.6 Current transformer supervision 

 
Funkcja nadzoru przekładnika jest uruchamiana w momencie wykrycia składowej zerowej 
prądu przy braku odpowiadającej jej wyznaczonej składowej zerowej napięcia, która 
normalnie by jej towarzyszyła. Logika nadzoru przekładnika prądowego jest 
przedstawiona na Rysunku 69. 
 
Użyte połączenie przekładników napięciowych musi umożliwiać przeniesienie składowych 
zerowych napięć ze strony pierwotnej na wtórną. Dlatego funkcja ta powinna być 
aktywna, gdy przekładnik napięciowy jest konstrukcji pięciordzeniowej lub w przypadku 
zastosowania trzech osobnych przekładników jednofazowych oraz gdy posiada 
uziemiony punkt gwiazdy strony pierwotnej. 
 

Zadziałanie tego elementu generuje opóźniony czasowo alarm widoczny na wyświetlaczu 
LCD, tworzy rejestr zdarzenia oraz wystawia sygnał DDB 149: Alarm usterki przekładnika 
prądowego, z bezzwłocznym blokowaniem (DDB 352: CTS Blokada) w celu wstrzymania 
elementów zabezpieczających. Człony zabezpieczające z wyznaczanych wielkości 
(Uszkodzenie przewodu, Ziemnozwarciowe 2, Nadprądowe składowej ujemnej) są 
zawsze blokowane przy działaniu członu nadzoru PP. Inne zabezpieczenia mogą być 
blokowane selektywnie, przez dostosowanie PSL, stosując DDB 352: CTS Block za 
pomocą logiki funkcji zabezpieczającej. 
 



P14x/EN OP/Ee6 Obsługa 
 
(OP) - 112 MiCOM P141, P142, P143, P144 & P145 

 

 

 
 

Rysunek 69 Schemat logiczny nadzoru PP 

 
2.7 38BMonitorowanie stanu wyłącznika 

 
Przekaźnik posiada możliwość monitorowania stanu wyłącznika ze wskazaniem 
położenia wyłącznika lub jeśli stan jest nieznany, aktywowaniem alarmu. 
 

 
2.7.1 83BFunkcje monitorowania stanu wyłącznika 

 
Przekaźniki MiCOM mogą być skonfigurowane do monitorowania normalnie otwartych 
(52a) oraz normalnie zamkniętych (52b) zestyków pomocniczych wyłącznika. 
W prawidłowych warunkach zestyki pomocnicze powinny znajdować się w przeciwnej 
pozycji. Jeżeli oba zestawy zestyków będą otwarte, będzie to wskazywało na wystąpienie 
następujących warunków: 
 

 usterka zestyków pomocniczych/okablowania, 

 niesprawny wyłącznik, 

 wyłącznik w pozycji odcięcia. 

Jeżeli oba zestawy zestyków będą zamknięte, będzie to wskazywało na wystąpienie tylko 
jednego możliwego warunku: 
 

 usterka zestyków pomocniczych/okablowania, 

 niesprawny wyłącznik, 

 
Jeżeli jeden z powyższych warunków wystąpi, po upłynięciu 5 sekundowej zwłoki 
czasowej zostanie aktywowany alarm. Zestyk wyjściowy normalnie otwarty / normalnie 
zamknięty można przypisać do tej funkcji za pomocą programowalnego schematu 
logicznego (PSL). Zwłoka czasowa jest ustawiana dla zapobieżenia niepożądanemu 
zadziałaniu podczas normalnych operacji przełączania. 
 

W kolumnie STEROWANIE CB znajduje się ustawienie ‘CB Status Input’. W tej komórce 
można ustawić jedną z następujących opcji: 
Brak 

52A 

52B 

Oba, 52A oraz 52B 

W przypadku, gdy wybrano opcję ‘None’, status wyłącznika będzie niedostępny. Wpłynie 
to bezpośrednio na wszystkie funkcje przekaźnika, które wymagają tego sygnału, np. 
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sterowanie wyłącznikiem, SPZ itp. Gdy używane jest tylko 52A, sygnał 52B będzie 
przyjęty na podstawie braku sygnału 52A. Informacja o statusie wyłącznika będzie w ten 
sposób uzyskana, ale nie zostanie aktywowany alarm sygnalizujący niezgodność 
położenia zestyków. Powyższe ma także miejsce, gdy wybrana jest tylko opcja „52B”. 
Jeżeli wybrano oba, 52A oraz 52B, informacja o statusie będzie dostępna oraz możliwe 
będzie alarmowanie o niezgodność położenia zestyków, zgodnie z poniższą tabelą 
Wejścia 52A oraz 52B są przypisany do wejść izolowanych optycznie za pomocą 
programowalnego schematu logicznego (PSL). Logika monitorowania stanu wyłącznika 
jest przedstawiona na Rysunku 70. 
 

Położenia zestyków 
pomocniczych 

Wykryty stan 
wyłącznika 

Działanie 

52A 52B   

Otwarty Zamknięty Wyłącznik otwarty Wyłącznik sprawny 

Zamknięty Otwarty Wyłącznik zamknięty Wyłącznik sprawny 

Zamknięty Zamknięty Usterka wyłącznika Alarm jest aktywowany, gdy 
warunki ten utrzymuje się 
dłużej niż przez 5 s. 

Otwarty Otwarty Stan nieznany Alarm jest aktywowany, gdy 
warunki ten utrzymuje się 
dłużej niż przez 5 s. 

 

 
 

Rysunek 70 Monitorowanie stanu wyłącznika 
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2.8 39BLogika bieguna martwego 

 
Logika bieguna martwego służy do wykrywania zaniku napięcia na jednej lub więcej 
fazach linii zasilającej. Może ona być wykorzystana również do selektywnej blokady 
działania członów pod i nadnapięciowych. Zabezpieczenie podnapięciowe będzie 
blokowane przy stanie bieguna martwego, jeśli parametr “Pole Dead Inhibit” jest 
włączony. Każdy z czterech członów podczęstotliwościowych może być blokowany przez 
ustawienie odpowiednich “F< function links”. 
Warunek bieguna martwego jest określany na podstawie monitorowania stanu styków 
pomocniczych wyłącznika lub przez pomiar prądów i napięć linii. Informacja o stanie 
wyłącznika zapewniona jest logikę “CB State Monitoring”. Jeśli sygnał “CB Open” (DDB 
378) jest nadany, przekaźnik automatycznie uruchamia stan bieguna martwego, 
niezależnie od pomiaru prądu i napięcia. Podobnie, jeżeli prąd oraz napięcie linii spadną 
poniżej ustawionego progu, przekaźnik zainicjuje stan bieguna martwego. Jest to 
konieczne, aby wskazania bieguna martwego były dostępne nawet w po otwarciu 

wyłącznika od strony zasilania. Progi niedomiaru napięciowego (V<) oraz prądowego (<) 
mają następujące poziomy stałe, pobudzenia oraz odpadania: 
 

Menu Settings 
(ustawienia) 

Zakres Wielkość kroku 

V< Pick-up and drop off  
V< Wzbudzenie i opadanie 

10V oraz 30V (100/120V) 
40V oraz 120V (380/440V) 

Stała 

< Pick-up and drop off

< Wzbudzenie i opadanie 
0,05 n oraz 0,055n Stała 

 
Jeżeli martwych jest więcej niż jeden biegun, przekaźnik wskaże, która faza jest martwa 
i aktywuje sygnał DOWOLNY BIEGUN MARTWY DDB (DDB 384). Jeżeli wszystkie fazy 
będą bez napięcia, wraz z sygnałem ANY POLE DEAD wystawiony zostanie sygnał 
WSZYSTKIE BIEGUNY MARTWE DDB (DDB 380). 
W przypadku uszkodzenia przekładnika VT, logika VTS wystawi sygnał (DDB 351 - 
Blokada wolna) blokujący informację o martwym biegunie, która byłaby generowana 
przez wartości progowe niedomiarów napięciowego i prądowego. Jednakże logika VTS 
nie będzie blokować informacji o martwym biegunie, jeżeli będzie ona inicjowana 
sygnałem otwarcia wyłącznika “CB Open” (DDB 378). 
Schemat logiki bieguna martwego jest przedstawiony na Rysunku 71. 
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Rysunek 71 Logika martwego bieguna 

 
2.9 40BMonitorowanie stanu wyłącznika 

 
Przekaźniki P14x rejestrują różne statystyki powiązane z każdą operacją wyzwolenia 
wyłącznika, pozwalając tym samym na bardziej dokładne oszacowanie stanu wyłącznika. 
Wspomniane funkcje monitorowania zostały opisane w dalszym rozdziale. 

 
2.9.1 84BFunkcje monitorowania stanu wyłącznika 

 
Przekaźnik dla każdej operacji wyzwalania wyłącznika rejestruje statystyki w sposób 
pokazany w poniższej tabeli zaczerpniętej z menu przekaźnika. Przedstawione komórki 
menu pokazują tylko wartości licznika. Wartości min./maks. w tym przypadku pokazują 
zakres wartości licznika. Komórki te nie mogą być ustawione. 
 

Tekst menu 
Ustawienie 
domyślne 

Zakres nastaw Wielkość 
kroku Min. Maks. 

CB Operations 
{3 pole tripping} 

0 0 10000 1 

Wyświetla całkowitą liczbę wyzwoleń 3 biegunowych wystawionych przez przekaźnik. 

Total A Broken 0 0 25000n^ 1 

Wyświetla sumaryczną ilość prądów zwarciowych przerwanych przez przekaźnik dla 
fazy A. 

Total B Broken 0 0 25000n^ 1 

Wyświetla sumaryczną ilość prądów zwarciowych przerwanych przez przekaźnik dla 
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fazy A. 

Total C Broken 0 0 25000n^ 1n^ 

Wyświetla sumaryczną ilość prądów zwarciowych przerwanych przez przekaźnik dla 
fazy A. 

CB Operate Time  0 0 0,5s 0,001 

Wyświetla obliczony czas zadziałania wyłącznika CB. 

Reset CB Data Nie  Tak, Nie  
Parametr kasowania liczników stanu wyłącznika. 

 

Powyższe liczniki można zresetować do wartości zero, przykładowo, po kontroli 
konserwacyjnej lub remoncie. Wartości liczników monitorujących stan wyłącznika są 
aktualizowane za każdym razem, gdy przekaźnik wystawi komendę wyzwolenia. 
W przypadkach, gdy wyłącznik jest wyzwalany zewnętrznym urządzeniem 
zabezpieczeniowym, istnieje możliwość aktualizowania danych z monitorowania stanu 
wyłącznika. Odbywa się to poprzez przydzielenie jednego z wejść izolowanych optycznie 
przekaźników (za pomocą programowalnego schematu logicznego) do przyjmowania 
wyzwalania z urządzenia zewnętrznego. Sygnał, który jest powiązany z wejściem 
izolowanym jest nazywany wyzwalaniem zewnętrznym (‘External Trip’). 

 
Uwaga: W trybie próby odbiorczej, liczniki monitorowania stanu 

wyłącznika nie są aktualizowane. 

 
2.10 41BSterowanie wyłącznikiem 

 
Przekaźnik jest wyposażony w następujące opcje dla sterowania pojedynczym 
wyłącznikiem: 
 

 Lokalne wyzwalanie oraz zamykanie, za pomocą menu przekaźnika, klawiszy 
skrótu lub przycisków funkcyjnych 

 Lokalne wyzwalanie oraz zamykanie, za pomocą wejść izolowanych optycznie 
przekaźnika. 

 Zdalne wyzwalanie oraz zamykanie z wykorzystaniem komunikacji przekaźnika. 
 
Zalecane jest, by do zdalnego sterowania wyłącznikiem oraz wyzwalania zabezpieczeń 
przydzielone były odrębne zestyki wyjść przekaźnikowych. Pozwoli to na wybór wyjść 
sterowniczych za pomocą lokalnego/zdalnego przełącznika tak, jak pokazano to na 
Rysunku 72. Jeżeli ta funkcja nie jest wymagana, ten sam zestyk/zestyki wyjścia 
przekaźnikowego może/mogą być wykorzystywany/wykorzystane zarówno dla 
wyzwalania zabezpieczenia jak i wyzwalania zdalnego. 
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Rysunek 72 Zdalne sterowanie wyłącznikiem 
 
Wyzwalanie ręczne jest dozwolone, jeśli wyłącznik jest początkowo zamknięty. Podobnie 
komenda zamknięcia może być wystawiona tylko, jeżeli wyłącznik jest początkowo 
otwarty. Do potwierdzenia tych stanów niezbędne jest wykorzystanie zestyków 52A i/lub 
52B (poszczególne opcje wyboru podane są w komórce ‘CB Status Input’). Jeżeli żadne 
zestyki pomocnicze wyłącznika nie są dostępne, należy ustawić w tej komórce opcję 
„None” (brak). W tych warunkach niemożliwe będzie sterowanie wyłącznikiem (ani ręczne 
ani automatyczne). 

 Po wydaniu polecenia zamknięcia wyłącznika, styk wyjściowy może być ustawiony do 
działania po określonej przez użytkownika zwłoce (‘Man. Close Delay’). Zwłoka czasowa 
umożliwia personelowi oddalenie się od wyłącznika po wystawieniu komendy zamknięcia. 
Powyższa zwłoka czasowa ma zastosowanie do wszystkich komend ręcznego 
zamykania wyłącznika. 
Długość impulsu sterującego wyzwalającego i zamykającego może być ustawiona 
odpowiednio w ustawieniach ‘Trip Pulse Time’ oraz ‘Close Pulse Time’. Te impulsy 
powinny być wystarczające długie tak, aby wyłącznik zakończył operację zamykania lub 
otwierania zanim impuls zaniknie. 

 
Uwaga:  Komendy zamykania oraz wyzwalania ręcznego znajdują 

się w kolumnie SYSTEM DATA oraz menu klawiszy skrótu. 
 
Przy próbie zamknięcia wyłącznika oraz wygenerowania sygnału wyzwolenia, komenda 
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wyzwolenia zabezpieczenia zastępuje komendę zamknięcia. 
Jeżeli kontrola synchronizmu została ustawiona, można ją aktywować dla kontrolowania 
komend ręcznego zamykania wyłącznika. Sygnał wyjściowy zamknięcia wyłącznika jest 
wystawiany tylko wtedy, gdy spełnione zostały kryteria kontroli synchronizmu. Ustawiana 
przez użytkownika zwłoka czasowa została dodana (‘C/S Window’) dla potrzeb 
zamykania ręcznego z systemową kontrolą synchronizmu. W przypadku, gdy kryteria 
kontroli synchronizmu w ciągu tego czasu po wystawieniu komendy nie zostały spełnione, 
przekaźnik wystawi blokadę i wygeneruje alarm. 
Poza kontrolą synchronizmu przed ręcznym ponownym zamknięciem, wymagana jest 
również kontrola sprawności wyłącznika. Funkcja ta przypisuje sygnał wejściowy do 
jednego z wejść optycznych w celu wskazania, że wyłącznik jest w stanie wykonać 
operację zamknięcia (np. energia wyłącznika). Ustawiana przez użytkownika zwłoka 
czasowa została dodana "CB Healthy Time" dla potrzeb zamykania ręcznego z taką 
kontrolą. W przypadku, gdy po wykonaniu komendy zamknięcia, wyłącznik nie 
zasygnalizuje w tym czasie stanu sprawnego, przekaźnik zablokuje SPZ i zostanie 
wygenerowany alarm. 
Ustawienie "Reset Lockout by" w kolumnie "CB Close/User interface" - "CB 

CONTROL" służy do włączania lub wyłączania automatycznego resetowania blokady dla 

ręcznego zamykania po upłynięciu czasu ręcznego zamykania "Man. Close Rst. Dly.". 

Jeżeli wyłącznik nie zareaguje na komendę sterującą (brak zmiany stanu wejścia 
statusowego wyłącznika), wygenerowany zostanie alarm "CB Failed to Trip" lub "CB 
Failed to Close", po tym jak odpowiednie impulsy wyzwolenia lub zamknięcia zanikną. 
Alarmy te mogą być wyświetlane na wyświetlaczu LCD przekaźnika, zdalnie za pomocą 
portów komunikacyjnych przekaźnika lub mogą być przypisane do zadziałania zestyków 
wyjściowych w celach sygnalizacyjnych za pomocą programowalnego schematu 
logicznego przekaźnika (PSL). 

 
Uwaga: "CB Healthy Time" oraz "Check Sync. Time" ustawiane w tej sekcji menu, maja 
zastosowanie wyłącznie do ręcznego zamykania wyłącznika. Te ustawienia są 
zdublowane w menu autoreclose dla zastosowań SPZ. 
Komórki ustawień w menu "Lockout Reset" oraz "Reset Lockout by" mają 
zastosowanie do blokowania wyłącznika wskutek ręcznego zamknięcia wyłącznika, 
monitorowania stanu wyłącznika (np. liczby zadziałań wyłącznika) oraz blokad automatyki 
SPZ. 
Logika sterowania wyłącznika jest przedstawiona na Rysunku 73. 
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Rysunek 73 Sterowanie wyłącznikiem 
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2.10.1 85BSterowanie wyłącznikiem za pomocą klawiszy skrótu 

 
Klawisze skrótu umożliwiają bezpośredni dostęp do komend zamykania oraz wyzwalania 
ręcznego bez konieczności korzystania z kolumny DANE SYSTEMOWE w menu. Skróty 
umożliwiają bezpośredni dostęp, poprzez przyciski funkcyjne, opisane w rozdziale 2.4. 
W zastosowaniach związanych ze sterowanie wyłącznikiem stosowane może być 
oznakowanie za pomocą koloru czerwonego lub zielonego. 
 
Jeżeli wybrana zostanie komenda <<TRIP>> (wyzwalanie) lub <<CLOSE>> (zamykanie), 
użytkownik zostanie poproszony o potwierdzenie wykonania odpowiedniej komendy. 
Jeżeli zostanie wykonana komenda wyzwolenia, to po jej zakończeniu zostanie 
wyświetlony ekran stanu wyłącznika. Jeżeli zostanie wykonana komenda „Close”, to  
w trakcie jej wykonywania na wyświetlaczu pojawi się ekran z paskiem odmierzania 
czasu. W ekranie tym można także anulować lub zrestartować procedurę zamykania. 
Używany timer jest pobierany z ustawień timera opóźnienia ręcznego zamykania 
dostępnego w menu CB CONTROL (sterowanie wyłącznikiem). Po wykonaniu komendy, 
wyświetli się ekran potwierdzający aktualny stan wyłącznika. Użytkownik zostanie 
poproszony o wybranie kolejnej odpowiedniej komendy lub o wyjście z ekranu, co 
spowoduje wyświetlenie ekranu domyślnego przekaźnika. 
 
W przypadku, gdy żaden klawisz nie zostanie naciśnięty w ciągu 25 sekund oczekiwania 
na komendę potwierdzenia, przekaźnik powróci do wyświetlania stanu wyłącznika. Jeżeli 
przez następne 25 sekund żaden klawisz nie zostanie naciśnięty, przekaźnik powróci do 
wyświetlania domyślnego ekranu. Na rysunku 74 przedstawiono menu klawiszy skrótu 
związane z funkcjami sterowania wyłącznikiem. 
 

W celu uniknięcia przypadkowego zadziałania funkcji wyzwolenia i zamknięcia, klawisze 
skrótu komend sterowania wyłącznikiem zostaną zablokowany na czas 10 sekund od 
momentu opuszczenia menu klawiszy skrótu. 

 
Rysunek 74 Menu skrótów sterowania wyłącznikiem 
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2.10.2 86BSterowanie wyłącznikiem za pomocą klawiszy funkcyjnych 
 
Przyciski funkcyjne umożliwiają bezpośrednie sterowanie wyłącznikiem, jeśli 
zaprogramowano tak w PSL. Lokalne wyzwalanie i zamykanie poprzez wejścia izolowane 
optycznie, musi być ustawione w komórce “CB Control” w menu ‘CB control by’, w celu 
uruchomienia tej funkcji. Wszystkie warunki i ustawienia ręcznego sterowania 
wyłącznikiem dotyczą ręcznego wyzwalania oraz zamykania z wykorzystaniem klawiszy 
funkcyjnych. 
Aby włączyć tą funkcję, można zaprogramować poniższą domyślną logikę. 
 

 
 

Rysunek 75 Sterowanie wyłącznikiem poprzez domyślne PSL przycisków 
 
 

Zarówno klawisz funkcyjny 2 jak i klawisz funkcyjny 3 jest aktywny i ustawiony na tryb 
normalny ‘Normal’ oraz powiązane sygnały ‘DDB 713’ i ‘DDB 714’ aktywują stan wysoki 
‘1’ przy naciśnięciu klawisza. 
Poniższe sygnały DDB muszą być przypisane do odpowiednich klawiszy funkcyjnych: 
Init Trip CB (DDB 232) - inicjuje ręczne zamykanie wyłącznika 

Init Close CB (DDB 233) - inicjuje ręczne zamykanie wyłącznika 

Programowalne diody przypisane do klawiszy funkcyjnych zostały tak skonfigurowane, 
aby kolorem żółtym sygnalizowały aktywowanie klawiszy. 

 
2.11 42BWybór grup ustawień 

 
Grupy ustawień mogą być zmienione za pomocą wejść optycznie izolowanych, wyboru 
dokonanego w menu, menu klawiszy skrótu lub klawiszy funkcyjnych (tylko w modelu 
P145). Jeżeli w kolumnie Konfiguracja wybrana została opcja 'Setting Group - select via 
optos', do wybrania grupy ustawień można zaprogramować w schemacie PSL dowolne 
wejście izolowane optycznie lub klawisz funkcyjny, zgodnie z tabelą poniżej. Jeżeli 
w kolumnie Konfiguracja wybrana została opcja 'Setting Group - select via menu', do 
wybrania grupy ustawień można użyć opcji 'Active Settings - Group1/2/3/4'. 
Grupę ustawień można zmienić za pomocą menu klawiszy skrótu, pod warunkiem, że 
wybrana została opcja ‘Setting Group select via menu’. 
 
Dwa sygnały DDB są dostępne w PSL do wyboru grupy ustawień poprzez wejście opto 
lub przycisk funkcyjny (patrz domyślne PSL w rozdziale logiki schematu  
programowalnego, P14x/EN PL). Poniższa tabela przedstawia grupę ustawień, która jest 
aktywna po aktywacji poszczególnych sygnałów DDB. 
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DDB 527 

SG Wybierz 1X 
DDB 526 

SG Wybierz X1 
Wybrana grupa ustawień 

0 0 1 

0 1 2 

1 0 3 

1 1 4 

 
Uwaga:  Każda grupa ustawień posiada swój własnych schemat PSL. Po 

zaprojektowaniu schematu PSL można go wysłać do 
którejkolwiek z 4 grup ustawień przekaźnika. W trakcie 
pobierania schematu PSL do przekaźnika, użytkownik zostanie 
poproszony o wprowadzenie grupy ustawień do której ma być 
ona wysłana. Podobnie jest w przypadku odczytywania 
schematu PSL z przekaźnika. 

 
 

2.12 43BWejścia sterownicze 
 
Wejścia sterownicze mogą pełnić rolę przełączników programowych, które można 
wysterowywać oraz resetować lokalnie i zdalnie. Wejścia te można użyć do wyzwolenia 
dowolnej funkcji, która w ramach kodu PSL została im przypisana. Dostępne są trzy 
kolumny ustawień powiązane z wejściami sterowniczymi. Kolumny te to: “CONTROL 
INPUTS”, “CTRL. I/P CONFIG.” i “CTRL. I/P LABELS”. Funkcja tych kolumn została 
opisana poniżej: 
 

Tekst menu 
Ustawienie 
domyślne 

Zakres nastaw Wielkość kroku 

WEJŚCIA STEROWNICZE 

Ctrl I/P Status  00000000000000000000000000000000 

Control Input 1 
No Operation (brak 

działania) 
Brak działania, Wysterowanie, Reset 

Control Input 2 to 32  
No Operation (brak 

działania) 
Brak działania, Wysterowanie, Reset 

 
Komendy wejścia sterowniczego można znaleźć w menu ‘Control Input’. W komórce 

menu ‘Ctrl. /P status’ umieszczone jest 32 bitowe słowo, które odpowiada komendom 
32 wejść sterowniczych. Z tego 32 bitowego słowa można odczytać status tych 32 wejść 
sterowniczych. 32 wejścia sterownicze mogą być również wysterowywane i resetowane 
z tej komórki - wybranie 1 oznacza wysterowywanie danego wejścia sterowniczego, 
a wybranie 0 oznacza jego reset. Alternatywnie, każde z 32 wejść sterujących może być 
wysterowane i zresetowane za pomocą poszczególnych komórek ustawień z menu 
Control Input 1, 2, 3’ itd. Wejścia sterujące dostępne są z poziomu menu przekaźnika, 
zgodnie z powyższym opisem oraz poprzez tylne porty komunikacyjne. 
 
W edytorze PSL, 32 wejścia sterownicze, sygnały DDB 800 - 831, można ustawić na 
logiczną 1 lub na status On, jak opisano to wcześniej, i wykorzystać do wykonywania 
zdefiniowanych przez użytkownika funkcji sterowniczych. 
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Tekst menu 
Ustawienie 
domyślne 

Zakres nastaw Wielkość kroku 

CTRL. I/P CONFIG. 

Hotkey Enabled  11111111111111111111111111111111 

Control Input 1 Blokowane 
Latched, Pulsed (zablokowane, 
impulsowe) 

Ctrl Command 1  
SET/RESET 
(wysterowywanie/reset) 

SET/RESET, IN/OUT, 
ENABLED/DISABLED, ON/OFF 
(wysterowywanie/reset, wej./wyj., 
aktywne/nieaktywne, on/off) 

Control Input 2 to 32  Blokowane 
Latched, Pulsed (zablokowane, 
impulsowe) 

Ctrl Command 2 to 32  
SET/RESET 
(wysterowywanie/reset) 

SET/RESET, IN/OUT, 
ENABLED/DISABLED, ON/OFF 
(wysterowywanie/reset, wej./wyj., 
aktywne/nieaktywne, on/off) 

CTRL. I/P LABELS 

Control Input 1 Control Input 1 (wejście 
sterownicze 1) 

16 znaków tekstowych 

Control Input 2 to 32 
Control Input 2 to 32 
(wejście sterownicze 2 
do 32) 

16 znaków tekstowych 

 
 

“CTRL. I/P CONFIG.” zawiera kilka funkcji; jedna z nich umożliwia użytkownikowi 
skonfigurowanie wejść sterowniczych jako zablokowane lub impulsowe (‘latched’ lub 
‘pulsed’). Zablokowane wejście sterownicze pozostanie w raz ustawionym stanie do 
momentu wydania komendy resetującej, czy to za pośrednictwem menu, czy też 
komunikacji szeregowej. Natomiast impulsowe wejście sterownicze pozostanie w stanie 
zasilenia przez 10 ms od wydania komendy wysterowywania, a następnie automatycznie 
się zresetuje (nie jest potrzebna komenda resetująca). 
 
Oprócz opcji wejścia zablokowanego/impulsowego kolumna ta umożliwia indywidualne 
przypisanie wejść sterowniczych do menu skrótów klawiszowych „Hotkey” poprzez 
ustawienie 1 dla odpowiedniego bitu komórki uruchomienia skrótu “Hotkey Enabled”. 
Menu skrótów klawiszowych umożliwia wysterowywanie, resetowanie lub 
wysterowywanie impulsowe wejść bez konieczności wchodzenia w kolumnę “CONTROL 
INPUTS”. “Ctrl. Command” pozwala także na zmianę opisu dla 
wysterowywania/resetowania (SET/RESET) poszczególnych wejść sterowniczych, 
wyświetlanego w menu skrótów klawiszowych, na opis lepiej pasujący do danej aplikacji, 
jak np. “ON/OFF”, “IN/OUT” itd. 
“CTRL. I/P LABELS” można zmienić opisy dotyczące każdego z wejść sterowniczych. 
Tekst opisu będzie wyświetlany po przejściu do danego wejścia z poziomu menu 
klawiszy skrótu lub może być wyświetlany w kodzie PSL. 

 
Uwaga: Za wyjątkiem pracy impulsowej, stan wejść sterujących jest zapisywany 
w pamięci podtrzymanej bateryjnie. Status wejść jest zapisywany w momencie 
wystąpienia przerwy w zasilaniu pomocniczym. Po przywróceniu zasilania pomocniczego, 
status wejść sterujących, z przed awarii zasilania, zostanie przywrócony. W przypadku 
braku baterii lub, gdy jest ona rozładowana, wejścia sterujące po przywróceniu zasilania 
pomocniczego są ustawiane na logiczne 0. 
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2.13 4BSynchronizacja czasu rzeczywistego poprzez wejścia optyczne 

 
W nowoczesnych instalacjach zabezpieczeń często pożądana jest synchronizacja zegara 
czasu rzeczywistego w przekaźniku, dzięki czemu zdarzenia zarejestrowane przez różne 
przekaźniki można ułożyć w kolejności chronologicznej. Można to zrealizować poprzez 
wykorzystanie wejścia IRIG-B, o ile takowe istnieje, lub poprzez interfejs komunikacyjny 
połączony z systemem sterowniczym podstacji. Oprócz tych metod urządzenie P14x 
może być synchronizowane poprzez wejście optyczne przypisane w PSL do sygnału 
DDB 475 (Time Sync.). Impulsowanie na tym wyjściu przestawia zegar czasu 
rzeczywistego do najbliższej pełnej minuty. Zalecana długość trwania impulsu to 20 ms 
a sam impuls nie powinien być powtarzany częściej niż raz na minutę. Przykład funkcji 
synchronizacji czasu pokazano poniżej. 
 

Czas impulsu synchronizującego 
„Sync. Pulse” 

Poprawiony czas 

19:47:00 na 19:47:29 19:47:00 

19:47:30 na 19:47:59 19:48:00 

 
Uwaga: Przyjęty format czasu to gg:mm:ss 

 
Aby bufor zdarzeń nie został zapełniony niepotrzebnymi zdarzeniami synchronizacji 
czasu, można zignorować wszystkie wydarzenia generowane przez wejście optyczne 
synchronizacji czasu. Robi się to poprzez zastosowanie następujących ustawień: 
 

Tekst menu Wartość 

RECORD CONTROL  

Opto Input Event  Włączone 

Protection Event  Włączone 

DDB 63 - 32  
Ustawić wejście optyczne 
powiązane z “Time Sync.” na 0 

 

W celu usprawnienia rozpoznawania czasu na wejściu optycznym synchronizacji czasu 
o ok. 10 ms można wyłączyć filtrowanie na tym wejściu optycznym. Realizuje się to 
poprzez ustawienie odpowiedniego bitu w komórce “Opto Filter Cntl.” kolumny KONFIG 
OPTO na 0. Wyłączenie filtrowania może sprawić, że wejście optyczne stanie się bardziej 
wrażliwe na indukowane zakłócenia. Na szczęście wpływ tych zakłóceń można 
ograniczyć do minimum za pomocą metody opisanej w paragrafie 1.2.3.3. Firmware 
rozdziału P14x/EN FD. 

 
2.14 45BRozszerzone znaczenie czasu opto 

 
Każde wejście optyczne jest znakowane czasowo z dokładnością +/- 1 ms 
z odniesieniem do zegara czasu rzeczywistego przekaźnika. Znaczniki czasu służą do 
znakowania rejestru zdarzeń związanych z wejściem optycznym oraz rejestrowania 
zakłóceń. Przekaźnik musi być dokładnie synchronizowany z zewnętrznym zegarem 
źródłowym, takim jak zegar GPS, a synchronizacja składa się z IRIG-B oraz SNTP 
poprzez komunikację Ethernet. Dokładność synchronizacji czasowej P14x wynosi 1 ms 
przez IRIG-B (modulowane i niemodulowane) oraz SNTP. Całkowita dokładność 
znaczenia czasu, z odniesieniem do zewnętrznego zegara źródłowego, również 
uwzględnia dokładność synchronizacji czasowej. 
Dla obu wejść optycznych, filtrowanych oraz niefiltrowanych, znacznik czasu zdarzenia 
związanego ze zmianą stanu wejścia optycznego oznacza czas próbkowania, w którym 
nastąpiła zmiana stanu. Jeżeli w trakcie tego samego interwału próbkowania zmieni się 
stan wyjść optycznych filtrowanych i niefiltrowanych, zmiany te zostaną zarejestrowane 
jako pojedyncze zdarzenie. Znakowanie czasowe zdarzenia zw. ze zmianą statusu 
wejścia optycznego jest zunifikowane na wszystkich zaimplementowanych protokołach. 
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Komunikaty GOOSE są publikowane zgodnie z czasem i nie są opóźniane przez 
jakikolwiek mechanizm filtrowania, używany do dopasowania znaczników czasu 
zdarzenia. 

 
2.15 Tryb tylko do odczytu 

 
Wraz z wprowadzeniem standardu IEC 61850 oraz możliwości komunikacyjnych 
Ethernet/Internet, ważnym zagadnieniem stało się bezpieczeństwo. Przekaźnik Px40 
oferuje funkcje ułatwiające użytkownikowi aktywowane lub dezaktywowanie zmian w 
konfiguracji w sposób zdalny. Funkcja ta jest dostępna wyłącznie w przekaźnikach 
obsługujących protokół Courier, Courier z IEC 61850, Courier z IEC 60870-5-103 oraz 
IEC 61850. Warto zauważyć, że w przypadku protokołu IEC 60870-5-103 funkcja „tylko 
do odczytu” różni się od dotychczasowej funkcji blokowania poleceń. 
 

2.15.1 87BZastosowanie protokołu/portu 
 

2.15.1.1 12BProtokół IEC 60870-5-103 na tylnym porcie 1 
 
Ten protokół nie obsługuje ustawień, ale z poziomu interfejsu dostępne są komendy 
sygnalizacyjne, pomiarowe i odnoszące się do rejestrów zakłóceń. 
Dozwolone: 
Odpytywanie klasy 1 (odczyt zdarzeń spontanicznych) Odpytywanie klasy 2 (odczyt 
wartości pomiarowych) 
Sekwencja GI (ASDU7 'Start GI', odpytywanie klasy 1) 
Sekwencja transmisji rejestrów zakłóceń (ASDU24, ASDU25, odpytywanie klasy 1) 
Synchronizacja czasowa (ASDU6) 
Polecenia globalne (ASDU20), tj.: INF23 activate characteristic 1 / INF23 aktywuj 
charakterystykę 1 
 
INF24 activate characteristic 2 / INF24 aktywuj charakterystykę 2 
 

INF25 activate characteristic 3 / INF25 aktywuj charakterystykę 3 

OP INF26 aktywuj charakterystykę 4 Blokowane: 

Zapisz parametr (=zmiana ustawień) (prywatne ASDU) Polecenia ogólne (ASDU20), 
a dokładniej: INF16 auto-recloser on/off / INF16 wł./wył. cykl SPZ 
INF19 LED reset / INF19 reset diod 
Private INF (np. wyłącznik otwarty/zamknięty, wejścia sterujące) 

 
2.15.1.2 13BProtokół Courier na tylnym porcie 1/2 oraz porcie Ethernet 106  Dozwolone: 

 
Odczyt ustawień, statusów, wielkości pomiarowych, rejestrów (zdarzeń, zwarć, zakłóceń) 
Synchronizacja czasowa 
Zmiana aktywniej grupy ustawień Blokowane: 
Write settings / zapisz ustawienia 
Wszystkie operacje sterowania, obejmujące: Reset Indication (Trip LED) / reset 
sygnalizacji (dioda wyzwalania) Operate control inputs / działanie wejść sterowniczych 
CB operations / operacje wyłącznika 
Czynności SPZ Żadanie kasowania 
Kasowanie rejstru zdarzenia/zwarcia/konserwacji/zakłócenia) Test diod i styków 
 

2.15.1.3 14BIEC 61850 
 
Dozwolone: 
Odczyt statusów, wielkości pomiarowych Ogólne raporty 
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Wyodrębnianie rejestrów zakłóceń Synchronizacja czasowa Zmiana aktywnej grupy 
ustawień 
Blokowane: 
Wszystkie operacje sterowania, obejmujące: Włączenie/wyłączenie zabezpieczenia 
Obsługa wejść sterujących 
Operacje wyłącznika (zamknięcie/wyzwolenie, blokada) Kasowanie LED 
 

2.15.2 8BObsługa bazy danych Courier 
Trzy nowe ustawienia, jedno dla każdego portu komunikacji zdalnej umieszczonego z tyłu 
przekaźnika, stworzono celem obsłużenia załączania i wyłączania trybu „tylko do 
odczytu” dla każdego portu. 
Ustawienie ‘NIC Read Only’ odnosi się do wszystkich protokołów komunikacyjnych 
(także tunelowanego Couriera) wykorzystywanych w transmisji poprzez port ethernetowy. 
Ich wartość domyślna to Wyłączone. 
Interfejsy komunikacyjne MODBUS oraz DNP3, które to nie obsługują tej funkcji, ignorują 
te ustawienia. 

 
2.15.3 89BNowe sygnały DDB 

 
Zdalny tryb tylko do odczytu jest dostępny również w logice PSL za pośrednictwem trzech 
dedykowanych sygnałów DDB: 
 

 RP1 tylko odczyt 

 RP2 tylko odczyt 

 NIC tylko odczyt 

Poprzez uważne zaprojektowanie schematu logicznego, te przeznaczone tylko do 
odczytu sygnały mogą być aktywowane za pomocą wejść optycznych, wejść sterujących 
lub za pomocą klawiszy funkcyjnych. 
Te sygnały DDB są dostępne w każdej wersji urządzenia, jednakże działają jedynie 
z protokołami Courier, IEC 60870-5-103 najnowszej wersji IEC 61850 (firmware w wersji 
42 i nowszy). Te komórki ustawień nie są dostępne dla MODBUS oraz DNP3.0. 
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1. WPROWADZENIE 
 

1.1 Zabezpieczenie częstotliwościowe 

 
Generacja oraz konsumpcja muszą być zrównoważone we wszystkich sieciach 
przemysłowych, rozdzielczych oraz przesyłowych. Wraz ze wzrostem obciążenia 
konieczne jest stopniowe zwiększenie wydajności generatora, w celu utrzymania 
częstotliwości zasilania. Spowodowane to jest tym, że w instalacji występuje wiele 
elektrycznych instrumentów wrażliwych częstotliwościowo, które mogą ulec uszkodzeniu, 
jeżeli częstotliwość sieci będzie inna od dopuszczalnej dla bezpiecznej pracy. 
W momencie pojawienia się nagłego przeciążenia częstotliwość spada w tempie 
determinowanym stałą bezwładnościową instalacji, amplitudą przeciążenia, stałą 
tłumienia instalacji oraz szeregiem innych parametrów. Jeżeli w odpowiednim czasie nie 
zostaną poczynione żadne kroki korygujące, spadek częstotliwości może osiągnąć punkt 
bezpowrotny, co spowoduje powstanie rozległego zakłócenia sieciowego. Patrząc dalej, 
może to doprowadzić nawet do awarii sieci. Do przywrócenia normalnego stanu sieci, tj. 
jej ponowną synchronizację i zasilenie, wymagane jest przeznaczenie rozsądnego czasu 
i podjęcie odpowiednich działań. 
 
Przekaźniki zabezpieczające potrafiące wykryć spadek częstotliwości są zwykle używane 
w takich przypadkach do odłączania najmniej istotnych obciążeń w celu odciążenia sieci, 
przez co przywracają "równowagę mocy generowanej i obciążenia". Jednakże 
w przypadku tego typu urządzeń, działanie inicjowane jest jedynie po wystąpieniu 
zdarzenia oraz gdy możliwe jest pewne załagodzenie sytuacji. Taka forma działania 
korygującego może być niewystarczająca i nie poradzi sobie z nagłymi wzrostami 
obciążenia, powodującymi bardzo szybki spadek częstotliwości. W takich przypadkach 
urządzenie przewidujące spadek częstotliwości i reagujące na to poprzez odłączanie 
obciążeń zanim jeszcze częstotliwość osiągnie niebezpiecznie niskie poziomy może 
okazać się bardzo skuteczne w zabezpieczeniu przed uszkodzeniami. 
 

Podczas silnych zakłóceń częstotliwość instalacji oscyluje, co związane jest z próbami 
synchronizacji generatorów do jednej, wspólnej częstotliwości. Pomiar prędkości zmian 
częstotliwości może być nieskuteczny przy takich zakłóceniach. Aby możliwe było 
podjęcie właściwej decyzji odnośnie do odłączania obciążeń, spadek częstotliwości 
należy monitorować przed dłuższy okres. 
Standardowo generatory są przystosowane do pracy w określonym paśmie 
częstotliwości, a praca poza tym pasmem może prowadzić do mechanicznego 
uszkodzenia łopat turbiny. Zabezpieczenie przed takimi ewentualnościami wymagane jest 
wtedy, gdy częstotliwość nie ulegnie poprawie nawet po kolejnych krokach odłączania 
obciążeń i może być wykorzystane do alarmowania operatora lub odcięcia turbiny 
w odpowiedzi na poważne spadki częstotliwości. 
Gdy odłączanie obciążeń poprawi częstotliwość instalacji, należy te odłączone obciążenia 
podłączyć z powrotem po odzyskaniu stabilności instalacji. Obciążenia powinny być  
z powrotem podłączone jedynie wtedy, gdy częstotliwość będzie stabilna przez pewien 
okres, przy czym można zignorować pomniejsze wahania częstotliwości w tym okresie. 
Liczba kroków przywracania obciążeń jest zwykle mniejsza od kroków, w których te 
obciążenia były odłączane; ma to na celu zredukowanie liczby kolejnych zakłóceń 
związanych z ponownym podłączaniem obciążeń. 
Takie 9 stopniowe zaawansowane zabezpieczenie częstotliwościowe jest dostępne 
w przekaźnikach P14x wyłącznie, gdy funkcja "Zaaw. zab. częst.” jest uruchomiona 
w menu konfiguracyjnym i po wyłączeniu 4 stopnia zabezpieczenia pod/nadczęstotliwości 
lub prędkości zmian. 
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2. Zastosowanie funkcji ochrony osobistej 
 
W poniższych paragrafach szczegółowo opisano poszczególne funkcje zabezpieczające 
oraz miejsca i sposoby ich stosowania. Każda sekcja przedstawia przykłady robocze, 
 w jaki sposób ustawienia są stosowane w przekaźniku. 

 
2.1 Zabezpieczenie nadprądowe 

 
Przekaźniki nadprądowe to najpowszechniej używane zabezpieczenia w przemyśle lub 
sieciach rozdziału mocy. Zapewniają główne zabezpieczenie obu linii zasilających oraz 
szyn, gdy jednostka zabezpieczająca nie jest wykorzystywana. Są one również 
powszechnie stosowane dla zapewnienia zabezpieczenia zapasowego, przy 
wykorzystywaniu systemów jednostkowych, takich jak schemat podłączenia pilota. 
Stosując przekaźniki nadprądowe należy rozważyć kilka elementów: 

 
2.1.1 Magnesujący prąd rozruchowy transformatora 

 
W przypadku stosowania zabezpieczenia nadprądowego po stronie GN transformatora 
mocy, stosuje się zwykle wysokonastawny szybki element nadprądowy w uzupełnieniu 
niskonastawnego zwłocznego, co ma na celu skrócenie czasów wyłączania zwarcia dla 
strony GN. Zwykle ustawiany jest on na wartość ok. 1,3 razy większą od poziomu zwarcia 
strony DN tak, by działał jedynie w przypadku zwarć po stronie GN. 30% margines 
bezpieczeństwa jest wystarczający, jako że dopuszczalne jest krótkotrwałe przekroczenie 
ustawień trzeciego oraz czwartego stopnia nadprądowego. krótkotrwałe przekroczenie 
określa odpowiedź przekaźnika na składowe stałe prądu zwarciowego i jest wyrażane 
procentowo, 
 

Drugim wymaganiem względem tego elementu jest to, by nie reagował na warunki 
występujące podczas zasilenia transformatora, gdy przez krótki okres płyną wysokie 
prądy strony pierwotnej. W większości aplikacji spełnienie wymagania ustawienia 
przekaźnika powyżej poziomu zwarcia po stronie DN automatycznie oznacza ustawienie, 
które będzie wyższe od poziomu magnesujących, początkowych prądów rozruchowych. 
Opcjonalnie, możliwe jest blokowanie rozruchowe. 
W zastosowaniach, gdzie czułość wartości progowych przetężenia musi być ustawiona 
poniżej możliwego szczytowego prądu rozruchowego, funkcja blokowania rozruchoweo 
może być wykorzystywana do zablokowania stopni nadprądowych, ziemnozwarciowych 
i nadprądowych składowej ujemnej. 
 
Podczas rozruchu transformatora, zawartość drugiej  harmonicznej w prądzie rozruchu 
może stanowić nawet 70%. W praktyce, poziom drugiej harmonicznej może nie być 
jednakowy dla wszystkich faz rozruchu, w związku z czym przekaźnik zapewnia sygnał 
blokowania rozruchowego dla wszystkich faz powyżej określonej wartości progowej. 
Ogólnie, w większości przypadków możliwe jest zastosowanie ustawienia od 15% do 
20% jako mnożnika rozruchu H2, biorąc pod uwagę, że jeśli nastawa będzie za wysoka, 
blokowanie rozruchu może być nieskuteczne dla niskiego poziomu prądów drugiej 
harmonicznej, co może powodować wyzwolenie członu nadprądowego podczas zasilania 
przekładnika. Podobnie, przy zastosowaniu zbyt niskiego ustawienia, blokowanie może 
uniemożliwiać wyzwolenie przy niektórych wewnętrznych zwarciach przekładnika, ze 
znacznym prądem drugiej harmonicznej. 

 
2.1.2 Zastosowanie funkcji zatrzymywania timera 

 
Funkcja ta jest przydatna w pewnych aplikacjach, np. w przypadku stopniowania 
zabezpieczenia z użyciem wcześniej montowanych elektromechanicznych przekaźników 
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nadprądowych, które mają opóźnienia czasowo zależne. Ustawienie zatrzymania timera 
na wartość inną niż zero spowoduje opóźnienie timerów resetujących elementu 
zabezpieczającego o ten ustawiony czas, pozwalając jednocześnie, by element ten 
zachowywał się podobnie do przekaźnika elektromechanicznego. 
 
Inną sytuacją możliwego zastosowania funkcji zatrzymania timera do skracania czasów 
wyłączania zwarcia jest aplikacja z prawdopodobieństwem występowania zwarć 
przerywanych. Przykładem takiej aplikacji są kable z izolacją PCV. W takiej aplikacji 
występuje prawdopodobieństwo stopienia i ponownego zasklepienia izolacji kabla, 
skutkującego wygaszeniem zwarcia. Proces ten jest powtarzany, dzięki czemu 
uzyskiwane jest następstwo impulsów prądów zwarciowych, każdy o wydłużonym czasie 
trwania i ze zmniejszającymi się interwałami pomiędzy impulsami, aż do momentu, gdy 
prąd zwarciowy popłynie w sposób ciągły. 
 
Ustawienie natychmiastowego resetowania oznacza, że przekaźnik będzie wciąż 
resetowany i nie będzie w stanie wyzwolić zabezpieczenia dopóki zwarcie  nie stanie się 
długotrwałym. Dzięki funkcji timera zatrzymującego Timer Hold przekaźnik będzie 
w stanie scalać impulsy prądu zwarciowego, redukując w ten sposób czasy wyłączania 
zwarć. 

 
 

2.1.3 Wytyczne dotyczące konfiguracji 
 
Stosując zabezpieczenie nadprądowe dostępne w przekaźnikach P145, należy stosować 
standardowe zasady obliczania niezbędnych ustawień prądu i czasu, a podręcznik 
koordynacyjny Przewodnik zabezpieczenia sieci i automatyzacji (NPAG) oferuje dalszą 
pomoc. Przykład podany poniżej pokazuje typowy sposób wyliczania nastaw i opisuje 
sposób ich zastosowania dla przekaźnika. 
 
Przyjmując poniższe parametry dla zasilania przekaźnika w rozdzielni nn:  
 
Przekładnia PP  = 500/1 

Prąd pełnego obciążenia obwodu  = 450 A  

Najwolniejsze zabezpieczenie w linii  = 100 A bezpiecznik 

 
Nastawa prądowa zastosowana w przekaźniku musi uwzględniać zarówno maksymalny 
prąd obciążeniowy jak i prędkość resetowania samego przekaźnika: 
 

> musi być większe, niż: 450/0,95 = 474A 
 

Przekaźnik P145 pozwala na zastosowanie nastaw prądowych zarówno w formie 
wielkości strony pierwotnej, jak i wtórnej. Jest to realizowane poprzez programowanie 
komórki "Wartości nastaw" w kolumnie "KONFIGURACJA", zarówno dla strony 
pierwotnej jak i wtórnej. Gdy komórka ta jest ustawiona dla strony pierwotnej, wszystkie 
fazowe nastawy nadprądowe są skalowane za pomocą zaprogramowanej przekładni PP. 
Można to odczytać w kolumnie "Mnożniki PN i PP" menu przekaźnika, gdzie komórki 
"Faza pierwotna PP" oraz "Faza wtórna PP" mogą być zaprogramowane odpowiednio 
dla strony pierwotnej i wtórnej PP. 
 
W tym przykładzie zakładającym użycie prądów strony pierwotnej, przekładnia powinna 
zostać ustawiona na 500/1. 
Wymagane ustawienie to zatem 0,95 A w odniesieniu do prądu strony wtórnej lub 475 A, 
w odniesieniu do strony pierwotnej. 
Teraz trzeba wybrać odpowiednią charakterystykę opóźnienia czasowego. Gdy 
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koordynacja wykonywana jest przy pomocy bezpieczników instalowanych po stronie 
zasilanej, zastosowana charakterystyka przekaźnika musi być dokładnie dopasowana do 
charakterystyki bezpiecznika. A zatem należy przyjąć koordynację IDMT i wybrać 
charakterystykę ekstremalnie odwróconą (EI). Jak opisano wcześniej, można to odnaleźć 

w pozycji ">1 Funkcja", która powinna być zaprogramowana jako "IEC bardzo silnie 
zależna". 
 
Na koniec należy obliczyć odpowiedni mnożnik czasowy (TMS) a wyliczoną wartość 

wprowadzić w komórce ">1 TMS". 
 
Należy również zauważyć, że ostatnie 4 komórki menu nadprądowego dotyczą 
zabezpieczenia nadprądowego sterowanego napięciowo (VCO), które jest opisane 
osobno w sekcji 2.12. 
 

 
 

Rysunek 1 Zabezpieczenie prostowników krzemowych 
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Rysunek 2 Krzywa dopasowania obciążenia i limitu cieplnego prostownika 

 
Funkcja zabezpieczenia prostownika bazuje na charakterystyce zależnej 
czasowo/prądowej, jak dla MCTD 01 (przekaźnik zabezpieczający prostownika 
krzemowego), a powyższy schemat przedstawia typowe zastosowanie. 
Zabezpieczenie prostownika różni się od tradycyjnych rozwiązań zabezpieczeń 
nadprądowych tym, że wiele prostowników może wytrzymać względnie długie okresy 
czasu przeciążenia bez uszkodzeń, typowo 150% przez 2 godziny i 300% przez 1 min. 

Nastawa > typowo powinna wynosić 110% maksymalnego dopuszczalnego prądu 

ciągłego prostownika. Przekaźnik sygnalizuje zadziałanie, gdy nastawa > zostanie 
przekroczona, lecz nie niesie to żadnych konsekwencji, ponieważ funkcja nie jest 
wykorzystywana w tym zastosowaniu. Jako krzywą prostownika należy wybrać krzywą 
zależną czasowo, umożliwiającą względnie długie przeciążenie, nawet przy nastawie 

110% > . 
 
Typowe ustawienia dla TMS to:  

TMS w przemyśle lekkim = 0,025  
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TMS średniego obciążenia = 0,1  

TMS sieci silnie obciążonej = 0,8 

 
Górna nastawa jest typowo określana jako 8-krotność prądu znamionowego, co 
zapewnia, że zabezpieczenie WN prądu zmiennego będzie rozróżniane od 
zabezpieczenia zwarć nn. Jednakże, jeśli zabezpieczenie prądu zmiennego jest 
pewniejsze, są przypadki, gdzie stosuje się nastawy 4 lub 5-krotności. 
 
Wykorzystanie członu termicznego dla zapewnienia zabezpieczenia pomiędzy 70% 
a 160% prądu znamionowego może usprawnić jego działanie. Częstą praktyką jest 
również zapewnienie strefowego zabezpieczenia ziemnozwarciowego, gdy przekładnik 
zasila prostownik. Więcej szczegółów w odpowiedniej sekcji, dotyczącej strefowego 
zabezpieczenia ziemnozwarciowego. 

 
2.2 Zabezpieczenie nadprądowe kierunkowe 

 
Jeżeli prąd zwarciowy może płynąć przez przekaźnik w obu kierunkach, w celu uzyskania 
prawidłowej koordynacji konieczne jest dodanie kierunkowości do funkcji przekaźnika 
nadprądowego. Typowymi instalacjami wymagającymi tego typu zabezpieczenia są 
równoległe linie zasilające (zarówno z transformatorem jak i bez) oraz główne instalacje 
pierścieniowe, które to (zarówno te pierwsze jak i drugie) są dość często spotykane 
w sieciach rozdzielczych. 
Dwa typowe zastosowania, wymagające przekaźników kierunkowych, są rozpatrywane 
w kolejnych sekcjach. 
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2.2.1 Równoległe linie zasilające 

 

 
 

Rysunek 3 Typowa instalacja rozdzielcza z równoległymi przekładnikami 
 
Rysunek 3 przedstawia typową instalację rozdzielczą z równoległymi transformatorami. 
W takiej aplikacji zwarcie w punkcie "F" może skutkować zadziałaniem zarówno 
przekaźnika R3 jak i R4 i tym samym przerwą w zasilaniu szyny zbiorczej 11kV. Dlatego 
też dla takiej konfiguracji sieci koniecznym jest zastosowanie w miejscach oznaczonych 
na rysunku przekaźników kierunkowych, które będą ustawione do nadzorowania 
parametrów sieci po stronie odpowiadających im transformatorów. Przekaźniki te 
powinny być skoordynowane z przekaźnikami niekierunkowymi, R1 oraz R2, co zapewni 
rozróżniające działanie przekaźnika w sytuacji zwarcia. 
 
W tego typu zastosowaniach przekaźniki R3 oraz R4 mogą często wymagać 
niekierunkowych elementów nadprądowych zabezpieczających szynę zbiorczą 11kV, 
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w ramach uzupełnienia funkcji zabezpieczenia rezerwowego przekaźników 
nadprądowych wychodzących linii zasilających (R5). 
Stosując przekaźniki serii P145 w przytoczonych powyżej aplikacjach, należy stopień 
1 zabezpieczenia nadprądowego przekaźników R3 oraz R4 ustawić na niekierunkowy 
i stopniowany czasowo za pomocą odpowiedniej charakterystyki opóźnienia czasowego, 
względem stopnia przekaźnika R5. Stopień 2 może być zatem ustawiony jako 
kierunkowy, „patrzący” w stronę transformatora i pracujący na charakterystyce, która 
zapewnia prawidłową koordynację z R1 oraz R2. Dla stopnia 1 oraz 2 do wyboru są 
charakterystyki IDMT oraz DT, a kierunkowość tych stopni nadprądowych ustalana jest 

w komórce "> Kierunek". 

 
Uwaga: Zasady wyszczególnione wcześniej dla aplikacji z transformatorami 
zrównoleglonymi znajdują również pełne zastosowanie w przypadku zrównoleglonych 
zasilających linii beztransformatorowych. 

 
2.2.2 Pierścieniowe linie zasilające 

 

Typowa pierścieniowa linia zasilająca z zabezpieczeniem nadprądowym jest 
przedstawiona na Rysunku 4. 

 

 
 

Rysunek 4 Typowa sieć pierścieniowa z zabezpieczeniem nadprądowym 
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Podobnie, jak we wcześniejszym przypadku równoległych linii zasilających, można 
zauważyć, że prąd może przepływać w każdym kierunku, poprzez różne obszary 
przekaźnika. W związku z tym przekaźniki nadprądowe kierunkowe są ponownie 
wymagane, aby zapewnić rozróżniający układ zabezpieczający. 
Normalna procedura stopniowania przekaźników nadprądowych zabezpieczających 
obwody pierścienia polega na przerywaniu pierścienia w punkcie zasilania i stopniowaniu 
tychże przekaźników najpierw w kierunku zgodnym, a następnie przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara. Strzałki ukazane przy poszczególnych lokalizacjach przekaźników 
zabezpieczających na Rysunku 4 wskazują kierunek zadziałania poszczególnych 
urządzeń zgodny z kierunkiem przewodzenia (tj. podobnie jak dla równoległych linii 
zasilających, przekaźniki kierunkowe „patrzą” w stronę linii zasilającej, którą 
zabezpieczają). Rysunek 4 przedstawia typowe nastawy czasowe przekaźnika 
(zakładające zastosowanie koordynacji czasowo zależnej), na podstawie których można 
zauważyć, że wszelkie zwarcia na połączeniach międzystacyjnych są wyłączane 
dyskryminacyjnie przez przekaźniki na każdym z końców linii zasilającej. 
Ponownie, którykolwiek ze stopni zabezpieczenia nadprądowego może być 
skonfigurowany jako kierunkowy i koordynowany jak w opisanej wcześniej procedurze 
stopniowania, warto jednak zauważyć, że charakterystyki IDMT są dostępne jedynie dla 
dwóch pierwszych stopni. 
 

2.2.3 Wytyczne dotyczące konfiguracji 
  
Zastosowane nastawy prądowe dla kierunkowych urządzeń nadprądowych są zależne od 
danej aplikacji. 
 
W układzie równoległych linii zasilających prąd obciążenia płynie zawsze w kierunku 
niezadziałania. A zatem, nastawa prądowa przekaźnika może być mniejsza niż 

maksymalna obciążalność obwodu; zwykle wynosi to 50% wartości prądu n. 
 

Uwaga: Minimalna wartość nastawy możliwa do zastosowania musi 
uwzględniać parametry termiczne przekaźnika. Niektóre 
elektromechaniczne, kierunkowe przekaźniki nadprądowe mają 
wartości długotrwałych wytrzymałości zaledwie dwukrotnie 
większe od zastosowanej nastawy prądowej i tym samym, w ich 
przypadku, 50% wartości znamionowej jest minimalną nastawą, 
jaka może być zastosowana. W przypadku urządzeń P145, 
długotrwała wytrzymałość prądowa jest czterokrotnie większa 
od prądu znamionowego, a zatem można, w razie potrzeby, 
zastosować znacznie czulsze ustawienia. Jednak obowiązują 
ograniczenia minimalnego bezpiecznego ustawienia prądu, 
podczas stosowania zabezpieczenia nadprądowego 
kierunkowego po stronie odbiorczej równoległych linii 
zasilających. Minimalne ustawienia bezpieczne, zapewniające, 
że nie ma możliwości wystąpienia niechcianego wyłączenia 
podczas odłączania źródła zwarcia, są jak podane poniżej dla 
liniowego systemu obciążenia: 

 
Równoległe zasilające linie beztransformatorowe: 

Ustawienie > 50% przedzwarciowego prądu obciążenia,  

Równoległe zasilające linie transformatorowe: 

Ustawienie > 87% przedzwarciowego prądu obciążenia, 

Gdy powyższe ograniczenia dla nastaw zostaną pogwałcone, prawdopodobieństwo tego, 
że niezależne czasowo zabezpieczenie wystawi niepożądany sygnał wyzwolenia 
podczas wyłączania źródła zwarcia jest większe niż w przypadku zabezpieczenia 
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zależnego czasowo. 
W przypadkach nieuniknionego naruszenia powyższych ograniczeń, bezpieczeństwo 
fazowego zabezpieczenia zwarciowego może być uzyskane za pomocą przekaźników 
o logice wyzwolenia typu „2 z 3 zabezpieczeń kierunkowych”. 
 
W sieciach zasilających o układzie pierścieniowym, prąd obciążenia może płynąć w obu 
kierunkach przez miejsca instalacji przekaźników. A zatem nastawa prądowa musi być 
wyższa niż maksymalny prąd obciążenia, jak w przypadku standardowych aplikacji 
niekierunkowych. 
Wymagane nastawy kąta charakterystyki dla przekaźników kierunkowych będą się różnic 
w zależności od zastosowania. Zalecane nastawy kąta charakterystyki są następujące: 
 

 Linie zasilające beztransformatorowe lub aplikacje z punktem uziemiającym 

(źródłem kolejności zerowej) zlokalizowanym za przekaźnikiem - należy 

zastosować kąt RCA +30°, 

 Linie zasilające beztransformatorowe lub aplikacje z punktem uziemiającym 

(źródłem kolejności zerowej) zlokalizowanym przed przekaźnikiem - należy 

zastosować kąt RCA +45°. 

Z racji tego, że możliwe jest ustawienie RCA tak, by dokładnie współgrało z kątem 
zwarcia w instalacji, zalecamy zastosowanie się do powyższych wytycznych, gdyż 
ustawienia tu proponowane zapewnią satysfakcjonującą pracę i stabilność w szerokim 
zakresie warunków zachodzących w instalacji. 

 

 
2.3 Zabezpieczenie przeciążeniowe cieplne 

 
W celu zabezpieczenia przed pracą instalacji elektrycznej w temperaturze 
przekraczającej obliczeniowe maksimum można zastosować zabezpieczenie termiczne. 
Długotrwałe przeciążenie prądowe powoduje przegrzewanie, które może doprowadzić do 
przedwczesnego postarzenia izolacji lub, w ekstremalnych przypadkach, do jej 
uszkodzenia. 
Przekaźnik posiada prądowy model termiczny, korzystający z prądu obciążenia do 
modelowania nagrzewania oraz chłodzenia chronionej instalacji. Człon ten może być 
ustawiony na stopnie alarmowe i wyzwalające jednocześnie. 
 
Ciepło wytwarzane na elementach instalacji, takich jak kable lub transformator to straty 

rezystancyjne (2R x t). W związku z tym, nagrzewanie jest wprost proporcjonalne do 
kwadratu prądu. Charakterystyka cieplna czasowa używana w przekaźniku jest zatem 
oparta na kwadracie prądu, całkowanego w dziedzinie czasu. Przekaźnik automatycznie 
wprowadza do modelu cieplnego maksymalną wartość prądu fazowego. 
 
Zadaniem urządzeń jest praca ciągła przy temperaturze odpowiadającej pełnemu 
obciążeniu znamionowemu, w którym wygenerowane ciepło jest zbilansowane ciepłem 
rozpraszanym np. przez wypromieniowanie. 
 
Nadmierne obciążenie cieplne występuje, gdy przez pewien czas nastąpi przepływ prądu 
o natężeniu, które jest wyższe niż wartość znamionowa. Można wykazać, że temperatura 
w trakcie nagrzewania zmienia się wykładniczo wg stałych czasowych oraz że podobne 
wykładnicze obniżanie się temperatury następuje w trakcie chłodzenia. 
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2.3.1 Wytyczne dotyczące konfiguracji 

 
 

2.3.1.1 Charakterystyka z jedną stałą czasową  
 
Nastawa prądu obliczana jest w następujący sposób: 
Wyzwalanie cieplne = Dopuszczalne ciągłe obciążenie elementu instalacji/przekładnia 
PP. 
Typowe stałe czasowe podano w poniższych tabelach. Nastawa stałej czasowej 
1 przekaźnika, „Stała czasowa 1”, wyrażona jest w minutach. 
Kable powlekane ołowiem izolowane papierowo lub kable izolowane polietylenem, 
układane ponad ziemią lub w kanałach. Tabela przedstawia wartości w minutach, dla 
różnych napięć znamionowych kabli oraz przekrojów żył: 
 
 

CSA mm2 6 - 11 kV 22 kV 33 kV 66 kV 

25 – 50 10 15 40 – 

70 – 120 15 25 40 60 

150 25 40 40 60 

185 25 40 60 60 

240 40 40 60 60 

300 40 60 60 90 

 
Inne elementy instalacji: 
 

 Stała czasowa (minuty) Limity 

Transformatory typu 
suchego 

40 
60 - 90 

Napięcie znamionowe <400 
kVA 
Napięcie znamionowe 400 - 
800 kVA 

Reaktory z rdzeniem 
powietrznym 

40  

Baterie kondensatorów 10  

Linie napowietrzne 10 
Przekrój poprzeczny 100 
mm2 Cu lub 150 mm2 Al 

Szyny zbiorcze 60  
 
Alarm może być aktywowany po osiągnięciu stanu cieplnego odpowiadającego wartości 
procentowej progu wyzwalania. Typowe ustawienie może wynosić: "Alarm cieplny" = 
70% pojemności cieplnej. 
 

2.3.1.2 Charakterystyka z dwiema stałymi czasowymi  
 
Nastawa prądu obliczana jest w następujący sposób: 
Wyzwalanie cieplne = Dopuszczalne ciągłe obciążenie transformatora/przekładnia PP. 
Typowe stałe czasowe: 
 

 1 (minuta) 2 (minuty) Limity 

Transformator 
olejowy 

5 120 
Napięcie znamionowe 400 
- 1600 kVA 

 
Alarm może być aktywowany po osiągnięciu stanu cieplnego odpowiadającego wartości 
procentowej progu wyzwalania. Typowe ustawienie może wynosić: "Alarm cieplny" = 
70% pojemności cieplnej. 
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Uwaga: Cieplne stałe czasowe podane w powyższych tabelach 

odnoszą się wyłącznie do typowych przypadków. W celu 
uzyskania dokładnych informacji zawsze należy zwracać się do 
producenta instalacji. 

 
 

2.4 Zabezpieczenie ziemnozwarciowe 
 

Fakt, że oba człony zabezpieczenia EF1 oraz EF2 mogą być załączone w przekaźniku 
w tym samym momencie daje szereg korzyści praktycznych. Przykładowo, aplikacja 
z transformatorami zrównoleglonymi przedstawiona na  Rysunku 3 wymaga stosowania 
kierunkowego zabezpieczenia ziemnozwarciowego w lokalizacjach R3 oraz R4, 
zapewniającego zabezpieczenie rozróżniające. Jednakże, w celu zapewnienia 
rezerwowego zabezpieczenia transformatora, szyny zbiorczej oraz innych 
ziemnozwarciowych urządzeń zainstalowanych dalej w instalacji, powszechnie 
stosowane jest również ziemnozwarciowe zabezpieczenie rezerwowe (SBEF). Funkcja ta 
zrealizowana jest tradycyjnie poprzez oddzielny przekaźnik prądu zwarcia doziemnego, 
zasilany z pojedynczego przekładnika prądowego znajdującego się na połączeniu 
uziemiającym transformatora. Elementy ziemnozwarciowe EF1 ora EF2 przekaźnika 
P145 mogą być wykorzystane zarówno jako kierunkowe zabezpieczenia 
ziemnozwarciowe (DEF) jak i rezerwowe zabezpieczenia ziemnozwarciowe SBEF. 
 
W aplikacjach z rezystorem uziemiającym punkt zerowy (NER) użytym do ograniczania 
poziomów zwarć doziemnych do określonej wartości może dojść do sytuacji, w której łuk 
zwarciowy przeskoczy ten rezystor i dojedzie tym samym do gwałtownego wzrostu prądu 
zwarcia doziemnego. Z tego powodu właściwym może być stosowanie dwustopniowego 
zabezpieczenia SBEF. Pierwszy stopień powinien pracować na odpowiednich 
charakterystykach prądowo-czasowych, które będą skoordynowane z zainstalowanym w 
dalszej części instalacji zabezpieczeniem ziemnozwarciowym. Drugi stopień może mieć 
zatem wyższe ustawienie prądowe, ale zerową zwłokę, co zapewni szybkie wyłączanie 
zwarcia doziemnego które mogłoby być przyczynkiem do powstania łuku zwarciowego 
przeskakującego nad rezystorem NER. 
 
Pozostałe dwa stopnie mogą być zastosowane zgodnie z uznaniem klienta. 
 
Wcześniejsze przykłady, dotyczące linii zasilających transformatora, wykorzystują oba 
człony, zarówno EF1, jak i EF2. W standardowym zastosowaniu zasilania, wymagającym 
trójfazowego zabezpieczenia nadprądowego i ziemnozwarciowego, wymagany byłby 
wyłącznie jeden człon ziemnozwarciowy. Jeśli miałby być używany EF1, zastosowano by 
standardowe połączenie linii prądowych trójfazowych do wejść fazowych, podłączając 
wejście EF1 do ścieżki prądu szczątkowego. Jest to przedstawione na Rysunku 5 przy 
stosowaniu P141/2/3/5 oraz na Rysunku 6 dla P144. W takim zastosowaniu, EF2 należy 
wyłączyć poprzez menu. Opcjonalnie, wykorzystując człon EF2, nie będzie wymagane 
połączenie prądu szczątkowego PP. 
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Rysunek 5 P141/2/3/5 - trójfazowe zabezpieczenie nadprądowe 
i ziemnozwarciowe szczątkowe 

 

 
Rysunek 6 P144 - trójfazowe zabezpieczenie nadprądowe 

i ziemnozwarciowe szczątkowe 
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2.4.1 Czułe zabezpieczenie ziemnozwarciowe (SEF) 

 
Zabezpieczenie SEF podłączane jest zwykle do przekładnika prądowego o rdzeniu 
zrównoważonym (CBCT) zainstalowanego na trzech fazach kabla zasilającego. Należy 
jednak zwrócić uwagę na jego usytuowanie względem uziemienia ekranu kabla: Patrz 
rysunek 7 poniżej. 
 

 
 

Rysunek 7 Usytuowanie przekładników Ferrantiego 

 
Na schemacie pokazano, że jeżeli ekran kabla jest zakończony na dławiku 
i bezpośrednio uziemiony w tym punkcie, zwarcie na kablu (pomiędzy fazą i ekranem) nie 
będzie skutkować jakąkolwiek asymetrią na przekładniku Ferrantiego. Dlatego też, przed 
wykonaniem uziemienia, połączenie musi być poprowadzone z powrotem przez 
przekładnik Ferrantiego (CBCT) i uziemione po stronie linii zasilającej. To z kolei 
zapewnia prawidłowe działanie przekaźnika w stanie zwarcia doziemnego. 

 
2.5 Kierunkowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe (DEF) 

 
Podobnie jak stwierdzono w poprzednich rozdziałach, każdy z czterech stopni 
zabezpieczenia EF1, EF2 oraz SEF może być w razie potrzeby ustawiony na działanie 
kierunkowe. W konsekwencji, przy takim zastosowaniu kierunkowego zabezpieczenia 
nadprądowego, aby przekaźnik mógł zapewnić wymaganą polaryzację musi być zasilony 
odpowiednim napięciem. 
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2.5.1 Ogólne wytyczne dot. konfiguracji dla DEF sieci uziemionych 
 
Dla ustawień kąta charakterystyki przekaźnika (RCA) dla kierunkowego elementu 
nadprądowego podano wartość dodatnią. Przy zastosowaniu zabezpieczenia DEF 
szczątkowy prąd w warunkach zwarcia opóźnia się o pewien kąt względem napięcia 
polaryzującego. Tak więc dla aplikacji z zabezpieczeniem DEF wymagane jest ujemne 

ustawienie RCA. Ustawienia tego dokonuje się w komórce ">Kąt char." w odpowiednim 
menu zabezpieczenia ziemnozwarciowego. 
 
Poniższe ustawienia kąta są zalecane dla przekaźników spolaryzowanych napięciem 
szczątkowym: 
 
Instalacje z uziemieniem rezystancyjnym  = 0° 

Instalacje rozdzielcze (uziemione bezpośrednio) = –45°  

Instalacje przesyłowe (uziemione bezpośrednio) = –60° 

 

W przypadku polaryzacji przeciwną kolejnością faz, ustawienie RCA musi opierać się na 
kącie impedancji źródła NPS, podobnie rzecz się ma w przypadku polaryzacji 
szczątkowej. Typowe ustawienia to: 
 
Instalacje rozdzielcze –45° 

Instalacje przesyłowe –60° 

 
2.5.2 Zastosowanie dla sieci izolowanych 

 
Zalety mogą być widoczne przy zastosowaniu sieci izolowanych. Jednak nadal kluczowy 
jest fakt, że pozyskiwana jest informacja o wykrycu zwarcia. Nie jest to możliwe przy 
zastosowaniu standardowego, sterowanego prądowo zabezpieczenia 
ziemnozwarciowego. Jedną z możliwości detekcji zwarć jest wykorzystanie urządzenia 
nadprądowego szczątkowego. Taka funkcjonalność jest zawarta w przekaźnikach P145 
i jest opisana w sekcji 2.7. Jednak pełne rozróżnianie zwarć doziemnych w sieciach tego 
typu jest możliwe tylko przy użyciu czułego zabezpieczenia ziemnozwarciowego. Tego 
typu przekaźnik jest ustawiony na wykrywanie wypadkowej asymetrii prądów ładowania 
sieci, które występują podczas zwarć doziemnych. W związku z tym, dla takiego 
zastosowania konieczne jest wykorzystywanie przekładników Ferrantiego. 
Eliminuje to prawdopodobieństwo wystąpienia prądu rozpływowego, który może 
powstawać na skutek niewielkiego niedopasowania pomiędzy przekładnikami prądowymi 
połączonymi poszczególnych faz połączonymi w układ Holmgreena. Umożliwia to 
stosowanie niższej przekładni PP, tym samym ułatwiając uzyskanie wymaganej czułości 
zabezpieczenia. 
 
Rozpatrując rozprzestrzenianie się zwarcia w sieciach izolowanych dla zwarcia fazy C, na 
Rysunku 8 można zauważyć, że przekaźniki sprawnych linii zasilających wykrywają brak 
zbalansowania prądów linii. Jednak przekaźnik linii, na której wystąpiło zwarcie, wykrywa 

prąd ładowania z reszty układu (H1 i H2 dla tego przypadku), a jego prąd ładowania 

(H3) jest odrzucany. Wykres fazorowy, przedstawiony na Rysunku 9, opisuje dokładniej 
sytuację. 
 
Nawiązując do zamieszczonego wykresu fazorowego, można zauważyć, że zwarcie 
doziemne fazy C powoduje wzrost napięcia na sprawnych fazach o współczynnik √3. 

Prąd ładowania fazy A (a1), przewodzi wyprzedza wówczas napięcie fazowe wynikowe 
A o 90°. Podobnie, prąd ładowania fazy B wyprzedza wypadkowe napięcie Vb o 90°. 
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Rysunek 8 Rozpływ prądów w sieci izolowanej ze zwarciem na fazie C 

 
Rysunek 9 Wykres fazorowy dla sieci izolowanej ze zwarcie fazy C 
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Prąd asymetrii, wykryty przekładnikiem prądowym z rdzeniem niezrównoważonym na nie 
zwartych liniach zasilających może być odczytany jako prosta suma wektorowa prądów 

a1 oraz b1, której wynikiem jest prąd szczątkowy opóźniający się o dokładnie 90° 

względem napięcia polaryzacji (–3Vo). Jako, że napięcia faz nie zwartych wzrastają o 3, 

prądy ładujące tych trzech faz są również 3 raza większe niż ich wartości w stanie 

ustalonym. A zatem amplituda prądu szczątkowego R1 jest trzykrotnością wartości 
prądu ładującego fazy w stanie ustalonym. 
 
Na wykresie fazorowym pokazano, że prądy szczątkowe linii sprawnych i objętych 

zwarciem (odpowiednio R1 oraz R3) są w przeciwfazie. Do zapewnienia selektywnej 
ochrony ziemnozwarciowej może być stosowane zabezpieczenie kierunkowe. 
 
Jeżeli napięcie polaryzacji elementu, równe -3Vo, zostanie przesunięte o kąt wynoszący 
+90°, prąd szczątkowy wykrywany przez przekaźnik linii objętej zwarciem będzie leżeć 
wewnątrz obszaru zadziałania charakterystyki kierunkowej, a prąd sprawnych linii 
znajdzie się wewnątrz obszaru wstrzymania. 
 
Jak określono wcześniej, wymagana nastawa kąta charakterystyki dla zabezpieczenia 
SEF, gdy jest ono stosowane w sieciach izolowanych, wynosi +90°. Należy jednak 
zauważyć, że ustawienie zalecane odpowiada przekaźnikowi podłączonemu w taki 
sposób, że roboczy kierunek przepływu prądu jest od szyny źródła do linii zasilającej, jak 
miało by to miejsce dla przekaźnika w układzie uziemionym. Jednak jeżeli dla zadziałania 
ustawiono kierunek przewodzenia, taki, że prąd płynie od linii w kierunku szyny zbiorczej 
(co może stanowić standard w przypadku niektórych obiektów), wówczas wymagane 
będzie ustawienie kąta RCA wynoszące -90°. Poprawne podłączenie przekaźnika, 
umożliwiające pracę w ten sposób, jest przedstawione na schemacie podłączenia 
przekaźnika. 
 

Uwaga: Selektywność może być uzyskana bez konieczności stosowania 
kontroli kierunkowej. Jednakże, można to osiągnąć wyłącznie 
w przypadku, gdy możliwe jest ustawienie przekaźnika powyżej 
prądu ładowania chronionej linii oraz poniżej prądu ładowania 
dla pozostałej części sieci. 

 

2.5.3 Wytyczne dot. konfiguracji - sieci izolowane 
 
Jak pokazano wcześniej, prąd resztkowy wykrywany przez przekaźnik na zwartej linii jest 
równy sumie prądów wypływających z reszty sieci. Ponadto, sumowanie prądów 
ładowania dwóch sprawnych faz na każdej linii zasilającej daje całkowity prąd ładowania, 
którego wartość jest równa trzykrotności prądu fazowego. Zatem, całkowity prąd 
asymetryczny, wykryty przez przekaźnik, jest równy trzykrotności fazowego prądu 
ładowania pozostałej części sieci. Typowa nastawa przekaźnika może zatem wynosić 
30% tej wartości, tj. może być równa prądowi ładowania każdej fazy pozostałej części 
sieci. Z praktycznego punktu widzenia, wymagana nastawa może być należycie 
określona na miejscu, gdy możliwe będzie przyjęcie odpowiednich ustawień na podstawie 
uzyskanych wyników rzeczywistych. Wykorzystanie pomiaru inteligentnego przekaźników 
P145 i urządzeń rejestracji zwarć, może być pod tym względem użyteczne. 
 

2.5.4 Zastosowanie dla sieci uziemionej Petersen Coil 
 
Sieci elektroenergetyczne są zwykle uziemiane po to, by ograniczyć przejściowe 
nadnapięcia występujące przy zwarciach z występowaniem łuku elektrycznego oraz by 
pomagać w wykrywaniu i wyłączaniu zwarć doziemnych. Uziemienie redundancyjne ma 
zaletę w postaci ograniczania uszkodzeń instalacji na skutek zwarć doziemnych jak 
również ograniczania ryzyka wybuchu aparatury rozdzielczej, który to może być groźny 
dla personelu. Dodatkowo ogranicza różnice potencjałów dla przypadków dotknięcia lub 



P14x/EN OP/Ee6 Noty użytkowe 
 
(AP) 6 - 24 MiCOM P141, P142, P143, P144 & P145 
 
 

 
wejścia na znajdujące się pod napięciem elementy podstacji lub w pobliżu zwarcia 
doziemnego. 
 
Jeżeli do uziemiania sieci używane są urządzenia wysokoimpedancyjne lub system jest 
nieuziemiony, prąd zwarcia doziemnego będzie ograniczony, ale nadnapięcia stanu 
ustalonego oraz nieustalonego na fazach narażonych mogą być bardzo wysokie. 
W związku z tym, uziemienie o wysokiej impedancji jest używane wyłącznie dla sieci 
niskiego/średniego napięcia, gdzie nie jest zbyt kosztowne zapewnienie odpowiedniej 
izolacji, zapobiegającej przepięciom. Układy wysokiego napięcia normalnie są uziemione 
bezpośrednio lub przez niską impedancję. 
 
Jednym ze specjalnych sposobów zapewnienia wysokoimpedancyjnego uziemienia przy 
pomocy dławika, jest zastosowanie indukcyjnego uziemienia, którego reaktancja jest 
równa całkowitej reaktancji pojemnościowej sieci odniesionej względem ziemi przy 
częstotliwości sieciowej. Ten sposób nazywany jest uziemianiem przez cewkę Petersena 
lub uziemianiem przez cewkę rezonansową. W prawidłowo zestrojonej sieci, prąd zwarcia 
doziemnego w stanie ustalonym jest zerowy, tak więc zwarcia doziemne z łukiem 
elektrycznym stają się zwarciami samogaszącymi. Taka sieć, jeśli zostanie tak 
zaprojektowana, może pracować z jedną fazą zwartą przez długi okres, do momentu 
określenia i usunięcia zwarcia. 

 
Na rysunku 10 przedstawiono źródło uziemione poprzez cewkę Petersena, ze zwarciem 
doziemnym na fazie A. W takiej sytuacji można zauważyć, że dochodzi do przebicia na 
pojemności bocznikowej fazy A na skutek zwarcia. A zatem, jak widać z obliczeń, 
prawidłowo dobrana reaktancja cewki uziemiającej skutkuje zerowym prądem zwarcia 
doziemnego w stanie ustalonym. 
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Rysunek 10 Rozpływ prądu w sieci uziemionej poprzez cewkę Petersena 

 
Rysunek 11 przedstawia promieniową sieć rozdzielczą, ze źródłem uziemionym poprzez 
cewkę Petersena. Obecne są trzy wychodzące linie zasilające, z których na najniższej 
wystąpiło zwarcie doziemne na fazie C. 
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Rysunek 11 Rozpływ prądów podczas zwarcia doziemnego fazy C 

 
Rysunek 12 (a, b oraz c) przedstawia wykres wektorowy poprzedniego systemu, 
z założeniem, że jest on w pełni kompensowany (np. reaktancja cewki całkowicie 
dopasowana do pojemności układu), ponadto zakładając sytuację teoretyczną, że 
w cewce uziemienia lub kablach zasilających nie występuje rezystancja. 
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Rysunek 12 Przypadek teoretyczny - brak rezystancji w układzie XL lub XC 

 
Nawiązując do zamieszczonego wykresu wektorowego na Rysunku 12a, można 
zauważyć, że zwarcie doziemne fazy C powoduje wzrost napięcia na sprawnych fazach 

o współczynnik 3. Prady ładowania fazy A (a1, a2 oraz a3) wyprzedzają zatem 
wynikowe napięcie fazy A o 90°; podobnie sprawa się na w przypadku prądów ładowania 
fazy B oraz wynikowym napięciem Vb. 
 
Prąd asymetrii, wykryty przekładnikiem prądowym z rdzeniem niezrównoważonym na nie 

zwartych liniach zasilających może być odczytany jako suma wektorowa prądów a1 oraz 

b1, której wynikiem jest prąd szczątkowy opóźniający się o dokładnie 90° względem 
napięcia szczątkowego (Rysunek 12b). Jako, że napięcia faz nie zwartych wzrastają 

o 3, prądy ładujące tych trzech faz są również 3 raza większe niż ich wartości w stanie 

ustalonym. A zatem amplituda prądu szczątkowego R1 jest trzykrotnością wartości 
prądu ładującego fazy w stanie ustalonym. 

 
Uwaga: Rzeczywiste napięcie szczątkowe użyte na sygnał referencyjny 

dla kierunkowych przekaźników ziemnozwarciowych jest 
przesunięte w fazie o 180° i tym samym na wykresie 
wektorowym ukazane jest jako –3Vo. To przesunięcie fazowe 
jest automatycznie wprowadzane do przekaźników P145. 
 
W zwartej linii zasilającej prąd szczątkowy jest dodawany do 

prądu ładowania faz nie zwartych (H3), a sumaryczna wartość 

prądu wzrasta jeszcze dodatkowo o prąd zwarcia (F). 

Asymetria sieci jest więc równa L-H1-H2, co pokazano na 
Rysunku 12c. 
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Sytuację taką można lepiej objaśnić analizując dla takiego 
zwarcia sieć sekwencyjną kolejności zerowej. Pokazuje to rys. 
13. 

 

 
Rysunek 13 Sieć sekwencyjna kolejności zerowej z ukazanymi prądami 
szczątkowymi 
 
Porównując prądy szczątkowe występujące na nie zwartych oraz zwartych liniach 
zasilających (Rysunku 12b i 12c), można zauważyć, że prądy będą miały podobną 
amplitudę i fazę; a zatem niemożliwe będzie zastosowanie przekaźnika, który mógłby 
umożliwić rozróżnianie. 
 
Jednakże, jak wcześniej stwierdzono, założenie braku rezystancji cewki lub kabli 
zasilających jest całkowicie teoretyczne. Dlatego też dalsze rozważania należy odnieść 
do aplikacji praktycznych, w których element rezystancyjny nie będzie już pomijany. 
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Rysunek 14 Przypadek praktyczny - rezystancji w układzie XL lub XC 

 
Rysunek 14a ponownie przedstawia związek pomiędzy prądami pojemnościowymi, 
prądem cewki i napięciem szczątkowym. Widać, iż z racji występowania rezystancji 
w liniach zasilających, prądy ładujące faz nie zwartych wyprzedzają teraz odpowiadające 
im napięcia fazowe o mniej niż 90°. Podobnie, z racji występowania rezystancji w cewce 

uziemiającej skutkuje przesunięciem prądu L do kąta opóźniającego mniejszego niż 90°. 
Skutek tych niewielkich przesunięć kątowych jest widoczny na Rysunkach 14b i 14c. 
 
Prąd szczątkowy jest teraz przesunięty o ponad  90° względem napięcia polaryzującego 
dla nie zwartej linii zasilania, i o mniej niż 90° dla linii zwartej. W związku z tym, 
przekaźnik kierunkowy z ustawieniem kąta charakterystyki 0° (uwzględniając sygnał 
polaryzacji -3Vo) może być zastosowany dla zapewnienia rozróżniania, np. prąd 
szczątkowy sprawnej linii zasilającej będzie w sekcji ograniczenia charakterystyki, lecz 
prąd szczątkowy linii ze zwarciem znajdzie się w obszarze zadziałania - jak pokazano na 
schematach 13b i 13c. 
 
W sieciach rzeczywistych można zauważyć, że wartość rezystancji jest celowo 
rozpatrywana jako równoległa z cewką uziemiającą. Służy to dwóm celom: pierwszy to 
zwiększenie poziomu prądu zwarcia doziemnego do łatwiej wykrywanych poziomów, 
a drugi to zwiększenie przesunięcia kątowego pomiędzy sygnałami szczątkowymi w celu 
ułatwienia stosowania ochrony rozróżniającej. 
 
 

2.5.5 Zastosowania w sieciach kompensowanych 
 

2.5.5.1 Wymagania połączeń prądowych i napięciowych przekaźnika 
 
Odnosząc się do schematu zastosowania dla przekaźnika P145, powinien on być 
umieszczony tak, aby kierunek zadziałania naprzód był skierowany w dół do chronionej 
linii zasilającej (w kierunku od szyny), z ustawieniem RCA 0°. 

 
2.5.5.2 Obliczanie wymaganych ustawień przekaźnika 

 
Jak wcześniej pokazano, dla sieci całkowicie skompensowanych prąd resztkowy 
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wykrywany przez przekaźnik na zwartej linii jest równy prądowi płynącemu przez cewkę 
pomniejszonemu o sumę prądów wypływających z reszty sieci. Co więcej, podobnie jak 
określono w poprzedniej sekcji, dodatkowe nałożenie się prądów ładujących dwóch nie 
zwartych faz w każdej z linii zasilającej skutkuje sumarycznym prądem ładującym 
o amplitudzie trzykrotnie przewyższającej wartość fazową w stanie ustalonym. Tak więc 
w sieci całkowicie skompensowanej wykrywany przez przekaźnik prąd asymetrii jest 
równy trzykrotności prądu ładującego fazy obwodu zwartego. Typowe ustawienie 
przekaźnika może zatem zawierać się w granicach ok. 30% tej wartości, tj. być równe 
prądowi ładującemu fazy obwodu zwartego. W praktyce, dokładne ustawienia można 
określić na miejscu instalacji, na drodze doświadczalnej, poprzez zasymulowanie zwarcia 
i zaadoptowanie uzyskanych wyników. 
 
Należy zauważyć, że w większości przypadków sieć nie będzie całkowicie 
skompensowana i w rezultacie możliwy będzie przepływ niewielkiego prądu stanu 
ustalonego. Prąd szczątkowy rejestrowany przez przekaźnik na zwartej linii zasilającej 
może być zatem większy, co z kolei powoduje zwiększenie nacisku na fakt, ze nastawy 
przekaźnika powinny być oparte na rzeczywistych, zmierzonych w sposób praktyczny 
poziomach prądów, o ile to jest tylko możliwe. 
 

Powyższe stwierdzenie jest prawdziwe również odnośnie wymaganego ustawienia kąta 
charakterystyki przekaźnika (RCA). Jak wykazano, wymagane jest znamionowe 
ustawienie RCA na 0º. Jednakże, wymagane będzie dokładne dopasowanie tej nastawy 
w miejscu instalacji, by uzyskać w ten sposób ustawienie optymalne, zgodne 
z rzeczywistymi rezystancjami cewki oraz linii zasilającej. W tym kontekście znaczenie 
mają również obciążenie i parametry przekładnika prądowego. Skutkiem przepływu prądu 
magnesującego przekładnika prądowego będzie to, że prąd wyprzedzi napięcie w fazie. 
Z racji tego, że będzie to towarzyszyć zadziałaniu przekaźników zwartej linii zasilania, 
zmniejszony zostanie margines stabilności przekaźników linii nie zwartej. Kompromis 
można tu zatem osiągnąć poprzez dokładne dopasowanie kąta RCA. Jest to określane 
na stopniu 1 przekaźników P145. 

 
2.6 Strefowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe (REF) 

 
Prądy zwarciowe występujące w uzwojeniu lub zacisku transformatora mogą mieć 
amplitudę ograniczoną albo przez impedancję połączenia doziemnego, albo przez 
procentowy udział uzwojenia w danym zwarciu. Jak stwierdzono w sekcji 2.4., 
powszechną praktyką jest stosowanie rezerwowego zabezpieczenia ziemnozwarciowego 
zasilanego z pojedynczego przekładnika prądowego włączonego w połączenie 
uziemiające transformatora; zapewnia to zwłoczne zabezpieczenie na wypadek zwarcia 
uzwojenia lub zacisku transformatora. Z reguły, a szczególnie w przypadku 
transformatorów większych rozmiarów, uznawanie zabezpieczenia zwłocznego za 
wystarczające do wyłączania zwarć uzwojenia lub terminala jest niedopuszczalne, gdyż 
prowadzi do zwiększonego narażenia transformatora na uszkodzenia. Dlatego też 
powszechnie wymaga się stosowania szybkich zabezpieczeń reagujących na zwarcia 
fazowe i doziemne. Zastosowanie zabezpieczenia różnicowego na transformatorze może 
również spełnić te wymagania. Jednakże zwarcie doziemne na uzwojeniu DN, 
w szczególności te mniejszego poziomu, może nie zostać wykryte przez przekaźnik 
różnicowy, ponieważ mierzy on jedynie odpowiadający prąd strony GN. Dlatego też 
stosowane jest szybkie zabezpieczenie, które reaguje jedynie na zwarcia doziemne 
transformatora. Określa się je mianem strefowego, ograniczonego lub zrównoważonego 
zabezpieczenia ziemnozwarciowego (REF lub BEF). Termin BEF ma zastosowanie do 
zabezpieczenia zastosowanego dla uzwojenia połączonego w trójkąt. 
Stosując zabezpieczenie różnicowe typu REF należy zastosować odpowiednie środki, 
które zapewnią stabilność tego zabezpieczenia na zwarcia zewnętrzne, gwarantujące tym 
samym, że przekaźnik zadziała jedynie w wypadku zwarcia na uzwojeniu/połączeniach 
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transformatora. 
Najczęściej stosowane są dwa rozwiązania; adaptacyjne lub wysokoimpedancyjne. 
Technika adaptacji działa na zasadzie pomiaru przepływającego prądu skrośnego 
i zmianie czułości przekaźnika na podstawie tego pomiaru. Technika 
wysokoimpedancyjna gwarantuje odpowiednią impedancję obwodu przekaźnika, dzięki 
czemu napięcie różnicowe, jakie może pojawić się w przypadku zwarcia zewnętrznego 
jest mniejsze od napięcia potrzebnego do spowodowania przepływu prądu ustawionego 
w przekaźniku. 
Strefowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe w przekaźniku P145 może być 
skonfigurowane do pracy zarówno jako człon wysokiej impedancji, jak i adaptacyjny 
i poniższe sekcje opisują zastosowanie przekaźnika w każdym z trybów. 

 
Uwaga: Wysokoimpedancyjny człon REF przekaźnika dzieli to samo 

wejście PP z zabezpieczeniem SEF. Dlatego też możliwe jest 
wybranie tylko jednego z tych zabezpieczeń. Jednak człon 
niskiej impedancji REF nie używa tego samego wejścia SEF, 
więc może być wybrany jednocześnie. 

 
Uwaga: Wymagania PP dla strefowego zabezpieczenia 

ziemnozwarciowego są zawarte w sekcji 4. 

 
 

 

2.6.1 Adaptacyjne zabezpieczenie różnicowe 
 
Rysunek 15 przedstawia właściwe połączenia przekaźnika w przypadku, gdy przekaźnik 
P145 stosowany jest jako reagujące na prądy spoczynkowe zabezpieczenie REF. 
 

 
 

Rysunek 15 Połączenia przekładnika dla zabezpieczenia REF adaptacyjnego 
 
Jak widzimy na Rysunku 15, trzy przekładniki prądowe linii są podłączone do 
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przekładników trójfazowych w normalny sposób. Natomiast przekładnik obwodu 
neutralnego jest podłączony do wejścia EF1 przekładnika. Prądy te są wewnętrznie 
wykorzystywane do obliczania zarówno prądu spoczynkowego jak i różnicowego, które to 
są następnie wykorzystywane przez niskoimpedancyjne zabezpieczenie REF. Zaletą 
takiego sposobu połączenia jest to, że przekładniki na linii oraz obwodzie neutralnym nie 
są połączone w sposób rożnicowy, dzięki czemu przekładnik obwodu neutralnego może 
być wykorzystany również do wysterowania zabezpieczenia EF1 stanowiącego 
rezerwowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe. Dla zabezpieczeń wysokoimpedancyjnych 
wymagane jest również stosowanie zewnętrznych elementów, takich jak rezystory czy 
metrosile stabilizacyjne. 

 
2.6.2 Wytyczne dot. konfiguracji zabezpieczenia adaptacyjnego REF 

 
Jak widać na Rysunku 14, w obszarze działania (P14x/EN OP), dwa ustawienia prądu 
spoczynkowego są zapewnione dla charakterystyki REF P145. Poziom adaptacji k1 jest 

stosowany dla prądów do s2, jak normalnie ustala się prąd znamionowy przekładnika. k1 
powinno normalnie być ustawione na 0%, aby zapewnić optymalną czułość na zwarcia 
wewnętrzne. Jednakże, jeżeli w normalnych warunkach wystąpi jakiekolwiek 
niedopasowanie PP, wówczas wartość k1 może być odpowiednio zwiększona w celu 
skompensowania różnic. 

Adaptacja K2 jest stosowana dla prądów skrośnych większych niż s2 i typowo może 
mieć wartość 150%. 

 
 

2.6.3 Wytyczne dot. konfiguracji zabezpieczenia wysokoimpedacyjnego REF 
 
 Aby włączyć to zabezpieczenie, komórkę "Opcja czuł. E/F" należy ustawić na "Wys. 

Z REF". Jedyną widoczną wówczas komórką jest "REF>s", która może być ustawiona 
na wymaganą nastawę prądu różnicowego. Zazwyczaj będzie ona ustawiona tak, by 
uzyskać prąd zadziałania strony pierwotnej wynoszący albo 30% minimalnego prądu 
zwarcia doziemnego dla sieci z uziemieniem rezystancyjnym, albo na wartość pomiędzy 
10% a 60% prądu znamionowego w przypadku uziemienia bezpośredniego. 

Prąd zadziałania strony pierwotnej (op) jest funkcją przekładni przekładnika prądowego, 

prądu zadziałania przekaźnika (REF>s1), liczby przekładników prądowych połączonych 
równolegle z członem zabezpieczenia przekaźnika (n) oraz prądu magnesującego 

każdego przekładnika prądowego (e) przy napięciu stabilizacji (Vs). Powyższa zależność 
może być wyrażona na trzy sposoby: 
 
1. W celu określenia maksymalnego prądu magnesującego przekładnika 

prądowego, aby uzyskać określony prąd zadziałania strony pierwotnej 
z określonym prądem zadziałania przekaźnika: 

 

 
 
2. W celu określenia minimalnej nastawy prądu przekaźnika, aby uzyskać określony 

prąd zadziałania strony pierwotnej przy zadanym prądzie magnesującym 
przekładnika prądowego. 

 
 

 

3. Pierwotny prąd zadziałania zabezpieczenia dla określonego prądu zadziałania 
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przekaźnika i określonego poziomu prądu magnesującego można wyliczyć ze 
wzoru. 

 

zadz. = (przekładnia PP) x (REF > s + nc) 
 
W celu uzyskania wymaganego prądu zadziałania strony pierwotnej z wykorzystywanymi 

przekładnikami prądowymi, należy wybrać nastawę prądu (REF>s) dla 
wysokoimpedancyjnego zabezpieczenia, jak wyszczególniono w wyrażeniu(ii) powyżej. 
Nastawa rezystora stabilizującego (RST) musi być obliczone w następujący sposób, 
w którym nastawa ta jest funkcją wymaganej nastawy napięcia stabilizacji (Vs) oraz 

nastawy prądu przekaźnika (REF>s). 
 

 
 

 

Uwaga: W powyższym wzorze przyjęto, że obciążenie przekaźnika jest 
pomijalne. 

Możliwy do dostarczenia rezystor stabilizujący jest regulowany bezstopniowo do swej 
maksymalnej zadeklarowanej rezystancji. 
 

2.6.4 Zastosowanie nieliniowych rezystorów METROSIL 
 
Metrosile służą do ograniczania napięcia szczytowego wytwarzanego przez przekładniki 
prądowe w warunkach zwarcia wewnętrznego, do wartości niższej niż wartość izolacji 
przekładników prądowych, przekaźników oraz przewodów połączeniowych, których to 
izolacja wytrzymuje normalnie 3 kV pik napięcia. 
 
Do obliczania chwilowej wartości napięcia szczytowego, jakie może pojawić się podczas 
zwarcia wewnętrznego można zastosować poniższy wzór. Napięcie szczytowe 
wytwarzane podczas zwarcia wewnętrznego będzie funkcją napięcia punktu załamania 
przekładnika prądowego oraz napięcia spodziewanego, wytwarzanego w przypadku 
zwarcia wewnętrznego, gdy nie występuje nasycenie przekładnika prądowego. 
 

 
 

Gdzie:  

Vp = Napięcie szczytowe na PP w warunkach zwarcia wewnętrznego 

Vk = Napięcie punktu załamania przekładnika prądowego 

Vf = Maksymalne napięcie, jakie byłoby wytworzone, gdyby nie doszło do nasycenia PP 

'f = Maksymalny wtórny prąd zwarcia wewnętrznego 

Rct = Rezystancja uzwojenia wtórnego przekładnika prądowego 

RL = Maksymalny prąd obciążenia przewodu łączącego przekładnik prądowy 

z przekaźnikiem  

RST = Rezystor stabilizujący przekaźnika 

Gdy wartość wyliczona ze wzoru przewyższa 3000V, należy zastosować metrosile. Są 
one włączane w obwód przekaźnika i służą do bocznikowania wyjście prądu wtórnego 
przekładnika prądowego z przekaźnika, w celu zapobiegania bardzo wysokim napięciom 
wtórnym. 
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Metrosile są montowane na zewnątrz i mają postać pierścieniowych dysków. Ich 
charakterystyki działania wynikają ze wzoru: 
 

V = C0,25 

Gdzie:  

V = Chwilowe napięcie na nieliniowym rezystorze (metrosilu)  

C = Stała nieliniowego rezystora (metrosila) 

I = Chwilowy prąd przepływający przez rezystor nieliniowy (metrosil) 

 
Przy sinusoidalnym napięciu na metrosilu wartość skuteczna prądu będzie w przybliżeniu 
wynosiła 0,52 x prąd szczytowy. Wartość tego prądu można wyznaczyć w następujący 
sposób: 
 

 
Gdzie: Vs(rms) = wartość skuteczna (rms) napięcia sinusoidalnego na metrosilu. 
 
Spowodowane jest to tym, że przebieg prądu przepływającego przez metrosil nie jest 
sinusoidalny, ale poważnie zniekształcony. 
Aby zastosowanie nieliniowego rezystora (metrosila) przyniosło spodziewany efekt, jego 
charakterystyka powinna zapewniać spełnienie poniższych wymagań: 
 
1. Przy danej nastawie napięciowej przekaźnika prąd przepływający przez 

nieliniowy rezystor (metrosil) powinien być na tyle niski, na ile to możliwe, ale nie 
większy niż ok. 30mA rms w przypadku przekładników prądowych 1A, i ok. 
100mA rms w przypadku przekładników prądowych 5A. 
 

2. Przy maksymalnym prądzie wtórnym, nieliniowy rezystor (metrosil) powinien 
ograniczać napięcie do 1500V rms lub 2120V wartości szczytowej przez czas 
0,25 sekundy. Przy wyższych nastawach napięciowych przekaźnika nie zawsze 
jest możliwe ograniczenie napięcia zwarcia do 1500 V rms, tak więc może 
pojawić się konieczność tolerowania napięć wyższych. 
 

W poniższych tabelach zestawiono typowe rodzaje metrosili wymagane w zależności od 
prądu znamionowego przekaźnika, nastawy napięciowej zabezpieczenia REF itd. 
Metrosile dla przekaźników z PP 1 A 
 
Metrosile z przekładnikami prądowymi 1A zostały zaprojektowane tak, by pozwalały 
spełnić następujące ograniczenia: 
 
1. Przy danej nastawie napięciowej przekaźnika, prąd płynący przez Metrosil 

powinien być mniejszy niż 30mA rms. 
 

2. Przy maksymalnym prądzie wtórnym zwarcia wewnętrznego metrosil powinien 
w miarę możliwości ograniczać napięcie do 1500V rms. 

 
Metrosile zalecane zwykle do stosowania z PP 1 A zestawiono w poniższej tabeli: 
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Nastawa 
napięciowa 
przekaźnika 

Charakterystyka 
znamionowa 

Zalecany typ metrosila 

C β 
Przekaźnik 

jednopolowy 
Przekaźnik trójpolowy 

Do 125V rms 
125 do 300V rms 

450 
900 

0,25 
0,25 

600A/S1/S256 
600A/S1/S1088 

600A/S3/1/S802 
600A/S3/1/S1195 

 
Uwaga: Jednopolowe metrosile są zwykle dostarczane bez obejm 

montażowych, chyba że klient określi inaczej. 
 
Metrosile dla przekaźników z PP 5 A 
Tego typu metrosile zaprojektowano z myślą o spełnieniu następujących wymagań: 
 
1. Przy danej nastawie napięcia przekaźnika, prąd przepływający przez metrosil 

powinien być mniejszy niż 100mA rms (rzeczywiste prądy maksymalne 
przepuszczane przez urządzenia, wykazane poniżej ich opisów). 
 

2. Przy maksymalny wtórnym prądzie zwarcia wewnętrznego metrosil powinien 
ograniczać napięcie do 1500V rms przez czas 0,25 s. Przy wyższych nastawach 
przekaźnika ograniczanie napięcia zwarcia do 1500V rms nie jest możliwe, tym 
samym koniecznie jest tolerowanie wyższych napięć zwarciowych (wskazanych 
przez *, **, ***). 

 

3. Metrosile zalecane zwykle do stosowania z PP 5 A i jednopolowymi 
przekaźnikami wykazano w następującej tabeli: 

 

 
Wtórny prąd 

zwarcia 
wewnętrznego 

Zalecany typ metrosila 

Nastawa napięciowa przekaźnika 

A rms 
 

Do 200V rms 
 

250V rms 
 

275V rms 
 

300V rms 

 
50A 

600A/S1/S1213  
C = 540/640 
35mA rms 

600A/S1/S1214  
C = 670/800 
40mA rms 

600A/S1/S1214 
 C =670/800 
50mA rms 

600A/S1/S1223 
 C = 740/870* 
50mA rms 

 
100A 

600A/S2/P/S1217 
 C = 470/540 
70mA rms 

600A/S2/P/S1215 
C = 570/670 
75mA rms 

600A/S2/P/S1215 C 
=570/670 
100mA rms 

600A/S2/P/S1196 
 C =620/740* 
100mA rms 

 
150A 

600A/S3/P/S1219  
C = 430/500 
100mA rms 

600A/S3/P/S1220  
C = 520/620 
100mA rms 

600A/S3/P/S1221  
C = 570/670** 
100mA rms 

600A/S3/P/S1222 
C =620/740*** 
100mA rm 

 

Uwaga: *2400V szczyt. **2200V szczyt. ***2600V szczyt. 
 

W niektórych sytuacjach mogą być dopuszczalne konfiguracje jednodyskowe; 
szczegółowy opis zastosowań można uzyskać od Alstom Grid. 
 
Uwaga: 
 
1. Metrosile zalecane do stosowania z PP 5 A mogą być również stosowane 

z przekaźnikami trójpolowymi i mogą składać się z trzech jednopolowych 
urządzeń zamontowanych na tym samym stojaku, ale elektrycznie od siebie 
odizolowanych. Zamawiając tego typu urządzenie należy określić "typ metrosila 
trójpolowego", poprzedzony numerem referencyjnym typu jednopolowego. 
 

2. Istnieje możliwość dostarczenia metrosili do wyższych nastaw napięciowych 
przekaźników i wyższych prądów zwarciowych. 
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2.7 Zabezpieczenie nadnapięciowe szczątkowe (przesunięcie punktu neutralnego) 

 
W poprawnie działających trójfazowych instalacjach zasilających, wkład każdej z trzech 
faz do napięć doziemnych jest nominalnie zerowy, z racji tego, że wkład ten jest sumą 
trzech zrównoważonych wektorów przesuniętych względem siebie o 120° . Jednakże 
w momencie pojawienia się zwarcia doziemnego na instalacji strony pierwotnej, 
równowaga ta zostaje zakłócona i pojawiają się napięcia 'szczątkowe'. Może być ono 
zmierzone na przykład na zaciskach strony wtórnej przekładnika napięciowego, którego 
strona wtórna połączona jest w  „trójkąt otwarty” (połączenie V). 
 

Tak więc przekaźnik mierzący napięcie szczątkowe może być użyty do zabezpieczenia 
ziemnozwarciowego takiej instalacji. 

 
Uwaga: Należy przy tym zauważyć, że sytuacja ta powoduje wzrost 

napięcia punktu neutralnego w odniesieniu do ziemi , co jest 
powszechnie znane jako „przesuniecie napięcia punktu 
neutralnego” lub NVD. 

 

Na rysunku 16 i rysunku 17 przedstawiono napięcia szczątkowe powstające podczas 
zwarć doziemnych w sieciach elektroenergetycznych z uziemieniem bezpośrednim 
i impedancyjnym. 
 

 
Rysunek 16 Napięcie szczątkowe, układ uziemiony bezpośrednio 
 
Jak widać na rysunku 15, napięcie szczątkowe mierzone przez IED w sytuacji zwarcia 
doziemnego w sieci z uziemieniem bezpośrednim zależy wyłącznie od stosunku 
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impedancji źródła znajdującego się za przekaźnikiem do impedancji linii znajdującej się 
przed przekaźnikiem, aż do punktu zwarcia. W przypadku zwarć odległych, współczynnik 
Zs/Zl ma niewielką wartość i odpowiada mu niewielka wartość napięcia szczątkowego. 
W zależności od nastawy, taki przekaźnik zadziała wyłącznie w odpowiedzi na zwarcia 
w określonej odległości w obrębie sieci. Wartość napięcia szczątkowego generowane 
w sytuacji zwarcia doziemnego wyrażona jest równaniem ogólnym, widocznym Rysunku 
16. 
 

 
Rysunek 17 Napięcie szczątkowe, układ uziemiony rezystancyjnie 
 
Na rysunku 17 pokazano, że instalacje z uziemieniem impedancyjnym zawsze będą 
generowały stosunkowo duży poziom napięcia szczątkowego, gdyż impedancja źródła 
dla składowej zerowej obejmuje teraz impedancję uziemienia. Wynika z tego, że napięcie 
szczątkowe powstające w skutek zwarcia doziemnego w sieciach izolowanych będzie 
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miało możliwie najwyższą wartość (3 x napięcie fazowe), gdyż impedancja źródła dla 
składowej zerowej jest nieskończenie duża. 
 
Na podstawie wcześniejszych informacji można zauważyć, że wykrywanie szczątkowych 
nadnapięć jest alternatywną metodą wykrywania zwarć doziemnych, metodą, która nie 
wymaga mierzenia natężenia prądu. W szczególności może to być korzystne 
w wysokoimpedancyjnych uziemionych lub izolowanych instalacjach, w których 
stosowanie przekładników prądowych ze zrównoważonym rdzeniem na każdej z linii 
zasilających jest niepraktyczne lub nieekonomiczne. 
 
Należy zwrócić uwagę, iż w przypadku zastosowania zabezpieczenia nadnapięciowego 
szczątkowego, napięcie to będzie generowane w sytuacji zwarcia w dowolnym miejscu 
tej sekcji sieci, i dlatego też zabezpieczenie NVD musi być skoordynowane z innym 
zabezpieczeniem ziemnozwarciowym. 
 

Przekaźnik P145 wewnętrznie oblicza napięcie z trójfazowego wejścia napięciowego, 
które musi być dostarczone przez pięciordzeniowy lub trzy jednofazowe przekładniki 
napięciowe. Tego rodzaju układ przekładników napięciowych umożliwia przejści 
strumienia szczątkowego, a w konsekwencji umożliwia przekaźnikowi obliczenie 
wymaganego napięcia szczątkowego. Dodatkowo punkt gwiazdy strony pierwotnej 
przekładnika napięciowego musi być uziemiony. Trójrdzeniowy przekładnik napięciowy 
VT nie posiada połączenia dla strumienia szczątkowego, dlatego też jest nieodpowiedni 
do zasilania przekaźnika. 
 

2.7.1. Wytyczne dotyczące konfiguracji 
 
Nastawa napięcia zastosowana w zabezpieczeniach zależy od amplitudy napięcia 
szczątkowego, które jest spodziewane w warunkach zwarcia doziemnego. 
To z kolei zależy od zastosowanej metody uziemienia sieci i może być wyliczone 
z użyciem wzoru podanego wcześniej na rysunku 16 i rysunku 17. Należy dopilnować, 
nastawa przekaźnika była wyższa od jakiegokolwiek napięcia szczątkowego obecnego 
 w systemie. 

 
Uwaga: Dla pierwszego stopnia zabezpieczenia NVD dostępne są do wyboru 
charakterystyki IDMT, dzięki czemu zabezpieczenia zlokalizowane w różnych punktach 
sieci mogą być wzajemnie stopniowane czasowo. 
 

2.8 Zabezpieczenie podnapięciowe 
 
Niedomiar napięciowy może wystąpić w instalacji elektroenergetycznej z różnych 
powodów, część z nich jest następująca: 
 
• Zwiększone obciążenie instalacji. Zasadniczo pewne działania korygujące 

zostaną podjęte przez regulatory napięcia, takie jak układy automatycznej 
regulacji napięcia AVR czy też zaczepowe nastawniki przełączane pod 
obciążeniem, których zadaniem jest przywrócenie znamionowej wartości 
napięcia. Jeżeli urządzenia regulujące nie będą w stanie tego zrobić, wymaga 
się, by po odpowiednim czasie opóźnienia zadziałał przekaźnik podnapięciowy. 

 
• Zwarcia w instalacji elektroenergetycznej skutkują spadkiem napięcia na fazach 

w tym zwarciu uczestniczących. Proporcje wzrostu napięcia są ściśle zależne od 
rodzaju zwarcia, sposobu uziemienia instalacji oraz lokalizacji zwarcia względem 
umiejscowienia przekaźnika. Podobnie, dla uzyskania właściwego rozróżnienia 
kluczowa jest koordynacja z innymi zabezpieczającymi urządzeniami prądowymi 
i napięciowymi. 

 



Noty użytkowe P14x/EN OP/Ee6 
 
MiCOM P141, P142, P143, P144 & P145 (AP) 6- 39 
 
 

 
• Całkowita utrata napięcia szyny zbiorczej. Może być spowodowany zwarciem na 

dopływie lub na samej szynie zbiorczej. Skutkuje całkowitym odizolowaniem 
dopływu zasilania. W takiej sytuacji może być wymagane, by każdy z obwodów 
wychodzących był odizolowywany, by w momencie przywrócenia napięcia nie był 
podłączony żaden odbiór. Dlatego też może być wymagane automatyczne 
odcinanie linii zasilającej w momencie wykrycia całkowitej utraty napięcia. Można 
to osiągnąć stosując trójfazowy element podnapięciowy. 

 
• W przypadkach, w których wychodzące z szyny zbiorczej linie zasilające zasilają 

odbiory będące silnikami indukcyjnymi, zbyt duże przysiady napięcia zasilającego 
mogą spowodować utyk podłączonych silników. Dlatego też zabezpieczenie 
powinno reagować na spadki napięcia, które przekraczają zdefiniowany okres. 

 



Obie funkcje zabezpieczenia nadnapięciowego oraz podnapięciowego można znaleźć 
w menu przekaźnika "Ochrona napięciowa". Poniższa tabela pokazuje sekcję menu 
dotyczącą ochrony podnapięciowej, w tym dostępne zakresy ustawień i domyślne 
ustawienia fabryczne: 
 

2.8.1 Wytyczne dotyczące konfiguracji 
 
W przeważającej liczbie aplikacji nie jest wymagane, by zabezpieczenie podnapięciowe 
działało w warunkach zwarcia doziemnego instalacji. Jeżeli jednak jest inaczej, element 
ten należy ustawić w menu na działanie w oparciu o pomiar napięcia fazowego jako, że 
wielkość ta jest w mniejszym stopniu podatna na wpływ spadków napięć powodowanych 
zwarciami doziemnymi. 
Ustawienie wartości progowej napięcia zabezpieczenia podnapięciowego powinno mieć 
wartość mniejszą od skoków napięcia spodziewanych w warunkach normalnej pracy 
instalacji. Próg ten zależy od rozważanej instalacji, ale typowe skoki napięć dla 
prawidłowo działających instalacji mogą mieć wartość rzędu -10% napięcia 
znamionowego. 
Podobne uwagi odnoszą się do nastaw czasowych tego członu. A więc czas opóźnienia 
jest zależny od czasu, przez jaki instalacja jest w stanie wytrzymać obniżone napięcie. 
Jak wspomniano wcześniej, w przypadku obciążeń silnikowych, typowa nastawa 
czasowa może być rzędu 0,5 sekundy. 

 
 

2.9 Zabezpieczenie nadnapięciowe 
 
Jak omówiono, warunki, w których występuje spadek napięcia są stosunkowo 
powszechne, ponieważ są one związane z warunkami w których dochodzi do zwarcia itp. 
Niemniej jednak, warunki, w których występuje przepięcie są również możliwe i na ogół 
są związane z utratą obciążenia w taki sposób, jak opisano to poniżej. 
W momencie zrzutu obciążenia wzrasta amplituda napięcia zasilającego. Sytuacja ta 
zwykle będzie korygowana przez urządzenia regulacyjne, jak układy AVR czy też 
nastawniki zaczepowe przełączane pod obciążeniem. Jednakże, w przypadku, gdy 
urządzeniom tym nie uda się przywrócić prawidłowego napięcia instalacji, dojdzie do 
wystąpienia w niej nadmiaru napięciowego, który musi być usunięty, gdyż w innym 
wypadku może dojść do degradacji izolacji instalacji. Z tej przyczyny stosowane są 
zabezpieczenia nadnapięciowe z odpowiednią zwłoką czasową umożliwiającą 
regulatorowi podjęcie normalnych działań korygujących. 
Podczas zwarć doziemnych instalacji elektroenergetycznej może dojść do wzrostu 
napięcia w prawidłowo działających fazach. Idealną sytuacją jest taka, gdy instalacja 
zaprojektowana jest do wytrzymywania takich przepięć przez zdefiniowany okres. 
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2.9.1 Wytyczne dotyczące konfiguracji 

 
Dwa stopnie oraz odpowiadające im charakterystyki działania pozwalają na zastosowanie 
w przeróżnych aplikacjach: 

 Zastosowanie charakterystyki IDMT daje możliwość wydłużenia czasu opóźnienia 
dla przypadków, gdy nadmiar napięciowy jest niewielki, a mimo to skutkuje 
szybką reakcją zabezpieczenia, przewidzianą dla wysokich nadmiarów 
napięciowych. Ponieważ ustawienia napięciowe obu stopni są niezależne, drugi 
stopień można ustawić poniżej pierwszego, uzyskując w ten sposób w razie 
potrzeby zwłoczny stopień alarmowy. 

 Alternatywnie, jeżeli jest to preferowane rozwiązanie, oba stopnie można ustawić 
do pracy na charakterystyce niezależnej czasowo i skonfigurować tak, by 
zarówno dostarczały sygnał alarmowy jak i wyzwalający. 

 Jeżeli wymagany jest jedynie jeden stopień zabezpieczenia nadprądowego, lub 
gdy zabezpieczenie ma być jedynie elementem alarmującym, drugi ze stopni 
można wyłączyć w menu przekaźnika. 

Zabezpieczenie tego typu musi być skoordynowane ze wszystkimi pozostałymi 
przekaźnikami nadnapięciowymi zainstalowanymi w innych miejscach instalacji. 
Koordynacja ta powinna być przeprowadzona w podobny sposób, co stopniowanie 
urządzeń reagujących na natężenie prądu. 

 
2.10 Zabezpieczenie nadnapięciowe reagujące na składową przeciwną 

 
Prawidłowe fazowanie oraz zrównoważenie zasilania AC jest kluczowe w przypadkach, 
w których linia zasilająca zasila tablicę rozdzielczą, która to z kolei zasila urządzenie 
wirujące (np. silniki indukcyjne). Nieprawidłowa kolejność faz będzie skutkować tym, że 
wszystkie elementy wirujące maszyn podłączonych do tej instalacji zaczną obracać się 
w złym kierunku. W przypadku urządzeń, których działanie jest zależne do kolejności faz, 
takich jak windy oraz przenośniki taśmowe, taka sytuacja może być niedopuszczalna. 
Niezrównoważenie występujące na dopływie zasilającym będzie skutkowało 
wystąpieniem składowych kolejności przeciwnej (NPS) napięcia. W przypadku 
wystąpienia nieprawidłowej kolejności faz, napięcie zasilające będzie w 100% składać się 
ze składowej przeciwnej. 

 
2.10.1 Wytyczne dotyczące konfiguracji 

 
Ponieważ detekcja nieprawidłowej kolejności (rotacji) faz jest normalnie zagadnieniem 
najważniejszym (a nie pomniejsze niezrównoważenia), nie jest wymagana konfiguracja 
czułości zabezpieczenia. Ponadto, wymagane jest dopilnowanie, by ustawienie miało 
wartość wyższą niż jakakolwiek składowa przeciwna napięcia, której obecność może 
wynikać z niezrównoważeń w pomiarowym przekładniku napięciowy, tolerancji 
przekaźnika itp. Jako typowe ustawienie może być określone 15% napięcia 
znamionowego. 

 
Uwaga: Poziomy fali stojącej napięcia NPS (V2) będą wyświetlane 

w kolumnie „Pomiary 1" menu przekaźnika zatytułowanego „V2 
Wartość". Tak więc, jeżeli wymagane są ustawienia większej 
czułości można je wyznaczyć na etapie rozruchu kontrolując 
rzeczywisty poziom obecny w instalacji. 

 
Czas zadziałania elementu będzie silnie zależy od aplikacji, w której jest stosowany. 
Typowe ustawienie będzie zawierało się w granicach 5 s. 
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2.11 Zabezpieczenie nadprądowe reagujące na składową przeciwną (NPS) 

 
Przy stosowaniu tradycyjnego fazowego zabezpieczenia nadprądowego konieczne jest 
ustawianie elementów nadprądowych na wartości wyższe od prądu obciążenia 
maksymalnego, co ogranicza czułość tychże elementów. Większość układów 
zabezpieczających wykorzystuje również reagujący na prąd szczątkowy człon 
ziemnozwarciowy, który poprawia czułość na zwarcia doziemne. Jednakże część zwarć 
może nie zostać wykryta przez te układy. 
Wszelkie zwarcia niezrównoważone będą powodowały powstawanie składowej 
przeciwnej prądu o pewnej amplitudzie. Tak więc nadprądowy element zabezpieczający 
reagujący na składową przeciwną może wyłączać zarówno zwarcia międzyfazowe jak 
i doziemne fazowe. 
 

 Nadprądowe elementy zabezpieczające reagujące na składową przeciwną 
pozwalają uzyskać wyższą czułość na rezystancyjne  zwarcia 
międzyfazowe, na które mogą nie reagować fazowe elementy nadprądowe. 
 

 W niektórych przypadkach, z racji takiej a nie innej konfiguracji instalacji prądy 
szczątkowe mogą nie być wykrywane przez przekaźnik reagujący na zwarcia 
doziemne. Przykładowo, przekaźnik reagujący na zwarcia doziemne 
zastosowany po stronie transformatora połączonej w trójkąt nie jest w stanie 
wykryć zwarć doziemnych strony połączonej w gwiazdę. Jednakże składowa 
przeciwna prądu będzie obecna po obu stronach transformatora bez względu na 
rodzaj zwarcia oraz układ połączeń transformatora. A zatem, w celu zapewnienie 
zwłocznego zabezpieczenia rezerwowego reagującego na wszelkie nie 
wyłączone zwarcia niesymetryczne dalszej części instalacji można zastosować 
element nadprądowy reagujący na składową przeciwną. 

 

 W przypadku maszyn z częściami wirującymi zabezpieczanych bezpiecznikami, 
przepalenie/usunięcie bezpiecznika powoduje wytworzenie wysokiej składowej 
przeciwnej prądu. Jest to niebezpieczny stan dla maszyny, ze względu na efekty 
cieplne składowej ujemnej prądu, w związku z czym możliwe jest zastosowanie 
członu nadprądowego składowej ujemnej, aby zapewnić zapasowe 
zabezpieczenie dla przekaźników zabezpieczeń silnikowych. 

 
 Jego działanie może polegać na prostym alarmowaniu o obecności składowych 

przeciwnych prądu w instalacji. Po takim alarmie operatorzy instalacji mogą 
rozpocząć dochodzenie przyczyn niezrównoważenia. 

 
2.11.1 Wytyczne dotyczące konfiguracji 

 
2.11.1.1 Wartość progowa składowej przeciwnej prądu, ''2> Nastawa prądowa' 

 
Próg pobudzenia składową przeciwną prądu musi być ustawiony powyżej wartości 
składowej przeciwnej prądu, której obecność w instalacji związana jest z maksymalnym 
normalnym niezrównoważeniem obciążenia w instalacji. Można go ustawić na etapie 
rozruchu, wykorzystując do tego celu funkcję pomiarową przekaźnika, która pozwoli 
wyświetlić falę stojącą składowej przeciwnej prądu; ustawienie powinno być o co najmniej 
20% wyższe od tej wartości. 
 
W aplikacjach, które wymagają zadziałania członu reagującego na składową przeciwną 
NPS na określone, niewyłączone zwarcia niesymetryczne, z racji związanej z tym 
złożoności należy ustawienie wartości progowej sprecyzować w oparciu o indywidualną 
analizę zwarcia dla danej instalacji. Jednakże w celu zapewnienia zadziałania 
zabezpieczenia, pobudzenie prądowe powinno być ustawione ok. 20% poniżej 
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najniższego obliczonego udziału składowej przeciwnej prądu zwarciowego w określonym 
zwarciu dalekim. 

 
2.11.1.2 Zwłoka dla członu nadprądowego składowej fazowej przeciwnej, ‘2> Zwłoka czasowa’ 

 
Jak wspomniano wcześniej, prawidłowe określenie czasu opóźnienia dla tej funkcji jest 
kluczowe. Należy także zdawać sobie sprawę z tego, że człon ten jest stosowany głównie 
dla zapewnienia dodatkowego zabezpieczenia do innych urządzeń zabezpieczających 
lub do zapewnienia funkcji alarmowania. Dlatego też, w praktyce będzie mu przypisane 
duże opóźnienie czasowe. 
 
Należy dopilnować, by opóźnienie było większe niż czas zadziałania dowolnego 
zabezpieczenia (na minimalnym poziomie zwarcia) w systemie, które może reagować na 
zwarcia niesymetryczne, takie jak: 
 

 nadprądowe elementy fazowe, 

 elementy ziemnozwarciowe. 

 detektory przerwania przewodu, 

 zabezpieczenie termiczne reagujące na składową przeciwną. 

 
 

2.11.1.3 Ustalanie kierunkowości nadprądowego zabezpieczenia reagującego na składową 
przeciwną 
 
Tam, gdzie składowa przeciwna prądu może płynąć przez przekaźnik w różnych 
kierunkach, np. w przypadku instalacji pierścieniowych lub linii równoległych, należy 
zastosować kontrolę kierunkowości członu. 
Kierunkowość jest osiągana poprzez porównywanie kąta pomiędzy fazową składową 
kolejności przeciwnej napięcia a fazową składową kolejności przeciwnej prądu, a sam 
kierunek może być ustalony jako do przodu lub do tyłu. W celu zapewnienia optymalnych 

parametrów działania należy w opcji (2> Kąt char.) ustawić odpowiedni kąt 
charakterystyki. Ustawienie to powinno odpowiadać kątowi fazowemu składowej 
kolejności przeciwnej prądu względem odwróconej składowej kolejności przeciwnej 
napięcia (–V2) tak, by znajdowało w centrum charakterystyki kierunkowej. 

Kąt pomiędzy V2 a I2 w warunkach zwarcia jest bezpośrednio zależny od impedancji 
źródła składowej przeciwnej występującej w instalacji. Jednakże typowa konfiguracja tego 
elementu jest następująca: 
 

 Dla instalacji przesyłowej kąt RCA należy ustawić na -60° 

 Dla instalacji rozdzielczej kąt RCA należy ustawić na -45° 

Aby zadziałały kierunkowe elementy reagujące na składową przeciwną przekaźnik musi 
wykryć napięcie polaryzujące o wartości przekraczającej minimalną wartość progową, 

"2> V2pol Nastawa". Wielkość ta musi być ustawiona na wartość przekraczającą 
składową kolejności przeciwnej napięcia stanu ustalonego. Można ją wyznaczyć 
obserwując podczas rozruchu wskazania wartości składowej przeciwnej na przekaźniku. 
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2.12 Zabezpieczenie nadprądowe sterowane napięciowo (51V) 

 
Jak opisano w sekcji 2.1., przekaźniki nadprądowe są koordynowane przez system, 
dzięki czemu zapewniona jest praca kaskadowa. Oznacza to, że nieudane wyzwolenie 
wyłącznika po stronie zasilanej w odpowiedzi na zwarcie, czy to z powodu awarii 
urządzenia zabezpieczającego, czy też samego wyłącznika, powinno skutkować 
stopniowanym czasowo wyzwoleniem najbliższego wyłącznika po stronie zasilania. 
Jednakże, gdy długie linie zasilające są zabezpieczane przekaźnikami nadprądowymi, 
detekcja dalekich zwarć międzyfazowych może być kłopotliwa. Wynika to z faktu, że 
wzbudzenie prądowe członów nadprądowych musi być ustawione powyżej 
maksymalnego prądu obciążenia, ograniczając minimalną czułość członów. Jeżeli prąd 
rejestrowany przez lokalny przekaźnik w stanie zwarcia dalekiego jest mniejszy od 
ustawienia nadprądowego, do zwiększenia czułości przekaźnika na takie zwarcia może 
być użyty napięciowo sterowany element nadprądowy (VCO). W tym przypadku pojawi 
się obniżenie napięcia instalacji; może być wykorzystane do zredukowania poziomu 
pobudzenia zabezpieczenia nadprądowego. 

 
Uwaga: Nadprądowe przekaźniki zależne napięciowo są znacznie częściej stosowane do 
zabezpieczania generatorów z racji tego, że oferują odpowiednią czułość na zwarcia 
bliskie. Charakterystyka zwarciowa takiego zabezpieczenia musi być skoordynowana 
z zainstalowanymi w dalszej części instalacji przekaźnikami nadprądowymi czułymi na 
spadki natężenia prądu. Implikuje to tym samym zastosowanie zależnego napięciowo 
zabezpieczenia nadprądowego w przekaźniku P145 zainstalowanym na linii zasilającej 
wychodzącej ze stacji generatora, gdyż takie rozwiązanie może dać lepszą koordynację 
z przekaźnikiem VCO zależnym napięciowo zastosowanym na generatorze. Ustawienie 
w takiej aplikacji może być bezpośrednio zależne od ustawień przekaźnika generatora. 

 
2.12.1 Wytyczne dot. konfiguracji 

 
Parametr "VCO k Nastawa" powinien być ustawiony na tyle nisko, by umożliwić 
zadziałanie na dalekie zwarcia międzyfazowe, zwykle: 

 
 
Gdzie: 

f = minimalny prąd zwarciowy przewidywany w przypadku zwarcia dalekiego 

> = nastawa prądu fazowego dla członu ze sterowaniem VCO 

np. Jeżeli nastawa przekaźnika wynosi 160% n, a minimalny prąd zwarciowy dla zwarcia 

dalekiego to zaledwie 80% n, wtedy współczynnik k przyjmuje wartość: 

 

 

 
Nastawa progu napięciowego "VCO V< Nastawa" byłaby ustawiona poniżej najniższego 
napięcia, jakie może pojawić się w sieci w normalnych warunkach pracy, przy 
jednoczesnym zapewnieniu prawidłowej detekcji zwarcia dalekiego. 

 

2.13 Zabezpieczenie na wypadek usterki wyłącznika (CBF) 

 
Zaraz po powstaniu zwarcia zadziała jedno lub więcej zabezpieczeń i na wyłącznik(i) 
połączony(-e) ze zwartym obwodem wystawiony zostanie sygnał wyzwalający. 
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Zadziałanie wyłącznika jest niezwykle istotne dla odcięcia zwarcia i zapobiegnięcia 
uszkodzeniu/dalszym uszkodzeniom w instalacji elektrycznej. W przypadku instalacji 
przesyłowych/przesyłowych pośrednich wolne wyłączanie zwarcia może również zagrozić 
stabilności instalacji. Dlatego też powszechną praktyką jest instalowanie zabezpieczenia 
na wypadek uszkodzenia wyłącznika w celu monitorowania czy wyłącznik otworzył się 
w rozsądnym czasie. Jeżeli prąd zwarciowy nie zostanie przerwany po ustawionym 
czasie liczonym od otwarcia wyłącznika obwodu, zadziała zabezpieczenie na wypadek 
uszkodzenia wyłącznika (CBF). 
 

Działanie CBF może być wykorzystane do wstecznego wyzwalania wyłączników 
zainstalowanych od strony zasilania, zapewniając tym samym pewniejszą izolację zwarć. 
CBF może także resetować wszystkie wyjściowe zestyki uruchamiające, gwarantując 
usunięcie wszystkich blokad zabezpieczeń zainstalowanych dalej na linii. 
 

2.13.1 Mechanizmy resetowania timerów zabezpieczenia na wypadek usterki wyłącznika 
 
Do informowaniu o przerwaniu zwarcia lub prądu obciążenia przez bieguny wyłącznika, 
gdy taka informacja jest wymagana, powszechnie stosuje się niskonastawne elementy 
podprądowe przekaźników zabezpieczających. Obejmuje to następujące sytuacje: 
 

 Gdy pomocnicze zestyki wyłącznika są uszkodzone lub gdy nie można ich uznać 
za pewne źródło sygnału potwierdzającego wyzwolenie wyłącznika 
 

 Gdy wyłącznik próbował się otworzyć, ale się zablokował. Może to skutkować 
pojawieniem i utrzymywaniem się łuku elektrycznego pomiędzy stykami 
głównymi, a tym samym wniesieniem dodatkowej rezystancji łuku do ścieżki 
prądu zwarciowego. Z racji tego, że rezystancja ta w znacznym stopniu ogranicza 
prąd zwarcia, inicjujący element zabezpieczający może się zresetować. Tak więc 
reset tego elementu może być powodem błędnej informacji o pełnym otwarciu 
wyłącznika. 

 
W przypadku wszystkich funkcji zabezpieczających wyzwalanych prądowo, przekaźnik 

wykorzystuje działanie elementów podprądowych (<) do wykrywania czy wyzwolone 
zostały odpowiednie bieguny wyłącznika i czy nastąpił reset timera zabezpieczenia na 
wypadek usterki wyłącznika. Jednakże elementy podprądowe mogą w niektórych 
aplikacjach być zawodne w resetowaniu zabezpieczenia na wypadek usterki wyłącznika. 
Przykładowo: Gdy zabezpieczenie wyzwalane inaczej niż prądowo (np. zabezpieczenie 
pod-/nadczęstotliwościowe, pod-/nadnapięciowe), wartości pomiarowe uzyskuje 

z włączonego w linię przekładnika napięciowego. W takim wypadku, < zapewnia pewnie 
działającą metodę resetowania, jeżeli w zabezpieczanym obwodzie będzie zawsze płynął 
prąd obciążenia. Metodą pewniejszą może być detekcja odpadnięcia inicjującego 
elementu zabezpieczającego. 
 

 Gdy zabezpieczenie wyzwalane inaczej niż prądowo (np. zabezpieczenie pod-
/nadczęstotliwościowe, pod-/nadnapięciowe), wartości pomiarowe uzyskuje 
z przekładnika napięciowego włączonego w szynę zbiorczą. Powtórzmy, użycie 

zabezpieczenia < dotyczy przede wszystkim normalnie obciążonej linii 
zasilającej. Może być także tak, że wyłącznik nie usunie z szyny zbiorczej 
przyczyny inicjacji zabezpieczenia, tak więc może nie dojść do odpadnięcia 
członu zabezpieczającego. W takich przypadkach najlepszą metodą resetująca 
może być ta polegająca na stykach pomocniczych wyłącznika. 
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2.13.2 Typowe ustawienia 
 

2.13.2.1 Konfiguracja timera zabezpieczenia na wypadek usterki wyłącznika 
 
Typowa, nadająca się do zastosowania konfiguracja timera jest następująca: 
 

Mechanizm resetujący 
zabezpieczenia usterki 

wyłącznika 
Opóźnienie czasowe tBF 

Standardowe opóźnienie 2 
cyklowego wyłącznika 

 
Reset elementu 
inicjującego 

czas wyłączania dla wyłącznika 
CB + czas resetowania członu 
(maks.) + błąd w timerze tBF + 
margines bezpieczeństwa 

 
50 + 50 + 10 + 50 = 160 ms 

 
Wyłącznik CB otwarty 

czas otwierania / zamykania 
zestyków pomocniczych 
wyłącznika CB (maks.) + błąd w 
timerze tBF + margines 
bezpieczeństwa 

 
50 + 10 + 50 = 110 ms 

 
Człony podprądowe 

Czas wyłączania dla wyłącznika 
CB  +  element podprądowy 
(maks.) 
+ margines bezpieczeństwa 
czasu zadziałania 

 
50 + 25 + 50 = 125 ms 

 

 

Uwaga: Resetowanie zabezpieczenia CBF pociąga za sobą zadziałanie 
elementów podprądowych. W uznanych za najgorsze 
przypadkach, w których stosowane jest resetowanie członu 
podprądowego lub otwarcia wyłącznika, należy zachować 
i stosować nastawy czasowe członu podprądowego. 

 
Przykłady powyżej dotyczą bezpośredniego wyzwolenia 2 cyklowego wyłącznika. 
 

Uwaga: W aplikacjach z pomocniczymi przekaźnikami wyzwalającymi 
trzeba doliczyć od 10 do 15 ms na zadziałanie przekaźnika 
wyzwalającego. 

 
2.13.2.2 Ustawienia podprądowe zabezpieczenia na wypadek usterki wyłącznika 

 

Ustawienia fazowego zabezpieczenia podprądowego (<) musza być niższe od prądu 

obciążenia - dzięki temu zadziałanie < będzie wskazywało otwarcie bieguna wyłącznika. 

Typowe ustawienie dla linii napowietrznej lub obwodów kablowych wynosi 20% n, z 5% 

n wspólnym dla zabezpieczenia CBF generatora. 
 
Ustawienia czułego zabezpieczenia ziemnozwarciowego (SEF) oraz standardowego 
zabezpieczenia podprądowego ziemnozwarciowego muszą być niższe niż 
odpowiadające im ustawienie wyzwalania, zazwyczaj są one następujące: 
 

SEF< = (SEF> wył.)/2 

N< = (N> wył.)/2 

 

2.14 Detekcja przerwania ciągłości obwodu 
 
Większość zwarć w sieci elektroenergetycznej to zwarcia fazy z ziemią lub dwóch faz 
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z ziemią. Powstają one w konsekwencji wyładowań atmosferycznych i innych przepięć 
inicjujących przeskok ładunków elektrycznych. Opcjonalnie, mogą one wynikać z innych 
przyczyn, takich jak ptaki na liniach powietrznych lub uszkodzenia mechaniczne kabli, itp. 
Innym typem zwarcia niesymetrycznego występującym w sieci są zwarcia szeregowe lub 
na otwartym obwodzie. Mogą być następstwem uszkodzenia przewodów, 
nieprawidłowego działania rozdzielnicy jednofazowej lub działania bezpieczników. 
Zwarcia szeregowe nie spowodują wzrostu prądu fazowego w sieci i tym samym nie są 
w bezpośredni sposób wykrywane przez standardowe przekaźniki nadprądowe. 
Jednakże powodują one powstanie niezrównoważenia w postaci składowej przeciwnej 
prądu, która może być wykryta. 
 
Możliwe jest stosowanie przekaźnika nadprądowego reagującego na składową przeciwną 
do wykrywania powyższego warunku. Jednakże, w lekko obciążonych liniach, składowa 
przeciwna prądu będąca skutkiem zwarcia szeregowego może być bardzo zbliżona lub 
mniejsza niż w przypadku asymetrii powstającej w stanie ustalonym przy pełnym 
obciążeniu wynikającej z błędów PP, asymetrii obciążenia itp. Zatem zabezpieczenie 
reagujące na składową przeciwną prądu nie będzie działać w przypadku niskich 
poziomów obciążeń. 

 
 

2.14.1 Wytyczne dotyczące konfiguracji 
 
W przypadku przerwania ciągłości obwodu w sieciach elektrycznych z pojedynczym 
punktem uziemionym, nastąpi niewielki przepływ składowej zerowej prądu, a stosunek 

prądów 2/1, które przepływają przez obwód chroniony osiągnie wartość 100%. 
W przypadku instalacji elektrycznej uziemionej w kilku punktach (przyjmując równe 

impedancje w każdej sieci sekwencyjnej), stosunek 2/1 wyniesie 50%. 
 
W praktyce poziomy fali stojącej składowej kolejności przeciwnej prądu obecnej 
w instalacji determinują to ustawienie minimum. Można to określić na podstawie analizy 
instalacji lub wykorzystując na etapie rozruchu funkcje pomiarowe przekaźnika. Przy 
zastosowaniu drugiego sposobu ważne jest, by pomiary wykonane zostały przy 
maksymalnym obciążeniu instalacji, uzyska się w ten sposób pewność, że uwzględnione 
zostały wszystkie obciążenia jednofazowe. 

 
Uwaga: Do prawidłowego działania przekaźnika wymagana jest 

minimalna wartość wynosząca 8% składowej przeciwnej prądu. 
 
Biorąc pod uwagę możliwość zastosowania nastaw czułych, można się spodziewać, że 
zabezpieczenie zadziała w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek asymetrii w sieci (na 
przykład w trakcie jednopolowego cyklu SPZ). Z tego też powodu, niezbędny jest długi 
czas zwłoki w celu zapewnienia koordynacji z pozostałymi urządzeniami 
zabezpieczającymi. Typowe ustawienie zwłoki czasowej może wynosić 60 sekund. 
 
Poniższy przykład został zarejestrowany przez przekaźnik podczas uruchamiania; 

pełnego obciążenia = 500A 

2 = 50A 

 

dlatego też współczynnik spoczynkowy 2/1 wyrażony jest przez; 
 

2/1 = 50/500 = 0,1 
 
Jako, że 20% ustawienie uwzględnia tolerancje i odchyłki obciążenia, jest ustawieniem 
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stosowanym standardowo: A zatem nastawa 2/1 = 0.2 
 
W zastosowaniach dwuobwodowych (linia zrównoleglona) nastawa wynosząca 40% 
zapewni, że zabezpieczenie na wypadek przerwania ciągłości obwodu zadziała wyłącznie 
dla właściwego obwodu. Nastawa wynosząca 0,4 będzie skutkować brakiem pobudzenia 
w równoległym, sprawnym obwodzie. 

Ustawienie zwłoki czasowej 2/1 = 60 s pozwoli zapewnić odpowiedni czas na 
wyłączenie zwarcia międzyprzewodowego przez zabezpieczenia zwłoczne. 
 

2.15 Uruchamianie ze stanu zimnego 
 
Przy zamkniętym wyłączniku linii zasilającej, która zasila odbiornik elektryczny, prądy 
płynące przez pewien okres następujący zaraz po załączeniu zasilania mogą znacznie 
różnić się od stanu normalnego obciążenia. W rezultacie zastosowane nastawy 
nadprądowe mające zapewnić zabezpieczenie zwarciowe mogą nie być odpowiednie 
w tym okresie, ponieważ mogą działać nieprawidłowo. 
Logika uruchamiania ze stanu zimnego (CLP) zawarta w przekaźnikach P145 umożliwia 
albo blokowanie jednego lub kilku stopni zabezpieczenia nadprądowego przez określony 
czas lub, opcjonalnie, zwiększenie nastaw dla wybranych stopni. Dzięki temu ustawienia 
zabezpieczenia, poprzez ich automatyczne zwiększenie po zasileniu obwodu, mogą być 
bardziej dostosowane do profilu obciążenia. Logika CLP zapewnia tym samym stabilność 
i jednocześnie utrzymuje odpowiedni poziom zabezpieczenia na czas rozruchu. 

 
2.15.1 Obciążenia klimatyzacji/ogrzewania rezystywnego 

 
Gdy linia jest wykorzystywana do zasilania klimatyzacji lub rezystywnego ogrzewania, 
może następować konflikt pomiędzy 'stanem stabilnym' nastawy członu nadprądowego 
i wymaganiami podczas zasilania. Wynika to z tymczasowego wzrostu prądu obciążenia, 
który może wystąpić w tym okresie czasu. Logika CLP może być używana do zmiany 
stosowanych nastaw dla tego czasu. 
 

W tej sytuacji należy wybrać 'Uruchom' (dla opcji "> status"), co umożliwi sprowadzenie 
ustawień prądu tymczasowego i czasu. Nastawy te należy dobrać wg spodziewanego 
profilu obciążenia. Gdy nie ma konieczności zmieniania nastaw danego stopnia, 
ustawienia CLP należy zostawić dla wymaganego zabezpieczenia nadprądowego. 

 
 

Modyfikacja nastaw zabezpieczenia po krótkim zakłóceniu zasilania może nie być 
konieczna. W tym przypadku można zastosować odpowiednią nastawę timera tcold. 
Należy zauważyć, że nie ma możliwości zmiany żadnych ustawień kierunkowych 
w ramach logiki CLP. 
 

2.15.2 Zasilanie silników 
 
Z reguły linie zasilające silniki są chronione przez dedykowane zabezpieczenia silnikowe 
serii MiCOM. Jednakże, jeśli nie zastosowano specjalnego zabezpieczenia 
(prawdopodobnie z powodów ekonomicznych), wówczas logika CLP w P145 może być 
wykorzystana do odpowiedniej modyfikacji ustawień nadprądowych podczas rozruchu. 
Zależnie od wielkości i czasu prądu rozruchowego silnika, może wystarczyć proste 
blokowanie członów natychmiastowych lub, jeśli okres rozruchu jest długi, może również 
zajść konieczność zwiększenia ustawienia zabezpieczenia zwłocznego. Zastosowane 
więc może być również połączenie blokowania oraz zwiększenia nastaw czasowych 
odpowiednich stopni zabezpieczeń nadprądowych. Nastawy nadprądowe funkcji CLP 
w tym przypadku muszą być dobrane z odniesieniem do charakterystyki rozruchowej 
silnika. 



P14x/EN OP/Ee6 Noty użytkowe 
 
(AP) 6 - 48 MiCOM P141, P142, P143, P144 & P145 
 
 

 
Jak opisano wcześniej, logika CLP uwzględnia opcję blokowania lub zwiększania 
ustawień pierwszego stopnia standardowego zabezpieczenia ziemnozwarciowego. Może 
to być przydatne w sytuacjach, gdy dla silnika musi być zastosowane szybkie 
zabezpieczenie ziemnozwarciowe. Podczas stanu rozruchu silnika, z powodu 
niesymetrycznego nasycenia przekładnika prądowego może dojść do nieprawidłowego 
wyzwolenia członu ziemnozwarciowego. Jest to spowodowane wysokim prądem 
rozruchowym powodującym nasycanie jednego lub więcej prądowych przekładników 
liniowych, podłączonych do zabezpieczenia nadprądowego/ziemnozwarciowego. 
Wynikowa przejściowa niesymetria prądu linii wtórnej jest więc wykrywana poprzez 
podłączony w układzie gwiazdy człon ziemnozwarciowy. Z tej przyczyny normalną 
procedurą jest stosowanie nominalnej zwłoki dla danego członu lub używanie 
podłączonego szeregowo rezystora stabilizującego. 
Logika CLP może zostać wykorzystana do zredukowania czasów zadziałania lub nastaw 
prądowych członu ziemnozwarciowego w normalnych warunkach pracy. Tak więc dzięki 
tej logice wartości tych nastaw mogą być podniesione przed uruchomieniem silnika. 

 

2.15.3 Zabezpieczenie załączania przy zwarciu (SOTF) 
 
W niektórych przypadkach linii zasilających szybkie wyzwalanie może być pożądane, gdy 
na takiej linii zwarcie jest obecne już w momencie jej zasilania. Takie zwarcia mogą być 
np. pozostałością po niedokładnie usuniętej awarii na linii lub pozostawionymi 
połączeniami doziemiającymi po zakończeniu prac konserwacyjnych. W każdym z tych 
przypadków może być pożądane jak najszybsze wyłączenie zwarcia w krótkim czasie, 
a nie czekanie, gdy zostanie to wymuszone charakterystyką IDMT zabezpieczenia 
nadprądowego. 
Powyższa sytuacja może być rozwiązana przez logikę CLP. Wybrane stopnie 
nadprądowe/ziemnozwarciowe mogą być ustawione na zadziałanie szybkie przez 
określony czas mierzony od momentu zamknięcia wyłącznika na linii zasilającej (zwykle 
200 ms). A zatem osiągnięte zostanie błyskawiczne włączanie zwarć dla warunku 
przełączania w momencie wystąpienia zwarcia (SOTF). 
 

2.16 Blokowane zabezpieczenie nadprądowe 
 
Blokowane zabezpieczenie nadprądowe wykorzystuje styki uruchamiające dalszych 
przekaźników do blokowania wejść wcześnijszych przekaźników. Pozwala to zastosować 
identyczne ustawienia prądu oraz czasu na każdym przekaźniku danego układu, gdyż 
przekaźnik znajdujący się najbliżej zwarcia nie otrzymuje sygnału blokującego i przez to 
wyzwalany jest w sposób selektywny. Tym samym, ten rodzaj układu pozwala 
zredukować liczbę wymaganych stopni zabezpieczeń i w rezultacie czasów wyłączania 
zwarcia. 
Zasada działania blokowanego zabezpieczenia nadprądowego może być rozszerzona 
przez wprowadzenie szybkich członów nadprądowych na zasilających liniach 
dopływowych podstacji, które będą wówczas ustawione na blokowanie przez zestyki 
uruchamiające przekaźników zabezpieczających zasilających linii odpływowych. Człon 
szybki może być zatem wyzwalany w przypadku wystąpienia zwarcia na szynie zbiorczej. 
lecz, dzięki sygnałom blokującym, nie reaguje na zwarcia zewnętrznej linii zasilającej. 
Ten rodzaj układu zapewnia znacznie krótsze czasy wyłączania zwarcia w przypadku 
zwarć szyny zbiorczej niż miałoby to miejsce w przypadku konwencjonalnego 
stopniowanego czasowo zabezpieczenia nadprądowego. Dostępność licznych stopni 
nadprądowych i ziemnozwarciowych oznacza, że zapewniony jest również czas 
zapasowy stopniowanej ochrony nadprądowej. Pokazuje to Rysunek 18 oraz Rysunek 
19. 
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Rysunek 18 Prosty schemat blokowania szyny (jedno zasilanie) 
 

 
 

Rysunek 19 Prosty schemat blokowania szyny (jedno zasilanie) 
 
W celu uzyskania dalszych informacji na temach wykorzystywania układów 
z blokowanym zabezpieczeniem nadprądowym, prosimy o kontak z Alstom Grid. 

 
2.17 Zaawansowane zabezpieczenie podczęstotliwościowe 'f+t' [81U] 

 
Zmiany częstotliwości w systemie elektroenergetycznym są oznaką, iż bilans mocy 
między wytwarzaniem energii a obciążeniem został zakłócony. W szczególności, 
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obniżona częstotliwość sieci oznacza, że obciążenie sieci przekracza zdolność 
wytwórczą. Taka sytuacja może powstać przy rozdziale połączonych ze sobą sieci, gdy 
obciążenie, które występuje w jednej z podsieci przekracza wydajność generatorów tej 
podsieci. Zakłady przemysłowe, które są zależne od obiektów pokrywających część ich 
zapotrzebowań doświadczą warunków związanych z obniżoną częstotliwością, gdy linie 
doprowadzające zostaną utracone. 
 

Stan obniżonej częstotliwości przy napięciu znamionowym może powodować nadmierny 
strumień w generatorach i przekładnikach, a wiele rodzajów obciążeń przemysłowych ma 
ograniczone tolerancje częstotliwości pracy i prędkości, np. silniki synchroniczne. 
Długotrwała obniżona częstotliwość może mieć wpływ na stabilność systemu, a wszelkie 
kolejne zakłócenia mogą prowadzić do uszkodzenia urządzeń czułych na zmiany 
częstotliwości lub nawet zaników zasilania, jeśli stan zbyt niskiej częstotliwości nie 
zostanie odpowiednio szybko naprawiony. 
 
Ustawienia zabezpieczenia podczęstotliwościowego znajdują się w kolumnie menu “f+t 
[81U/81O]” przekaźnika. 
 

2.17.1 Wytyczne dot. konfiguracji 
 
W celu zminimalizowania wpływu podczęstotliwości na instalację możliwe jest 
zastosowanie dla zakładowych obciążeń wielostopniowego schematu ich odłączania, 
przy zachowaniu ustalonej priorytetyzacji oraz podziału obciążeń na grupy . W warunkach 
wystąpienia podczęstotliwości grupy obciążeń są odłączane sekwencyjnie, w zależności 
od poziomu podczęstotliwości, przy czym grupa o najwyższym priorytecie odłączana jest 
na końcu. 
Skuteczność każdego z etapów odłączania obciążeń zależy od tego, jaką część 
całkowitego niedoboru mocy ten etap reprezentuje. Jeżeli obciążenia odłączone w danym 
etapie są zbyt małe w porównaniu z niedoborem mocy głównego generatora, poprawa 
częstotliwości instalacji może być niezauważalna. Aspekt ten należy uwzględnić podczas 
definniowania grup obciążeń. 
 
Opóźnienie czasowe powinno zezwalać na występowanie krótkotrwałych przysiadów 
częstotliwości, jak również powinno zapewniać dostateczny czas na reakcję układów 
kontroli częstotliwości w instalacji. Jako, że zbyt długie opóźnienia czasowe mogą 
zachwiać stabilnością instalacji, wymagania te powinny być zrównoważone wymaganiem 
ochrony instalacji. Standardowo opóźnienie czasowe ustawiane jest na wartość od 5 do 
20 s. 
 

Poniżej przedstawiono przykład czterostopniowego schematu odłączania obciążeń dla 
sieci 50 Hz: 
 

Stopień Człon 
Nastawa częstotliwości 

[Hz] 
Nastawa czasu (s) 

1 Stopień 1(f+t) 49,0 20s 

2 Stopień 2(f+t) 48,6 20s 

3 Stopień 3(f+t) 48,2 10s 

4 Stopień 4(f+t) 47,8 10s 

 
Stosunkowo długie opóźnienia czasowe mają na celu zapewnienie odpowiedniego czasu 
na reakcję układów kontrolnych sieci i będą odpowiednie w sytuacji, w której spadek 
częstotliwości sieci jest powolny. W sytuacjach, w których oczekuje się szybkiego spadku 
częstotliwości, powyższy schemat odłączania obciążeń powinien być uzupełniony 
o detekcję prędkości zmian częstotliwości. 
Zestawy zabezpieczające generatorów w zakładzie mogą uwzględniać przekaźniki 
podczęstotliwościowe. Ustawienia wykonane na P140 powinny być skoordynowane 
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z przekaźnikami zabezpieczenia częstotliwościowego generatora. 
 

2.18 Zaawansowane zabezpieczenie naddczęstotliwościowe 'f+t' [81O] 
 
Nadczęstotliwościowy bieg generatora występuje wtedy, gdy moc mechaniczna podana 
na maszynę przekracza jej wyjściową moc elektryczną. Może się to zdarzyć, np. gdy 
w instalacji nastąpi nagły spadek obciążenia, spowodowany odłączeniem linii zasilającej 
biegnącej od zakładu do punktu odbiorczego. W warunkach tak nagłej zmiany regulator 
musi zareagować błyskawicznym zrównoważeniem mocy mechanicznej wydawanej 
i mocy elektrycznej oddawanej, innymi słowy musi przywrócić normalną częstotliwość. 
Zabezpieczenie nadczęstotliwościowe wymagane jest jako rezerwowe, na wypadek zbyt 
wolnej reakcji urządzeń kontrolujących częstotliwość. 
 
Ustawienia zabezpieczenia nadczęstotliwościowego znajdują się w kolumnie menu “f+t 
[81U/81O]” przekaźnika. 
 

2.18.1 Wytyczne dotyczące konfiguracji 
 
Stosując się do wymagań dotyczących zwarć w sieci oraz innych wymagań operacyjnych, 
możliwe jest uformowanie różnych podsystemów w obrębie sieci elektroenergetycznej, 
przy czym prawdopodobne jest, że podsystemy te będą narażone na  skutki związane 
z niesymetrycznością obciążenia. „Wyspy", na których dojdzie do sytuacji, w której moc 
generowana przekroczy moc istniejących odbiorów, będą narażone na wystąpienie 
nadczęstotliwości, tj. poziomu częstotliwości będącego funkcją wyrażonego w procentach 
nadmiaru mocy generowanej. Wiele przemysłowych odbiorów nie jest w stanie pracować 
przy wysokiej nadczęstotliwości, gdyż oddziałuje ona na prędkość roboczą silników. 
Element “f+t” przekaźnika MiCOM P140 może być odpowiednio skonfigurowany do 
wykrywania tego typu sytuacji. 
 
Poniżej przedstawiono przykład dwustopniowego zabezpieczenia 
nadczęstotliwościowego wykorzystującego 5 oraz 6 stopień członów “f+t”. Jednakże, 
należy mieć na uwadze, iż konfiguracja w przypadku rzeczywistej sieci zależy od 
maksymalnej częstotliwości, jaką urządzenie jest w stanie tolerować przez określony 
czas. 
 

Stopień Człon 
Nastawa częstotliwości 

[Hz] 
Nastawa czasu (s) 

1 Stopień 5(f+t) 50,5 30 

2 Stopień 6(f+t)   51,0 20 

 
Stosunkowo długie opóźnienia czasowe mają na celu zapewnienie odpowiedniego czasu 
na reakcję układów kontrolnych sieci i będą odpowiednie w sytuacji, w której wzrost 
częstotliwości sieci jest powolny. 
 
W sytuacjach, w których oczekuje się szybkiego wzrostu częstotliwości, powyższy 
schemat zabezpieczeń powinien być uzupełniony o detekcję prędkości zmian 
częstotliwości, którą można wykorzystać do dalszego podziału systemu. Na przykład, 
w instalacji przedstawionej na Rysunku 20, wytwarzanie energii na szynie SN jest 
dostosowane do obciążenia występującego na tej szynie, podczas gdy generatory 
połączone z szyną WN wytwarzają energię na potrzeby zakładu. Jeżeli połączenia 
z siecią zostaną przerwane, niezależny wytwórca energii zwiększy częstotliwość sieci. To 
tempo wzrostu może być wykorzystywane do odizolowania szyny SN od instalacji WN, 
jeśli jest taka możliwość. 
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Rysunek 20 Podział sieci elektroenergetycznej na podstawie pomiarów 
częstotliwości 
 
Poniższe tabele przedstawiają możliwe ustawienia, które mogą być wykorzystane do 
przyspieszenia procesu podziału systemu, jak opisano powyżej, w połączeniu z członem 
nadczęstotliwościowym: 
 

Stopień 

Człony częstotliwościowe 
„f+t [81U/81O]” 

Monitorowana częstotliwościowo detekcja 
prędkości zmian częstotliwości „f +df/dt 

[81RF]” 

Nastawa 
częstotliw
ości [Hz] 

Nastawa czasu 
(s) 

Nastawa 
częstotliwoś

ci [Hz] 

Nastawa prędkości zmian 
częstotliwości (Hz/s) 

1 50,5 30 50,5 1,0 

2 51 20 51 1,0 

 
Tabela 1 Typowe ustawienia dla nadczęstotliwości z nadzorem prędkości zmian 
częstotliwości 
 

Stopień 

Człony 
częstotliwościowe „f+t 
[81U/81O]” 

Detekcja średniej prędkości zmian 
częstotliwości „f+Df/Dt [81RAV]” 

Nastawa 
częstotli
wości 
[Hz] 

Nastawa 
czasu (s) 

Nastawa 
częstotliwośc
i [Hz] 

Nastawa różnic 
częstotliwości, 

Df [Hz] 

Okres 
czasu, Dt 

[s] 

1 50,5 30 50,5 0,5 0,5 

2 51 20 51 0,5 0,5 

 
Tabela 2 Zabezpieczenie nadczęstotliwościowe ze średnią prędkością zmian 
częstotliwości 
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Stopień 

Człony 
częstotliwościowe „f+t 

[81U/81O]” 

Człony detekcji prędkości zmian 
częstotliwości „df/dt+t [81R]” 

Nastawa 
częstotliw
ości [Hz] 

Nastawa 
czasu (s) 

Nastawa prędkości zmian 
częstotliwości (Hz/s) 

Nastawa 
czasu (s) 

1 50,5 30 3,0 0,5 

2 51 20 2,0 0,5 

 
Tabela 3 Zabezpieczenie nadczęstotliwościowe z niezależną prędkością zmian 
częstotliwości 
 

 

Zestawy zabezpieczające generatorów w zakładzie mogą uwzględniać przekaźniki 
nadczęstotliwościowe. Ustawienia wykonane na P140 powinny być skoordynowane 
z przekaźnikami zabezpieczenia częstotliwościowego generatora. 

 
2.19 Zaawansowane zabezpieczenie monitorowania częstotliwościowej detekcji 

prędkości zmian częstotliwości 'f +df/dt' [81RF] 
 
W sieci elektrycznej może wystąpić sytuacja, gdzie obciążenie asymetrii jest znaczne, co 
może prowadzić do względnie szybkich zmian częstotliwości. W takim przypadku, 
utrzymanie stabilności systemu jest uciążliwym zadaniem i wymaga szybkich czynności 
naprawczych. 
 
Odłączanie szybkozmiennych obciążeń nie może być realizowane przez sam system 
monitorowania częstotliwości układu, a prędkość zmian częstotliwości staje się równie 
istotnym parametrem. 
 
W poniższym układzie odłączania obciążeń w warunkach opadania częstotliwości, 
przyjmuje się, że poprzez odłączenie stopnia obciążenia, system może być 
ustabilizowany przy częstotliwości f2. W przypadku powolnego tempa spadku, stabilizację 
tą można uzyskać wykorzystując zabezpieczenie podczęstotliwościowe ustawione na 
częstotliwość f1, z odpowiednią zwłoką czasową. 
 
Jednakże, jeżeli deficyt związany z wytwarzaniem energii jest znaczny, częstotliwość 
będzie szybko maleć i możliwe jest, że zwłoka czasowa narzucona przez zabezpieczenie 
podczęstotliwościowe nie pozwoli na ustabilizowanie częstotliwości. W tym przypadku, 
możliwość przywrócenia parametrów sieci będzie zwiększona dzięki odłączeniu stopnia 
obciążenia na podstawie pomiaru prędkości zmian częstotliwości oraz poprzez 
pominięcie zwłoki czasowej. 
 



P14x/EN OP/Ee6 Noty użytkowe 
 
(AP) 6 - 54 MiCOM P141, P142, P143, P144 & P145 
 
 

 

 
 

Rysunek 21 Zaawansowana monitorowana częstotliwościowo detekcja prędkości 
zmian częstotliwości 
 
W monitorowanym częstotliwościowo członie prędkości zmian częstotliwości, 
podstawowy pomiar prędkości zmian częstotliwości jest nadzorowany przez dodatkowy 
pomiar. W takim przypadku, prędkość zmian częstotliwości ORAZ częstotliwość muszą 
przekroczyć wartości progowe, zanim wytworzony zostanie sygnał wyjściowy. 
Monitorowane częstotliwościowo zabezpieczenie prędkości zmian częstotliwości znajduje 
się w kolumnie “f+df/dt [81RF]” menu przekaźnika. 
 

2.19.1 Wytyczne dot. konfiguracji 
 
Zaleca się, by zabezpieczenie bazujące na monitorowaniu prędkości zmian częstotliwości 
(f+df/dt) było używane w połączeniu ze zwłocznym zabezpieczeniem częstotliwościowym 
(f+t). 
Czterostopniowy schemat szybkiego odłączania obciążeń może być skonfigurowany 
w sposób wskazany poniżej; należy zauważyć, że w każdym ze stopni, oba 
zabezpieczenia „f+t” oraz „f+df/dt” są aktywne. 
 

Stopień 

Człony częstotliwościowe 
„f+t [81U/81O]” 

Monitorowana częstotliwościowo detekcja 
prędkości zmian częstotliwości „f +df/dt 
[81RF]” 

Nastawa 
częstotliw
ości [Hz] 

Nastawa 
czasu (s) 

Nastawa 
częstotliwości 
[Hz] 

Nastawa prędkości zmian 
częstotliwości (Hz/s) 

1 49 20 49 1,0 

2 48,6 20 48,6 1,0 

3 48,2 10 48,2 1,0 

4 47,8 10 47,8 1,0 

 

Możliwe jest dodatkowe zwiększenie szybkości odciążania w przypadkach krytycznych, 
poprzez zmianę nastawy monitorowanego częstotliwościowo zabezpieczenia prędkości 
zmian częstotliwości. W przedstawionej poniżej konfiguracji, parametry częstotliwości dla 
członu “f+df/dt” ustawiono nieco powyżej nastaw częstotliwości zabezpieczenia “f+t”. 
Różnica umożliwi pomiar czasu przez przekaźnik, przyjmując ustawioną prędkość zmian 
częstotliwości i domyślne cykle uśredniania, o będzie skutkować wyzwoleniem dwóch 
członów w przybliżeniu dla tej samej wielkości częstotliwości. W ten sposób, scenariusze 
związane z wolnym oraz szybkim spadkiem częstotliwości są niezależnie monitorowane 
oraz optymalizowane bez kompromisów na rzecz bezpieczeństwa. 
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Stopień 

Człony częstotliwościowe 
„f+t [81U/81O]” 

Monitorowana częstotliwościowo detekcja 
prędkości zmian częstotliwości „f +df/dt 
[81RF]” 

Nastawa 
częstotliwości 
[Hz] 

Nastawa 
czasu (s) 

Nastawa 
częstotliwości 
[Hz] 

Nastawa prędkości zmian 
częstotliwości (Hz/s) 

1 49 20 49,2 1,0 

2 48,6 20 48,8 1,0 

3 48,2 10 48,4 1,0 

4 47,8 10 48,0 1,0 

 
 

2.20 Zaawansowane niezależne zabezpieczenie detekcji prędkości zmian częstotliwości 
'df/dt+t' [81R] 
 
Ten człon to prosty element monitorowania prędkości zmian częstotliwości i nie jest 
nadzorowany częstotliwościowo, jak człon “f+df/dt”. Jednak zawiera on licznik czasu, 
zapewniający działanie zwłoczne. Człon może być wykorzystywany do zapewnienia 
dodatkowej elastyczności schematu odciążania, podczas obchodzenia się ze znacznymi 
obciążeniami asymetrii. 
Jak wspomniano w innych sekcjach, dla stanów o bardzo dużych obciążeniach - może 
występować asymetria obciążeń, połączona z szybkim spadkiem częstotliwości układu. 
Odciążenie jednego lub dwóch stopni prawdopodobnie nie zatrzyma spadku 
częstotliwości, jeśli niezgodność jest zbyt duża. W takiej sytuacji zalecany jest człon, 
wykrywający szybki spadek częstotliwości i odpowiednie dopasowanie schematu 
odciążania. 
 

Ponieważ monitorowanie prędkości zmian częstotliwości jest niezależne od 
częstotliwości, element ten potrafi identyfikować zmiany częstotliwości występujące 
w pobliżu częstotliwości znamionowej, a tym samym zapewnia wczesne ostrzeganie 
operatora o narastającym problemie związanym z częstotliwością. Ponadto 
zabezpieczenie to może również być używane jako alarm ostrzegający operatorów 
o wyjątkowo dużych zmianach częstotliwości sieci. 
Zabezpieczenie prędkości zmian częstotliwości znajduje się w kolumnie “df/dt+t [81R]” 
menu przekaźnika. 
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2.20.1  Wytyczne dotyczące konfiguracji 

 
Konfiguracja tego zabezpieczenia powinna być przeprowadzana z należyta starannością, 
ponieważ nie jest ono nadzorowane przez nastawę częstotliwości. Ustawienie zwłoki 
czasowej lub zwiększenie liczby cykli uśredniania df/dt zapewnia stabilniejszą pracę 
członu, lecz należy uwzględnić utratę zdolności szybkiego wyzwolenia, ponieważ czas 
wyzwalania jest wydłużony. 
 

Najprawdopodobniej, zabezpieczenie to będzie wykorzystywane w połączeniu z innymi 
zabezpieczeniami częstotliwościowymi, które zapewnią schemat uwzględniający znaczne 
wahania częstotliwości. Przykładowy schemat przedstawiono poniżej: 
 

Stopień 

Człony 
częstotliwościowe 

„f+t [81U/81O]” 

Monitorowana częstotliwościowo detekcja 
prędkości zmian częstotliwości „f +df/dt 

[81RF]” 

Nastawa 
częstotliwości 

[Hz] 

Nastawa 
czasu 

(s) 

Nastawa 
częstotliwości 

[Hz] 

Nastawa prędkości 

zmian częstotliwości 

(Hz/s) 

1 49 20 49,2 1,0 

2 48,6 20 48,8 1,0 

3 48,2 10 48,4 1,0 

4 47,8 10 48,0 1,0 

5 - - - - 

Stopień 

Człony detekcji prędkości zmian 
częstotliwości „df/dt+t [81R]” 

 

Nastawa prędkości 
zmian częstotliwości 

(Hz/s) 

Nastawa czasu 
(s) 

1 - - 

2 - - 

3 -3,0 0,5 

4 -3,0 0,5 

5 -3,0 0,1 

 
W powyższym schemacie wyzwalanie ostatnich dwóch stopni jest przyspieszane dzięki 
wykorzystaniu niezależnej detekcji prędkości zmian częstotliwości. Jeżeli częstotliwość 
zaczyna spadać w szybkim tempie (w tym przypadku > 3Hz/s), wówczas stopień 3 oraz 4 
są rozłożone wokół częstotliwości 48,5Hz, co ma na celu poprawę stabilności instalacji. 
Stopień 5 zapewnia alarm i daje wyprzedzone ostrzeżenie, że sytuacja jest krytyczna 
i jeśli utrzymuje się, istnieje możliwość odciążenia wszystkich stopni. 
 
 

2.21 Zaawansowane zabezpieczenie średniej prędkości zmian częstotliwości ‘f+Df/Dt’ 
[81RAV] 
 
Ze względu na złożoną dynamikę sieci elektroenergetycznych, wahania częstotliwości 
w trakcie okresów związanych z niesymetrycznością obciążenia nie są zgodne z żadnymi 
regularnymi wzorcami i są wysoce nieliniowe. Pojawienie się oscylacji, gdy system będzie 
dążyć do zniwelowania niezrównoważenia, skutkuje wahaniami częstotliwości zazwyczaj 
rzędu 0,1 Hz do 1 Hz większymi w stosunku do normalnej zmiany częstotliwości. 
 

Oba człony prędkości zmian częstotliwości, omówione w sekcjach 2.3 i 2.4, wykorzystują 
pomiar "natychmiastowy" wartości “df/dt” na podstawie 3 cykli z filtracją, “ruchomą” 
techniką uśredniania. Ze względu na oscylacyjny charakter zmian częstotliwości, wartość 
chwilowa może czasami okazać się nie najlepszym odniesieniem, powodując 
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nieoczekiwane działania lub nadmierną stabilność. Z tego powodu przekaźniki P140 są 
wyposażone również w człon do monitorowania trendów zmian częstotliwości w dłuższym 
okresie czasu, dzięki czemu redukowany jest wpływ nieliniowości w systemie 
i zapewnione jest zwiększone bezpieczeństwo decyzji prędkości zmian częstotliwości. 
Używając członu uśrednionej prędkości zmian częstotliwości “f+Df/Dt”, gdy mierzona 
częstotliwość przekracza wartość progową nadzoru częstotliwości, uruchamiany jest 
licznik. Po zakończeniu czasu tego timera ∆t obliczona zostaje różnica częstotliwości ∆f 
i jeżeli przekroczy ona nastawę, wystawiany jest sygnał wyzwalania. 
 

 
Rysunek 22 Zaawansowana uśredniona detekcja prędkości zmian częstotliwości 
 

Po upływie czasu t, niezależnie od wyniku porównania, dalsze działanie członu jest 
blokowane do momentu powrotu częstotliwości do wartości powyżej progu nadzoru 
częstotliwości (lub poniżej, jeśli człon jest skonfigurowany do pracy 
nadczęstotliwościowej). 
 
Zabezpieczenie średniej prędkości zmian częstotliwości znajduje się w kolumnie “f+Df/Dt 
[81RAV]” menu przekaźnika. 
 

2.21.1 Wytyczne dotyczące konfiguracji 
 
Podobnie, jak dla pozostałych członów prędkości zmian częstotliwości, zaleca się, aby 
człon “f+Df/Dt” był wykorzystywany w połączeniu z członem “f+t”. Detekcja średniej 
prędkości zmian częstotliwości może być ustawiona na pomiar tempa zmian w krótkim 
okresie, wynoszącym zaledwie 20 ms (1 cykl przy 50 Hz) lub w stosunkowo długim 
okresie, sięgającym 2 s (100 cyklów przy 50 Hz). Przy ustawionym czasie Dt o wartości 
zbliżonej do dolnej granicy tego zakresu, zabezpieczenie to upodabnia się do 
monitorowanej częstotliwościowo detekcji prędkości zmian częstotliwości, “f+df/dt”. Przy 
dużej wartości nastawy Dt zabezpieczenie działa jak monitor przebiegu częstotliwości. 
Chociaż ten człon zabezpieczenia posiada szeroką gamę możliwych ustawień, zaleca 
się, by nastawa Dt była wyższa niż 100 ms w celu zapewnienia dokładności członu, jak 
opisano w P14x/EN TD. 
W poniższej tabeli przedstawiono możliwy do zastosowania czterostopniowy schemat 
odłączania obciążeń wykorzystujący detekcję średniej prędkości zmian częstotliwości: 
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Stopień 

Częstotliwość 
Człony „f+t [81U/81O]” 

Detekcja średniej prędkości zmian 
częstotliwości „f+Df/Dt [81RAV]” 

(f+t) 
Nastawa 

częstotliw
ości f (Hz) 

(f+t) Nastawa 
czasu t 
(sek.) 

(f+Df/Dt) 
Nastawa 

częstotliwości 
f (Hz) 

(f+Df/Dt) 
Nastawa różnicy 
częstotliwości Df 

(Hz) 

(f+Df/Dt) 
Przedział 

czasu Dt (s) 

1 49 20 49 0,5 0,5 

2 48,6 20 48,6 0,5 0,5 

3 48,2 10 48,2 0,5 0,5 

4 47,8 10 47,8 0,5 0,5 

 

W powyższym schemacie, szybsze decyzje związane z odciążaniem podejmowane są na 
podstawie monitorowania zmian częstotliwości powyżej 500 ms. W związku z tym 
wyzwolenie odbywa się wolniej, niż dla schematów z monitorowanym częstotliwościowo 
członem prędkości zmian (f+df/dt [81RF]), lecz dla takiego ustawienia różnica jest 
niewielka. W przypadku, gdy opóźnienie będzie stwarzać zagrożenie dla stabilności sieci, 
wówczas schemat można uzupełnić o niezależną nastawę częstotliwości „f” członu. 
W zależności od tego jak bardzo zwiększona zostanie ta wartość, częstotliwość, przy 
której nastąpi wyzwalanie zabezpieczenia “f+Df/Dt” również wzrośnie, w wyniku czego 
zmniejszona zostanie zwłoka czasowa odciążania przy poważniejszych wahaniach 
częstotliwości. Przykładowo, w przypadku konfiguracji pokazanej poniżej i przyjmując 
spadek średniej prędkości zmian częstotliwości, pierwszy stopień odciążania będzie 
wyzwalany w przybliżeniu 300 ms po osiągnięciu częstotliwości 49,0 Hz i przy 
częstotliwości wynoszącej w przybliżeniu 48,7 Hz. 
 

Stopień 

Częstotliwość 
Człony „f+t [81U/81O]” 

Detekcja średniej prędkości zmian 
częstotliwości „f+Df/Dt [81RAV]” 

(f+t) 
Nastawa 
częstotli
wości f 

(Hz) 

(f+t) Nastawa 
czasu t 
(sek.) 

(f+Df/Dt) 
Nastawa 

częstotliwoś
ci f (Hz) 

(f+Df/Dt) 
Nastawa 
różnicy 

częstotliwości 
Df (Hz) 

(f+Df/Dt) 
Przedział 

czasu Dt (s) 

1 49 20 49,2 0,5 0,5 s 

2 48,6 20 48,8 0,5 0,5 s 

3 48,2 10 48,4 0,5 0,5 s 

4 47,8 10 48,0 0,5 0,5 s 

 

 
2.22 Zaawansowane przywracanie obciążenia 

 
Celem odciążania jest stabilizacja częstotliwości systemu i przywrócenie obciążenia dla 
asymetrii, która spowodowała spadek częstotliwości. Wraz z odzyskaniem stabilności 
sieci oraz poprawą zdolności wytwórczych, przywracana jest do normalnych poziomów 
częstotliwość sieci, a po pewnym czasie, dla prawidłowo już funkcjonującej sieci można 
rozważyć ponowne przyłączenie do niej odbiorów. Jednakże ponowne przyłączanie 
odbiorów musi być przeprowadzane ostrożnie i systematycznie, by nie doszło do 
ponownego narażenia stabilności sieci. Należy zapewnić dokładne balansowanie, aby 
ograniczyć czas odłączenia obciążeń, lecz jednocześnie nie podłączać ponownie 
obciążeń, które spowodują natychmiastowy powrót problemu. 
 
W przypadku zakładów przemysłowych wytwarzających energię na potrzeby własne, 
przywracanie obciążenia powinno być powiązane ze zdolnością wytwórczą, gdyż 
podłączenie dodatkowego obciążenia, gdy wytwarzanie energii jest nadal 
niewystarczające, przyczyni się jedynie do spadku częstotliwości oraz konieczności 
dalszego odciążania. Jeżeli wewnątrzzakładowa zdolność wytwórcza jest 
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niewystarczająca, by sprostać wymaganym obciążeniom, wówczas przywracanie 
obciążenia powinno być połączone z przywracaniem zasilania na potrzeby własne. 
Ustawienie przywracania obciążenia znajduje się w kolumnie "Przywracanie 
obciążenia" menu przekaźnika. 
 

2.22.1 Wytyczne dotyczące konfiguracji 
 
Poniżej przedstawiono czterostopniowy schemat przywracania pojedynczej 
częstotliwości. Nastawę częstotliwości dobrano w taki sposób, by pomiędzy najwyższą 
częstotliwością odciążania (49.0 Hz z członów zabezpieczenia podczęstotliwościowego, 
patrz sekcja 2.1.1) oraz częstotliwością przywracania występowała dostateczna 
separacja zapobiegająca wszelkim możliwym przekłamaniom. Może być wybrana 
nastawa częstotliwości przywracania znajdująca się bliżej częstotliwości znamionowej, 
jeżeli częstotliwość pracy wynosząca 49,3 Hz jest niedopuszczalna. 

 
 
W
 
t
y
m
 
s
chemacie, zwłoki czasowe zapewniają, że najważniejsze obciążenia są ponownie 
podłączane (przy założeniu, że wyższe stopnie odnoszą się do najbardziej istotnych 
obciążeń). Sekwencyjne przywracanie obciążenia daje również szansę na utrzymanie 
stabilności systemu i zapobiegnie powracaniu problemów z częstotliwością. Ustawienia te 
są zależne od sieci; wyższa lub niższa nastawa może być wymagana w zależności od 
konkretnego zastosowania. 
 
Możliwe jest skonfigurowanie schematów przywracania obejmujących kilka 
częstotliwości. Umożliwia to szybsze przywracanie obciążeń, lecz niebezpieczeństwo 
nieprzerwanej pracy sieci przy częstotliwościach wykraczających poza częstotliwość 
znamionową musi być w tym przypadku rozpatrzone. Typowy schemat wykorzystujący 
dwie częstotliwości zilustrowano poniżej: 
 

Stopień 

Przywracanie 
Częst.: 

Nastawa 
częstotliwości 

przywracania [Hz] 

Zwłoka czasowa 
przywracania (s) 

Zwłoka czasowa 
wstrzymywania (s) 

1 49,5Hz 120 sek. 20 sek. 

2 49,5Hz 60 sek. 20 sek. 

3 49,0Hz 120 sek. 20 sek. 

4 49,0Hz 60 sek. 20 sek. 

 
W schemacie tym mogą również być używane zachodzące na siebie ustawienia czasu, 
lecz odstęp pomiędzy stopniami przywracania będzie funkcją wzorca przywracania 
częstotliwości. Skoordynowane czasowo przywracanie może być zagwarantowane 
wyłącznie dla tych stopni, które mają wspólną nastawę częstotliwości przywracania. 
 

2.23 EIA(RS)232 InterMiCOM (“MODEM InterMiCOM”) 
 
Nastawy do zaimplementowania w InterMiCOM zestawiono w dwóch kolumnach struktury 
menu przekaźnika. Pierwsza kolumna zatytułowana “INTERMICOM KOM.” zawiera 
wszystkie informacje potrzebne do skonfigurowania kanału komunikacyjnego, a także 

Stopień 
Nastawa 
częstotliwości 
przywracania [Hz] 

Zwłoka czasowa 
przywracania (s) 

Zwłoka czasowa 
wstrzymywania (s) 

1 49,3Hz 240 sek. 20 sek. 

2 49,3Hz 180 sek. 20 sek. 

3 49,3Hz 120 sek. 20 sek. 

4 49,3Hz 60 sek. 20 sek. 



P14x/EN OP/Ee6 Noty użytkowe 
 
(AP) 6 - 60 MiCOM P141, P142, P143, P144 & P145 
 
 

 
zawiera statystyki kanału i funkcje diagnostyczne. Druga kolumna “INTERMICOM 
KONF.” pozwala na wybranie formatu każdego sygnału i tryb jego odsyłania. 
Nastawy wymagane dla sygnalizacji InterMiCOM silnie zależą od tego, czy połączenie 
pomiędzy końcami układu jest połączeniem bezpośrednim, czy pośrednim 
(modem/multiplekser). 
 
Połączenia bezpośrednie należy wykonać przy pomocy przewodników metalicznych lub 
dedykowanego światłowodu, a najwyższa prędkość sygnalizowania może być ustawiona 
na 19200b/s. Dzięki tej prędkości transmisji, różnica w prędkości działania pomiędzy 
sygnałami bezpośrednimi, przyzwolenia i blokowania jest tak mała, że większość 
sygnalizacji bezpieczeństwa (wyzwalanie bezpośrednie) może być wybrana bez żadnych 
znaczących kompromisów na rzecz prędkości. W rezultacie, z racji tego, że bezpośrednia 
sygnalizacja wyzwalania międzysystemowego wymaga pełnej kontroli struktury ramki 
komunikatu i kontroli CRC, bezpieczniej jest ustawić tryb odsyłania "IM# Tryb awaryjny" 
na "Domyślny" (ustawienia domyślne) z minimalnym opóźnieniem zamierzonym IM# 
CzasSynchrRamki wynoszącym 10 ms. Innymi słowy, za każdym razem, gdy dwa 
kolejne komunikaty będą miały nieprawidłową strukturę, przekaźnik natychmiast powróci 
do wartości domyślnej do czasu otrzymania nowego prawidłowego komunikatu. 
 
W przypadku komunikacji bezpośredniej, nastawy, które należy zastosować, stają się 
bardziej zależne od danego zastosowania i medium transmisyjnego. Podobnie jak dla 
połączeń bezpośrednich, rozważyć należy wyłącznie najszybsze prędkości transmisji, ale 
trzeba mieć świadomość, że podniesie to koszty związane z wymaganym 
modemem/multiplekserem. Dodatkowo urządzenia pracujące przy tak wysokich 
prędkościach transmisji mogą być podatne na przeciążenia magistrali danych podczas 
okresów zakłóceń i w razie przerw w komunikacji mogą wymagać dłuższych okresów na 
przywrócenie synchronizacji. Oba te czynniki redukują efektywną prędkość transmisji 
i prowadzą do rekomendacji nastawy rzędu 9,6 kbit/s. Należy zauważyć, że wraz ze 
zmniejszaniem prędkości transmisji, komunikacja staje się pewniejsza i cechuje ją 
mniejsza liczba zakłóceń, ale całkowity czas przesyłania sygnału wydłuża się. 
 

Z racji tego, że prawdopodobieństwo wybrania mniejszych prędkości transmisji jest 
większe, wybór trybów sygnalizacji staje się istotny. Jednakże po ustaleniu trybu 
sygnalizacji konieczne jest rozważenie, co powinno się wydarzyć podczas okresów 
występowania zakłóceń, kiedy to może dojść do utraty struktury i zawartości komunikatu. 
Gdy wybrany został tryb "Blokowanie", jedynie mała część komunikatu jest 
wykorzystywana do sygnalizacji, co oznacza, że przy zaszumionym środowisku nadal 
mamy duże prawdopodobieństwo odebrania prawidłowego komunikatu. W takim 
przypadku zaleca się ustawienie IM# Tryb awaryjny na wartość domyślną Domyślne ze 
stosunkowo długim czasem synchronizacji ramki IM# CzasSynchrRamki. Typowe 
ustawienie domyślne Domyślne = 1 (substytut dla otrzymano sygnał blokowania) będzie 
z reguły stosowane jako przypisanie do schematów blokujących gwarantujące 
bezpieczeństwo w razie nieudanej transmisji. 
 
W przypadku wybrania trybu bezpośredniego wyzwalania międzysystemowego Bezp. 
międzysys., cała struktura komunikatu musi być prawidłowa i sprawdzona, by mogła 
posłużyć w celach sygnalizacji, co oznacza, że w mocno zaszumionych środowiskach 
szansa na odebranie prawidłowego komunikatu jest dość niewielka. W takim wypadku 
zaleca się ustawienie IM# Tryb awaryjny na wartość domyślną Domyślne z minimalną 
nastawą czasu synchronizacji ramki IM# CzasSynchrRamki, tj. za każdym odebranym 
nieprawidłowym komunikatem, InterMiCOM użyje ustawionej wartości domyślnej. Typowe 
ustawienie domyślne Domyślne = 0 (substytut dla NIE otrzymano sygnału wyzwolenia 
międzysystemowego) będzie z reguły stosowane jako przypisanie do schematów 
wyzwalania międzysystemowego, gwarantując bezpieczeństwo w razie nieudanej 
transmisji. 
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W przypadku wybrania trybu Przyzwolenie, szansa odebrania prawidłowego komunikatu 
plasuje się gdzieś pomiędzy prawdopodobieństwem dla trybu blokowania (Blokowanie), 
a prawdopodobieństwem dla trybu bezpośredniego wyzwolenia międzysystemowego 

(Bezp. międzysys.). W takim przypadku możliwe jest, że IM# Tryb awaryjny ustawiono 

na "Blokowane". W poniższej tabeli przedstawiono zalecane nastawy czasu 
synchronizacji ramki IM# CzasSynchrRamki dla różnych trybów sygnalizacji i prędkości 
transmisji: 
 

Szybkość 
transmisji 

danych 

Minimalna zalecana nastawa „IM# 
CzasSynchrRamki” Minimalna 

nastawa 
(ms) 

Maksymalna 
nastawa 

(ms) 
Tryb bezpośredniego 

wyzwalania 
międzysystemowego 

Tryb 
blokowania 

600 100 250 100 1500 

1200 50 130 50 1500 

2400 30 70 30 1500 

4800 20 40 20 1500 

9600 10 20 10 1500 

19200 10 10 10 1500 

 
Uwaga: Nie podano zalecanej nastawy dla trybu przyzwolenia, gdyż 

zakłada się, że zostanie wybrane działanie z blokowaniem. 
Jednakże, jeżeli wybrano tryb Domyślny, nastawa IM# 
CzasSynchrRamki powinna być ustawiona na wartość wyższą 
niż minimalne nastawy wyszczególnione poniżej. Jeżeli 
nastawa IM# CzasSynchRamki jest niższa niż minimalna 
nastawa wyszczególniona powyżej, istnieje niebezpieczeństwo, 
że przekaźnik zinterpretuje prawidłową zmianę w komunikacie 
jako komunikat uszkodzony. 

 
 

Dla alarmów nieprawidłowości w komunikacji zalecana jest nastawa 25%. 
 

2.24 Zabezpieczenie czułe mocowe 
 
Zabezpieczenie czułe mocowe to jednofazowy człon zabezpieczenia mocowego 
kontrolujący prąd i napięcie fazy A. Zabezpieczenie zapewnia wszystkie wymagane 
funkcje - Niedobór mocy czynnej, Moc wsteczna i Przekroczenie mocy, wraz z licznikiem 
czasu i blokadą bieguna martwego. 
 
Jeżeli w przypadku zabezpieczenia od mocy zwrotnej i niedoboru mocy do przodu 
zastosowane zostały nastawy, których wartość jest większa niż 3% Pn, błędy kąta 
fazowego przekładnika prądowego o odpowiedniej klasie ochronności nie będą 
skutkowały żadnym zagrożeniem dla prawidłowego działania lub zadziałania 
zabezpieczenia. Jednak jeżeli ustawienie czułego zabezpieczenia mocowego wynosi 
mniej niż 3%, zaleca się, aby wejście prądowe było sterowane przez prawidłowo 
obciążony przekładnik prądowy o klasie pomiarowej. 
 
Czułe zabezpieczenie mocowe posiada minimalną dokładność ustawienia 0,5% Pn, 
wykorzystując czuły pomiar prądu przekładnika In dla obliczania mocy aktywnej 
pojedynczej fazy. Zapewnia to kompensacje fazy w celu usunięcia błędów 
wprowadzonych przez przekładniki wejść pierwotnych. 
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2.25 Zabezpieczenie mocy z segregacją faz 

 
2.25.1 Zabezpieczenie niedoboru mocy czynnej 

 
Gdy podczas wytwarzania mocy zostanie wyzwolony wyłącznik łączący generator 
z siecią, obciążenie elektryczne generatora zostanie odcięte. Może to doprowadzić do 
nadobrotów generatora, jeżeli podawana moc mechaniczna nie zostanie szybko 
zredukowana. Turbo-alternatory z wirnikami o małej inercji nie mają dużej tolerancji na 
nadobroty. Para uwięziona w turbinie, odcięta na skutek zamknięcia zaworu w dalszej 
części instalacji może szybko doprowadzić do nadobrotów. Aby zredukować ryzyko 
uszkodzenia wskutek nadobrotów w takich układach, czasami wybiera się blokowanie 
wyzwalania mało pilnego wyłącznika z nastawą mocy mechanicznej podawanej za 
pomocą funkcji kontroli niedoboru mocy do przodu. Zapewnia to, że wyłącznik układu 
generatora jest otwarty wyłącznie, gdy moc wyjściowa jest wystarczająco niska, aby 
wystąpienie nadobrotów było mało prawdopodobne. Zwłoka wyzwalania elektrycznego, 
zanim moc wejściowa głównego napędu zostanie odcięta, może być uznana za 
wystarczającą, dla zabezpieczenia 'mało pilnego'. Dla 'pilnych' wyzwoleń nie należy 
stosować blokady niedoboru mocy czynnej. Przy niskim prawdopodobieństwu 'pilnego' 
wyzwolenia, istnieje ryzyko nadobrotów i należy liczyć się z możliwymi konsekwencjami. 
 
Zabezpieczenie przed niedoborem mocy do przodu można ustawić tak, aby uzależniało 
„mało pilne” wyzwalanie zabezpieczenia od warunków zapisanych w schemacie 
logicznym przekaźnika. Poprzez wykorzystanie zestyku można je również wykorzystać do 
zewnętrznego uzależnienia wyzwalania ręcznego. Zabezpieczenie od niedoboru mocy do 
przodu można wyłączyć, przy otwartym wyłączniku za pomocą logiki „bieguna martwego” 
dla zapobieżenia niepożądanym alarmom przekaźnika i wystawianiu flag. Zabezpieczenie 
od niedoboru mocy do przodu może zostać również wykorzystane jako zabezpieczenie 
przed utratą obciążenia, gdy maszyna pracuje jako „silnik”. Przykładowo, zabezpieczenie 
to może być wykorzystane do zabezpieczenia maszyny, która zaczyna pompowanie ze 
stanu suchego, lub aby zatrzymać silnik w przypadku awarii mechanicznego układu 
przenoszenia napędu. Typowym zastosowaniem jest zabezpieczenie generatorów 
w elektrowniach szczytowo-pompowych, gdzie konieczne jest zapobieganie sytuacjom, 
w których maszyna pracuje na sucho (nie zalana), co mogłoby spowodować uszkodzenie 
łopatek lub kawitację wirnika. 
 
 

2.25.2 Zabezpieczenie mocy wstecznej 
 
Zadaniem generatora jest dostarczanie mocy do instalacji elektroenergetycznej 
w warunkach normalnej pracy. Jeśli napęd główny generatora ulegnie awarii, generator 
podłączony równolegle z innym źródłem zasilania zacznie pracować 'silnikowo'. Ten 
wsteczny przepływ mocy, ze względu na utratę napędu głównego, może być wykryty 
przez człon mocy wstecznej 
Konsekwencje pracy silnikowej generatora i poziom mocy pobieranej z instalacji 
elektroenergetycznej zależą od rodzaju jego napędu. 
W niektórych zastosowaniach, poziom mocy wstecznej na skutek awarii napędu może 
być niestabilny. Może to nastąpić w przypadku awarii silnika Diesla. Aby zapobiec 
cyklicznemu pobudzaniu oraz resetowaniu głównego timera wyzwalania, 
a w konsekwencji brakowi wyzwalania, przewidziano nastawialną zwłokę czasową dla 
resetu. Opóźnienie musi być nastawione na czas dłuższy od okresu schodzenia mocy 
wstecznej poniżej nastawy. Tę nastawę trzeba uwzględnić ustawiając zwłokę czasową 
głównego timera wyzwalania. Należy również zauważyć że zwłoka kasowania dłuższa niż 
połowa okresu występowania jakichkolwiek kołysań mocy w sieci elektroenergetycznej 
może skutkować zadziałaniem zabezpieczenia od mocy wstecznej podczas kołysań. 
Zabezpieczenie mocy wstecznej może być również wykorzystywane do blokowania 
otwarcia wyłącznika zestawu generatora przez 'mało pilne' wyzwolenie. Dla niektórych 
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zastosowań blokady mocy wstecznej są preferowane względem blokad niedoboru mocy 
czynnej. 
 

2.25.3 Zabezpieczenie mocowe 
 
Zabezpieczenie mocowe może być wykorzystywane do wskazywania przeciążenia, jako 
zabezpieczenie zapasowe usterki regulatora i wyposażenia sterującego i należy je 
ustawić powyżej maksymalnej mocy znamionowej maszyny. 

 
 
 

3. ZASTOSOWANIE FUNKCJI NIEZABEZPIECZAJĄCYCH 
 

3.1 Trójfazowe samoczynne ponowne załączanie 
 
Analiza zwarć na dowolnej sieci napowietrznej wykazała, że 80 - 90% tych zwarć miało 
charakter przejściowy. 
Zwarcia przejściowe takie jak przeskoki iskry po izolatorze, ustępują same i nie powodują 
uszkodzeń. Tego typu zwarcia mogą być usunięte przez natychmiastowe wyzwolenie 
jednego lub kilku wyłączników, w celu izolowania zwarcia i nie występują ponownie po 
przywróceniu zasilania linii. Wyładowania atmosferyczne są najczęstszą przyczyną zwarć 
przejściowych, inne możliwe przyczyny to zwarcie przewodów oraz zrzucaniem 
elementów przez wiatr. Pozostałe 10 – 20% zwarć ma charakter półtrwały lub trwały. 
Zwarcie półtrwałe może być spowodowane przez małe gałęzie, które zawisły na linii 
zasilającej. Takie zakłócenie nie może być usunięte przez natychmiastowe wyzwolenie 
wyłącznika lecz może być usunięte poprzez spalenie w czasie ustawionym dla 
opóźnienia wyzwolenia. 
Do zwarć trwałych można zaliczyć uszkodzony przewód, transformator, zwarcia 
transformatorów, kabli lub zwarcia w maszynie. Muszą one być zlokalizowane i usunięte 
zanim zasilanie zostanie przywrócone. 
W przypadku większości zwarć, jeżeli linia, na której wystąpiło zwarcie zostanie 
natychmiast wyłączona, po czasie niezbędnym dla dejonizacji przestrzeni łukowej, 
wyłącznik zostanie ponownie włączony, co pozwoli na pomyślne przywrócenie napięcia. 
Układy SPZ wykorzystywane są do automatycznego ponawiania zamykania wyłącznika 
po określonym czasie, po tym jak został on otwarty na skutek zadziałania 
zabezpieczenia. Szczególne zastosowanie znajduje tam, gdzie częste są zwarcia 
chwilowe i półtrwałe. 
 

W sieciach rozdzielczych WN/SN automatyka SPZ jest głównie stosowana w przypadku 
linii zasilających sieci promieniowej, gdzie problemy ze stabilnością sieci zazwyczaj nie 
występują. Główne zalety, wynikające z samoczynnego ponownego załączania, można 
podsumować następująco: 
 

 Minimalizacja przerw w dostawie energii elektrycznej do odbiorców 
 

 Redukcja kosztów operacyjnych - mniejsza liczba roboczogodzin niezbędnych 
dla usunięcia uszkodzeń spowodowanych przez zwarcia jak również możliwość 
bezobsługowej pracy podstacji. Przy samoczynnym ponownym załączaniu 
możliwe jest używanie zabezpieczeń natychmiastowych, co oznacza krótszy 
okres trwania zwarcia, dzięki czemu ogranicza się możliwość uszkodzeń 
zwarciowych i zwarć trwałych 

 
Zastosowanie SPZ daje znaczące korzyści dla obwodów wykorzystujących 
zabezpieczenia ze stopniowaniem czasowym, poprzez użycie zabezpieczenia 
bezzwłocznego, które zapewnia pierwsze szybkie wyzwolenie. Przy szybkim wyzwoleniu 
czas utrzymania łuku elektrycznego powstałego na skutek zwarcia w linii napowietrznej, 
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jest ograniczony do minimum. W ten sposób zmniejszona została możliwość uszkodzenia 
linii, które to uszkodzenie mogłoby spowodować przekształcenie się zakłócenia 
przejściowego w trwałe. Zastosowanie szybkiego zabezpieczenia zapobiega przepalaniu 
się bezpieczników w obwodach odgałęzień linii i redukuje liczbę zabiegów 
konserwacyjnych wyłącznika poprzez eliminację nagrzewania podczas palenia się łuku, 
w trakcie usuwania zwarć przejściowych. 
Należy zauważyć, że jeżeli zabezpieczenie szybkie jest wykorzystywane wraz z SPZ, to 
układ taki jest zwykle tak skonfigurowany, by dochodziło do zablokowania 
zabezpieczenia szybkiego zaraz po jego wyzwoleniu. 
Dlatego też, jeżeli po ponowieniu zamknięcia okaże się, że zwarcie nadal istnieje, 
zabezpieczenie stopniowane czasowo zapewni wyzwalanie rozróżniające, realizowane 
przez bezpieczniki lub inne urządzenia zabezpieczające, pozwalające na wyizolowanie 
zwartej sekcji. Jednak dla pewnych zastosowań, gdzie większość zwarć jest przejściowa, 
czasem spotyka się rozwiązania zezwalające na więcej niż jedno szybkie wyzwolenie, 
zanim szybkie zabezpieczenie zostanie zablokowane. 
Pewne układy zezwalają na kilka cykli SPZ oraz wyzwoleń ze stopniowaniem czasowym 
po pierwszym szybkim wyzwoleniu. Takie podejście pozwala na wypalenie się i usunięcie 
zwarć półtrwałych. Pozwalają one również na działanie bezpieczników w liniach 
odgałęzionych, gdzie prąd zwarciowy ma niewielką wartość. 
W przypadku linii zasilających, które są częściowo napowietrzne a częściowo podziemne, 
decyzje dotyczące zastosowania automatyki SPZ powinny uwzględniać wszelkie znane 
dane, dotyczące częstotliwości występowania zakłóceń przejściowych. Jeśli znaczna 
liczba zwarć to zwarcia stałe, zalety stosowania SPZ są nieznaczne, w szczególności gdy 
samoczynne ponowne załączanie zwartego kabla może powodować dalsze uszkodzenia. 

 
 

3.1.1 Wytyczne dotyczące konfiguracji 
 

3.1.1.1 Liczba prób 
 

Nie ma ścisłej reguły definiującej liczbę cykli SPZ dla określonego zastosowania. 
Z reguły w sieciach SN stosuje się tylko dwa lub trzy cykle SPZ. 
Jednak w niektórych krajach, dla szczególnych zastosowań spotyka się się cztery cykle. 
Takie rozwiązanie ma taką zaletę, że końcowy czas przerwy może być wystarczająco 
długi, aby wyładowanie atmosferyczne zakończyło się przed ostatnim ponowieniem 
zamknięcia. Taka możliwość pozwala uniknąć zbędnych blokad dla kolejnych zwarć 
przemijających. 
 
Typowo, pierwsze wyzwolenie, a czasami również drugie, wynikają z zabezpieczenia 
natychmiastowego - ponieważ 80% to zwarcia przejściowe, kolejne wyłączenia będą 
zwłoczne, z wzrastającym czasem martwym, w celu eliminacji zwarć półtrwałych. 
 
Aby określić wymaganą liczbę prób należy uwzględnić następujące czynniki: 
 
Ważnym elementem jest zdolność wyłącznika do realizacji kilku kolejnych operacji 
wyłącz-załącz, szybko po sobie oraz wpływ tych operacji na okres trwałości wyłącznika. 
 
W obwodach przesyłowych sieci NN o wysokich prądach zwarciowych z reguły stosuje 
się jeden cykl, ze względu na uszkodzenia, jakie mogą powstać na skutek wielokrotnego 
cyklu SPZ, jeśli zwarcie ma charakter trwały. 
 

3.1.1.2 Nastawy czasu przerwy beznapięciowej 
 
Wybór nastawy czasu bardzo zależy od sieci elektroenergetycznej. Czynniki, które mogą 
mieć wpływ na wybór czasu przerwy beznapięciowej to: 
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• wymagania odnośnie do stabilność oraz synchronizmu, 
 
• udogodnienie obsługi, 
 
• Obciążenie 
 
• rodzaj wyłącznika, 
 
• czas dejonizacji zakłócenia, 
 
• czas resetowania zabezpieczenia. 
 
 

3.1.1.2 Wymagania odnośnie do stabilność oraz synchronizmu, 
 
Jeśli poziom przekazywania mocy danej linii zasilającej jest taki, że systemy na 
którymkolwiek końcu linii mogą szybko utracić synchronizm po wyłączeniu linii zasilania, 
zazwyczaj wymagane jest możliwie szybkie ponowne załączenie linii, aby uniknąć utraty 
synchronizmu. Taka procedura nazywana jest bardzo szybkim cyklem SPZ (HSAR). 
W takiej sytuacji nastawa przerwy beznapięciowej powinna być określona jako czas 
minimalny, konieczny do całkowitego rozładowania ścieżki zwarciowej i przywrócenia 
pełnego napięcia, zgodnie z ograniczeniami "minimalnego czasu martwego", 
wynikającymi z wyłącznika i zabezpieczenia (patrz poniżej). Typowe wartości czasu 
przerwy dla szybkiego cyklu SPZ wynoszą od 0,3 do 0,5 sekund. 
 
W ściśle połączonych sieciach przesyłowych, gdzie alternatywne drogi przesyłu mocy 
utrzymują zwykle sieć w synchronizmie, nawet jeżeli określona linia przesyłowa zostanie 
przerwana, lub też w przypadku sieci promieniowej, gdzie problemy ze stabilnością 
systemu występują rzadko, często zaleca się pozostawić linię otwartą na kilka sekund po 
usunięciu zwarcia. Pozwala to na stabilizację sieci i zredukowanie wstrząsu w sieci na 
skutek ponownego zamknięcia. Nazywane jest to powolnym lub zwłocznym cyklem SPZ 
(DAR). Nastawa czasu przerwy dla DAR jest często wybierana tak, by ułatwiała obsługę 
sieci (patrz poniżej). 

 
 

3.1.1.3.1 Udogodnienie obsługi 
 
W przypadku gdy szybki cykl SPZ (HSPZ) nie jest wymagany, ustawienie czasu przerwy 
dla pierwszej próby zamknięcia następującej po zwarciu nie jest niezbędne. Czas ten 
powinien być wystarczająco długi, aby zwarcie przejściowe zostało usunięte, ale 
wystarczająco krótki, aby nie spowodował poważnych niedogodności dla odbiorców 
dotkniętych utratą zasilania. Nastawa ta zależy od doświadczenia związanego 
z eksploatacją określonej linii zasilającej. 
 
Typowe nastawy czasu przerwy dla pierwszego cyklu dla sieci rozdzielczych 11 kV 
wynoszą 5-10 sekund. W sytuacjach, gdzie na jednym słupie prowadzone są dwa 
obwody równoległe biegnące z jednej stacji, często wartości czasu przerwy są ustawiane 
schodkowo, np. jeden na 5 s a drugi na 10 s, co sprawia, że po zwarciu odczuwalnym na 
obu obwodach wyłączniki nie zamkną się jednocześnie. 
 
W przypadku wielokrotnego cyklu SPZ, czas przerwy dla drugiego i kolejnego cyklu są 
z reguły dłuższe niż w przypadku pierwszego cyklu; ma to zapewnić czas potrzebny na 
wypalenie zwarcia półtrwałego oraz na zazbrojenie wyłącznika. Typowe czasy przerwy 
dla drugiego i trzeciego cyklu wynoszą odpowiednio 30 oraz 60 sekund. 
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3.1.1.3.2 Wymagania dot. obciążenia 

 

Niektóre typy odbiorników elektrycznych wymagają określonych minimalnych i/lub 
maksymalnych wartości czasu przerwy, aby zapobiec uszkodzeniu, oraz aby zapewnić 
minimalną przerwę w zasilaniu. Przykładowo, silniki synchroniczne są zdolne do 
tolerowania tylko bardzo krótkich przerw w zasilaniu, bez groźby utraty synchronizmu.  
W praktyce, w razie wystąpienia zwarcia zaleca się odłączenie silnika od zasilania; czas 
przerwy powinien być wystarczający, aby umożliwić pracę urządzenia beznapięciowego 
silnikowego. Z drugiej strony silniki indukcyjne mogą tolerować przerwy w zasilaniu 
sięgające 0,5 sekund i po takiej przerwie są zdolne wrócić od razu do pełnej prędkości 
pracy. 
 
 

3.1.1.3.3 Wyłącznik 
 
Dla szybkiego cyklu SPZ minimalny czas przerwy w sieci elektroenergetycznej będzie 
zależał od minimalnych zwłok czasowych wprowadzanych przez wyłącznik podczas 
wyzwalania i ponownego zamykania. 
Po wyzwoleniu, zanim zostanie wysłany impuls zamykający musi upłynąć czas potrzebny 
dla zresetowania mechanizmu, w przeciwnym wypadku wyłącznik może zamknąć się 
nieprawidłowo. Długość czasu resetowania zależy od wyłącznika, ale typowo wynosi 0,1 
sekundy. 
Po zresetowaniu mechanizmu, sygnał zamykający wyłącznik może zostać wystawiony. 
Czas pomiędzy pobudzeniem mechanizmu zamykającego a zamknięciem zestyków 
wyłącznika jest nazywany czasem zamykania. Znając stałą czasową mechanizmu 
elektromagnetycznego zamykającego i bezwładność trzpienia, elektromagnetyczny 
mechanizm zamykający może potrzebować 0,3 s. Z drugiej strony, wyłącznik z napędem 
sprężynowym może zamykać się w czasie krótszym niż 0,1 sekundy. 
Gdy wymagany jest szybki cykl SPZ, dla większości aplikacji średniego napięcia, sam 
czas resetowania mechanizmu wyłącznika narzuca minimalny czas przerwy. Minimalny 
czas spoczynkowy sieci przy uwzględnieniu wyłącznie wyłącznika jest czasem 
resetowania mechanizmu powiększonym o czas zamykania wyłącznika. W związku 
z tym, mechanizm elektromagnetyczny nie będzie odpowiedni dla szybkiego SPZ, 
ponieważ czas zamykania jest wtedy zbyt długi. 
W przypadku większości wyłączników, po wykonaniu jednego cyklu SPZ niezbędne jest 
ponowne zazbrojenie mechanizmu zamykania (sprężyny, ciśnienia gazu, itp.), zanim 
następny cykl SPZ będzie mógł być wykonany. Dlatego też, czas przerwy dla drugiego 
i kolejnego cyklu SPZ w sekwencji cykli wielokrotnych musi być dłuższy niż czas 
zazbrojenia sprężyny lub sprężenia gazu. 
 

3.1.1.3.4 Czas dejonizacji zakłócenia, 
 
Dla szybkiego cyklu SPZ czas dejonizacji obszaru zwarcia może być najbardziej istotnym 
czynnikiem przy ustalaniu czasu przerwy. Jest to czas wymagany dla rozproszenia 
zjonizowanego powietrza wokół miejsca wystąpienia zwarcia, tak aby poziom izolacji 
powietrza został odtworzony. Nie ma możliwości dokładnego oszacowania jego wielkości. 
Może jednak być przybliżony przy pomocy poniższego wzoru, na podstawie licznych 
doświadczeń z wielu układów przekazywania i rozdziału energii na całym świecie: 
 
Czas dejonizacji = (10,5 + ((napięcie sieci w kV)/34,5))/częstotliwość 

Dla 66 kV = 0,25s (50Hz) 

Dla 132 kV = 0,29s (50 Hz) 
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3.1.1.3.5 Resetowanie zabezpieczenia 

 
Istotnym jest, aby zabezpieczenie stopniowane czasowo w pełni się zresetowało podczas 
czasu przerwy tak, aby po ponownym zamknięciu po wystąpieniu zwarcia mogła być 
utrzymana odpowiednia dyskryminacja czasowa. Dla szybkiego SPZ wymagane jest 
bezzwłoczne resetowanie zabezpieczeń. Jednakże w sieciach rozdzielczych, gdzie na 
system zabezpieczeń przeważnie składają się przekaźniki dla zwarć nadprądowych oraz 
doziemnych, czas resetowania zabezpieczenia nie musi być natychmiastowy (np. 
przekaźniki z dyskiem indukcyjnym). W przypadku, gdy dochodzi do ponownego 
zamykania wyłącznika po zwarciu, a zabezpieczenie nie zostało w pełni zresetowane, 
zdolność dyskryminacji dla zabezpieczeń zainstalowanych w dalszej części instalacji 
w kierunku zasilania może zostać utracona. Aby uniknąć takiej sytuacji, wartość nastawy 
czasu przerwy musi przewyższać wartość najwolniejszego czasu resetowania lokalnego 
urządzenia lub przekaźnika zainstalowanego w dalszej części instalacji w kierunku 
zasilania. 
Typowe nastawy czasów przerwy dla sieci zasilającej 11/33kV w Wielkiej Brytanii są 
następujące: 
 
pierwszy czas przerwy = 5 - 10 sekund 

drugi czas przerwy = 30 sekund 

trzeci czas przerwy = 60 - 180 sekund 

czwarty czas przerwy (niepopularny w Wielkiej Brytanii, lecz używany w RPA) = 1 - 30 

minut 

 

3.1.1.4 Nastawy czasu regeneracyjnego 
 
Na dobór czasu regeneracyjnego ma wpływ szereg czynników, takich jak: 
 

 Ciągłość zasilania - długi czas regeneracyjny może skutkować niechcianymi 
blokadami przy zwarciach przejściowych. 

 

 Doświadczanie incydentalnych zwarć w przeszłości - krótkie czasy regeneracyjne 
mogą być wymagane, gdy występuje wysokie prawdopodobieństwo 
następujących wyładowań atmosferycznych; pozwala to wyeliminować 
niechciane blokady przy zwarciach przemijających. 

 Czas zbrojenia sprężyny - dla szybkiego cyklu SPZ, nastawa czasu 
regeneracyjnego może być dłuższa niż czas zbrojenia sprężyny, aby 
zagwarantować wystarczającą energię w wyłączniku dla realizacji cyklu WZW. 
W przypadku zwłocznego cyklu SPZ nie ma takiej potrzeby, gdyż czas przerwy 
może zostać wydłużony o czas kontroli zazbrojenia wyłącznika („CB healthy 
check”). Jeżeli po odmierzeniu czasu kontroli wyłącznik nie jest zazbrojony, 
przekaźnik aktywuje blokadę. 

 Obsługa rozdzielnicy - nadmierna liczba operacji wynikająca z krótkich czasów 
regeneracyjnych oznacza krótsze odstępy czasu pomiędzy kolejnymi 
przeglądami konserwacyjnymi. Minimalny czas regeneracji wynoszący > 5s może 
być wymagany dla zapewnienia wyłącznikowi czasu potrzebnego do powrotu do 
stanu normalnego po wyłączeniu i załączeniu, zanim będzie mógł on wykonać 
kolejny cykl WZW. Czas ten będzie zależał od obciążenia (parametrów 
znamionowych) wyłącznika. 
 

Czas regeneracyjny musi być wystarczająco długi, aby zezwolić na zadziałanie 
zwłocznego zabezpieczenia inicjującego cykl SPZ. Niespełnienie tego warunku będzie 
prowadziło do przedwczesnego resetowania układu automatyki SPZ i ponownego 
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odblokowania zabezpieczeń bezzwłocznych. Jeżeli taki warunek wystąpi, zwarcie trwałe 
będzie wyglądać jak szereg zwarć przemijających, prowadzących do ciągłego 
pobudzania automatyki SPZ, chyba że zostaną uwzględnione dodatkowe środki 
ochronne, jak np. blokowanie zabezpieczenia od nadmiernej częstotliwości zwarć. 
 
Czułe zabezpieczenie ziemnozwarciowe (SEF) jest stosowane dla wykrywania 
wysokorezystancyjnych zwarć doziemnych i zwykle ma długą zwłokę czasową, typowo 
10-15 sekund. Może zajść potrzeba rozpatrzenia takiego dłuższego czasu, dla 
samoczynnego ponownego załączania zabezpieczenia SEF, przy decydowaniu na 
podstawie czasu regeneracji, jeśli czas regeneracji nie jest blokowany przez sygnał 
startowy zabezpieczenia SEF. Zwarcia doziemne wysokiej rezystancji, na przykład przez 
uszkodzony przewód wiszący, stykający się z suchym gruntem lub płotem drewnianym, 
rzadko ma charakter przejściowy i może być niebezpieczne dla osób postronnych. 
Dlatego też powszechną praktyką jest blokowanie SPZ przez działanie zabezpieczenia 
SEF oraz blokowanie wyłącznika. 
 
Typowe czasy regeneracyjne dla linii zasilającej 11/33kV  w Wlk. Bryt. wynoszą 5 -10 
sekund, co zapobiega zbędnemu blokowaniu w czasie burzy. Jednak poza Wlk. Bryt. 
spotykane są czasy regeneracyjne sięgające 60 - 180 sekund. 
 

3.2 Klawisze funkcyjne 
 
Poniższa, domyślna logika PSL ilustruje programowanie przycisków funkcyjnych, dla 
włączania/wyłączania funkcji SPZ. Prosimy zauważyć, że funkcja SPZ powinna być 
również włączona w kolumnie Konfiguracji, aby funkcja ta zaczęła działać. 

 

 
 

Rysunek 23 Domyślne PSL dla SPZ 
 

Uwaga: Zasilanie dwóch wejść kondycjonera LED powoduje 
podświetlenie na ŻÓŁTO. 

Przycisk funkcyjny 6 jest wykorzystywany do 'Przełączania' trybu i po wciśnięciu 
przycisku, funkcja SPZ będzie działała tak długo, jak będzie aktywna w menu 
"Konfiguracja". Powiązane diody LED wskazują stan pracy funkcji ARC w kolorze 
CZERWONYM. Wskazanie LED w kolorze ŻÓŁTYM powinno oznaczać 'Tryb linii pod 
napięciem' aktywowany, gdy przycisk obsługi ARC jest aktywny. 
 

Przycisk funkcyjny 7 jest wykorzystywany do 'Przełączania' trybu i po wciśnięciu 
przycisku, funkcja SPZ będzie ustawiona na 'Tryb linii pod napięciem' z SPZ 
włączonym w menu "Konfiguracja". Powiązane diody LED wskazują stan pracy funkcji 
ARC w trybie 'Linii pod napięciem' w kolorze CZERWONYM. 
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3.3 Nadzór przekładnika prądowego 

 
Funkcja nadzoru przekładnika prądowego (CTS) służy do wykrywania usterek na jednym 
lub więcej fazowym wejściu prądowym AC przekaźnika. Uszkodzenie przekładnika 
prądowego lub przerwa w obwodzie przyłączeniowym może skutkować nieprawidłowym 
działaniem wyzwalanych prądowo elementów. Dodatkowo przerwa w obwodzie 
prądowym AC stwarza niebezpieczeństwo pojawienia się groźnych napięć wtórnych 
przekładnika prądowego. 
 

3.3.1 Konfiguracja elementu monitoringu przekładnika prądowego 
 
Ustawienie napięcia szczątkowego "CTS Vn< Blokada" oraz ustawienie prądu 

szczątkowego "CTS n> nastawa", powinny mieć takie wartości, aby nie dochodziło do 
niepożądanego zadziałania w warunkach prawidłowej pracy instalacji. Na przykład 
ustawienie "CTS VN< Blokada" powinno mieć wartość równą 120% maksymalnej 

wartości napięcia szczątkowego stanu ustalonego. Ustawienie "CTS n> nastawa" 
typowo ma wartość niższą niż minimalny prąd obciążenia. Opóźniony czasowo alarm, 
"CTS Czas zwłoki", ustawiany jest zwykle na 5 sekund. 
 
Jeżeli nie można przewidzieć amplitudy napięcia szczątkowego w przypadku wystąpienia 
zwarcia doziemnego, funkcja może zostać wyłączona, by zapobiec zablokowaniu 
elementów zabezpieczających podczas zwarć. 
 

3.4 Monitorowanie stanu wyłącznika 
 
Okresowa konserwacja wyłącznika jest konieczna w celu zapewnienia prawidłowego 
działania mechanizmu i obwodu wyzwalającego, a ponadto, aby zapobiec ograniczeniu 
zdolności wyłączeniowej powstałemu na skutek wyłączania wcześniejszych zwarć. 
Zasadniczo, tego typu konserwacja oparta jest na stałym przedziale czasu lub stałej 
liczbie wyłączeń prądów zwarciowych. Tego typu metody monitorowania stanu 
wyłącznika pozwalają na uzyskanie jedynie ogólnych wskazówek oraz mogą prowadzić 
do nadmiernej konserwacji. 
 

 
3.4.1 Wytyczne dotyczące konfiguracji 
 

3.4.1.1 Ustawianie wartości progowych ^ 
 
Gdy linie napowietrzne są podatne na częste zwarcia i są zabezpieczone wyłącznikami 
olejowymi, ubytki oleju stanowią poważną część kosztów eksploatacyjnych rozdzielnicy. 
Z reguły wymiany oleju są realizowane po wykonaniu przez wyłącznik ustalonej liczby 
operacji w reakcji na zwarcie. Może to jednak skutkować przeprowadzeniem zbyt 
wczesnego przeglądu konserwacyjnego wyłącznika, wtedy gdy prądy zwarciowe są 
raczej niewielkie i gdy degradacja oleju może być wolniejsza niż się tego spodziewano. 

Liczniki ^ monitorują stopień obciążenia elementu przerywającego obwód, pozwalając 
dokonać dokładniejszej oceny stanu wyłącznika. 
 
W przypadku wyłączników olejowych, wytrzymałość dielektryczna oleju zmniejsza się 

z reguły wg funkcji 2t. ‘’ oznacza tutaj przerwany prąd zwarcowy a ‘t’ jest czasem 
palenia łuku w komorze gaszeniowej wyłącznika (a nie czasem wyłączania). Ponieważ 
czas palenia łuku nie może być wyznaczony dokładnie, przekaźnik jest zwykle 
konfigurowany na monitorowanie sumy prądów przerwanych podniesionych do kwadratu, 

poprzez ustawienie parametru „Uszkodzony ^” = 2. 
 
Dla innego rodzaju wyłączników, w szczególności tych pracujących w sieciach 
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o wyższych napięciach, praktyka sugeruje, że ustawienie parametru „Uszkodzony ^” = 2 

może nie być właściwe. W takich instalacjach współczynnik "Uszkodzony ^" można 
ustawić na wartość niższą, typowo na 1,4 lub 1,5. Alarm aktywowany w takim przypadku 
może np. wskazywać na konieczność przeprowadzenia ciśnieniowych badań 
wysokonapięciowych wyłącznika gazowego/próżniowego. 
 

Zakres nastaw dla współczynnika "Uszkodzony ^" zawiera się w granicach od 1,0 do 
2,0 w krokach 0,1. Konieczne jest, aby jakikolwiek program konserwacyjny był 
przygotowany zgodnie z zaleceniami producenta wyłącznika. 
 

 
3.4.1.2 Ustawianie progu liczby zadziałań 

 
Każde zadziałanie wyłącznika prowadzi w pewnym stopniu do zużycia jego podzespołów. 
Dlatego rutynowe zabiegi konserwacyjne, takie jak olejenie mechanizmu, mogą zależeć 
od liczby zadziałań wyłącznika. Odpowiednie ustawienie konserwacyjnych wartość 
progowych spowoduje wyzwolenie alarmu, sygnalizującego konieczność 
przeprowadzenia konserwacji zapobiegawczej. Jeżeli konserwacja nie może zostać 
przeprowadzona, to w tym wypadku przekaźnik można ustawić na blokowanie funkcji 
SPZ po osiągnięciu drugiej wartości progowej liczby zadziałań. Zapobiegnie to kolejnym 
ponowieniom zamknięcia, gdy wyłącznik nie zostanie przywrócony do stanu opisanego 
w procedurach konserwacyjnych producenta wyłącznika. 
 
Niektóre wyłączniki, np. olejowe (OCB), mogą wykonać tylko pewną liczbę wyłączeń 
zwarcia przed wymaganym przeprowadzeniem konserwacji. Jest to spowodowane tym, 
że każde wyłączenie zwarcia prowadzi do zwęglenia oleju, zmniejszając tym samym jego 
właściwości dielektryczne. Możliwe jest ustawienie progu dla alarmowego 
konserwacyjnego "Kons. op. wyłącznika nr" dla sygnalizowania konieczności 
przeprowadzenia próby dielektrycznej oleju lub dokładniejszej konserwacji. Ponownie, 
wartość progowa dla blokady "Blokada op. wyłącznika nr" może być ustawiona na 
przerywanie cyklu SPZ, jeżeli kolejna próba wyłączenia zwarcia nie może być 
zagwarantowana. Minimalizuje to ryzyko zapalenia się oleju lub eksplozji. 
 

3.4.1.3 Ustawianie progowego czasu zadziałania 
 
Również wolne działanie mechanizmu wyłącznika wskazuje na konieczność podjęcia 
czynności obsługowych. Dlatego też progi alarmu i blokowania (CB Time Maint./CB Time 
Lockout) można skonfigurować w zakresie od 5 do 500 ms. Zakres czasu ustawia się 
w odniesieniu do czasu przerywania obwodu przez wyłącznik. 
 

3.4.1.4 Ustawianie progów dla nadmiernej częstotliwości zwarć 
 
Zwarcia trwałe z reguły powodują blokadę SPZ, co wymaga przeprowadzenia 
konserwacji. Zwarcia przerywane, jak np powodowane zwieraniem przewodów przez 
gałęzie drzew, mogą powtarzać się poza czasem regeneracyjnym, a ich główna 
przyczyna może nigdy nie zostać ustalona. Z tego powodu możliwe jest ustawienie 
w przekaźniku licznika częstości zadziałań, który pozwoli na określoną liczbę zadziałań 
"Licznik częst. zwarć" w określonym czasie monitorowanym "Czas częst. zwarć". Możliwe 
jest ustawienie indywidualnych alarmów oraz wartości progowych dla blokady. 

 
3.5 Obliczanie prędkości zmian częstotliwości dla spadku obciążenia 

 
W przypadku poważnego przeciążenia systemu lub utraty warunków wytwarzania energii, 
częstotliwość systemu będzie spadać wykładniczo i teoretycznie ustabilizuje się na 
poziomie stabilności statycznej, poniżej częstotliwości znamionowej. Stała czasowa 
spadku wykładniczego, jak również poziom stabilności jest regulowany przez pewne 
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parametry, takie jak stała bezwładności systemu, stała tłumienia systemu itp. Poniżej 
dostępna jest teoria obliczania prędkości zmian częstotliwości dla poszczególnych 
scenariuszy systemu. 
Przyjmując, że obciążenie i wytwarzanie pozostają stałe wraz ze zmianami 
częstotliwości, natychmiastowa prędkość zmian częstotliwości przy przeciążeniu jest 
określona jako: 
 

Natychmiastowa prędkość zmian częstotliwości, -----[1] 
 

Gdzie: 

ΔP przeciążenie na jednostkę Podłączone obciążenie - Dostępne zasilanie 

 Dostępne zasilanie 

fn znamionowa częstotliwość systemu (w Hz) 

H łączona stała bezwładności układu zasilania (MWsek./MVA) 






gdzie n oznacza 1, 2,...,n w odniesieniu do poszczególnych generatorów 

 
Stała bezwładności, wykorzystana w powyższym wzorze [1] to dokładniej zmierzona 
energia kinetyczna wirnika generatora. Dla niektórych typów dużych generatorów 
parowych, stała bezwładności może osiągać wartość 10, lecz wartość mniejsza niż 5 jest 
przeważająca, w szczególności rozpatrując inne rodzaje generatorów. Niższe wartości 
dominują dla mniejszych mas wirników, np. dla turbin wiatrowych i mogą powodować, że 
system będzie bardziej wrażliwy na znaczne zakłócenia częstotliwości przy nagłych 
zmianach obciążenia. Typowo, jeśli nie jest dostępna dokładniejsza wiedza, możliwe jest 
użycie wartości od 2 do 5. 
Rzeczywiste obciążenia, w szczególności odbiory silnikowe, zmieniają się wraz 
z częstotliwością i zmniejszają się, wraz ze spadkiem częstotliwości. Ma to korzystny 
wpływ na stabilność systemu i ogranicza wpływ stanu przeciążenia. Uwzględniając tego 
typu redukcję obciążenia, zmiana częstotliwości względem znamionowej jest określana 
jako: 
 

Zmiana częstotliwości względem znamionowej, -----[2] 
 
Gdzie: 

d wskaźnik ograniczenia (lub tłumienia) obciążenia 

Procentowa zmiana obciążenia  

Procentowa zmiana częstotliwości 
 
Powyższe równania wynikają ze znacznych uproszczeń. Na rzeczywiste zmiany 
częstotliwości będą miały wpływ charakterystyki spadkowe regulatora, dynamika 
obciążeń, połączenia pomiędzy różnymi generatorami, stabilizatory systemu itp. Jednak 
odchylenia częstotliwości, obliczone przy pomocy opisanego wzoru, mogą być 
wystarczające do pomiaru prędkości zmian częstotliwości na potrzeby ustawienia 
przekaźnika. 



P14x/EN OP/Ee6 Noty użytkowe 
 
(AP) 6 - 72 MiCOM P141, P142, P143, P144 & P145 
 
 

 

 Należy zwrócić uwagę, że profil częstotliwości jest specyficzny dla systemu 
i sytuacji. Szeroka wiedza na temat zachowania systemu przy zmiennych 
warunkach jest niezbędna, dla określenia ustawień zabezpieczenia 
częstotliwościowego. 
 
 

3.5.1 Przykład zachowania częstotliwości podczas przeciążenia 
 
Używając wzoru teoretycznego, podanego w sekcji 3.1, możliwe jest obliczenie 
teoretycznego zachowania prostej sieci, przedstawionej poniżej: 

 
 

Rysunek 24 Prosty system z połączeniami wzajemnymi dla opisu obliczeń zmian 
częstotliwości 
 
W prostej sieci na Rysunku 24, łatwo można zauważyć, że sieć 2 ma deficyt wytwarzania 
energii 200 Mw, który jest normalnie dostarczany z sieci 1 poprzez połączenie wzajemne. 
W przypadku przerwania tego połączenia, przyjmując, że stała bezwładności systemu (H) 
sieci 2 jest równa 4, możliwe jest obliczenie prędkości zmian częstotliwości podczas 
przeciążenia, przy pomocy wzoru [1]. 
 
Natychmiastowa prędkość zmian częstotliwości,  
 
 
 
 
 
 
 

Z równania jasno wynika, że gdy stała bezwładności zmniejsza się, prędkość zmian 
częstotliwości będzie wzrastać. Przykładowo, jeśli H=1, wówczas df/dt = -5Hz/s. 
Możliwe jest również przyjęcie koncepcji wskaźnika tłumienia, przyjmując założenie, że 
wraz ze spadkiem częstotliwości, następuje odpowiednia redukcja obciążenia, przy 
pomocy wzoru [2]. Jeśli założymy, że na każdy 1% zmiany częstotliwości przypada 1% 
zmiany obciążenia, otrzymamy wskaźnik tłumienia równy 1, a odchylenie częstotliwości 
po upływie 1s będzie wynosiło: 
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Zmiana częstotliwości względem znamionowej, 
 

Innymi słowy, jeśli system oryginalnie pracował przy 50 Hz, po 1 sekundzie częstotliwość 
systemu spadnie do 48,85 Hz. Możemy więc zauważyć wpływ wskaźnika tłumienia, 
ponieważ przyjęto w pierwszym równaniu początkową prędkość zmian częstotliwości -
1,25 Hz/s, co doprowadziło do częstotliwości systemu 48,75 Hz po 1s przeciążenia. 
 
Rysunek 25 przedstawia zestaw krzywych, obrazujących częstotliwość przykładowego 
systemu, przyjmując różne poziomy przeciążeń i stałych bezwładności, po 35 s 
po nastąpieniu stanu przeciążenia. Wskaźnik tłumienia d, dla wszystkich przypadków 
wynosi 1. 

 

 
Rysunek 25 Profil częstotliwości systemu przykładowego dla różnych stanów 
przeciążenia 
 

 

3.6 Wpływ uśredniania cykli 
 
Przekładniki P140 wykorzystują 1-cyklową dyskretną transformatę Fourier'a (DFT), 
w celu śledzenia częstotliwości systemu i utrzymania prędkości próbkowania (patrz 
P14x/EN FD). Dwa razy na cykl, wykonywany jest nowy pomiar częstotliwości dla 
algorytmów zabezpieczeń częstotliwościowych. Jednakże, aby wspomagać stabilność 
pomiaru, wykorzystano różne techniki uśredniania i w kolejnych dwóch sekcjach zostanie 
omówiony ich wpływ. 
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3.6.1 Cykle uśredniane częstotliwości 

 
Dwa razy na cykl wykonywany jest nowy "surowy" pomiar częstotliwości przez DFT 
i umieszczany w buforze uśredniania częstotliwości. Rozmiar bufora jest określany przez 
użytkownika do 48 cykli w wersji oprogramowania 43. Wartość wyjściowa bufora jest 
kontrolowana względem wszystkich ustawień częstotliwości, aby określić czy człon ma 
rozpocząć działanie, czy nie. Celem tego procesu uśredniania jest wygładzenie pomiaru 
częstotliwości, ponieważ rzeczywiste zmiany częstotliwości są silnie oscylujące, lecz 
w skutek tego czasu zadziałania i kasowania będą wydłużone, zależnie od dokładnych 
warunków systemu i ustawień przekaźnika. 
 
Ze względu na wykorzystywane techniki i mnogość różnych warunków częstotliwości, na 
które może być wystawiony przekaźnik, ciężko jest zapewnić dokładny wzór dla 
obliczania wydłużenia czasu, powiązanego z liczbą cykli uśredniania częstotliwości. 
Jednak w skutek licznych testów przekaźnika, możliwe jest podanie poniższych 
wykresów, wskazujących typowe czasy dodatkowe. Wartości te muszą być dodane do 
czasu zadziałania przekaźnika z zerowym ustawieniem cyklu uśredniania częstotliwości 
(patrz P14x/EN TD). 

 

 
Rysunek 26 Dodatkowy czas zadziałania dla wartości progowych 
podczęstotliwości 

 
Na Rysunku 26 wskaźnik Fs/Ff odpowiada scenariuszowi testowemu, gdzie częstotliwość 
początkowa ma wartość większą od ustawienia podczęstotliwościowego, a końcowa jest 
poniżej tego ustawienia. 
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Rysunek 27 Dodatkowy czas kasowania dla wartości progowych podczęstotliwości 
 
Na Rysunku 27 wskaźnik Fs/Ff odpowiada scenariuszowi testowemu, gdzie częstotliwość 
początkowa ma wartość mniejszą od ustawienia podczęstotliwościowego, a końcowa jest 
powyżej tego ustawienia. 

 

 
Rysunek 28 Dodatkowy czas zadziałania dla wartości progowych nadczęstotliwości 
 
 
Na Rysunku 28 wskaźnik Fs/Ff odpowiada scenariuszowi testowemu, gdzie częstotliwość 
początkowa ma wartość mniejszą od ustawienia nadczęstotliwościowego, a końcowa jest 
powyżej tego ustawienia. 
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Rysunek 29 Dodatkowy czas kasowania dla wartości progowych nadczęstotliwości 
 
Na Rysunku 29 wskaźnik Fs/Ff odpowiada scenariuszowi testowemu, gdzie częstotliwość 
początkowa ma wartość większą od ustawienia nadczęstotliwościowego, a końcowa jest 
poniżej tego ustawienia. 
Na wszystkie nastawy częstotliwości ma wpływ wybór cykli uśredniania częstotliwości. 
Innymi słowy, zabezpieczenia f+t [81O/81U], f+df/dt [81RF], f+Df/Dt [81RAV], 
przywracanie obciążenia i zabezpieczenie przed nietypową pracą generatora [81AB] 
będą wykorzystywały uśredniony pomiar częstotliwości. 
 

3.6.2 Cykle uśredniane df/dt 
 
Dla pomiaru częstotliwości, dwa razy na cykl nowy pomiar "surowy" df/dt jest 
przekazywany do bufora uśredniania df/dt. Rozmiar bufora jest określany przez 
użytkownika do 48 cykli w wersji oprogramowania 43. Wartość wyjściowa bufora jest 
kontrolowana względem wszystkich ustawień df/dt, aby określić czy człon ma rozpocząć 
działanie, czy nie. Celem tego procesu uśredniania jest wygładzenie pomiaru df/dt, 
ponieważ rzeczywiste zmiany częstotliwości są silnie oscylujące, lecz w skutek tego 
czasu zadziałania i kasowania będą wydłużone, zależnie od dokładnych warunków 
systemu i ustawień przekaźnika. 
 
Ze względu na wykorzystywane techniki i mnogość różnych warunków, na które może 
być wystawiony przekaźnik, ciężko jest zapewnić dokładny wzór dla obliczania 
wydłużenia czasu, powiązanego z liczbą cykli uśredniania df/dt. Jednak w skutek licznych 
testów przekaźnika, możliwe jest podanie poniższych wykresów, wskazujących typowe 
czasy dodatkowe. Wartości te muszą być dodane do czasu zadziałania przekaźnika 
z zerowym ustawieniem cyklu uśredniania df/dt (patrz P14x/EN TD). 
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Rysunek 30 Dodatkowy czas zadziałania dla spadającej częstotliwości 
 
 

 
Rysunek 31 Dodatkowy czas kasowania dla spadającej częstotliwości 
 
Na rysunku 31 pochylenie odpowiada prędkości wzrostu częstotliwości, jako 
wielokrotność nastawy df/dt. 
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Rysunek 32 Dodatkowy czas zadziałania dla rosnącej częstotliwości 
 

 
Rysunek 33 Dodatkowy czas kasowania dla rosnącej częstotliwości 
 
Na rysunku 33 pochylenie odpowiada prędkości spadku częstotliwości, jako 
wielokrotność nastawy df/dt. 
Na wszystkie natychmiastowe ustawienia prędkości zmian częstotliwości ma wpływ 
wybór cykli uśredniania df/dt. Innymi słowy, zarówno df/dt+t [81R], jak i f+df/dt [81RF] 
będą używać uśrednionych pomiarów df/dt. Na f+Df/Dt[81RAV] ustawienie cyklu 
uśredniania df/dt nie ma wpływu, ponieważ zarówno pomiar częstotliwości, jak i prędkości 
jej zmian, są oparte na rzeczywistym pomiarze częstotliwości, sterowanym przez 
ustawienie cykli uśredniania. 
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3.6.3 Zalecane ustawienia cykli uśrednionych df/dt 

 

 Jednym z usprawnień w wersji oprogramowania 43 była redukcja dolnego limitu 

ustawienia wartości progowej df/dt do 0,01 Hz/s. Zakres nastaw czułości powoduje, że 
przekaźnik jest wrażliwy na "wahania", jako skutek oscylacji, które będą występować 
przy skokach częstotliwości, w związku z czym konieczna jest stabilizacja przekaźnika, 
używając ustawienia cykli uśredniania i/lub zwłok czasowych. Rysunek 34 przedstawia 
minimalne zalecane cykle uśredniania df/dt, które powinny być używane, jeśli dla członu 
nie ustawiono zamierzonych zwłok czasowych. 
 

 
 

Rysunek 34 Dodatkowy czas kasowania dla rosnącej częstotliwości 
 
 

3.7 Monitoringu obwodu wyzwalającego (TCS) 
 
Obwód wyzwalający w większości układów zabezpieczeń wychodzi poza obudowę 
przekaźnika i przechodzi przez takie elementy jak bezpieczniki, łączniki, zestyki 
przekaźnikowe, przełączniki pomocnicze oraz inne płytki zaciskowe. Taki rozbudowany 
układ w połączeniu ze znaczeniem obwodu wyzwalającego doprowadził do opracowania 
układów dedykowanych do jego nadzoru. 
 
Kilka układów monitoringu obwodu wyzwolenia o różnej funkcjonalności może być 
zbudowanych za pomocą przekaźników z serii P145. Chociaż przekaźnik P145 nie ma 
ustawień dedykowanych systemowi TCS, można zbudować następujące układy 
zabezpieczające w kodzie PSL. W kodzie PSL alarm użytkownika wykorzystywany jest 
do zainicjowania komunikatu alarmowego na przednim wyświetlaczu przekaźnika. Jeżeli 
to konieczne, alarm użytkownika może być przemianowany z poziomu edytora opisów 
menu, dzięki temu możliwe jest uzyskanie przejrzystszych wskazań nieprawidłowości na 
obwodzie zasilającym. 
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3.7.1 Układ TCS 1 

 
3.7.1.1 Opis układu 

 

 
 

Rysunek 35 Układ TCS 1 

 
Układ ten zapewnia monitoring cewki wyzwalającej dla zamkniętego lub otwartego 
wyłącznika; monitoring stanu przed zamknięciem nie jest realizowany. Układ ten nie jest 
kompatybilny z zapadkowymi zestykami wyzwalającymi , gdyż zestyki zapadkowe będą 
zwierać wejścia optyczne na czas dłuższy niż zalecane ustawienie timera DDO 
wynoszące 400 ms. Jeżeli wymagany jest monitoring stanu wyłącznika, konieczne jest 
użycie kolejnych wejść optycznych 1 oraz 2. 
 

Uwaga: Pomocniczy zestyk wyłącznika 52a CB odzwierciedla pozycję 
wyłącznika, podczas gdy zestyk 52b jest jego zanegowaniem. 

 
Gdy wyłącznik jest zamknięty prąd monitoringu przepływa przez wejście optyczne, diodę 
blokowania oraz cewkę wyzwalającą. Gdy wyłącznik jest otwarty prąd nadal przepływa 
przez wejście optyczne i trafia na cewkę wyzwalającą przez zestyk pomocniczy 52b. Gdy 
wyłącznik jest otwarty nie jest aktywny monitoring połączenia wyzwalającego. 
Jakakolwiek nieprawidłowość w połączeniu wyzwalającym zostanie wykryta jedynie 
w momencie zamykania wyłącznika, po 400 ms opóźnieniu. 
 
Rezystor R1 jest opcjonalny i może być włączony w obwód w celu zapobieżenia 
nieprawidłowości w działaniu wyłącznika, gdy wejście optyczne jest nieumyślnie zwierane 
przez ograniczenie prądu do wartości <60mA. Rezystora tego nie należy stosować dla 
napięć pomocniczych 30/34 V lub niższych, ponieważ nie może to zagwarantować 
prawidłowego działania. W tabeli poniżej zestawiono odpowiednie wartości rezystorów 
oraz ustawienia napięcia (w menu OPTO CONFIG) dla tego układu. 
 
Ten układ TCS będzie funkcjonował prawidłowo również bez rezystora R1, ponieważ 
wejście optyczne automatycznie ogranicza prąd monitorujący do 10mA. Jednakże, jeżeli 
dojdzie do jego przypadkowego zwarcia, wyzwolony zostanie wyłącznik. 
 

Napięcie pomocnicze 
(Vx) 

Rezystor R1 (omy) 
Ustawienia napięcia wejścia 
optycznego z podłączonym 

rezystorem R1 

24/27 - - 

30/34 - - 

48/54 1,2k 24/27 

110/250 2,5k 48/54 

220/250 5,0k 110/125 
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Uwaga: Gdy rezystor R1 nie jest podłączony, ustawienia napięcia 

wejścia optycznego muszą być równe napięciu zasilającemu 
obwodu monitorującego. 

 
3.7.2 Kod PLS układu 1 

 
Rysunek 36 przedstawia schemat logiczny dla układu TCS 1. Dowolne z wejść 
optycznych może być użyte jako informujące o stanie obwodu wyzwalającego lub cewki 
wyzwalającej. Opóźnienie timera odpadnięcia zostaje aktywowane w momencie podania 
sygnału na wejście optyczne, ale odpadnięcie/reset w przypadku usterki na obwodzie 
wyzwolenia zajmie 400 ms. 400 ms opóźnienie zapobiega wyzwalaniu fałszywych 
alarmów, spowodowanych przysiadami napięcia związanymi ze zwarciami w innych 
obwodach lub normalnym wyzwalaniem, gdy wejście optyczne jest zwarte przez 
samoresetujący zestyk wyzwalający. Gdy aktywowany jest timer, wyjście przekaźnikowe 
normalnie zamknięte otwiera się i resetowana jest dioda oraz alarmy użytkownika. 
 

50 ms opóźnienie timera pobudzenia zapobiega fałszywym wskazaniom diod oraz 
fałszywym alarmom podczas zasilania przekaźnika po przerwie w zasilaniu 
pomocniczym. 

 
Rysunek 36 Kod PSL dla układów TCS 1 oraz 3 

 
3.7.3 Układ TCS 2 
 

3.7.3.1 Opis układu 
 

 

 
Rysunek 37 Układ TCS 2 

 
Bardzo podobnie jak w przypadku układu 1, układ ten zapewnia monitoring cewki 
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wyzwalającej przy otwartym lub zamkniętym wyłączniku i również nie zapewnia 
monitoringu stanu przed zamknięciem. Jednakże wykorzystanie dwóch wejść optycznych 
pozwala na prawidłowe monitorowanie przez przekaźnik stanu wyłącznika. Wynika to 
z tego, że są one połączone szeregowo z pomocniczymi zestykami wyłącznika. Jest to 
realizowane poprzez przypisanie Opto A do zestyku 52a oraz Opto B do zestyku 52b. 
Jeżeli "Stan wyłącznika" ustawiono na 52a oraz 52b (kolumna STEROWANIE CB), 
przekaźnik będzie prawidłowo monitorował stan wyłącznika. Jako że prąd monitorujący 
będzie utrzymywany na zestyku 52b po zamknięciu zestyku wyzwalającego układ ten jest 
również całkowicie kompatybilny z zestykami zapadkowymi. 
Gdy wyłącznik jest zamknięty prąd monitorujący przepływa przez wejście optyczne 
A oraz cewkę wyzwalającą. Gdy wyłącznik jest otwarty prąd monitorujący przepływa 
przez wejście optyczne B oraz cewkę wyzwalającą. Podobnie jak w przypadku układu 1, 
gdy wyłącznik jest otwarty nie jest aktywny monitoring połączenia wyzwalającego. 
Jakakolwiek nieprawidłowość w połączeniu wyzwalającym zostanie wykryta jedynie 
w momencie zamykania wyłącznika, po 400 ms opóźnieniu. 
Podobnie jak w przypadku układu 1, w celu zapobieżenia przed wyzwoleniem wyłącznika 
w reakcji na zwarcie wejścia optycznego w obwód włączane są rezystory R1 oraz R2. 
Wartości rezystora R1 oraz R2 są takie same i mogą być ustawione podobnie jak 
w przypadku rezystora R1 układu 1. 

 
3.7.4 Kod PLS układu 2 

 
Kod PSL dla tego układu (rysunek 38) jest praktycznie taki sam jak dla układu 1. Główna 
różnica polega na tym, że oba wejścia optyczne muszą mieć stan niski przed 
wystawieniem alarmu usterki w obwodzie wyzwalającym. 

 

 
 

Rysunek 38 Kod PSL dla układu TCS 2 

 
 

3.7.5 Układ TCS 3 

 
 

3.7.5.1 Opis układu 
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Rysunek 39 Układ TCS 3 

 
Układ 3 zaprojektowany został z myślą o zapewnieniu monitoringu cewki wyzwalającej 
przy otwartym lub zamkniętym wyłączniku, ale w przeciwieństwie do układów 1 oraz 2 
zapewnia również monitoring stanu przed zamknięciem. Ponieważ wykorzystywane jest 
tylko jedno wejście optyczne układ ten nie jest kompatybilny z zestykami zapadkowymi. 
Jeżeli wymagany jest monitoring stanu wyłącznika, konieczne jest użycie kolejnych wejść 
optycznych 1 oraz 2. 
 
Gdy wyłącznik jest zamknięty prąd monitorujący przepływa przez wejście optyczne, 
rezystor R1 oraz cewkę wyzwalającą. Gdy wyłącznik jest otwarty prąd przepływa przez 
wejście optyczne, rezystor R1 oraz R2 (połączone równolegle) oraz cewkę wyzwalającą. 
W przeciwieństwie do układów 1 oraz 2 prąd monitorujący jest utrzymywany na 
połączeniu wyzwalającym przy wyłączniku w dowolnej pozycji, zapewniając w ten sposób 
również monitoring stanu przed zamknięciem. 
 
Podobnie jak w przypadku układów 1 oraz 2, rezystory R1 oraz R2 służą zapobieganiu 
fałszywym wyzwoleniom w reakcji na przypadkowe zwarcia wejścia optycznego. 
Jednakże w przeciwieństwie do dwóch pozostałych układów, ten układ jest zależny od 
umiejscowienia oraz wartości rezystorów. Ich usunięcie skutkuje niekompletnym 
systemem monitoringu obwodu wyzwolenia. W tabeli poniżej zestawiono wartości 
rezystorów oraz ustawienia napięć niezbędne dla zapewnienia prawidłowego działania 
monitoringu. 

 
Napięcie 
pomocnicze (Vx) 

Rezystor R1 oraz R2 
(omy) 

Rezystor R3 (omy) Ustawienie napięcia 
wejścia optycznego 

24/27 - - - 

30/34 - - - 

48/54 1,2k 0,6k 24/27 

110/250 2,5k 1,2k 48/54 

220/250 5,0k 2,5k 110/125 

 
Uwaga: Układ 3 nie jest kompatybilny z napięciami zasilającymi 30/34 V 

i mniejszymi. 

 
3.7.6 Kod PSL układu 3 

 
Kod PSL układu 3 jest identyczny jak ten dla układu 1 (patrz rysunek 36). 
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3.8 Lokalizator zwarć 

 
Lokalizacja zwarć to część danych, zawartych w rejestrze zwarć przekaźnika, w związku 
z czym lokalizator zwarć jest uruchamiany przy każdym stworzeniu rejestru zwarć. Jest to 
sterowane przez DDB 144: WŁ. REJ. zwarć: w domyślnym kodzie PSL sygnał pojawia się 
przy każdym zadziałaniu wyzwolenia zabezpieczenia. 

 
 

3.8.1 Przykład ustawień 
 
Zakładając następujące dane dla zabezpieczanej linii zasilającej: 

Linia transmisyjna 230kV 

Przekładnia PP  = 1200/5 

Przekładnia PN  = 230 000/115  

Długość linii  = 10km 

Impedancja składowej dodatniej linii ZL1  = 0,089+j0.476 Ohm/km  

Impedancja składowej zerowej linii ZL0  = 0,34+j1.03 ohm/km 

Impedancja wzajemna dla składowej zerowej ZM0  = 0,1068+j0,5712  

ohm/km 

Długość linii można określić w metrach lub milach. 

W związku z tym w tym przykładzie długość linii  = 10 km. 

Ustawienia amplitudy oraz kąta impedancji dla linii są obliczane w następujący sposób: 

Stosunek impedancji uzwojenia wtórnego do impedancji uzwojenia pierwotnego 

 = przekładnia PP / przekładnia PN = 0,12 

Impedancja składowej dodatniej linii ZL1  = 0,12 x 10(0,48479,4°) = 0,58 79,4° Więc 

ustawiona długość linii  = 0,58 

Kąt dla linii   = 79° 

Wartość oraz kąt kompensacji impedancji szczątkowej oblicza się wg następującego 

równania: 

 

 
 
A zatem ustawione kZn szczątkowe = 0,41 
 

KZN szczątk. kąt = -14° 
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3.9 Układy połączeń przekładnika napięciowego 

 
3.9.1 Przekładniki napięciowe połączone w otwarty trójkąt (połączenie typu „V”) 

 
P145 może być wykorzystywany z przekładnikani napięciowymi połączonymi rozgałęźnie, 
przez podłączenie wtórnych PN do zacisków wejściowych C19, C20 i C21, pozostawiając 
wejście C22 niepodłączone. 
Tego typu układ połączeń przekładników napięciowych nie potrafi zapewnić sygnału 
napięcia kolejności zerowej (szczątkowego) dla przekaźnika, ani nie jest w stanie 
zapewnić przeniesienia wartości napięć fazowych. Tym samym wszelkie zabezpieczenia 
działające w oparciu o pomiar napięcia fazowego powinny zostać wyłączone. 
Zabezpieczenie pod i nadnapięciowe może być określone na podstawie pomiaru 
międzyfazowego z podłączonymi rozgałęźnie PN. Człon nadprądowy zależny napięciowo 
i tak używa napięć międzyfazowych, więc nie powinno to mieć wpływu na jego 
dokładność. Zabezpieczenie kierunkowe ziemnozwarciowe oraz czułe kierunkowe 
ziemnozwarciowe powinny być wyłączone, ponieważ składowa zerowa napięcia zawsze 
będzie wynosić zero, nawet w przypadku zwarcia doziemnego. Nadzór PP powinien być 
również wyłączony, ponieważ również zależy on od pomiaru składowej zerowej napięcia. 
 
Dokładność pomiarów napięcia jednofazowego może ulec zmianie, przy wykorzystywaniu 
połączonych rozgałęźnie PN. Przekaźnik próbuje obliczyć napięcia fazowe z wektorów 
napięcia międzyfazowego. Jeżeli impedancja wejść napięciowych została idealnie 
dopasowania do napięcia fazowego, pomiary będą prawidłowe, pod warunkiem, że 
wektory napięcia międzyfazowego zostały zrównoważone (są symetryczne). Jednakże 
w praktyce jest niewielka różnica w impedancji wejść napięciowych, która może 
wprowadzać nieduże błędy do pomiarów napięcia fazowego. Może to powodować wzrost 
pozornego napięcia szczątkowego. Problem ten dotyczy również pomiarów mocy na 
jednej fazie, które również zależą od odpowiadających im napięć fazowych. 
Dokładność pomiarów napięcia fazowego poprawia się poprzez włączenie trzech dobrze 
dopasowanych rezystorów obciążających pomiędzy wejścia napięć fazowych (C19, C20, 
C21) oraz neutralne C22, tworząc w ten sposób wirtualny punkt neutralny. Wartości 
rezystorów obciążających muszą być tak dobrane, by straty energii na nich mieściły się  
w granicach przyjętych dla przekładnika napięciowego. Zaleca się użycie rezystorów 

10k1% (6W) dla przekaźnika 110V (Vn), przy założeniu, że przekładnik napięciowy 
jest w stanie takie obciążenie zasilić. 

 
3.9.2 Jednopunktowe uziemienie przekładnika napięciowego 

 
Przekaźniki z serii P145 będą poprawnie współpracowały z trójfazowymi przekładnikami 
napięciowymi uziemionymi w dowolnym punkcie ich obwodu wtórnego. Typowymi 
przykładami takiego uziemienia są uziemienie punktu neutralnego oraz uziemienie fazy 
żółtej. 

 
3.10 Tryb tylko do odczytu 

 
Wraz z wprowadzeniem standardu IEC 61850 oraz możliwości komunikacyjnych 
Ethernet/Internet, ważnym zagadnieniem stało się bezpieczeństwo. Przekaźnik Px40 
oferuje funkcje ułatwiające użytkownikowi aktywowane lub dezaktywowanie zmian 
w konfiguracji w sposób zdalny. 
Tryb „Tylko do odczytu” może być aktywowany/wyłączony dla następujących portów 
tylnych: 

 Port tylny 1 - protokoły IEC 60870-5-103 oraz Courier 

 Port tylny 2 (jeśli występuje) - protokół Courier 

 Port Ethernet (jeśli występuje) - protokół Courier ("tunelowany") 
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4. Wymagania dla przekładników prądowych 
 
Wymagania stawiane przekładnikom prądowym oparto na maksymalnym prądzie zwarcia 

wynoszącym 50-krotność prądu znamionowego (n) przekaźnika, którego ustawienie 

chwilowego przetężenia wynosi 25-krotność prądu znamionowego (n). Wymagania 
stawiane przekładnikom prądowym mają na celu zapewnienie działania wszystkich 
elementów zabezpieczających. 
 

Jeśli kryteria określonego zastosowania nie spełniają powyższego warunku, lub jeżeli 
rezystancja przewodów przekracza podaną graniczną wartość rezystancji, wymagania 
stawiane PP będą musiały zostać zmodyfikowane zgodnie ze wzorem podanym 
w kolejnych rozdziałach: 
 
 
 
 
 
 
 
Osobne wymagania dla członu strefowego zabezpieczenia ziemnozwarciowego są 
podane w sekcjach 4.6 i 4.7. 
 

4.1 Niekierunkowe zabezpieczenie nadprądowe i ziemnozwaciowe o charakterystyce 
DT/IDMT 
 

4.1.1 Zwłoczne fazowe zabezpieczenia nadprądowe 
 

VK ≥ Icp/2 * (Rct + RL + Rrp) 

 
4.1.2 Zabezpieczenia nadprądowe ziemnozwarciowe zwłoczne 

 

VK ≥ Icn/2 * (RCT + 2RL + Rrp + Rrn) 

 
4.2 Szybkie niekierunkowe zabezpieczenie nadprądowe i ziemnozwarciowe 

 
4.2.1 Wymagania względem PP dla szybkich fazowych zabezpieczeń nadprądowych 

 

VK ≥ Isp X (RCT + RL + Rrp) 

 
4.2.2 Wymagania względem PP dla szybkich zabezpieczeń nadprądowych 

ziemnozwarciowych 
 

VK ≥ Isn X (Rct + 2RL + Rrp + Rrn) 

 
4.3 Kierunkowe zabezpieczenie nadprądowe i ziemnozwarciowe 

o charakterystyce DT/IDMT 
 

4.3.1 Zwłoczne fazowe zabezpieczenia nadprądowe 
 
VK ≥ Icp/2 * (RCT + RL + Rrp) 

 
4.3.2 Zabezpieczenia nadprądowe ziemnozwarciowe zwłoczne 

 

VK ≥ Icn/2 * (RCT + 2RL + Rrp + Rrn) 

 

Wartość 
znamiono

wa 

Moc 
znamionowa 

Klasa 
dokładności 

Graniczny 
współczynnik 
dokładności 

Graniczna 
rezystancja 
przewodu 

1A 2,5VA 10P 20 1,3 ohma 

5A 7,5VA 10P 20 0,11 ohma 
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4.4 Szybkie kierunkowe zabezpieczenie nadprądowe i ziemnozwarciowe 

 
4.4.1 Wymagania względem PP dla szybkich fazowych zabezpieczeń nadprądowych 

 
VK ≥ Ifp/2 * (Rct + Rl + Rrp) 

 
4.4.2 Wymagania względem PP dla szybkich zabezpieczeń nadprądowych 

ziemnozwarciowych 
 
VK ≥ Ifn/2 * (RCT + 2RL + Rrp + Rrn) 
 

 
4.5 Czułe ziemnozwarciowe zabezpieczenie niekierunkowe/kierunkowe (SEF) 

o charakterystyce DT/IDMT 
 
4.5.1 Zwłoczne niekierunkowe zabezpieczenie SEF (w układzie przekładników 

prądowych poszczególnych faz ze zrównoleglonymi stronami wtórnymi) 
 

VK ≥ Icn/2 * (RCT + 2RL + Rrp + Rrn) 

 
4.5.2 Szybkie niekierunkowe zabezpieczenie SEF (w układzie przekładników prądowych 

poszczególnych faz ze zrównoleglonymi stronami wtórnymi) 
 
VK ≥ Isn X (Rct + 2Rl + Rrp + Rrn) 

 
4.5.3 Zwłoczne kierunkowe zabezpieczenie SEF (w układzie przekładników prądowych 

poszczególnych faz ze zrównoleglonymi stronami wtórnymi) 
 
VK ≥ Icn/2 X (Rct + 2Rl + Rrp + Rrn) 

 

4.5.4 Szybkie kierunkowe zabezpieczenie SEF (w układzie przekładników prądowych 

poszczególnych faz ze zrównoleglonymi stronami wtórnymi) 

 

VK ≥ Ifn/2 * (RCT + 2RL + Rrp + Rrn ) 

 
4.5.5 Zabezpieczenie SEF - jako zasilane z PP Ferrantiego 
 

Wymagane są przekładniki Ferrantiego o klasie pomiarowej, których napięcie strony 
wtórnej ograniczone jest w taki sposób, by zachowana została zgodność ze wzorem: 
 
Zwłoczny człon kierunkowy/niekierunkowy: 
 

VK ≥ Icn/2 * (Rct + 2Rl + Rrn) 

 
Bezzwłoczny człon kierunkowy: 
 

VK ≥ Ifn/2 * (Rct + 2Rl + Rrn) 

 
Człon bezkierunkowy: 
 

VK ≥ Isn x (Rct + 2Rl + Rrn) 

 
Uwaga: Dodatkowo należy upewnić się, czy błąd fazowy 

zastosowanego przekładnika Ferrantiego jest mniejszy niż 90 
minut, przy wartości prądu wynoszącej 10% prądu 
znamionowego oraz mniejszy niż 150 minut przy wartości prądu 
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wynoszącej 1% prądu znamionowego. 

Symbole użyte w przytoczonym wcześniej wzorze mają następujące znaczenie: 
 
Gdzie: 

 

VK = Wymagane napięcie punktu załamania PP (wolty) 

Ifn = Maksymalna wartość spodziewanego prądu zwarcia doziemnego po stronie 

wtórnej (ampery) 

Ifp = Maksymalna wartość spodziewanego prądu zwarcia fazy po stronie wtórnej 

(ampery) 

Icn = Maksymalna wartość spodziewanego prądu zwarcia doziemnego lub 31-krotność 

nastawy I> (w zależności od tego, która wartość jest niższa) (ampery) 

Icp = Maksymalna wartość spodziewanego prądu zwarcia fazowego lub 31-krotność 

nastawy I> (w zależności od tego, która wartość jest niższa) (ampery) 

Isn = Ustawienie 2 oraz 3 stopnia zabezpieczenia ziemnozwarciowego (ampery) 

Isp = Ustawienie 2 oraz 3 stopnia (ampery) 

Rct = Rezystancja uzwojenia wtórnego przekładnika prądowego (ohm) 

RL = Rezystancja pojedynczego przewodu biegnącego od przekaźnika do 

przekładnika prądowego (ohm) 

Rrp = Impedancja wejścia prądu fazowego przy 30In (ohmy) 

Rrn = Impedancja wejścia prądu zerowego przy 30In (ohmy) 

 
4.6 Niskoimpedancyjne strefowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe 

 

VK 24 * n * (RCT + 2RL) dla X/R < 40 i jeśli < 15n  
VK 

 

48 * n * (RCT + 2RL) dla X/R < 40, 15n < f < 40n i 40 <X/R  
  < 120, f < 15n 

Gdzie: 

VK = Wymagane napięcie punktu załamania PP (wolty) 

n = Prąd znamionowy strony wtórnej (ampery) 

RCT = Rezystancja uzwojenia wtórnego przekładnika prądowego (ohm) 

RL = Rezystancja pojedynczego przewodu biegnącego od przekaźnika do 

przekładnika prądowego (ohm) 

f = Maksymalny poziom prądu zwarcia bezpośredniego (ampery) 

 

Uwaga: W przypadku niskoimpedancyjnych zabezpieczeń REF 
stosowane powinny być PP klasy x lub klasy 5P. 

 
4.7 Wysokoimpedancyjne strefowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe 

 
Wysokoimpedancyjne zabezpieczenie REF utrzyma stabilność w przypadku zwarć 
bezpośrednich oraz zadziała w czasie krótszym niż 40 ms w przypadku zwarć 
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wewnętrznych, pod warunkiem że spełnione zostaną następujące równania: 
 

 
Gdzie: 

VK = Wymagane napięcie punktu załamania PP (wolty) 

Rst = Wartość rezystancji rezystora stabilizującego (ohmy) 

f = Maksymalny poziom wtórnego prądu zwarcia bezpośredniego (ampery) 

VK = Wymagane napięcie punktu załamania PP (wolty) 

S = Nastawa prądowa zabezpieczeń REF (ampery), (REFs) 

RCT = Rezystancja uzwojenia wtórnego przekładnika prądowego (ohmy) 

RL = Rezystancja pojedynczego przewodu biegnącego od przekaźnika do przekładnika 

prądowego (ohmy) 

 

Uwaga: W przypadku wysokoimpedancyjnych zabezpieczeń REF 
stosowane powinny być PP klasy x. 

 
 

4.8 Wykorzystanie PP klasy "C" ANSI/IEEE 
 
W przypadku PP dobranych w oparciu o normy amerykańskie/IEEE, napięcie 
znamionowe klasy C może być wykorzystane do określenia równoważnego napięcia 
punktu Vk załamania zgodnie z IEC. Wzór określający równoważność jest następujący: 
VK = [(Wartość znamionowa C w woltach) x 1,05] + [100 x RPP] 
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5. OBCIĄŻALNOŚĆ DOPUSZCZALNA BEZPIECZNIKA ZASILANIA 
POMOCNICZEGO 
 
W paragrafie Bezpieczeństwo niniejszego podręcznika podano dopuszczalną 
obciążalność prądową bezpiecznika na poziomie 16A. W celu umożliwienia stopniowania 
czasowego dla kolejnych bezpieczników na linii, często preferowane jest stosowanie 
wkładek bezpiecznikowych o mniejszej dopuszczalnej obciążalności prądowej. Zaleca się 
stosowanie wkładek o obciążalności z zakresu 6 do 16A. Dopuszczalne jest stosowanie 
wkładek bezpiecznikowych niskonapięciowych, na napięcie min. 250V, zgodnych 
z normą IEC60269-2, ogólnego zastosowania, typu gG, o wysokiej zdolności 
wyłączeniowej. Oznacza to charakterystykę równoważną do tej, jaką mają bezpieczniki 
HRC "red spot", typu NIT/TIA, pojawiające się często w starszych specyfikacjach. 
 
W poniższej tabeli przedstawiono zalecane pomocnicze wartości graniczne dla 
przekaźników podłączonych do osobnych wyłączników z bezpiecznikiem. 
 
Dotyczą one przekaźników serii MiCOM Px40 o oznaczeniu C i wyższym, ponieważ 
tych modeli dotyczą ograniczenia zawiązane z prądem rozruchowym, jaki pojawia się 
w momencie ich załączenia, pozwalające zachować ciągłość wkładki bezpiecznikowej. 
 

Maksymalna zalecana liczba przekaźników MiCOM Px40 podłączonych do jednego 
przekaźnika 

Znamionowe 
napięcie bateryjne 

6A 
Bezpiecznik 
10A 

Bezpiecznik 15 lub 
16A 

Dopuszczalna 
obciążalność 
bezpiecznika > 16A 

24 do 54V 2 4 6 Niedozwolone 

60 do 125V 4 8 12 Niedozwolone 

138 do 250V 6 10 16 Niedozwolone 

 

Alternatywnie do zabezpieczenia obwodów zasilania pomocniczego można zastosować 
wyłączniki nadprądowe MCB. 
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1. LOGIKA PROGRAMOWALNA 
 
1.1 Informacje ogólne 

 
Celem logiki PSL jest umożliwienie użytkownikom przekaźników na konfigurację 
poszczególnych systemów ochrony do swoich potrzeb i własnych zastosowań. Cel ten 
osiąga się poprzez zastosowanie programowalnych bramek logicznych i zegarów 
opóźnienia. 
 
Sygnałem wejściowym dla PSL jest dowolna kombinację stanu wejść optycznych. Jest 
również stosowana do przypisywania mapowania funkcji do wejść optycznych i kontaktów 
wyjściowych, wyjść elementów ochronnych, np. takich jak rozpoczęcia i wyzwolenia, oraz 
wyjścia stałej logiki PSL. Stałe logika oferuje standardowych systemów ochrony 
przekaźnika. Sam PSL składa się z programowych bramek logicznych i zegarów 
opóźnienia. Bramki logiczne można zaprogramować do wykonywania wielu różnych 
funkcji logicznych i mogą przyjąć dowolną liczbę wejść. Zegary opóźnienia stosuje się do 
tworzenia programowalnego opóźnienia i/lub ustalania wyjść logicznych, na przykład do 
tworzenia impulsu o określonym czasie na wyjściu bez względu na długość impulsu na 
wejściu. Wyjścia PSL to diody LED na przednim panelu przekaźnika oraz styki wyjściowe 
z tyłu. 
 
Realizacja logiki PSL jest sterowana zdarzeniami. Logika jest przetwarzana przy każdej 
zmianie stanów wejściowych, na przykład w wyniku zmiany w jednym z cyfrowych 
sygnałów wejściowych lub wyjścia wyłączenia z elementu ochrony. Także przetwarzana 
jest tylko część PSL logiki będąca pod wpływem określonej zmiany sygnału wejściowego. 
Skraca to czas przetwarzania wykorzystywany przez PSL, nawet w przypadku dużych, 
złożonych systemów PSL, czas wyłączenia przekaźnika nie wydłuży się. 
 

System ten zapewnia użytkownikom elastyczność tworzenia własnych konstrukcji 
systemu logiki. Oznacza to również, że PSL można konfigurować w bardzo złożony 
system, stąd ustawienia PSL są realizowany za pomocą pakietu MiCOM S1 na 
komputerze PC. 

 
1.2 Edytor MiCOM S1 Px40 PSL 

Aby przejść do menu edytora Px40 PSL kliknij na  
 
Moduł edytora PSL pozwala na podłączenie do dowolnego portu przedniego urządzenia 
MiCOM, pobieranie i edytowanie jego plików logiki PSL i wysłanie zmodyfikowanych 
plików z powrotem do urządzenia MiCOM Px40. 
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1.3 Jak korzystać z edytora MiCOM Px40 PSL 

 
Z pomocą modułu MiCOM Px40 PSL można: 
 

 utworzyć nowy schemat PSL, 

 Eksportuj plik PSL z MiCOM Px40 IED 

 otworzyć schemat z pliku PSL, 

 dodawać elementy logiki do pliku PSL, 

 przenieść elementy w pliku PSL, 

 edytować łącze pliku PSL 

 dodawać łącza w pliku PSL, 

 zaznaczać ścieżkę w pliku PSL 

 używać wyjścia kondycjonującego do kontrolowania logiką, 

 pobrać plik PSL do MiCOM Px40 IED 

 drukować pliki PSL. 

Szczegółowe informacje na temat korzystaniach z tych funkcji znajdują się w Podręczniku 
użytkownika MiCOM S1. 

 
1.4 Ostrzeżenia 

 

Przed przesłaniem schematu do przekaźnika wykonywana jest kontrola. Wyniku tych 
kontroli mogą być wyświetlane różne komunikaty ostrzegawcze. 
Edytor najpierw odczytuje numer modelu podłączonego przekaźnika, a następnie 
porównuje go z zapisanym numerem modelu. Stosuje się  porównanie "wildcard". Jeżeli 
występuje niezgodność modelu, generowanej jest ostrzeżenie zanim rozpocznie się 
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wysyłanie. Zarówno zapisany numer modelu, jak i odczyt z przekaźnika są wyświetlane 
wraz z ostrzeżeniem. Dzięki temu możesz zdecydować, czy przesyłane ustawienia są 
zgodne z podłączonym przekaźnikiem. Niewłaściwe zignorowanie ostrzeżenia może 
prowadzić do niepożądanego zachowania przekaźnika. 
Jeśli występują potencjalne problemy natury oczywistej, wygenerowana zostanie ich lista. 
Rodzaje potencjalnych problemów, które program próbuje wykryć: 
 

 Jedna lub więcej bramek, sygnały LED, sygnały styków lub zegary opóźnienia 
mają wyjścia połączone bezpośrednio do wejść. Błędne łącze tego typu może 
zablokować przekaźnik, lub spowodować inne bardziej subtelne problemy. 
 

 Wejścia do wyzwolenia (ITT) przekraczają liczbę wejść. Programowalna bramka 
ma ustawioną wartość ITT na wyższą niż liczba faktycznych wejść, bramki nie 
można włączyć. 

 
Uwaga: Nie ma kontroli dolnej wartości ITT. Wartość 0 nie generuje 

ostrzeżenia. 
 

 Zbyt wiele bramek. Teoretycznie istnieje górna granica 256 bramek w schemacie, 
ale praktyczna granica jest określona przez złożoności logiki. W praktyce system 
musiałby być bardzo skomplikowany, i ten błąd jest mało prawdopodobny. 
 

 Zbyt wiele łączy. Nie ma ustalonej górnej granicy liczby połączeń w systemie. 
Jednakże, podobnie jak ma to miejsce w przypadku maksymalnej liczby bramek, 
złożoności logiki określa praktyczną granicę. W praktyce system musiałby być 
bardzo skomplikowany, i ten błąd jest mało prawdopodobny. 

 
1.5 Pasek narzędzi i poleceń 

 
Aby ułatwić nawigację i edycję PSL, dostępnych jest kilka pasków narzędzi. 

 
 

1.5.1 Standardowe narzędzia 
 

 Do zarządzania plikami i drukowania. 
 

 
 

1.5.2 Narzędzia dopasowywania 
 

 Do łączenia elementów logicznych w grupy wyrównane poziomo lub pionowo. 
 

 
 

1.5.3 Narzędzia do rysowania 
 

 Pozwalają dodawać komentarze, tekst i inne notatki, ułatwiające czytanie schematów 
PSL. 
 

 
 

1.5.4 Narzędzi do przesuwania 

 Do przenoszenia elementów logicznych. 
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1.5.5 Narzędzia do obracania 
 

 Narzędzia dla obracania, kopiowania i odwracania. 
 
 

 
 

1.5.6 Narzędzia zmiany struktury 
 

 Aby zmienić kolejność ułożenia elementów logicznych. 
 

 
 

1.5.7 Narzędzia powiększania i przesuwania 
 

 Skalowanie wyświetlanego ekranu, przeglądanie całego PSL, lub powiększanie 
wybranego obszaru. 
 

 
 

1.5.8 Symbole logiki 
 

 

 
Ten pasek narzędzi zapewnia ikony do umieszczania każdego typu elementu logiki na 
schemacie. Nie wszystkie elementy są dostępne we wszystkich urządzeniach. Ikony są 
wyświetlane tylko dla elementów dostępnych w wybranym urządzeniu. 
 

Łącze  

Tworzenie łącza między dwoma symbolami logiki. 

Sygnał optyczny  

Tworzenie sygnału optycznego 

Sygnał wejściowy  

Tworzenie sygnału wejściowego 

Sygnał wyjściowy  

Tworzenie sygnału wyjściowego. 

Wejście GOOSE  

Tworzenie sygnału wejściowego logiki dla otrzymywania komunikatów GOOSE 

przesyłanych z innego urządzenia IED. Użyte w aplikacji UCA2.0 lub IEC 61850 GOOSE. 
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Wyjście GOOSE  

Tworzenie sygnału wyjściowego logiki dla wysyłania komunikatów GOOSE do innego 

urządzenia IED. Użyte w aplikacji UCA2.0 lub IEC 61850 GOOSE. 

Wejście InterMiCOM  

Tworzenie sygnału wejściowego logiki dla otrzymywania komend InterMiCOM 

przesyłanych z innego urządzenia IED. 

Wyjście InterMiCOM  

Tworzenie sygnału wyjściowego logiki dla wysyłania komend InterMiCOM do innego 

urządzenia IED. 

Wejście sterowania  

Tworzenie sygnału wejściowego do logiki, którym można sterować zewnętrznymi 

poleceniami. 

Przycisk funkcyjny  

Tworzenie sygnału wejściowego przycisku funkcyjnego. 

Sygnał wyzwalania  

Tworzenie wyzwolenia rejestratora awarii. 

Sygnał LED  

Tworzenie sygnałów wejściowych dla diod LED, determinujących stan trójkolorowych 

diod LED 

Sygnał styku  

Tworzenie sygnał styku. 

Kondycjoner diody LED  

Tworzenie schematu warunkowego determinującego świecenie diod LED. 

Kondycjoner styku  

Tworzenie kondycjonera styku. 

Zegar  

Tworzenie zegara. 

Bramka AND  

Tworzenie bramki AND 

Bramka OR  

Tworzenie bramki OR 
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Bramka programowalna  

Tworzenie programowalnych bramek. 

Bramka programowalnej SR  

Tworzenie programowalnych bramek SR. 

 

1.6 Właściwości sygnałów logicznych PSL 
 
Pasek narzędzi sygnału logicznego jest używany do wyboru sygnałów logicznych. 
 
Kliknięcie prawym klawiszem myszy na dowolny sygnał logiczny otwiera menu 
kontekstowe, a jedną z opcji dla danego elementu logicznego jest polecenie 
Właściwości.... Wybór opcji Właściwości spowoduje otwarcie okna Właściwości 
elementu, którego format zależy od wybranego sygnału logicznego. 
 
Właściwości każdego sygnału logicznego, wraz z oknem Właściwości elementu, są 
wyświetlane w następujących podsekcjach: 
 
Menu właściwości sygnału 
Zakłada Lista sygnałów jest używana do wyboru sygnałów logicznych. 
Wyświetlone sygnały będą odpowiadały rodzajowi logiki symbolu, dodawanego do 
schematu. Będą one jednym z poniższych typów: 
 

1.6.1 Właściwości łącza  
 
Łącza tworzą logiczny związek między sygnałem wyjściowym, bramką lub stanem 
i wejściem do każdego elementu. 
 
Zasady łączenia symboli 
 
 
Każde łącze podłączone do wejścia bramki można odwrócić poprzez okno właściwości. 
Odwrócone łącze pokazane jest z niewielkim "okręgiem" na wejściu bramki. Nie jest 
możliwe odwrócenie łącza, które nie jest podłączone do wejścia bramki. 
 

 

 
Łącza można uruchomić tylko z wyjścia sygnału, bramki, lub kondycjonera i mogą być 
zakończone na wejściu do dowolnego elementu. 
Ponieważ sygnały mogą być tylko wejściowe lub wyjściowe, koncepcja jest nieco inna. 
Zgodnie z konwencją dla bramek i kondycjonerów, sygnały wejściowe są połączone od 
lewej a sygnały wyjściowe od prawej. Edytor automatycznie wymusza tę konwencję. 
Jeśli zostanie naruszona jedna lub kilka zasad, próba utworzenia łącza zakończy się 
niepowodzeniem. Łącze jest odrzucone z następujących powodów: 
 

 Próba podłączenia do sygnału, który jest już sterowany. Powód odrzucenia może nie 
być oczywisty, ponieważ symbol sygnału może pojawić się gdzie indziej na 
schemacie. Użyj "Wyświetl ścieżkę", aby znaleźć inny sygnał. 
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 Wykonywana jest próba powtórnego połączenia między dwoma symbolami. Powód 
odrzucenia może nie być oczywisty, ponieważ istniejące łącze może być 
przedstawione gdzieś indziej na schemacie. 

 
1.6.2 Właściwości sygnału optycznego 

 

Sygnał optyczny  

Każde wejście optyczne może być wybrane i stosowane do programowania w PSL. 
Aktywacja wejścia optycznego steruje powiązanym sygnałem DDB. 

 
 
 
Na przykład aktywowanie wejścia optycznego L1 ustawia DDB 032 w PSL. 
 

 
 

1.6.3 Właściwości sygnału wejściowego 

Sygnał wejściowy  
Funkcje logiczne przekaźnika zapewniają logiczne sygnały wyjściowe, które można 
wykorzystać do programowania w PSL. W zależności od funkcjonalności przekaźnika, 
działanie aktywnych funkcji przekaźnika steruje powiązanym sygnałem DDB w PSL. 
Na przykład, DDB 261 jest ustawiony w PSL, gdy zabezpieczenie 1 stopnia doziemienia 
zadziała lub wyłączy się. 

 

 
 

1.6.4 Właściwości sygnału wyjściowego 
 

Sygnał wyjściowy  
Funkcje logiczne przekaźnika zapewniają logiczne sygnały wejściowe, które można 
wykorzystać do programowania w PSL. W zależności od funkcji przekaźnika, aktywacja 
sygnału wyjściowego będzie wysterowywać powiązany sygnałem DDB w kodzie PSL, co 
spowoduje określoną reakcję funkcji przekaźnika. 
Przykładowo, jeśli DDB 216 jest ustawiony w PSL, spowoduje to zablokowanie licznika 
czasu stopnia 1 członu czułego ziemnozwarciowego. 
 

 
 

1.6.5 Właściwości sygnału wejściowego GOOSE 
 

Wejście GOOSE  
Programowalny schemat logiczny jest połączony ze schematem logicznym GOOSE 
(patrz instrukcja S1) za pomocą 32 sygnałów wejść wirtualnych. Sygnały wejść 
wirtualnych mogą być używane w taki sam sposób jak sygnały wejść optycznych. 
Logika, która steruje każdym wejściem wirtualnym znajduje się w pliku konfiguracji 
przekaźnika IED. Za pomocą bramek logicznych istnieje możliwość powiązania dowolnej 
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liczby par bitów z dowolnego subskrybowanego urządzenia, z wejściami wirtualnymi 
(więcej szczegółów w dokumentacji S1). 
Na przykład, DDB 832 jest ustawiony w PSL, jeśli wirtualne wejście 1 i powiązana para 
bitów działają. 

 
 

1.6.6 Właściwości sygnału wyjściowego GOOSE 
 

Wyjście GOOSE  
 
Programowalny schemat logiczny jest połączony ze schematem logicznym GOOSE za 
pomocą 32 sygnałów wyjść wirtualnych. 
Aby przesyłać sygnały wyjściowe do dowolnego subskrybowanego urządzenia, można 
powiązać wyjścia wirtualne z parami bitów (więcej szczegółów w dokumentacji S1). 

 
Na przykład, jeśli DDB 865 jest ustawiony w PSL, wirtualne wyjście 32 i powiązane 
odwzorowania par bitów działają. 
 

 
 

1.6.7 Właściwości wejściowego sygnału sterującego: 
 

Wejście sterowania  
Istnieje 32 wejść sterujących, które mogą być aktywowane za pomocą menu przekaźnika, 
skrótów klawiszowych "hotkeys" lub za pomocą tylnych portów komunikacyjnych. 
W zależności od zaprogramowanego ustawienia wejścia (zatrzaskowe lub impulsowe), 
powiązany sygnał DDB zostanie aktywowany w kodzie PSL w momencie zadziałania 
wejścia sterującego. 
Na przykład, aktywuj wejście sterujące 1, aby ustawić DDB 800 w PSL. 

 

 
 

1.6.8 Właściwości poleceń InterMiCOM: 
 

Wyjście InterMiCOM  
Dostępnych jest 8 wyjść InterMiCOM, które mogą być wybrane do korzystania 
z zabezpieczenia zdalnego, poleceń zdalnych, itp. "Wyjście InterMiCOM" to polecenie 
przesyłane do odbioru zdalnego, które może być przypisane dla każdego wyjścia 
logicznego lub wejścia optycznego. Komenda zostanie przesłana do końca 
wyniesionego, jako komenda odpowiadająca komendzie „Wejście InterMiCOM". 
 

 
 
 

Wejście InterMiCOM  
Dostępnych jest 8 wejść InterMiCOM, które mogą być wybrane do korzystania 



Logika programowalna P14x/EN OP/Ee6 
 
MiCOM P141, P142, P143, P144 & P145 (PL) 7 - 11 
 
 

 
z zabezpieczenia zdalnego, poleceń zdalnych, itp. "Wyjście InterMiCOM" to sygnał 
odbierany z nadajnika zdalnego, który może być przypisane dla każdego wybranego 
wyjścia lub wejścia logicznego. 
 
 

 

 
1.6.9 Właściwości przycisków funkcyjnych 

 

Przycisk funkcyjny  
Każdy przycisk funkcyjny można wybrać i stosować do programowania w PSL. Aktywacja 
przycisku funkcyjnego steruje powiązanym sygnałem DDB i sygnał DDB pozostaje 
aktywny w zależności od zaprogramowanych ustawień (n. przełączane lub normalne). 
Tryb przełączany oznacza, że sygnał DDB pozostanie w stanie zablokowanym lub 
odblokowanym po wciśnięciu klawisza, a tryb normalny oznacza, że sygnał DDB będzie 
aktywny jedynie przez czas wciśnięcia przycisku. 
Na przykład, należy użyć przycisku funkcyjnego 1, aby  ustawić DDB 712 w PSL. 
 

 
 

1.6.10 Właściwości wyzwolenia rejestratora awarii 
 

Wyzwalanie rejestratora awarii  
 
Rejestrator błędów można aktywować przez wysterowanie sygnału DDB wyzwolenia 
rejestratora awarii. Na przykład, należy ustawić DDB 144, aby włączyć rejestrację awarii 
w PSL. 

 
 
 

1.6.11 Właściwości sygnału diod LED 
 

Dioda  
Wszystkie diody LED, gdy będą aktywowane wysterują powiązany sygnał DDB. 
Na przykład, DDB 652 jest ustawiony, gdy dioda LED 7 jest aktywowana. 
 

 
 

1.6.12 Właściwości sygnału styku 
 

Sygnał styku  

Wszystkie zestyki wyjść przekaźnikowych, gdy zostaną aktywowane, będą wysterowywać 
powiązane sygnały DDB. 
Na przykład, DDB 009 jest ustawiony, gdy wyjście R10 jest aktywowane. 
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1.6.13 Właściwości kondycjonera LED 

 

Kondycjoner diody LED  
 
1. Wybrać nazwę LED z listy (pojawia się jedynie podczas wprowadzania nowego 

symbolu). 
 

2. Skonfigurować wyjście LED na czerwony, żółty lub zielony. Skonfigurować 
zieloną LED sterując zielonym wejściem DDB. Skonfigurować CZERWONĄ LED 
sterując CZERWONYM wejściem DDB. 
Skonfigurować Żółtą LED sterując czerwonym i zielonym wejściem DDB 
jednocześnie. 

 
3. Skonfigurować wyjścia LED jako blokujące lub nieblokujące. 
 

1.6.14 Właściwości kondycjonera styku  
 
Każdy kontakt można kondycjonować powiązanym timerem, który można wybrać do 
pracy w trybie pobudzenia, zaniku, uśpienia, pulsu, pobudzenia/zaniku, przepustowej lub 
blokowania. 
Praca przepustowa "Straight-through" oznacza, że sygnał nie jest kondycjonowany, 
natomiast "Blokada" służy do tworzenia funkcji zamkniętych lub typu blokady. 

 
 

 
 

1. Wybrać nazwę zestyku z listy (pojawia się jedynie podczas wprowadzania 
nowego symbolu). 

2. Należy zaznaczyć typ wymaganego kondycjonera na liście trybów. 
3. Ustawić czas Pobudzenia (w milisekundach), w razie potrzeby. 
4. Ustawić czas Zaniku (w milisekundach), w razie potrzeby. 

 

1.6.15 Właściwości zegara (timera)  
 
Każdy timer można może pracować w trybie pobudzenia, zaniku, uśpienia, pulsu lub 
pobudzenia/zaniku. 
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1. Wybrać tryb pracy z listy Tryb timera. 
2. Ustawić czas pobudzenia (w milisekundach), w razie potrzeby. 
3. Ustawić czas zaniku (w milisekundach), w razie potrzeby. 

 

 
 

1.6.16 Właściwości bramki  lub  lub  
 
Brama może być typu AND, OR, lub bramką programowalną. 

W bramce AND  wszystkie wejścia muszą być ustawione na PRAWDA, aby wyjście 
ustawiło się na PRAWDA. 

 
W bramce OR  przynajmniej jedno wejście musi być ustawione na PRAWDA, aby 
wyjście ustawiło się na PRAWDA. 

 
Aby wyjście miało wartość TRUE, wymagane jest, aby liczba wejść o wartości TRUE we 

właściwości Bramki programowalnej  , równała się lub była większa niż wpisana 
w ustawieniu "Wejścia potrzebne do wyzwolenia". 
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1. Wybrać typ bramki AND, OR lub Programmable. 
2. Ustawić liczbę wejść do wyzwolenia, gdy wybrana jest bramka programowalna. 
3. Wybrać wyjście bramki, które ma być zanegowane, zaznaczając pole wyboru 

Invert Output (zanegować wyjście). Zanegowane wyjście zostanie wyświetlone 
w postaci „kropki” na wyjściu bramki. 
 

1.6.17 Właściwości bramki programowalnej SR  
 
Dodano 64 programowalne zatrzaski SR. Są one konfigurowane w odpowiedniej wersji 
Edytora PSL (S1v2.14 wersja 5.0.0 lub wyższa), z ikoną SRQ na pasku narzędzi. 
Każdy zatrzask SR posiada wyjście typu Q. Wyjście Q może być odwrócone w edytorze 
PSL w oknie właściwości elementu zatrzasków SR. Zatrzaski SR mogą być 
skonfigurowane jako standardowe (bez dominacji wejścia), z ustawieniem dominacji 
i kasowaniem dominacji w edytorze PSL w oknie właściwości elementu zatrzasków SR. 
Tabela logiki dla zatrzasków SR jest przedstawiona poniżej. 
Programowalny przerzutnik SR może działać z trzema opcjami zatrzaskiwania 
(zablokowania): 
 

Wejście S Wejście R 
O - 

Standar
dowe 

O – Ustawienie 
nadrzędności 

wejścia 

O – Reset 
nadrzędności 

wejścia 

0 0 0 0 0 

0 1 0 0 0 

1 0 1 1 1 

1 1 0 1 1 
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Wybrać wyjście bramki, które ma być zanegowane, zaznaczając pole wyboru Invert 
Output (zanegować wyjście). Zanegowane wyjście zostanie wyświetlone w postaci 
„kropki” na wyjściu bramki. 

 
1.6.18 Sygnał wyzwalający niezależny od przekaźnika 3 

 

W poprzednim układzie Przekaźnik 3 był wykorzystywany jako sygnał wyzwolenia 
określonego, który jest używany do wewnętrznego uruchamiania funkcji takich jak usterka 
wyłącznika, konserwacja wyłącznika, rejestrator zwarć, SPZ i inne funkcje stałego 
schematu logiki. Obecnie nowe funkcje umożliwiają alokację dowolnego wyjścia 
przekaźnikowego, w szczególności z wprowadzeniem styków przekaźnikowych o dużej 
zdolności rozłączania jako opcji. 
 
Modyfikacja jest realizowana przy pomocy dwóch nowych sygnałów DDB, które są 
wzajemnie połączone w stałym schemacie logiki, aby zapewnić logikę polecenia prostego 
wyzwolenia. Sygnał DDB Polecenie wyzw. wej., DDB 536 zapewnia inicjację innych 
funkcji, takich jak usterka wyłącznika, konserwacja wyłącznik, rejestrator zwarć, SPZ oraz 
przyspieszenie VTS. 
 
Sygnał DDB DOWOLNE WYZWOLENIE tworzy zdarzenie zabezpieczenia w interfejsach 
Courier, Modbus, IEC60870-5- 103 oraz DNP3. Uruchamia on ogólne wyzwolenie 
w węźle logicznym PTRC w interfejsie IEC61850. 
 
Sygnał DDB, polecenie wyzw. wyj. 537 jest przypisany do przekaźnika 3 w domyślnym 
PSL. 
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Należy zauważyć, że poprzednia funkcjonalność RL3, która odpowiada "Dowolnemu 
wyzwoleniu" obecnie służy do celów ogólnych, jak inne wyjścia przekaźnikowe (np. DDB 
numer 74). 

  



Logika programowalna P14x/EN OP/Ee6 
 
MiCOM P141, P142, P143, P144 & P145 (PL) 7 - 17 
 
 

 
1.7 Opis węzłów logicznych 

 

Nr DDB 
Tekst w języku 

angielskim 
Źródło Opis 

0 Output Label 1 (Setting) 
Konfiguracja 

warunkowa wyjścia 

Sygnał wyjściowy z przekaźnika wyjściowego 1 po 

aktywacji 

31 
Output Label 32 

(Setting) 

Konfiguracja 

warunkowa wyjścia 

Sygnał wyjściowy z przekaźnika wyjściowego 32 po 

aktywacji 

32 Opto Label 1 (Setting) Wejście optyczne Z wejścia optycznego 1 - gdy podany sygnał 

63 Opto Label 32 (Setting) Wejście optyczne Z wejścia optycznego 32 - gdy podany sygnał 

64 LED 1 PSL 
Przypisanie sygnału wejściowego do zasilenia wyjścia 

LED 1 (za wyjątkiem P145) 

71 LED 2 PSL 
Przypisanie sygnału wejściowego do zasilenia wyjścia 

LED 8 (za wyjątkiem P145) 

72 Relay Cond. 1 PSL 
Konfiguracja warunkowa wejścia do wyjścia 

przekaźnika 

73 Relay Cond. 2 PSL 
Konfiguracja warunkowa wejścia do wyjścia 

przekaźnika 

74 Any Trip PSL 
Konfiguracja warunkowa wejścia do wyjścia 

przekaźnika 

75 Relay Cond. 4 PSL 
Konfiguracja warunkowa wejścia do wyjścia 

przekaźnika 

103 Relay Cond. 4 PSL 
Konfiguracja warunkowa wejścia do wyjścia 

przekaźnika 

104 - 111   Nieużywany 

112 Timer in 1 PSL Wejście do timera pomocniczego 1 

127 Timer in 16 PSL Wejście do timera pomocniczego 16 

128 Timer out 1 Timer pomocniczy Wyjście z timera pomocniczego 1 

129 - 242 Timer out 2 …15 Timer pomocniczy Wyjście z timera pomocniczego 2 …15 

143 Timer out 16 Timer pomocniczy Wyjście z timera pomocniczego 16 

144 Fault REC TRIGć PSL Sygnał wejściowy wyzwalający rejestratora zwarć 

145 SG-opto Invalid Wybór grupy 
Wejścia optyczne wyboru grupy ustawień wykryły 

niewłaściwą (nieaktywną) grupę ustawień 

146 Prot'n. Disabled Próba rozruchowa 
Ochrona wyłączona - zazwyczaj nie działa ze względu 

na tryb testowy 

147 F out of Range 
Śledzenie 

częstotliwości 
Alarm częstotliwości poza zakresem 

148 VT Fail Alarm Monitoring PN 
Alarm VTS - usterka PN (przepalony bezpiecznik) 

wykryta przez monitoring PN 

149 CT Fail Alarm Monitoring PP Alarm wskazania CTS (alarm monitoringu PP) 

150 CB Fail Alarm Usterka wył. Alarm usterki wyłącznika 

151 I^ Maint. Alarm 
Monitorowanie 

wyłącznika 

Alarm konserwacyjny dla wyłączonych prądów - 

nastawa kumulacyjnego alarmu z działania wyłącznika 

152 I^ Lockout Alarm 
Monitorowanie 

wyłącznika 

Alarm blokady dla wyłączonych prądów - nastawa 

kumulacyjnego obciążenia wyłącznika została 

przekroczona 
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Nr DDB 
Tekst w języku 

angielskim 
Źródło Opis 

153 CB Ops Maint. Monitorowanie wyłącznika 

Alarm konserwacyjny dla liczby zadziałań wyłącznika - 

sygnalizacja związana z progiem operacji wyzwolenia 

wyłącznika 

154 CB Ops Lockout Monitorowanie wyłącznika 

Blokada konserwacyjna dla liczby zadziałań wyłącznika - 

przekroczona liczba operacji wyzwolenia wyłącznika, 

blokada bezpieczeństwa 

155 CB Op Time Maint. Monitorowanie wyłącznika 

Alarm konserwacyjny zbyt długiego czasu zadziałania 

wyłącznika - alarm zbyt długiego czasu zadziałania 

wyłącznik (długi czas wyłączania) 

156 CB Op Time Lock Monitorowanie wyłącznika 

Alarm konserwacyjny zbyt długiego czasu zadziałania 

wyłącznika 

- alarm zbyt długiego czasu zadziałania wyłącznik (długi 

czas wyłączania) 

157 Fault Freq. Lock Monitorowanie wyłącznika Alarm o blokadzie od nadmiernej częstotliwości zwarć 

158 CB Status Alarm Stan wyłącznika 
Wskazanie problemów wyłącznika przez monitorowanie 

wyłącznika - na przykład defekt styków pomocniczych 

159 Man CB Trip Fail Sterowanie wyłącznikiem 
Błąd wyłączenia wyłącznika (po wyłączeniu ręcznym/przez 

operatora) 

160 Man CB Cls. Fail Sterowanie wyłącznikiem 
Błąd zamknięcia wyłącznika (po zamknięciu ręcznym/przez 

operatora lub SPZ) 

161 Man CB Unhealthy Sterowanie wyłącznikiem 

Nietypowy sygnał wyjściowy ręcznego wyłącznika, 

wskazujący, że wyłącznik nie został właściwie zamknięty po 

poleceniu ręcznego zamknięcia. (Właściwe zamknięcie 

wymaga pojawienia się sygnału poprawności w czasie 

trwania "okna poprawności") 

162 
Man No Check 

Sync. 
Sterowanie wyłącznikiem 

Wskazuje, że brakuje sygnału kontroli synchronizmu dla 

ręcznego zamknięcia 

163 AR Lockout SPZ 
Wskazuje warunki blokowania SPZ - nie jest możliwe 

dalsze używanie SPZ do momentu kasowania 

164 AR CB Unhealthy SPZ 

Niewłaściwy sygnał SPZ, wyjście logiki SPZ Wskazanie 

podczas wykonywania SPZ, jeśli wyłącznik nie powrócił do 

stanu sprawności w oknie czasowym sprawności 

wyłącznika 

165 
AR No Sys. 

Checks 
SPZ 

Wskazanie podczas wykonywania SPZ, jeśli nie została 

wykonana kontrola systemu w oknie czasowym kontroli 

synchronizacji 

166 System Split Kontrola synchr. 

Alarm rozdziału instalacji - będzie uruchomiony dla 

rozdziału instalacji (na stałe bez synchronizmu) przez okres 

licznika rozdziału instalacji 

167 
Under Voltage 

Block 
Podnapięcie 

Blokada podnapięciowa - blokuje zaawansowane 

obciążanie częstotliwości 
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Nr DDB 
Tekst w języku 

angielskim 
Źródło Opis 

168 - 185 SR User Alarm 1 - 18 PSL 
Aktywuje komunikat alarmu użytkownika 1-18, który wyświetlany jest na 

wyświetlaczu LCD (automatycznie kasowany) 

186 - 202 
SR User Alarm 19 - 

35 
PSL 

Aktywuje komunikat alarmu użytkownika 19-35, który wyświetlany jest 

na wyświetlaczu LCD (ręcznie kasowany) 

203 I>1 Timer Block PSL 
Blokuje opóźnione wyzwolenie stopnia 1 zabezpieczenia fazowego 

nadprądowego 

204 I>2 Timer Block PSL 
Blokuje opóźnione wyzwolenie stopnia 2 zabezpieczenia fazowego 

nadprądowego 

205 I>3 Timer Block PSL 
Blokuje opóźnione wyzwolenie stopnia 3 zabezpieczenia fazowego 

nadprądowego 

206 I>4 Timer Block PSL 
Blokuje opóźnione wyzwolenie stopnia 4 zabezpieczenia fazowego 

nadprądowego 

207   Nieużywany 

208 IN1>1 Timer Block PSL 
Blokuje opóźnione wyzwolenie stopnia 1 zabezpieczenia 

ziemnozwarciowego 

209 IN1>2 Timer Block. PSL 
Blokuje opóźnione wyzwolenie stopnia 2 zabezpieczenia 

ziemnozwarciowego 

210 IN1>3 Timer Block. PSL 
Blokuje opóźnione wyzwolenie stopnia 3 zabezpieczenia 

ziemnozwarciowego 

211 IN1>4 Timer Block. PSL 
Blokuje opóźnione wyzwolenie stopnia 4 zabezpieczenia 

ziemnozwarciowego 

212 IN2>1 Timer Block PSL 
Blokuje opóźnione wyzwolenie obliczeniowe stopnia 1 zabezpieczenia 

ziemnozwarciowego 

213 IN2>2 Timer Block PSL 
Blokuje opóźnione wyzwolenie obliczeniowe stopnia 2 zabezpieczenia 

ziemnozwarciowego 

214 IN2>3 Timer Block. PSL 
Blokuje opóźnione wyzwolenie obliczeniowe stopnia 3 zabezpieczenia 

ziemnozwarciowego 

215 IN2>4 Timer Blk. PSL 
Blokuje opóźnione wyzwolenie obliczeniowe stopnia 4 zabezpieczenia 

ziemnozwarciowego 

216 ISEF>1 Timer Blk.. PSL 
Blokuje opóźnione wyzwolenie stopnia 1 czułego zabezpieczenia 

ziemnozwarciowego 

217 ISEF>2 Timer Blk. PSL 
Blokuje opóźnione wyzwolenie stopnia 2 czułego zabezpieczenia 

ziemnozwarciowego 

218 ISEF>3 Timer Blk. PSL 
Blokuje opóźnione wyzwolenie stopnia 3 czułego zabezpieczenia 

ziemnozwarciowego 

219 ISEF>4 Timer Blk.. PSL 
Blokuje opóźnione wyzwolenie stopnia 4 czułego zabezpieczenia 

ziemnozwarciowego 

220 VN>1 Timer Blk. PSL 
Blokuje opóźnione wyzwolenie stopnia 1 zabezpieczenia 

nadnapięciowego szczątkowego 

221 VN>2 Timer Blk. PSL 
Blokuje opóźnione wyzwolenie stopnia 2 zabezpieczenia 

nadnapięciowego szczątkowego 

222 V<1 Timer Block PSL 
Blokuje opóźnione wyzwolenie stopnia 1 zabezpieczenia fazowego 

podnapięciowego 
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Nr DDB 
Tekst w języku 

angielskim 
Źródło Opis 

223 V<2 Timer Block PSL 
Blokuje opóźnione wyzwolenie stopnia 2 zabezpieczenia fazowego 

podnapięciowego 

224 V>1 Timer Block. PSL 
Blokuje opóźnione wyzwolenie stopnia 1 zabezpieczenia fazowego 

nadprądowego 

225 V>2 Timer Block. PSL 
Blokuje opóźnione wyzwolenie stopnia 2 zabezpieczenia fazowego 

nadprądowego 

226 CLP Initiate PSL Inicjacja uruchamiania ze stanu zimnego 

227 Ext. Trip 3ph PSL 

Zewn. wyzw. 3 faz. - pozwala, by zewnętrzne zabezpieczenie 

inicjowało monitorowanie statystyk nieprawidłowego zdziałania 

wyłącznika, stanu wyłącznika oraz wewnętrznej funkcji SPZ (jeżeli 

załączona) 

228 CB Aux. 3ph(52-A) PSL Wejście pomocnicze 52-A wyłącznika (CB zamknięty) CB (3 fazy) 

229 CB Aux. 3ph(52-B) PSL Wejście pomocnicze 52-B wyłącznika (CB otwarty) CB (3 fazy) 

230 CB Healthy PSL 
Wyłącznik sprawny (sygnał wejściowy do SPZ - informujący, czy 

CB ma dość energii, by zezwolić na ponowienie zamknięcia) 

231 MCB/VTS PSL 
Sygnał wejściowy monitoring PN - sygnał z zewnętrznego 

wyłącznika nadprądowego MCB informujący o jego wyzwoleniu 

232 Init. Trip CB PSL 
Wskazuje na wyzwolenie wyłącznika na skutek polecenia 

wydanego przez użytkownika 

233 Init. Close CB PSL 
Wskazuje na zamknięcie wyłącznika na skutek polecenia 

wydanego przez użytkownika 

234 Reset Close Dly. PSL Kasowanie zwłoki czasowej ręcznego zamknięcia wyłącznika 

235 Reset Relays/LED PSL 

Kasowanie blokowanych przekaźników oraz LED (ręczne 

kasowanie blokowanych styków wyłączanych, blokady SPZ oraz 

LED) 

236 Reset Thermal PSL Reset stanu cieplnego do 0% 

237 Reset Lockout PSL Ręczny reset układu SPZ z blokady wyłącznika 

238 Reset CB Data PSL Kasowanie wartości konserwacyjnych wyłącznika 

239 Block A/R PSL Blokada funkcji SPZ wejściem zewnętrznym 

240 Live Line Mode PSL 

Tryb pracy linii pod napięciem SPZ - wyłącza SPZ z działania 

i funkcje zabezpieczeń nie są blokowane. Jeśli sygnał DDB jest 

aktywny, schemat wymusza pracę w trybie linii pod napięciem, 

niezależnie od wybranego trybu SPZ oraz trybu auto i wejścia 

sterowania zdalnego DDB. 

241 Auto Mode PSL Tryb pracy automatyczny SPZ - uruchamia SPZ 

242 Telecontrol Mode PSL 
Wybór trybu pracy zdalnego sterowania - gdzie tryby pracy 

automatycznej i ręcznej mogą być określane zdalnie 

243 I>1 Trip Fazowe nadprądowe Wyłączenie 1 stopnia członu nadprądowego 3 faz. 

244 I>1 Trip A Fazowe nadprądowe Wyłączenie 1 stopnia członu nadprądowego A 

245 I>1 Trip B Fazowe nadprądowe Wyłączenie 1 stopnia członu nadprądowego B 

246 I>1 Trip C Fazowe nadprądowe Wyłączenie 1 stopnia członu nadprądowego C 

247 I>2 Trip Fazowe nadprądowe Wyłączenie 2 stopnia członu nadprądowego 3 faz. 

248 I>2 Trip A Fazowe nadprądowe Wyłączenie 2 stopnia członu nadprądowego A 
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249 I>2 Trip B Fazowe nadprądowe Wyłączenie 2 stopnia członu nadprądowego B 

250 I>2 Trip C Fazowe nadprądowe Wyłączenie 2 stopnia członu nadprądowego C 

251 I>3 Trip Fazowe nadprądowe Wyłączenie 3 stopnia członu nadprądowego 3 faz. 

252 I>3 Trip A Fazowe nadprądowe Wyłączenie 3 stopnia członu nadprądowego A 

253 I>3 Trip B Fazowe nadprądowe Wyłączenie 3 stopnia członu nadprądowego B 

254 I>3 Trip C Fazowe nadprądowe Wyłączenie 3 stopnia członu nadprądowego C 

255 I>4 Trip Fazowe nadprądowe Wyłączenie 4 stopnia członu nadprądowego 3 faz. 

256 I>4 Trip A Fazowe nadprądowe Wyłączenie 4 stopnia członu nadprądowego A 

257 I>4 Trip B Fazowe nadprądowe Wyłączenie 4 stopnia członu nadprądowego B 

258 I>4 TripC Fazowe nadprądowe Wyłączenie 4 stopnia członu nadprądowego C 

259   Nieużywany 

260 Broken Line Trip 
Detekcja przerwanego 

przewodu 
Wyzwolenie detekcji przerwania ciągłości przewodu 

261 IN1>1 Trip 

Earth Fault 1 

(zabezpieczenie od 

zwarć doziemnych 1) 

Wyłączenie 1 stopnia członu ziemnozwarciowego 

262 IN1>2 Trip 

Earth Fault 1 

(zabezpieczenie od 

zwarć doziemnych 1) 

Wyłączenie 2 stopnia członu ziemnozwarciowego 

263 IN1>3 Trip 

Earth Fault 1 

(zabezpieczenie od 

zwarć doziemnych 1) 

Wyłączenie 3 stopnia członu ziemnozwarciowego 

264 IN1>4 Trip 

Earth Fault 1 

(zabezpieczenie od 

zwarć doziemnych 1) 

Wyłączenie 4 stopnia członu ziemnozwarciowego 

265 IN2>1 Trip 

Earth Fault 2 

(zabezpieczenie od 

zwarć doziemnych 2) 

Wyłączenie 1 stopnia członu ziemnozwarciowego 

obliczeniowego 

266 IN2>2 Trip 

Earth Fault 2 

(zabezpieczenie od 

zwarć doziemnych 2) 

Wyłączenie 2 stopnia członu ziemnozwarciowego 

obliczeniowego 

267 IN2>3 Trip 

Earth Fault 2 

(zabezpieczenie od 

zwarć doziemnych 2) 

Wyłączenie 3 stopnia członu ziemnozwarciowego 

obliczeniowego 

268 IN2>4 Trip 

Earth Fault 2 

(zabezpieczenie od 

zwarć doziemnych 2) 

Wyłączenie 4 stopnia członu ziemnozwarciowego 

obliczeniowego 

269 ISEF>1 Trip 
Czułe zabezpieczenie 

ziemnozwarciowe 

Wyłączenie 1 stopnia członu czułego 

ziemnozwarciowego 

270 ISEF>2 Trip 
Czułe zabezpieczenie 

ziemnozwarciowe 

Wyłączenie 2 stopnia członu czułego 

ziemnozwarciowego 

271 ISEF>3 Trip 
Czułe zabezpieczenie 

ziemnozwarciowe 

Wyłączenie 3 stopnia członu czułego 

ziemnozwarciowego 
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272 ISEF>4 Trip 

Czułe 

zabezpieczenie 

ziemnozwarciowe 

Wyłączenie 4 stopnia członu czułego ziemnozwarciowego 

273 IREF> Tripe 

Strefowe 

zabezpieczenie 

ziemnozwarciowe 

Wyłączenie strefowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe 

274 VN>1 Trip 

Zabezpieczenie 

nadnapięciowe 

składowej zerowej 

Wyzwolenie pierwszego stopnia członu nadnapięciowego 

szczątkowego 

275 VN>2 Trip 

Zabezpieczenie 

nadnapięciowe 

składowej zerowej 

Wyzwolenie drugiego stopnia członu nadnapięciowego szczątkowego 

276 Thermal Trip 

Zabezpieczenie 

przed przeciążeniem 

termicznym 

Wyzwolenie zabezpieczenia przeciążeniowego termicznego 

277 V2> Trip 
Zabezpieczenie O/V 

składowej ujemnej 
Wyłączenie składowej przeciwnej nadnapięcia 

278 V<1 Trip 
Zabezpieczenie 

podnapięciowe 
Wyłączenie 1 stopnia członu podnapięciowego 3 faz. 

279 V<1 Trip A/AB 
Zabezpieczenie 

podnapięciowe 
Wyłączenie 1 stopnia członu podnapięciowego A/AB 

280 V<1 Trip B/BC 
Zabezpieczenie 

podnapięciowe 
Wyłączenie 1 stopnia członu podnapięciowego B/BC 

281 V<1 Trip C/CA 
Zabezpieczenie 

podnapięciowe 
Wyłączenie 1 stopnia członu podnapięciowego C/CA 

282 V<2 Trip 
Zabezpieczenie 

podnapięciowe 
Wyłączenie 2 stopnia członu podnapięciowego 3 faz. 

283 V<2 Trip A/AB 
Zabezpieczenie 

podnapięciowe 
Wyłączenie 2 stopnia członu podnapięciowego A/AB 

284 V<2 Trip B/BC 
Zabezpieczenie 

podnapięciowe 
Wyłączenie 2 stopnia członu podnapięciowego B/BC 

285 V<2 Trip C/CA 
Zabezpieczenie 

podnapięciowe 
Wyłączenie 2 stopnia członu podnapięciowego C/CA 

286 V>1 Trip 
Zabezpieczenie 

nadnapięciowe 
Wyłączenie 1 stopnia członu nadnapięciowego 3 faz. 

287 V>1 Trip A/AB 
Zabezpieczenie 

nadnapięciowe 
Wyłączenie 1 stopnia członu nadnapięciowego A/AB 

288 V>1 Trip B/BC 
Zabezpieczenie 

nadnapięciowe 
Wyłączenie 1 stopnia członu nadnapięciowego B/BC 

289 V>1 Trip C/CA 
Zabezpieczenie 

nadnapięciowe 
Wyłączenie 1 stopnia członu nadnapięciowego C/CA 

290 V>2 Trip 
Zabezpieczenie 

nadnapięciowe 
Wyłączenie 2 stopnia członu nadnapięciowego 3 faz. 
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291 V>2 Tripe A/AB 
Zabezpieczenie 

nadnapięciowe 
Wyłączenie 2 stopnia członu nadnapięciowego A/AB 

292 V>2 Trip B/BC 
Zabezpieczenie 

nadnapięciowe 
Wyłączenie 2 stopnia członu nadnapięciowego B/BC 

293 V>2 Trip C/CA 
Zabezpieczenie 

nadnapięciowe 
Wyłączenie 2 stopnia członu nadnapięciowego C/CA 

294 Any Start 
Wszystkie 

zabezpieczenia 
Dowolne uruchomienie 

295 I>1 Start Fazowe nadprądowe Start 1 stopnia członu nadprądowego 3 faz. 

296 I>1 Start A Fazowe nadprądowe Start 1 stopnia członu nadprądowego A 

297 I>1 Start B Fazowe nadprądowe Start 1 stopnia członu nadprądowego B 

298 I>1 Start C Fazowe nadprądowe Start 1 stopnia członu nadprądowego C 

299 I>2 Start Fazowe nadprądowe Start 2 stopnia członu nadprądowego 3 faz. 

300 I>2 Start A Fazowe nadprądowe Start 2 stopnia członu nadprądowego A 

301 I>2 Start B Fazowe nadprądowe Start 2 stopnia członu nadprądowego B 

302 I>2 Start C Fazowe nadprądowe Start 2 stopnia członu nadprądowego C 

303 I>3 Start Fazowe nadprądowe Start 3 stopnia członu nadprądowego 3 faz. 

304 I>3 Start A Fazowe nadprądowe Start 3 stopnia członu nadprądowego A 

305 I>3 Start B Fazowe nadprądowe Start 3 stopnia członu nadprądowego B 

306 I>3 Start C Fazowe nadprądowe Start 3 stopnia członu nadprądowego C 

307 I>4 Start Fazowe nadprądowe Start 4 stopnia członu nadprądowego 3 faz. 

308 I>4 Start A Fazowe nadprądowe Start 4 stopnia członu nadprądowego A 

309 I>4 Start B Fazowe nadprądowe Start 4 stopnia członu nadprądowego B 

310 I>4 Start C Fazowe nadprądowe Start 4 stopnia członu nadprądowego C 

311 VCO Start AB 
Zab. nadprądowe 

sterowane napięciowo 

Zabezpieczenie nadprądowe sterowane napięciowo 

start AB 

312 VCO Start BC 
Zab. nadprądowe 

sterowane napięciowo 

Zabezpieczenie nadprądowe sterowane napięciowo 

start BC 

313 VCO Start CA 
Zab. nadprądowe 

sterowane napięciowo 

Zabezpieczenie nadprądowe sterowane napięciowo 

start CA 

314   Nieużywany 

315 IN1>1 Start 

Earth Fault 1 

(zabezpieczenie od 

zwarć doziemnych 1) 

Start 1 stopnia członu ziemnozwarciowego 

316 IN1>2 Start 

Earth Fault 1 

(zabezpieczenie od 

zwarć doziemnych 1) 

Start 2 stopnia członu ziemnozwarciowego 

317 IN1>3 Start 

Earth Fault 1 

(zabezpieczenie od 

zwarć doziemnych 1) 

Start 3 stopnia członu ziemnozwarciowego 

318 IN1>4 Start 

Earth Fault 1 

(zabezpieczenie od 

zwarć doziemnych 1) 

Start 4 stopnia członu ziemnozwarciowego 
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319 IN2>1 Start 

Earth Fault 2 

(zabezpieczenie od 

zwarć doziemnych 2) 

Start 1 stopnia członu ziemnozwarciowego 

obliczeniowego 

320 IN2>2 Start 

Earth Fault 2 

(zabezpieczenie od 

zwarć doziemnych 2) 

Start 2 stopnia członu ziemnozwarciowego 

obliczeniowego 

321 IN2>3 Start 

Earth Fault 2 

(zabezpieczenie od 

zwarć doziemnych 2) 

Start 3 stopnia członu ziemnozwarciowego 

obliczeniowego 

322 IN2>4 Start 

Earth Fault 2 

(zabezpieczenie od 

zwarć doziemnych 2) 

Start 4 stopnia członu ziemnozwarciowego 

obliczeniowego 

323 ISEF>1 Start 
Czułe zabezpieczenie 

ziemnozwarciowe 
Start 1 stopnia członu ziemnozwarciowego czułego 

324 ISEF>2 Start 
Czułe zabezpieczenie 

ziemnozwarciowe 
Start 2 stopnia członu ziemnozwarciowego czułego 

325 ISEF>3 Start 
Czułe zabezpieczenie 

ziemnozwarciowe 
Start 3 stopnia członu ziemnozwarciowego czułego 

326 ISEF>4 Start 
Czułe zabezpieczenie 

ziemnozwarciowe 
Start 4 stopnia członu ziemnozwarciowego czułego 

327 VN>1 Start 

Zabezpieczenie 

nadnapięciowe składowej 

zerowej 

Start pierwszego stopnia członu nadnapięciowego 

szczątkowego 

328 VN>2 Start 

Zabezpieczenie 

nadnapięciowe składowej 

zerowej 

Start drugiego stopnia członu nadnapięciowego 

szczątkowego 

329 Thermal Alarm  

Zabezpieczenie przed 

przeciążeniem 

termicznym 

Alarm przeciążenia termicznego 

330 V2> Start 
Zabezpieczenie O/V 

składowej ujemnej 

Rozpoczęcie pracy zabezpieczenia składowej 

przeciwnej nadnapięcia 

331 V<1 Start 
Zabezpieczenie 

podnapięciowe 
Start 1 stopnia członu podnapięciowego 3 faz. 

332 V<1 Start A/AB 
Zabezpieczenie 

podnapięciowe 
Start 1 stopnia członu podnapięciowego A/AB 

333 V<1 Start B/BC 
Zabezpieczenie 

podnapięciowe 
Start 1 stopnia członu podnapięciowego B/BC 

334 V<1 Start C/CA 
Zabezpieczenie 

podnapięciowe 
Start 1 stopnia członu podnapięciowego C/CA 

335 V<2 Start 
Zabezpieczenie 

podnapięciowe 
Start 2 stopnia członu podnapięciowego 3 faz. 

336 V<2 Start A/AB 
Zabezpieczenie 

podnapięciowe 
Start 2 stopnia członu podnapięciowego A/AB 
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337 V<2 Start B/BC 
Zabezpieczenie 

podnapięciowe 
Start 2 stopnia członu podnapięciowego B/BC 

338 V<2 Start C/CA 
Zabezpieczenie 

podnapięciowe 
Start 2 stopnia członu podnapięciowego C/CA 

339 V>1 Start 
Zabezpieczenie 

nadnapięciowe 
Start 1 stopnia członu nadnapięciowego 3 faz. 

340 V>1 Start A/AB 
Zabezpieczenie 

nadnapięciowe 
Start 1 stopnia członu nadnapięciowego A/AB 

341 V>1 Start B/BC 
Zabezpieczenie 

nadnapięciowe 
Start 1 stopnia członu nadnapięciowego B/BC 

342 V>1 Start C/CA 
Zabezpieczenie 

nadnapięciowe 
Start 1 stopnia członu nadnapięciowego C/CA 

343 V>2 Start 
Zabezpieczenie 

nadnapięciowe 
Start 2 stopnia członu nadnapięciowego 3 faz. 

344 V>2 Start A/AB 
Zabezpieczenie 

nadnapięciowe 
Start 2 stopnia członu nadnapięciowego A/AB 

345 V>2 Start B/BC 
Zabezpieczenie 

nadnapięciowe 
Start 2 stopnia członu nadnapięciowego B/BC 

346 V>2 Start C/CA 
Zabezpieczenie 

nadnapięciowe 
Start 2 stopnia członu nadnapięciowego C/CA 

347 CLP Operation 
Uruchamianie ze 

stanu zimnego 
Wskazuje czy obowiązuje logika uruchamiania ze stanu zimnego 

348 I> BlockStart CBF i POC  I> start blokowanego nadprądowego 

349 IN/SEF>Blk Start CBF i IN1/IN2/SEF  IN/ISEF> start blokowanego nadprądowego 

350 VTS Fast Block Monitoring PN 

Szybka blokada nadzoru PN - blokuje człony, które w przeciwnym 

wypadku działałyby nieprawidłowo natychmiast po wystąpieniu 

awarii bezpiecznika. 

351 VTS Slow Block Monitoring PN 

VT Supervision Slow Block - blokuje człony, które w przeciwnym 

wypadku działałyby nieprawidłowo po pewnym czasie po 

wystąpieniu awarii bezpiecznika. 

352 CTS Block Monitoring PP Blokowanie monitorowania przekładnika prądowego 

353 Bfail1 Trip 3ph Usterka wył. 
tBF1 wył. 3 faz. - wyjście trójfazowe wyłącznika logiki usterki, timer 

stopnia 1 

354 Bfail2 Trip 3ph Usterka wył. 
tBF2 wył. 3 faz. - wyjście trójfazowe wyłącznika logiki usterki, timer 

stopnia 2 

355 Control Trip 
Sterowanie 

wyłącznikiem 

Sterowanie wyzwolenia - polecenie wyzwolenia wydane przez 

operatora wyłącznikowi za pomocą menu lub systemu SCADA. (nie 

działa dla wyzwalania członów zabezpieczających) 

356 Control Close 
Sterowanie 

wyłącznikiem 

Sterownicze polecenie zamknięcia dla wyłącznika. Działa dla 

ręcznie wydawanych poleceń zamknięcia (menu, SCADA), 

opcjonalnie aktywowane poleceniem zamknięcia dla SPZ 
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357 Close in Prog. 
Sterowanie 

wyłącznikiem 

Sterowanie zamykaniem w toku - przekaźnik otrzymał polecenie 

zamknięcia wyłącznika, ale nie zakończyło się jeszcze odliczanie 

timera opóźnienia zamykania ręcznego 

358 Block Main Prot. SPZ 

Blokowanie głównego zabezpieczenia podczas cyklu SPZ. Może 

być używane do blokowania zewnętrznego zabezpieczenia 

poprzez styki wyjść przekaźnikowych 

359 Block SEF Prot. SPZ 

Blokowanie czułego zabezpieczenia ziemnozwarciowego 

podczas cyklu SPZ. Może być używane do blokowania 

zewnętrznego zabezpieczenia poprzez styki wyjść 

przekaźnikowych 

360 AR In Progress SPZ Samoczynne ponowne załączanie w toku 

361 AR In Service SPZ 
SPZ w/bez gotowości - funkcja SPZ została aktywowana poprzez 

menu przekaźnika lub przez wejście opto 

362 Seq. Counter = 0 SPZ 

Licznik sekwencji SPZ ustawiony na zero - nie wyczyszczono 

poprzednich zwarć w historii bieżącej. Licznik sekwencji wynosi 

zero, ponieważ nie upłynął czas regeneracji, a SPZ nie jest 

blokowane. Reklozer czeka na wyłączenie pierwszego 

zabezpieczenia, a po nim wystąpią wszystkie zaprogramowane 

cykle 

363 Seq. Counter = 1 SPZ 
Wyłączenie pierwszego zwarcia wystąpiło w nowej sekwencji 

SPZ. Czas martwy 1 lub czas regeneracji 1 upływają 

366 Seq. Counter = 4 SPZ 

Licznik sekwencji SPZ wynosi 4 Oznacza to, że wystąpiło 

wstępne wyzwolenie zwarciowe, a nastęnie kolejne 3 

wyzwolenia, zmieniające wartość licznika do 4 

367 Successful Close SPZ 

Wskazanie udanego ponownego załączenia. Wyłącznik został 

ponownie załączony funkcją SPZ i pozostaje zamknięty. 

Wskazanie jest uruchamiane przez upłynięcie czasu regeneracji 

368 Dead T in Prog. SPZ Wskazuje czasu przerwy beznapięciowej 

369 Protection Lockt. SPZ Wskazuje blokadę zabezpieczenia SPZ, gdy SPZ działa dla linii 

pod napięciem lub w trybach pracy ręcznej 

370 Reset Lckout Alm. SPZ Wskazanie alarmu kasowania blokady SPZ 

371 Auto Close SPZ Polecenie SPZ dla wyłącznika. 

372 A/R Trip Test SPZ Wyłączenie testowe SPZ, które uruchamia cykl SPZ 

373 IA< Start Zabezpieczenie 

podprądowe 

Start zabezpieczenia podprądowego fazy A 

369 Protection Lockt. SPZ Wskazuje blokadę zabezpieczenia SPZ, gdy SPZ działa dla linii 

pod napięciem lub w trybach pracy ręcznej 

374 IB< Start Zabezpieczenie 

podprądowe 

Start zabezpieczenia podprądowego fazy B 

375 IC< Start Zabezpieczenie 

podprądowe 

Start zabezpieczenia podprądowego fazy C 

376 IN< Start Zabezpieczenie 

podprądowe 

Start zabezpieczenia podprądowego ziemnozwarciowego 
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377 ISEF< Start 
Zabezpieczenie 

podprądowe 

Start zabezpieczenia podprądowego czułego 

ziemnozwarciowego 

378 CB Open 3 ph Stan wyłącznika Status otwarty wyłącznika trójfazowego 

379 CB Closed 3 ph Stan wyłącznika Status zamknięty wyłącznika trójfazowego 

380 All Poles Dead Biegun martwy 
Logika martwego bieguna wykrywa otwarcie 

wyłącznika trójfazowego 

381 Any Pole Dead Biegun martwy 
Logika martwego bieguna wykrywa otwarcie 

przynajmniej na jednym biegunie wyłącznika 

382 Pole Dead A Biegun martwy Martwy biegun fazy A 

383 Pole Dead B Biegun martwy Martwy biegun fazy B 

384 Pole Dead C Biegun martwy Martwy biegun fazy C 

385 VTS Acc. Ind. Monitoring PN 

Sygnał wskazujący przyspieszenie nadzoru 

przekładnika napięciowego z szybkiej, zależnej od 

napięcia funkcji wyzwalającej, służący do 

przyspieszania wskazań, gdy zaznaczona jest 

wyłącznie opcja informacyjna. 

386 VTS Volt Dep. 
Wejście monitorowania 

PN 

Wyjścia dowolnej funkcji wykorzystującej napięcie 

instalacji, jeżeli którykolwiek z takich członów zadziała 

przed wykryciem systemu VTS, zadziałanie VTS jest 

blokowane. Wyjścia obejmują uruchomienia i 

wyzwolenia 

387 VTS Ia> Monitoring PN 
Wskaźnik poziomu prądu fazowego A VTS jest ponad 

wartością progową 

388 VTS Ib> Monitoring PN 
Wskaźnik poziomu prądu fazowego B VTS jest ponad 

wartością progową 

389 VTS Ic> Monitoring PN 
Wskaźnik poziomu prądu fazowego C VTS jest ponad 

wartością progową 

390 VTS Va> Monitoring PN 
Wskaźnik poziomu napięcia fazowego A VTS jest 

ponad wartością progową 

391 VTS Vb> Monitoring PN 
Wskaźnik poziomu napięcia fazowego B VTS jest 

ponad wartością progową 

392 VTS Vc> Monitoring PN 
Wskaźnik poziomu napięcia fazowego C VTS jest 

ponad wartością progową 

393 VTS I2> Monitoring PN 
Wskaźnik poziomu prądu składowej ujemnej VTS jest 

ponad wartością progową 

394 VTS V2> Monitoring PN 
Wskaźnik poziomu napięcia składowej ujemnej VTS 

jest ponad wartością progową 

395 VTS Ia delta> Monitoring PN 
Superpozycja prądu fazowego A ponad wartością 

progową 

396 VTS Ib delta> Monitoring PN 
Superpozycja prądu fazowego B ponad wartością 

progową 

397 VTS Ic delta > Monitoring PN 
Superpozycja prądu fazowego C ponad wartością 

progową 
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398 CBF SEF Trip Usterka wyłącznika (logika stała) 

Sygnał wewnętrzny logiki usterki wyłącznika, 

wskazujący ogólny stan wyłączenia członu czułego 

ziemnozwarciowego 

399 CBF Non I Trip Usterka wyłącznika (logika stała) 

Sygnał wewnętrzny logiki usterki wyłącznika, 

wskazujący ogólny stan wyłączenia bezprądowego 

zabezpieczenia 

400 CBF SEF Trip-1 Usterka wyłącznika (logika stała) 

Sygnał wewnętrzny logiki usterki wyłącznika, 

wskazujący stan wyłączenia stopnia członu czułego 

ziemnozwarciowego 

401 CBF Non I Trip-1 Usterka wyłącznika (logika stała) 

Sygnał wewnętrzny logiki usterki wyłącznika, 

wskazujący stan wyłączenia bezprądowego stopnia 

zabezpieczenia 

402 Man Check Sync. PSL 

Sygnał wejściowy do logiki sterowania wyłącznikiem 

sygnalizujący spełnienie warunków ręcznej kontroli 

synchronizacji 

403 AR SysChecks OK PSL 
Sygnał wejściowy do logiki SPZ sygnalizujący 

spełnienie warunków kontroli synchronizacji SPZ 

404 Lockout Alarm Monitorowanie wyłącznika Złożony alarm blokady 

405 Pre-Lockout Monitorowanie wyłącznika 
Alarm wstępnej blokady wskazuje, że SPZ będzie 

blokowane przy kolejnej próbie 

406 Freq. High Śledzenie częstotliwości 
Śledzenie częstotliwości wykrywa częstotliwość 

ponad dozwolonym zakresem 

407 Freq. Low Śledzenie częstotliwości 
Śledzenie częstotliwości wykrywa częstotliwość 

poniżej dozwolonego zakresu 

408 Stop Freq. Track Logika nieedytowlana 

Sygnał zatrzymania śledzenia częstotliwości - 

wskazuje niewłaściwe warunki, gdy przekaźnik 

przestaje śledzić częstotliwość, w wyniku polecenie 

członów zabezpieczających 

409 Start N EF1/EF2/SEF/VN/YN 
Złożone uruchamianie zabezpieczenia 

ziemnozwarciowego 

410 Field Volts Fail 
Monitorowanie napięcia 

pomocniczego 
Awaria napięcia pomocniczego 48 V 

411 Freq. Not Found Śledzenie częstotliwości 
Częstotliwość, nie odnaleziona przez funkcję 

śledzenia częstotliwości 

412 F<1 Timer Blok. PSL Blokowanie timera stopnia 1 zabezp. podczęst. 

413 F<2 Timer Blok. PSL Blokowanie timera stopnia 2 zabezp. podczęst. 

414 F<3 Timer Blok.  PSL Blokowanie timera stopnia 3 zabezp. podczęst. 

415 F<4 Timer Blok.  PSL Blokowanie timera stopnia 4 zabezp. podczęst. 

416 F>1 Timer Blok.  PSL Blokowanie timera stopnia 1 zabezp. nadczęst. 

417 F>2 Timer Blok.  PSL Blokowanie timera stopnia 2 zabezp. nadczęst. 

418 F<1 Start Zabezpieczenie częstotliwościowe Uruchomienie stopnia 1 zabezp. podczęst. 

419 F<2 Start Zabezpieczenie częstotliwościowe Uruchomienie stopnia 2 zabezp. podczęst. 

420 F<3 Start Zabezpieczenie częstotliwościowe Uruchomienie stopnia 3 zabezp. podczęst. 

421 F<4 Start Zabezpieczenie częstotliwościowe Uruchomienie stopnia 4 zabezp. podczęst. 

  



Logika programowalna P14x/EN OP/Ee6 
 
MiCOM P141, P142, P143, P144 & P145 (PL) 7 - 29 
 
 

 
Nr DDB Tekst w języku angielskim Źródło Opis 

422 F>1 Start 
Zabezpieczenie 

częstotliwościowe 
Uruchomienie stopnia 1 zabezp. nadczęst. 

423 F>2 Start 
Zabezpieczenie 

częstotliwościowe 
Uruchomienie stopnia 2 zabezp. nadczęst. 

424 F<1 Trip 
Zabezpieczenie 

częstotliwościowe 
Wyzwolenie stopnia 1 zabezp. podczęst. 

425 F<2 Trip 
Zabezpieczenie 

częstotliwościowe 
Wyzwolenie stopnia 2 zabezp. podczęst. 

426 F<3 Trip 
Zabezpieczenie 

częstotliwościowe 
Wyzwolenie stopnia 3 zabezp. podczęst. 

427 F<4 Trip 
Zabezpieczenie 

częstotliwościowe 
Wyzwolenie stopnia 4 zabezp. podczęst. 

428 F>1 Trip 
Zabezpieczenie 

częstotliwościowe 
Wyzwolenie stopnia 1 zabezp. nadczęst. 

429 F>2 Trip 
Zabezpieczenie 

częstotliwościowe 
Wyzwolenie stopnia 2 zabezp. nadczęst. 

430 YN> Timer Blok.  PSL Blokowanie licznika czasu nadmiernej admitancji 

431 GN> Timer Blok.  PSL Blokowanie licznika czasu nadmiernej konduktancji 

432 BN> Timer Blok.  PSL Blokowanie licznika czasu nadmiernej susceptancji 

433 YN> Start 
Zabezpieczenie 

admitancyjne 
Start ochrony przed nadmierną admitancją 

434 GN> Start 
Zabezpieczenie 

admitancyjne 
Start ochrony przed nadmierną konduktancją 

435 BN> Start 
Zabezpieczenie 

admitancyjne 
Start ochrony przed namierną susceptancją 

436 YN> Trip 
Zabezpieczenie 

admitancyjne 
Wyłączenie nadmiernej admitancji 

437 GN> Trip 
Zabezpieczenie 

admitancyjne 
Wyłączenie nadmiernej konduktancji 

438 BN> Trip 
Zabezpieczenie 

admitancyjne 
Wyłączenie nadmiernej susceptancji 

439 Ext AR Prot. Trip PSL 
Uruchomienie SPZ z zewn. zabezpieczenia 

wyzwolenie 

440 Ext. AR Prot. Strt. PSL Uruchomienie SPZ z zewn. zabezpieczenia start 

441 Test Mode PSL 

Uruchomienie trybu testowego, w którym działanie 

przekaźnika jest wyłączane, co umożliwia 

przeprowadzenie dodatkowych testów iniekcji 

przekaźnika 

442 Inhibit SEF PSL 
Wstrzymanie zabezpieczenia czułego 

ziemnozwarciowego - wszystkie stopnie 

443 Live Line Monitorowanie napięcia Wskazuje wykrycie linii pod napięciem 

444 Dead Line Monitorowanie napięcia Wskazuje wykrycie braku napięcia linii 

445 Live Bus Monitorowanie napięcia Wskazuje wykrycie szyny pod napięciem 

446 Dead Bus Monitorowanie napięcia Wskazuje wykrycie braku napięcia szyny 
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447 Check Sync. 1 OK 
Kontrola 

synchronizacji 
Kontr. synchr. stopień 1 OK 

448 Check Sync. 2 OK 
Kontrola 

synchronizacji 
Kontr. synchr. stopień 2 OK 

449 SysChks Inactive 
Kontrola 

synchronizacji 

Kontrola systemowa nieaktywna (wyjście dla kontroli 

synchronizmu oraz innych kontroli napięciowych) 

450 CS1 Enabled PSL Kontr. synchr. stopień 1 włączona 

451 CS2 Enabled PSL Kontr. synchr. stopień 2 włączona 

452 SysSplit Enabled PSL Funkcja rozdziału instalacji włączona 

453 DAR Complete PSL Ukończono zwłoczne SPZ 

454 CB In Service PSL Wyłącznik jest w stanie gotowości 

455 AR Restart PSL 
Wejście restartowania SPZ, uruchamiające cykl SPZ niezależnie 

od normalnych warunków blokowania SPZ 

456 AR In Progress 1 SPZ 

Wskazanie SPZ w toku, które jest aktywne podczas cyklu SPZ, 

które jest resetowane przez DDB ‘Zakończenie DAR’ DDB, jeśli 

określono lub poprzez ‘SPZ w toku’ 

457 DeadTime Enabled PSL Włączone odmierzanie czasu przerwy 

458 DT OK To Start PSL 

Czas przerwy gotowy do uruchomienia wejścia logiki inicjacji 

czasu przerwy. Zapewnia warunki blokowania poza otwarciem 

wyłącznika i kasowaniem zabezpieczenia do stanu 

'przygotowania' logiki czasu martwego. 

459 DT Complete SPZ 
Wskazanie zakończenia odliczania czasu przerwy i pracy po 

upływie ustawionego czasu przerwy 

460 Reclose Checks SPZ Kontrola SPZ wskazuje logikę czasu przerwy 'przygotowany' 

461 Circuits OK PSL 

Wejście logiki SPZ wskazujące, czy warunki obwodu pod 

napięciem/bez napięcia są spełnione przez SPZ, gdy 

'Działające/martwe Ccts' jest aktywne 

462 AR Sync. Check. SPZ Kontrola synchronizmu SPZ OK (kontrola systemowa pozytywna) 

463 AR SysChecksOK SPZ 
Spełnione warunki kontroli systemu SPZ, potwierdzone przez 

funkcję kontroli systemu 

464 AR Init. TripTest PSL 
Inicjuje wyzwolenie i cykl SPZ i jest najczęściej przypisane do 

wejścia opto 

465 Monitor Block PSL 

Tylko dla protokołu IEC-870-5-103, służy do blokowania 

monitorowania (przekaźnik nie wysyła żadnych komunikatów 

przez port SCADA) 

466 Command Block PSL 
Tylko dla protokołu IEC-870-5-103, służy do blokowania poleceń 

(przekaźnik ignoruje polecenia SCADA) 

467 ISEF>1 Start 2 

Czułe 

zabezpieczenie 

ziemnozwarciowe 

Drugie wskazanie start 1 stopnia członu ziemnozwarciowego 

czułego 

468 ISEF>2 Start 2 

Czułe 

zabezpieczenie 

ziemnozwarciowe 

Drugie wskazanie start 2 stopnia członu ziemnozwarciowego 

czułego 
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469 ISEF>3 Start 2 
Czułe zabezpieczenie 

ziemnozwarciowe 

Drugie wskazanie start 3 stopnia członu 

ziemnozwarciowego czułego 

470 ISEF>4 Start 2 
Czułe zabezpieczenie 

ziemnozwarciowe 

Drugie wskazanie start 4 stopnia członu 

ziemnozwarciowego czułego 

471 CS1 Slipfreq.> Kontrola synchronizacji 
Zadziałanie, gdy kontr. synchr. 1 stopnia wskazuje 

poślizg częstotliwości powyżej poniżej nastawy 

472 CS1 Slipfreq.< Kontrola synchronizacji 
Zadziałanie, gdy kontr. synchr. 1 stopnia wskazuje 

poślizg częstotliwości poniżej nastawy 

473 CS2 Slipfreq.> Kontrola synchronizacji 
Zadziałanie, gdy kontr. synchr. 2 stopnia wskazuje 

poślizg częstotliwości powyżej poniżej nastawy 

474 CS2 Slipfreq.< Kontrola synchronizacji 
Zadziałanie, gdy kontr. synchr. 2 stopnia wskazuje 

poślizg częstotliwości poniżej nastawy 

475 Time Sync. PSL Synchronizacja czasu impulsami optycznymi 

476 - 488   Nieużywany 

489 CS Vline< Kontrola synchronizacji 
Wskazuje, że napięcie linii jest niższe, od nastawy 

niedomiaru napięcia 

490 CS Vbus< Kontrola synchronizacji 
Wskazuje, że napięcie szyny jest niższe, od nastawy 

niedomiaru napięcia 

491 CS Vline> Kontrola synchronizacji 
Wskazuje, że napięcie linii jest wyższe, od nastawy 

nadmiaru napięcia 

492 CS Vbus> Kontrola synchronizacji 
Wskazuje, że napięcie szyny jest wyższe, od nastawy 

nadmiaru napięcia 

493 CS Vline>Vbus Kontrola synchronizacji 

Oznacza, że napięcie linii jest wyższe niż wartość 

napięcia szyny + różnica potencjałów ustawiona dla 

kontroli synchronizmu. 

494 CS Vlinii<Vbus Kontrola synchronizacji 

Oznacza, że napięcie szyny jest wyższe niż wartość 

napięcia linii + różnica potencjałów ustawiona dla 

kontroli synchronizmu. 

495 CS1 Fline>Fbus Kontrola synchronizacji 

Wskazuje, że częstotliwość linii jest wyższa, od 

częstotliwości szyny + nastawa poślizgu częstotliwości 

1 kontroli synchr., gdy sterowanie kontroli synchr. 1 

poślizgu jest ustawione na częstotliwość 

496 CS1 Fline < Fbus Kontrola synchronizacji 

Wskazuje, że częstotliwość szyny jest wyższa, od 

częstotliwości linii + nastawa poślizgu częstotliwości 1 

kontroli synchr., gdy sterowanie kontroli synchr. 1 

poślizgu jest ustawione na częstotliwość 

497 CS1 Ang. Not OK + Kontrola synchronizacji 
Oznacza, że kąt linii wyprzedza kąt szyny i leży w 

 

498 CS1 Ang. Not OK - Kontrola synchronizacji 
Oznacza, że kąt linii podąża za kątem szyny i leży w 

zakresie - kąt fazowy CS1 (st.) do -  

499 External Trip A PSL Wejście zewnętrznego wyzwolenia dla fazy A 

500 External Trip B PSL Wejście zewnętrznego wyzwolenia dla fazy B 

501 External Trip C PSL Wejście zewnętrznego wyzwolenia dla fazy C 
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502 External Trip EF PSL 
Wejście zewnętrznego wyzwolenia 

ziemnozwarciowego 

503 External Trip SEF PSL 
Wejście zewnętrznego wyzwolenia czułego 

ziemnozwarciowego 

504 I2> Inhibit PSL 
Blokada wszystkich członów nadprądowych składowej 

ujemnej 

505 I2>1 Tmr. Blk. PSL 
Blokada licznika czasu stopnia 1 nadprądowego 

składowej ujemnej 

506 I2>2 Tmr. Blk. PSL 
Blokada licznika czasu stopnia 2 nadprądowego 

składowej ujemnej 

507 I2>3 Tmr. Blk. PSL 
Blokada licznika czasu stopnia 3 nadprądowego 

składowej ujemnej 

508 I2>4 Tmr. Blk. PSL 
Blokada licznika czasu stopnia 4 nadprądowego 

składowej ujemnej 

509 I2>1 Start 
Zabezpieczenie nadprądowe 

składowej ujemnej 

Uruchomienie stopnia 1 zabezpieczenia nadprądowego 

reagującego na składową przeciwną 

510 I2>2 Start 
Zabezpieczenie nadprądowe 

składowej ujemnej 

Uruchomienie stopnia 2 zabezpieczenia nadprądowego 

reagującego na składową przeciwną 

511 I2>3 Start 
Zabezpieczenie nadprądowe 

składowej ujemnej 

Uruchomienie stopnia 3 zabezpieczenia nadprądowego 

reagującego na składową przeciwną 

512 I2>4 Start 
Zabezpieczenie nadprądowe 

składowej ujemnej 

Uruchomienie stopnia 4 zabezpieczenia nadprądowego 

reagującego na składową przeciwną 

513 I2>1 Trip 
Zabezpieczenie nadprądowe 

składowej ujemnej 

Wyzwolenie stopnia 1 zabezpieczenia nadprądowego 

reagującego na składową przeciwną 

514 I2>2 Trip 
Zabezpieczenie nadprądowe 

składowej ujemnej 

Wyzwolenie stopnia 2 zabezpieczenia nadprądowego 

reagującego na składową przeciwną 

515 I2>3 Trip 
Zabezpieczenie nadprądowe 

składowej ujemnej 

Wyzwolenie stopnia 3 zabezpieczenia nadprądowego 

reagującego na składową przeciwną 

516 I2>4 Trip 
Zabezpieczenie nadprądowe 

składowej ujemnej 

Wyzwolenie stopnia 4 zabezpieczenia nadprądowego 

reagującego na składową przeciwną 

517 V2> Accelerate PSL 

Wejście dla przyspieszenia czasu natychmiastowego 

zadziałania zabezpieczenia nadnapięciowego 

składowej ujemnej (zabezpieczenie V2>) 

518 LED Trip PSL 
Wejście aktywujące wyzwolenie LEC (inne niż 

przekaźnik 3) 

519 CS2 Fline>Fbus Kontrola synchronizacji 

Wskazuje, że częstotliwość linii jest wyższa, od 

częstotliwości szyny + nastawa poślizgu częstotliwości 

2 kontroli synchr., gdy sterowanie kontroli synchr. 2 

poślizgu jest ustawione na częstotliwość 
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520 CS2 Fline<Fbus Kontrola synchronizacji 

Wskazuje, że częstotliwość szyny jest wyższa, od 

częstotliwości linii + nastawa poślizgu częstotliwości 2 

kontroli synchr., gdy sterowanie kontroli synchr. 2 

poślizgu jest ustawione na częstotliwość 

521 CS2 Ang. Not OK + Kontrola synchronizacji 
Oznacza, że kąt linii wyprzedza kąt szyny i leży w 

 

522 CS2 Ang. Not OK - Kontrola synchronizacji 
Oznacza, że kąt linii podąża za kątem szyny i leży w 

zakresie - kąt fazowy 2 kontroli synchr. (st.) do -  

523 CS Ang. Rot ACW Kontrola synchronizacji 

Kierunek obrotu kąta linii, wykorzystując odniesienie 

szyny, jest przeciwny do ruchu wskazówek zegara 

(ACW) 

524 CS Ang. Rot CW Kontrola synchronizacji 

Kierunek obrotu kąta linii, wykorzystując odniesienie 

szyny, jest zgodny z kierunkiem ruchu wskazówek 

zegara (CW) 

525 Blk. Rmt. CB Ops PSL 
Zdalna blokada poleceń wyzwolenia/zamknięcia 

wyłącznika 

526 SG Select x1 PSL 

Ustawianie selektora grupy X1 (bit niski) - wybranie SG2, 

o ile tylko aktywny jest sygnał DDB 526 

SG1 jest aktywne, jeśli zarówno DDB 526, jak i DDB 

527=0 SG4 jest aktywne jeśli zarówno DDB 526, jak i 

DDB 527=1 

527 SG Select 1x PSL 

Ustawianie selektora grupy 1X (bit wysoki) - wybranie 

SG3, o ile tylko aktywny jest sygnał DDB 527 

SG1 jest aktywne, jeśli zarówno DDB 526, jak i DDB 

527=0 SG4 jest aktywne jeśli zarówno DDB 526, jak i 

DDB 527=1 

528 IN1> Inhibit PSL Blokada zabezpieczenia ziemnozwarciowego 1 

529 IN2> Inhibit PSL Blokada zabezpieczenia ziemnozwarciowego 2 

530 AR Skip Shot 1 PSL 
Gdy aktywne pomijanie pierwszej próby SPZ w cyklu 

samoczynnego ponownego załączania 

531 Logic 0 Ref. Sygnał odniesienia DDB Logiczny sygnał odniesienia zerowego DDB 

532 Inh Reclaim Time PSL Blokada licznika czasu regen. SPZ 

533 Reclaim In Prog  Czas regen. SPZ upływa 

534 Reclaim Complete  Zakończenie odliczania czasu regeneracyjnego dla SPZ 

535 BrokenLine Start  Przerwanie ciągłości obwodu start 

536 Trip Command In  
Polecenie wyłączenia uruchomione przez 

DDB_WYŁ_INICJ 

537 Trip Command Out  Inicjacja wyłączenia 

538 IA2H Start  Próg przekroczony 2 harmonicznej w IA 

539 IB2H Start  Próg przekroczony 2 harmonicznej w IB 

540 IC2H Start  Próg przekroczony 2 harmonicznej w IC 

541 I2H Any Start  Próg przekroczony 2 harmonicznej w IA, IB lub IC 

542 RP1 Read Only  Tylko zdalny odczyt 1 
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543 RP2 Read Only  Tylko zdalny odczyt 2 

544 NIC Read Only  Tylko zdalny odczyt NIC 

545 - 639 Unused   

640 LED1 Red 
Konfiguracja 

warunkowa wyjścia 
Napięcie na programowalnej czerwonej diodzie 1 

641 LED1 Grn. 
Konfiguracja 

warunkowa wyjścia 
Napięcie na programowalnej zielonej diodzie 1 

654 LED8 Red 
Konfiguracja 

warunkowa wyjścia 
Napięcie na programowalnej czerwonej diodzie 8 

655 LED8 Grn. 
Konfiguracja 

warunkowa wyjścia 
Napięcie na programowalnej zielonej diodzie 8 

656 FnKey LED1 Red 
Konfiguracja 

warunkowa wyjścia 

Napięcie na programowalnej czerwonej diodzie 1 przycisku 

funkcyjnego 

657 FnKey LED1 Grn. 
Konfiguracja 

warunkowa wyjścia 

Napięcie na programowalnej zielonej diodzie 1 przycisku 

funkcyjnego 

674 FnKey LED1 Red 
Konfiguracja 

warunkowa wyjścia 

Napięcie na programowalnej czerwonej diodzie 10 przycisku 

funkcyjnego 

675 FnKey LED10 Grn. 
Konfiguracja 

warunkowa wyjścia 

Napięcie na programowalnej zielonej diodzie 10 przycisku 

funkcyjnego 

676 LED1 Con R PSL 
Przypisanie sygnału wejściowego do zasilenia wyjścia 

czerwonej diody 1 

677 LED1 Con G PSL 
Do zasilenia żółtej diody LED 1, sygnały DDB 676 oraz DDB 

677 muszą być podane w tym samym czasie 

690 LED8 Con R PSL 
Przypisanie sygnału wejściowego do zasilenia wyjścia 

czerwonej diody 8 

691 LED8 Con G PSL 

Przypisanie sygnału do zasilenia wyjścia zielonej diody 8 Do 

zasilenia żółtej diody LED 8, sygnały DDB 690 oraz DDB 691 

muszą być aktywne w tym samym czasie 

692 FnKey LED1 ConR PSL 

Przypisanie sygnału do zasilenia wyjścia czerwonej diody LED 

1 przycisku funkcyjnego Ta dioda powiązana jest z przyciskiem 

funkcyjnym 1 

693 FnKey LED1 ConG PSL 

Przypisanie sygnału do zasilenia wyjścia zielonej diody LED 1 

przycisku funkcyjnego Ta dioda powiązana jest z przyciskiem 

funkcyjnym 1 Do zasilenia żółtej diody przycisku funkcyjnego, 

sygnały DDB 692 oraz DDB 693 muszą być podane w tym 

samym czasie 

710 FnKey LED1 ConR PSL 

Przypisanie sygnału do zasilenia wyjścia czerwonej diody LED 

10 przycisku funkcyjnego Ta dioda powiązana jest z 

przyciskiem funkcyjnym 10 
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Źródło Opis 

711 FnKey LED1 ConG PSL 

Przypisanie sygnału do zasilenia wyjścia zielonej diody LED 10 

przycisku funkcyjnego Ta dioda powiązana jest z przyciskiem 

funkcyjnym 10.  

Do zasilenia żółtej diody 1 przycisku funkcyjnego, sygnały DDB 

710 oraz DDB 711 muszą być podane w tym samym czasie 

712 Function Key 1 Przycisk funkcyjny 

Przycisk funkcyjny 1 aktywowany. W trybie „Normalnym” znajduje 

się w stanie wysokim po naciśnięciu przycisku, natomiast w trybie 

„Toggle” (dwustabilnym) zmienia stan pomiędzy niskim a wysokim 

po każdym naciśnięciu 

721 Function Key 10 Przycisk funkcyjny 

Przycisk funkcyjny 10 aktywowany. W trybie „Normalnym” 

znajduje się w stanie wysokim po naciśnięciu przycisku, natomiast 

w trybie „Toggle” (dwustabilnym) zmienia stan pomiędzy niskim a 

wysokim po każdym naciśnięciu 

722 Power>1 3Phstart Moc Uruchomienie stopnia 1 zabezpieczenia mocowego na 3 fazach 

723 Power>1 A Start Moc Uruchomienie stopnia 1 zabezpieczenia mocowego na fazie A 

724 Power>1 B Start Moc Uruchomienie stopnia 1 zabezpieczenia mocowego na fazie B 

725 Power>1 C Start Moc Uruchomienie stopnia 1 zabezpieczenia mocowego na fazie C 

726 Power>2 3Phstart Moc Uruchomienie stopnia 2 zabezpieczenia mocowego na 3 fazach 

727 Power>2 A Start Moc Uruchomienie stopnia 2 zabezpieczenia mocowego na fazie A 

728 Power>2 B Start Moc Uruchomienie stopnia 2 zabezpieczenia mocowego na fazie B 

729 Power>2 C Start Moc Uruchomienie stopnia 2 zabezpieczenia mocowego na fazie C 

730 Power<1 3Phstart Moc 
Uruchomienie stopnia 1 zabezpieczenia niedoboru mocy na 3 

fazach 

731 Power<1 A Start Moc 
Uruchomienie stopnia 1 zabezpieczenia niedoboru mocy na fazie 

A 

732 Power<1 B Start Moc 
Uruchomienie stopnia 1 zabezpieczenia niedoboru mocy na fazie 

B 

733 Power<1 C Start Moc 
Uruchomienie stopnia 1 zabezpieczenia niedoboru mocy na fazie 

C 

734 Power<2 3Phstart Moc 
Uruchomienie stopnia 2 zabezpieczenia niedoboru mocy na 3 

fazach 

735 Power<2 A Start Moc 
Uruchomienie stopnia 2 zabezpieczenia niedoboru mocy na fazie 

A 

736 Power<2 B Start Moc 
Uruchomienie stopnia 2 zabezpieczenia niedoboru mocy na fazie 

B 

737 Power<2 C Start Moc 
Uruchomienie stopnia 2 zabezpieczenia niedoboru mocy na fazie 

C 

738 Power>1 3Ph Trip Moc Wyzwolenie stopnia 1 zabezpieczenia mocowego na 3 fazach 

739 Power>1 A Trip Moc Wyzwolenie stopnia 1 zabezpieczenia mocowego na fazie A 

740 Power>1 B Trip Moc Wyzwolenie stopnia 1 zabezpieczenia mocowego na fazie B 

741 Power>1 C Trip Moc Wyzwolenie stopnia 1 zabezpieczenia mocowego na fazie C 

742 Power>2 3Ph Trip Moc Wyzwolenie stopnia 2 zabezpieczenia mocowego na 3 fazach 

743 Power>2 A Trip Moc Wyzwolenie stopnia 2 zabezpieczenia mocowego na fazie A 
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744 Power>2 B Trip Moc Wyzwolenie stopnia 2 zabezpieczenia mocowego na fazie B 

745 Power>2 C Trip Moc Wyzwolenie stopnia 2 zabezpieczenia mocowego na fazie C 

746 Power<1 3Ph Trip Moc Wyzwolenie stopnia 1 zabezpieczenia niedoboru mocy na 3 fazach 

747 Power<1 A Trip Moc Wyzwolenie stopnia 1 zabezpieczenia niedoboru mocy na fazie A 

748 Power<1 B Trip Moc Wyzwolenie stopnia 1 zabezpieczenia niedoboru mocy na fazie B 

749 Power<1 C Trip Moc Wyzwolenie stopnia 1 zabezpieczenia niedoboru mocy na fazie C 

750 Power<2 3Ph Trip Moc Wyzwolenie stopnia 2 zabezpieczenia niedoboru mocy na 3 fazach 

751 Power<2 A Trip Moc Wyzwolenie stopnia 2 zabezpieczenia niedoboru mocy na fazie A 

752 Power<2 B Trip Moc Wyzwolenie stopnia 2 zabezpieczenia niedoboru mocy na fazie B 

753 Power<2 C Trip Moc Wyzwolenie stopnia 2 zabezpieczenia niedoboru mocy na fazie C 

754 Power>1 Block Moc Blokada 1 stopnia zab. mocowego 

755 Power>2 Block Moc Blokada 2 stopnia zab. mocowego 

756 Power<1 Block Moc Blokada 1 stopnia zab. niedoboru mocy 

757 Power<2 Block Moc Blokada 2 stopnia zab. niedoboru mocy 

758 - 768   Nieużywany 

769 Battery Fail  Alarm usterki akumulatora 

770 Rear Comms Fail  Usterka tylnego portu komunikacyjnego 

771 
GOOSE IED 

Absent 
 

IED nie jest subskrybowane do rozgłaszania IED w aktualnym 

układzie 

772 NIC Not Fitted  Nie ma zamontowanej płyty ethernetowej 

773 NIC No Response  Płyta Ethernet nie odpowiada 

774 NIC Fatal Error  Błąd krytyczny płyty Ethernet 

775 NIC Soft Reload  Alarm przeładowania oprogramowania karty sieciowej 

776 Bad TCP/IP Cfg.  Alarm nieprawidłowej konfiguracji TCP/IP 

777 Bad OSI Config.  Alarm nieprawidłowej konfiguracji OSI 

778 NIC Link Fail  Utracone połączenie Ethernet 

779 NIC SW Mis-Match  
Oprogramowanie płyty ethernetowej niekompatybilne z głównym 

CPU 

780 IP Addr Conflict  Adres IP danego IED używany aktualnie przez inne IED 

781 IM Loopback InterMiCOM Sygnalizacja InterMiCOM wskazująca na aktywny test pętli zwrotnej 

782 IM Message Fail InterMiCOM Alarm błędu komunikatu InterMiCOM 

783 IM Data CD Fail InterMiCOM Błąd detekcji kanału danych InterMiCOM 

784 IM Channel Fail InterMiCOM Alarm błędu kanału InterMiCOM 

785 Backup Setting  Alarm ustawienia kopii zapasowej 

786 - 799   Nieużywany 

800 Control Input 1 
Polecenie wejścia 

sterującego 

Wejście sterujące 1 - do SCADA i poleceń menu 

implementowanych w PSL 

831 Control Input 32 
Polecenie wejścia 

sterującego 

Wejście sterujące 32 - do SCADA i poleceń menu 

implementowanych w PSL 

832 - 863 Virtual Input 1-32 
Polecenie 

wejściowe GOOSE 

Wejście GOOSE 1 - 32- dopuszcza sygnały binarne, które są 

przypisane do wejść wirtualnych interfejsu w PSL 
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864 - 895 Virtual Output 1 - 32 PSL 

Wyjścia GOOSE 1 - 32 - umożliwiają użytkownikowi kontrolę 

sygnału binarnego, który można przypisać za pośrednictwem 

wyjściowego sygnału z protokołu SCADA do innych urządzeń 

896 - 903 InterMiCOM in 1 - 8 InterMiCOM 
InterMiCOM wej 1 do 8 - jest wysterowywane komunikatem z 

oddalonego końca linii 

1024 -1055 Virtual Output 33 - 64  

Wyjścia GOOSE 33 - 64 - umożliwiają użytkownikowi kontrolę 

sygnału binarnego, który można przypisać za pośrednictwem 

wyjściowego sygnału z protokołu SCADA do innych urządzeń 

1056 -1119 Quality VIP 1 - 64  

Wejście wirtualne GOOSE 1 - 64 - zawiera parametry jakości dla 

dowolnego obiektu danych z przychodzącego komunikatu 

GOOSE 

1120 -1183 PubPres VIP 1 - 64  

Wejście wirtualne GOOSE 1 - 64 - wskazuje na obecność 

wydawcy komunikatu GOOSE odpowiedzialnego za rozgłaszanie 

danych definiujących wejście wirtualne 

1184 -1279   Nieużywany 

1280 Adv Freq Inh  Blokuje zaawansowane zabezpieczenie częstotliwościowe 

1281 Stg1 f+t Sta  Stopień 1 członu f+t start 

1282 Stg1 f+t Trp  Stopień 1 członu f+t wyłączenie 

1283 Stg1 f+df/dt Trp  Stopień 1 członu f+df/dt wyłączenie 

1284 Stg1 df/dt +t Sta  Stopień 1 członu df/dt +t start 

1285 Stg1 df/dt +t Trp  Stopień 1 członu df/dt +t wyłączenie 

1286 Stg1 f+DF/DT Sta  Stopień 1 członu f+DeltaF/DeltaT start 

1287 Stg1 f+DF/DT Trp.  Stopień 1 członu f+DeltaF/DeltaT wyłączenie 

1288 Stg1 Blok.   Stopień 1 członu zaawansowanego częst. blokada 

1289 -1290   Nieużywany 

1291 Stg1 Resore Cls  Stopień 1 przywracania obciążenia zamknięcie 

1292 Stg1 Resore Sta  Stopień 1 przywracania obciążenia start 

1293 -1294   Nieużywany 

1295 Stg2 f+t Sta  Stopień 2 członu f+t start 

1296 Stg2 f+t Trp  Stopień 2 członu f+t wyłączenie 

1297 Stg2 f+df/dt Trp  Stopień 2 członu f+df/dt wyłączenie 

1298 Stg2 df/dt +t Sta  Stopień 2 członu df/dt +t start 

1299 Stg2 df/dt +t Trp  Stopień 2 członu df/dt +t wyłączenie 

1300 Stg2 f+DF/DT Sta  Stopień 2 członu f+DeltaF/DeltaT start 

1301 Stg2 f+DF/DT Trp  Stopień 2 członu f+DeltaF/DeltaT wyłączenie 

1302 Stg2 Blok.   Stopień 2 członu zaawansowanego częst. blokada 

1303 -1304   Nieużywany 

1305 
Stg2 Resore 

Clszamkn. 
 Stopień 2 przywracania obciążenia zamknięcie 

1306 Stg2 Resore Sta  Stopień 2 przywracania obciążenia start 

1307 -1308   Nieużywany 

1309 Stg3 f+t Sta  Stopień 3 członu f+t start 

1310 Stg3 f+t Trp  Stopień 3 członu f+t wyłączenie 
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1311 Stg3 f+df/dt Trp  Stopień 3 członu f+df/dt wyłączenie 

1312 Stg3 df/dt +t Sta  Stopień 3 członu df/dt +t start 

1313 Stg3 df/dt +t Trp  Stopień 3 członu df/dt +t wyłączenie 

1314 Stg3 f+DF/DT Sta  Stopień 3 członu f+DeltaF/DeltaT start 

1315 Stg3 f+DF/DT Trp  Stopień 3 członu f+DeltaF/DeltaT wyłączenie 

1316 Stg3 Blok.   Stopień 3 członu zaawansowanego częst. blokada 

1317 -1318   Nieużywany 

1319 Stg3 Resore Cls  Stopień 3 przywracania obciążenia zamknięcie 

1320 Stg3 Resore Sta  Stopień 3 przywracania obciążenia start 

1321 -1322   Nieużywany 

1323 Stg4 f+t Sta  Stopień 4 członu f+t start 

1324 Stg4 f+t Trp  Stopień 4 członu f+t wyłączenie 

1325 Stg4 f+df/dt Trp  Stopień 4 członu f+df/dt wyłączenie 

1326 Stg4 df/dt +t Sta  Stopień 4 członu df/dt +t start 

1327 Stg4 df/dt +t Trp  Stopień 4 członu df/dt +t wyłączenie 

1328 Stg4 f+DF/DT Sta  Stopień 4 członu f+DeltaF/DeltaT start 

1329 Stg4 f+DF/DT Trp  Stopień 4 członu f+DeltaF/DeltaT wyłączenie 

1330 Stg4 Blok.   Stopień 4 członu zaawansowanego częst. blokada 

1331 -1332   Nieużywany 

1333 Stg4 Resore Cls  Stopień 4 przywracania obciążenia zamknięcie 

1334 Stg4 Resore Sta  Stopień 4 przywracania obciążenia start 

1335 -1336   Nieużywany 

1337 Stg5 f+t Sta  Stopień 5 członu f+t start 

1338 Stg5 f+t Trp  Stopień 5 członu f+t wyłączenie 

1339 Stg5 f+df/dt Trp  Stopień 5 członu f+df/dt wyłączenie 

1340 Stg5 df/dt +t Sta  Stopień 5 członu df/dt +t start 

1341 Stg5 df/dt +t Trp  Stopień 5 członu df/dt +t wyłączenie 

1342 Stg5 f+DF/DT Sta  Stopień 5 członu f+DeltaF/DeltaT start 

1343 Stg5 f+DF/DT Trp  Stopień 5 członu f+DeltaF/DeltaT wyłączenie 

1344 Stg5 Blok.   Stopień 5 członu zaawansowanego częst. blokada 

1345 -1346   Nieużywany 

1347 Stg5 Resore Cls  Stopień 5 przywracania obciążenia zamknięcie 

1348 Stg5 Resore Sta  Stopień 5 przywracania obciążenia start 

1349 -1350   Nieużywany 

1351 Stg6 f+t Sta  Stopień 6 członu f+t start 

1352 Stg6 f+t Trp  Stopień 6 członu f+t wyłączenie 

1353 Stg6 f+df/dt Trp  Stopień 6 członu f+df/dt wyłączenie 

1354 Stg6 df/dt +t Sta  Stopień 6 członu df/dt +t start 

1355 Stg6 df/dt +t Trp  Stopień 6 członu df/dt +t wyłączenie 

1356 Stg6 f+DF/DT Sta  Stopień 6 członu f+DeltaF/DeltaT start 

1357 Stg6 f+DF/DT Trp  Stopień 6 członu f+DeltaF/DeltaT wyłączenie 

1358 Stg6 Blok.  Stopień 6 członu zaawansowanego częst. blokada 
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1359 -1360   Nieużywany 

1361 Stg6 Resore Cls  Stopień 6 przywracania obciążenia zamknięcie 

1362 Stg6 Resore Sta  Stopień 6 przywracania obciążenia start 

1363 -1364   Nieużywany 

1365 Stg7 f+t Sta  Stopień 7 członu f+t start 

1366 Stg7 f+t Trp  Stopień 7 członu f+t wyłączenie 

1367 Stg7 f+df/dt Trp  Stopień 7 członu f+df/dt wyłączenie 

1368 Stg7 df/dt +t Sta  Stopień 7 członu df/dt +t start 

1369 Stg7 df/dt +t Trp  Stopień 7 członu df/dt +t wyłączenie 

1370 Stg7 f+DF/DT Sta  Stopień 7 członu f+DeltaF/DeltaT start 

1371 Stg7 f+DF/DT Trp  Stopień 7 członu f+DeltaF/DeltaT wyłączenie 

1372 Stg7 Blok.   Stopień 7 członu zaawansowanego częst. blokada 

1373 -1374   Nieużywany 

1375 Stg7 Resore Cls  Stopień 7 przywracania obciążenia zamknięcie 

1376 Stg7 Resore Sta  Stopień 7 przywracania obciążenia start 

1377 -1378   Nieużywany 

1379 Stg8 f+t Sta  Stopień 8 członu f+t start 

1380 Stg8 f+t Trp  Stopień 8 członu f+t wyłączenie 

1381 Stg8 f+df/dt Trp.  Stopień 8 członu f+df/dt wyłączenie 

1382 Stg8 df/dt +t Sta  Stopień 8 członu df/dt +t start 

1383 Stg8 df/dt +t Trp  Stopień 8 członu df/dt +t wyłączenie 

1384 Stg8 f+DF/DT Sta  Stopień 8 członu f+DeltaF/DeltaT start 

1385 Stg8 f+DF/DT Trp  Stopień 8 członu f+DeltaF/DeltaT wyłączenie 

1386 Stg8 Block  Stopień 8 członu zaawansowanego częst. blokada 

1387 -1388   Nieużywany 

1389 Stg8 Resore Cls  Stopień 8 przywracania obciążenia zamknięcie 

1390 Stg8 Resore Sta  Stopień 8 przywracania obciążenia start 

1391 -1392   Nieużywany 

1393 Stg9 f+t Sta  Stopień 9 członu f+t start 

1394 Stg9 f+t Trp  Stopień 9 członu f+t wyłączenie 

1395 Stg9 f+df/dt Trp  Stopień 9 członu f+df/dt wyłączenie 

1396 Stg9 df/dt +t Sta  Stopień 9 członu df/dt +t start 

1397 Stg9 df/dt +t Trp  Stopień 9 członu df/dt +t wyłączenie 

1398 Stg9 f+DF/DT Sta  Stopień 9 członu f+DeltaF/DeltaT start 

1399 Stg9 f+DF/DT Trp  Stopień 9 członu f+DeltaF/DeltaT wyłączenie 

1400 Stg9 Blok.   Stopień 9 członu zaawansowanego częst. blokada 

1401 -1402   Nieużywany 

1403 Stg9 Resore Cls  Stopień 9 przywracania obciążenia zamknięcie 

1404 Stg9 Resore Sta  Stopień 9 przywracania obciążenia start 

1405 Resore Reset  Kasowanie wszystkich stopni przywracania obciążenia 

1406 Reset Sta  Kasowanie wszystkich liczników statystyk 

1407 -1535   Nieużywany 
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1.8 Domyślnie fabryczne PSL 

 
Poniższy rozdział zawiera szczegółowe informacje dotyczące ustawień domyślnych PSL. 
 
Uwaga: Domyślne ustawienie PSL zostało zastosowane dla wariantów podstawowych P14x, bez rozszerzenia, 
jak przedstawiono w tabeli. 
Opcje modelu P14x są następujące: 
 

Model 
P141 

Wejścia/ Wyjścia 

P142/4 

Wejścia/ Wyjścia 

P143 

Wejścia/ Wyjścia 

P145 

Wejścia/ Wyjścia 

P14xxxxAxxxxxxJ 8/7 8/7 16/14 16I/16O 

P14xxxxBxxxxxxJ  12/11 N/A 12/12 

P14xxxxCxxxxxxJ  16/7 24/14 24/16 

P14xxxxDxxxxxxJ  8/15 16/22 16/24 

P14xxxxExxxxxxJ   24/22 24/24 

P14xxxxFxxxxxxJ   32/14 32/16 

P14xxxxGxxxxxxJ   16/30 16/32 

P14xxxxHxxxxxxJ  

8/7 + 4 

Wyjścia przekaźnikowe 

o wysokiej zdolności 

rozłączania 

16/14 + 4 

Wyjścia 

przekaźnikowe o 

wysokiej zdolności 

rozłączania 

12/12 + 4 

Wyjścia 

przekaźnikowe o 

wysokiej zdolności 

rozłączania 

P14xxxxJxxxxxxJ   

24/14 + 4 

Wyjścia 

przekaźnikowe o 

wysokiej zdolności 

rozłączania 

20/12 + 4 

Wyjścia 

przekaźnikowe o 

wysokiej zdolności 

rozłączania 

P14xxxxKxxxxxxJ   

16/22 + 4 

Wyjścia 

przekaźnikowe o 

wysokiej zdolności 

rozłączania 

12/20 + 4 

Wyjścia 

przekaźnikowe o 

wysokiej zdolności 

rozłączania 

P14xxxxLxxxxxxJ   

16/14 + 8 

Wyjścia 

przekaźnikowe o 

wysokiej zdolności 

rozłączania 

12/12 + 8 

Wyjścia 

przekaźnikowe o 

wysokiej zdolności 

rozłączania 

P14xxxxMxxxxxxJ   32/32  
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1.9 Mapowanie wejścia logicznego 

 
Domyślnie mapowanie dla każdego z optoizolowanych wejść pokazano w poniższej tabeli 
dla wszystkich modeli P14x: 
Modele P141/2/3/4 
 

Numer 
wejścia 

opto 

Tekst 
przekaźnika 

P141 

P142/4 
Tekst 

przekaźnika 

Tekst 
przekaźnika 

P143 
Funkcja 

1 Wejście L1 Wejście L1 Wejście L1 Wybór grupy ustawień 

2 Wejście L2 Wejście L2 Wejście L2 Wybór grupy ustawień 

3 Wejście L3 Wejście L3 Wejście L3 
Blokowanie stopni 
ziemnozwarciowych IN1>3 i 4 

4 Wejście L4 Wejście L4 Wejście L4 
Blokowanie stopni 
nadprądowych I>3 i 4 

5 Wejście L5 Wejście L5 Wejście L5 
Wejście kasujące styki 
blokowania wyzwolenia, 
blokadę SPZ oraz diody LED 

6 Wejście L6 Wejście L6 Wejście L6 
Wejście zewnętrznego 
wyzwolenia 

 

 

Numer 
wejścia 

opto 

Tekst 
przekaźnika 

P141 

P142/4 
Tekst 

przekaźnika 

Tekst 
przekaźnika 

P143 

Funkcja 

7 Wejście L7 Wejście L7 Wejście L7 Wejście styku pomocniczego 
wyłącznika 52-A 

8 Wejście L8 Wejście L8 Wejście L8 Wejście styku pomocniczego 
wyłącznika 52-B 

9  L9 nie 
przypisane 

Wejście L9 Wejście działania SPZ 

10  L10 nie 
przypisane 

Wejście L10 Aktywacja trybu zdalnego sterowania 
SPZ 

11  L11 nie 
przypisane 

Wejście L11 Aktywacja trybu pracy SPZ na linii 
pod napięciem 

12  L12 nie 
przypisane 

Wejście L12 Wejście wyłącznika sprawnego 

13  L13 nie 
przypisane 

Wejście L9 Zewnętrzna blokada SPZ 

14  L14 nie 
przypisane 

Wejście L10 Zewnętrzne kasowanie blokady SPZ 

15  L15 nie 
przypisane 

L15 nie 
przypisane 

L15 nie przypisane 

16  L16 nie 
przypisane 

L16 nie 
przypisane 

L16 nie przypisane 

17   L17 nie 
przypisane 

L17 nie przypisane 
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18   L18 nie 

przypisane 
L18 nie przypisane 

19   L19 nie 
przypisane 

L19 nie przypisane 

20   L20 nie 
przypisane 

L20 nie przypisane 

21   L21 nie 
przypisane 

L21 nie przypisane 

22   L22 nie 
przypisane 

L22 nie przypisane 

23   L23 nie 
przypisane 

L23 nie przypisane 

24   L24 nie 
przypisane 

L24 nie przypisane 

25   L25 nie 
przypisane 

L25 nie przypisane 

26   L26 nie 
przypisane 

L26 nie przypisane 

27   L27 nie 
przypisane 

L27 nie przypisane 

28   L28 nie 
przypisane 

L28 nie przypisane 

29   L29 nie 
przypisane 

L29 nie przypisane 

30   L30 nie 
przypisane 

L30 nie przypisane 

31   L31 nie 
przypisane 

L31 nie przypisane 

32   L32 nie 
przypisane 

L32 nie przypisane 

 

Tekst Przedstawia 4+4 lub dodatkowych 8 wejść rozszerzających 

Tekst Przedstawia jedynie dodatkowych 8 wejść rozszerzających 

Tekst Przedstawia drugie dodatkowych 8 wejść rozszerzających 
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Model P145 
 

 

  

Numer 
wejścia 
opto 

Tekst przekaźnika 
P145 

Funkcja 

1 Wejście L1 Wybór grupy ustawień 

2 Wejście L2 Wybór grupy ustawień 

3 Wejście L3 Blokowanie stopni ziemnozwarciowych IN1>3 i 
4 

4 Wejście L4 Blokowanie stopni nadprądowych I>3 i 4 

5 Wejście L5 L5 nie przypisane 

6 Wejście L6 Wejście zewnętrznego wyzwolenia 3-fazowego 

7 Wejście L7 Wejście styku pomocniczego wyłącznika 52-A 

8 Wejście L8 Wejście styku pomocniczego wyłącznika 52-B 

9 Wejście L9 L9 nie przypisane 

10 Wejście L10 Aktywacja trybu zdalnego sterowania SPZ 

11 Wejście L11 Zewnętrzna blokada SPZ 

12 Wejście L12 Wejście wyłącznika sprawnego 

13 L13 nie przypisane L13 nie przypisane 

14 L14 nie przypisane L14 nie przypisane 

15 L15 nie przypisane L15 nie przypisane 

16 L16 nie przypisane L16 nie przypisane 

17 L17 nie przypisane L17 nie przypisane 

18 L18 nie przypisane L18 nie przypisane 

19 L19 nie przypisane L19 nie przypisane 

20 L20 nie przypisane L20 nie przypisane 

21 L21 nie przypisane L21 nie przypisane 

22 L22 nie przypisane L22 nie przypisane 

23 L23 nie przypisane L23 nie przypisane 

24 L24 nie przypisane L24 nie przypisane 

25 L25 nie przypisane L25 nie przypisane 

26 L26 nie przypisane L26 nie przypisane 

27 L27 nie przypisane L27 nie przypisane 

28 L28 nie przypisane L28 nie przypisane 

29 L29 nie przypisane L29 nie przypisane 

30 L30 nie przypisane L30 nie przypisane 

31 L31 nie przypisane L31 nie przypisane 

32 L32 nie przypisane L32 nie przypisane 
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1.10 Odwzorowanie styku wyjściowego przekaźnika 

 
Domyślnie mapowanie dla każdego ze styków wejść przekaźnika pokazano w poniższej 
tabeli: 
 

Modele P141/2/3/4 
 

 

Numer styku 
przekaźnika 

P141 
Tekst 
przekaźnika 

P142/4 
Tekst 

przekaźnika 

Tekst 
przekaźnika 
P143 

Funkcja 

1 Wyjście R1 Wyjście R1 Wyjście R1 

Uruchomione 
ziemnozwarciowe/czułe 
ziemnozwarciowe 
IN>/ISEF> start 

2 Wyjście R2 Wyjście R2 Wyjście R2 Nadprądowe I> start 

3 Wyjście R3 Wyjście R3 Wyjście R3 
Wyjście wyzwolenia 
zabezpieczenia 

4 Wyjście R4 Wyjście R4 Wyjście R4 Wyjście alarmu ogólnego 

5 Wyjście R5 Wyjście R5 Wyjście R5 
Timer alarmu usterki 
wyłącznika 1 wyzwolenie 

6 Wyjście R6 Wyjście R6 Wyjście R6 
Sterowanie wyłącznika 
zamknięcie 

7 Wyjście R7 Wyjście R7 Wyjście R7 
Sterowanie wyłącznika 
wyzwolenie 

8  
R8 nie 
przypisane 

Wyjście R8 
Wyjście uruchomienia 
dowolnego zabezpieczenia 

9  
R9 nie 
przypisane 

Wyjście R9 
Wskazanie udanego 
samoczynnego ponownego 
załączenia 

10  
R10 nie 
przypisane 

Wyjście R10 R10 praca ręczna 

11  
R11 nie 
przypisane 

Wyjście R11 
Wskazanie samoczynnego 
ponownego załączania w 
toku 

12  
R12 nie 
przypisane 

Wyjście R12 Wskazanie blokady SPZ 

13  
R13 nie 
przypisane 

Wyjście R13 
Wskazanie działania 
samoczynnego ponownego 
załączania 

14  
R14 nie 
przypisane 

Wyjście R14 
Wskazanie trybu linii pod 
napięciem SPZ 

15  
R15 nie 
przypisane 

R15 nie 
przypisane 

R15 nie przypisane 

16   
R16 nie 
przypisane 

R16 nie przypisane 

17   
R17 nie 
przypisane 

R17 nie przypisane 
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Numer styku 
przekaźnika 

P141 
Tekst 
przekaźnika 

P142/4 
Tekst 

przekaźnika 

Tekst 
przekaźnika 
P143 

Funkcja 

18   
R18 nie 
przypisane 

R18 nie przypisane 

19   
R19 nie 
przypisane 

R19 nie przypisane 

20   
R20 nie 
przypisane 

R20 nie przypisane 

21   
R21 nie 
przypisane 

R21 nie przypisane 

22   
R22 nie 
przypisane 

R22 nie przypisane 

23   
R23 nie 
przypisane 

R23 nie przypisane 

24   
R24 nie 
przypisane 

R24 nie przypisane 

25   
R25 nie 
przypisane 

R25 nie przypisane 

26   
R26 nie 
przypisane 

R26 nie przypisane 

27   
R27 nie 
przypisane 

R27 nie przypisane 

28   
R28 nie 
przypisane 

R28 nie przypisane 

29   
R29 nie 
przypisane 

R29 nie przypisane 

30   
R30 nie 
przypisane 

R30 nie przypisane 

31   
R31 nie 
przypisane 

R31 nie przypisane 

32   
R32 nie 
przypisane 

R32 nie przypisane 

 

Tekst Przedstawia 4+4 lub dodatkowych 8 wejść rozszerzających 

Tekst Przedstawia jedynie dodatkowych 8 wejść rozszerzających 

Tekst Przedstawia drugie dodatkowych 8 wejść rozszerzających 

 

 

Rejestr zwarć można wygenerować przypisując jeden lub kilka zestyków do wyzwalania 
rejestratora zwarć "Wyzwalacz rejestru zwarć" w PSL. Zaleca się, by zestyk 
wyzwalający był samoresetujący i nie zatrzaskujący. Jeśli wykorzystany jest styk 
blokujący zapis awarii nie jest generowany aż styk wyzeruje się całkowicie. 
Domyślnie warunkowanie dla każdego ze styków wejść pokazano w poniższej tabeli: 

  



P14x/EN OP/Ee6 Logika programowalna 
 
(PL) 7 - 46 MiCOM P141, P142, P143, P144 & P145 
 
 

 
Numer styku 
przekaźnika 

Tekst przekaźnika 
P141 

Tekst przekaźnika 
P142 

Tekst przekaźnika 
P143 

1 Proste Proste Proste 

2 Proste Proste Proste 

3 Zwłoka 100ms Zwłoka 100ms Zwłoka 100ms 

4 Zwłoka 100ms Zwłoka 100ms Zwłoka 100ms 

5 Zwłoka 100ms Zwłoka 100ms Zwłoka 100ms 

6 Proste Proste Proste 

7 Proste Proste Proste 

8  R8 nie przypisane Proste 

9  R9 nie przypisane Proste 

10  R10 nie przypisane Proste 

11  R11 nie przypisane Proste 

12  R12 nie przypisane Proste 

13  R13 nie przypisane Proste 

14  R14 nie przypisane Proste 

15  R15 nie przypisane R15 nie przypisane 

16   R16 nie przypisane 

17   R17 nie przypisane 

18   R18 nie przypisane 

19   R19 nie przypisane 

20   R20 nie przypisane 

21   R21 nie przypisane 

22   R22 nie przypisane 

23   R23 nie przypisane 

24   
R24 nie 
przypisane 

25   
R25 nie 
przypisane 

26   
R26 nie 
przypisane 

27   
R27 nie 
przypisane 

28   
R28 nie 
przypisane 

29   
R29 nie 
przypisane 

30   
R30 nie 
przypisane 

 

Tekst Przedstawia 4+4 lub dodatkowych 8 wejść rozszerzających 

Tekst Przedstawia jedynie dodatkowych 8 wejść rozszerzających 

Tekst Przedstawia drugie dodatkowych 8 wejść rozszerzających 
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Model P145 
 

 

Numer styku 
przekaźnika 

Tekst 
przekaźnika 

P145 

Kondycjoner 
przekaźnika 

P145 
Funkcja 

1 Wyjście R1 Proste Uruchomione 
ziemnozwarciowe/czułe 
ziemnozwarciowe IN>/ISEF> start 

2 Wyjście R2 Proste Nadprądowe I> start 

3 Wyjście R3 Zwłoka 100ms Wyjście wyzwolenia zabezpieczenia 

4 Wyjście R4 Zwłoka 100ms Wyjście alarmu ogólnego 

5 Wyjście R5 Zwłoka 100ms Timer alarmu usterki wyłącznika 1 
wyzwolenie 

6 Wyjście R6 Proste Sterowanie wyłącznika zamknięcie 

7 Wyjście R7 Proste Sterowanie wyłącznika wyzwolenie 

8 Wyjście R8 Proste Wyjście uruchomienia dowolnego 
zabezpieczenia 

9 Wyjście R9 Proste Wskazanie udanego samoczynnego 
ponownego załączenia 

1 Wyjście R1 Proste Uruchomione 
ziemnozwarciowe/czułe 
ziemnozwarciowe IN>/ISEF> start 

10 Wyjście R10 Proste 
Wskazanie działania 
samoczynnego ponownego 
załączania 

11 Wyjście R11 Proste 
Wskazanie samoczynnego 
ponownego załączania w toku 

12 Wyjście R12 Proste Wskazanie blokady SPZ 

13 
R13 nie 
przypisane 

Nie przypisane R13 nie przypisane 

14 
R14 nie 
przypisane 

Nie przypisane R14 nie przypisane 

15 
R15 nie 
przypisane 

Nie przypisane R15 nie przypisane 

16 
R16 nie 
przypisane 

Nie przypisane R16 nie przypisane 

17 
R17 nie 
przypisane 

Nie przypisane R17 nie przypisane 

18 
R18 nie 
przypisane 

Nie przypisane R18 nie przypisane 

19 
R19 nie 
przypisane 

Nie przypisane R19 nie przypisane 

20 
R20 nie 
przypisane 

Nie przypisane R20 nie przypisane 

21 
R21 nie 
przypisane 

Nie przypisane R21 nie przypisane 

22 
R22 nie 
przypisane 

Nie przypisane R22 nie przypisane 

23 
R23 nie 
przypisane 

Nie przypisane R23 nie przypisane 

24 
R24 nie 
przypisane 

Nie przypisane R24 nie przypisane 

25 
R25 nie 
przypisane 

Nie przypisane R25 nie przypisane 
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26 
R26 nie 
przypisane 

Nie przypisane R26 nie przypisane 

27 
R27 nie 
przypisane 

Nie przypisane R27 nie przypisane 

28 
R28 nie 
przypisane 

Nie przypisane R28 nie przypisane 

29 
R29 nie 
przypisane 

Nie przypisane R29 nie przypisane 

30 
R30 nie 
przypisane 

Nie przypisane R30 nie przypisane 

31 
R31 nie 
przypisane 

Nie przypisane R31 nie przypisane 

32 
R32 nie 
przypisane 

Nie przypisane R32 nie przypisane 

 

 Uwaga: Istotne jest, aby przekaźnik 3 był wykorzystywany na potrzeby 
wyzwalania ponieważ zasila on diodę wyzwolenia LED na panelu przednim. 
Zasila on również inne sekcje logiczne, wymagające informacji o wyzwoleniu 
wyłącznika, takie jak usterka wyłącznika, SPZ, monitorowanie warunków, itp. 
Rejestr zwarć można wygenerować przypisując jeden lub kilka zestyków do wyzwalania 
rejestratora zwarć "Wyzwalacz rejestru zwarć" w PSL. Zaleca się, by zestyk wyzwalający 
był samoresetujący i nie zatrzaskujący. Jeśli wykorzystany jest styk blokujący zapis awarii 
nie jest generowany aż styk wyzeruje się całkowicie. 
 

1.11 Odwzorowanie programowalnego wyjścia LED 

 
Domyślnie mapowanie dla każdego z programowalnych LEDów wejść pokazano 
w poniższej tabeli. 
Modele P141/2/3/4 
 

Nr diody Przekaźnik P141 Przekaźnik P142 Przekaźnik P143 

1 E/F Wyzw. E/F Wyzw. E/F Wyzw. 

2 >1/2 Wyzw. >1/2 Wyzw. >1/2 Wyzw. 

3 >3/4 Wyzw. >3/4 Wyzw. >3/4 Wyzw. 

4 
Thermal Alarm (alarm 
termiczny) 

SPZ w toku SPZ w toku 

5 Wyzwalanie cieplne Blokada SPZ Blokada SPZ 

6 
Dowolne 
uruchomienie 

Dowolne 
uruchomienie 

Dowolne 
uruchomienie 

7 Wyłącznik otwarty Wyłącznik otwarty Wyłącznik otwarty 

8 
Wyłącznik CB 

zamknięty 

Wyłącznik CB 

zamknięty 

Wyłącznik CB 

zamknięty 

 
  



Logika programowalna P14x/EN OP/Ee6 
 
MiCOM P141, P142, P143, P144 & P145 (PL) 7 - 49 
 
 

 
Model P145 
 

Dioda 
Liczba 

Połączenie wejścia LED 
/ tekst 

Blokowane 
Wskazanie LED funkcji 

P145 

1 LED 1 czerw Tak E/F wskazanie wyzw. 

2 LED 2 czerw Tak 
Nadprądowe stopień >1/2 
Wyzw. 

3 LED 3 czerw Tak 
Nadprądowe stopień >3/4 
Wyzw. 

4 LED 4 czerw Nie 
Samoczynne ponowne 
załączanie w toku 

5 LED 5 czerw Nie SPZ blokowane 

6 LED 6 czerw Nie Dowolne uruchomienie 

7 LED 7 ziel. Nie Wyłącznik otwarty 

8 LED 8 czerw Nie Wyłącznik zamknięty 

9 
Przycisk funkcyjny LED1 
czerwona 

Nie 
Zdalne polecenia SCADA 
Działanie wyłącznika 
uruchomione 

10 
Przycisk LED2 Czerw./ 
Przycisk LED2 Ziel. 
(Żółty) 

Nie Wyzwolenie wyłącznika 

11 
Przycisk LED3 Czerw./ 
Przycisk LED3 Ziel. 
(Żółty) 

Nie Wyłącznik zamknięty 

12 Przycisk LED4 Czerw. Nie 
Czułe zabezpieczenie 
ziemnozwarciowe 
uruchomione 

13 Przycisk LED5 Czerw. Nie Aktywna grupa ustawień 2 

14 Przycisk LED6 Czerw. Nie SPZ aktywne 

15 Przycisk LED7 Czerw. Nie 
Tryb linia pod napięciem 
aktywny 

16 Przycisk LED8 Czerw. Nie Nie przypisane 

17 
Przycisk LED9 Czerw./ 
Przycisk LED9 Ziel. 

Nie Reset alarmów / LED 

18 
Przycisk funkcyjny 
LED10 czerwona 

Nie Reset blokady SPZ 

 
 

1.12 Rozpocznij odwzorowanie rejestratora awarii 
 
Domyślne mapowanie dla sygnału, który inicjuje rejestr awarii pokazano w poniższej 
tabeli. 
 

Sygnał inicjalizujący Wyzwolenie na zwarcie 

Wyjście R3 Rozpocznij rejestrowanie awarii z zabezpieczenia 
głównego 

 
1.13 Kolumna PSL DATA 

 

Przekaźnik MiCOM P145 zawiera kolumnę PSL DATA, którą można wykorzystywać do 
śledzenia modyfikacji PSL. W kolumnie PSL DATA znajduje się w sumie 12 komórek, po 
3 dla każdej grupy ustawień. Funkcja każdej komórki została opisana poniżej: 
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Grp. PSL Odn. Podczas załadowywania kodu PSL do przekaźnika, użytkownik 

będzie proszony o podanie, której grupy dotyczy dany kod PSL 
poprzez wprowadzenie jej numeru identyfikującego. W tej 
komórce będą wyświetlane pierwsze 32 znaki numeru ID. Za 

pomocą klawiszy  i  można przewijać te 32 znaki, z racji 
tego, że możliwe jest wyświetlenie jedynie 16 takich znaków na 
raz. 

 

18 List. 2002 
08:59:32.047 

 

W komórce tej wyświetlana jest data i czas załadowania kodu 

PSL do przekaźnika. 

Grp. 1 PSL 
ID - 2062813232 

Jest to unikalny numer wprowadzonego kodu PSL. Jakakolwiek 

zmiana kodu PSL będzie skutkowała zmianą tego wyświetlanego 

numeru. 

 

Uwaga: Powyższe komórki powtarzają się w przypadku każdej z grup 
ustawień. 
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LOGIKA PSL MiCOM P141 
 
Przypisania wejść optycznych 
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Przypisania wyzwoleń przekaźnikowych 
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Przypisania wyjść przekaźnikowych 
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Przypisania LED 
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LOGIKA PSL MiCOM P142/4 
 
Przypisania wejść optycznych 
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Przypisania wyzwoleń przekaźnikowych 
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Przypisania wyjść przekaźnikowych 
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Przypisania LED 
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Przypisania wejść optycznych 
 

 
  



P14x/EN OP/Ee6 Logika programowalna 
 
(PL) 7 - 60 MiCOM P141, P142, P143, P144 & P145 
 
 

 
Przypisania wyzwoleń przekaźnikowych 
 

 
  



Logika programowalna P14x/EN OP/Ee6 
 
MiCOM P141, P142, P143, P144 & P145 (PL) 7 - 61 
 
 

 
Przypisania wyjść przekaźnikowych 
 

 
  



P14x/EN OP/Ee6 Logika programowalna 
 
(PL) 7 - 62 MiCOM P141, P142, P143, P144 & P145 
 
 

 
Przypisania LED 
 

 
  



Logika programowalna P14x/EN OP/Ee6 
 
MiCOM P141, P142, P143, P144 & P145 (PL) 7 - 63 
 
 

 
 

LOGIKA PSL MiCOM P145 
 
Przypisania wejść optycznych 
 

 
  



P14x/EN OP/Ee6 Logika programowalna 
 
(PL) 7 - 64 MiCOM P141, P142, P143, P144 & P145 
 
 

 
Przypisania wyzwoleń przekaźnikowych 
 

 
  



Logika programowalna P14x/EN OP/Ee6 
 
MiCOM P141, P142, P143, P144 & P145 (PL) 7 - 65 
 
 

 
Przypisania wyjść przekaźnikowych 
 

 
  



P14x/EN OP/Ee6 Logika programowalna 
 
(PL) 7 - 66 MiCOM P141, P142, P143, P144 & P145 
 
 

 
Przypisania LED 
 

 
  



Logika programowalna P14x/EN OP/Ee6 
 
MiCOM P141, P142, P143, P144 & P145 (PL) 7 - 67 
 
 

 
Przypisywanie klawiszy funkcyjnych 
 

 
 



P14x/EN OP/Ee6 Logika programowalna 
 
(PL) 7 - 68 MiCOM P141, P142, P143, P144 & P145 
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1. POMIARY I REJESTRACJA 
 

1.1 Wprowadzenie 
 
P14x jest wyposażony w zintegrowane funkcje rejestracji pomiarów, zdarzeń, zwarć 
i zakłóceń, odpowiednie dla analizy złożonych zakłóceń pracy systemu. 
Przekaźnik jest wystarczająco elastyczny, aby umożliwić programowanie tych funkcji dla 
szczególnych wymogów użytkownika, co omówiono poniżej. 

 
1.2 Rejestry zdarzeń i zwarć 

 
Przekaźnik rejestruje i oznacza czasowo do 512 zdarzeń i przechowuje je w pamięci 
nieulotnej (podtrzymanej bateryjnie). Pozwala to operatorowi ustalić kolejność zdarzeń, 
które wystąpiły w przekaźniku po określonym stanie instalacji elektroenergetycznej, 
sekwencji przełączania itp. Gdy cała dostępna pamięć zostanie zapisana, najstarsze 
zapisy są automatycznie nadpisywane nowymi. 
Zegar czasu rzeczywistego w przekaźniku zapewnia oznaczenie czasowe każdego 
zdarzenia, z dokładnością do 1 ms. 
Rejestry zdarzeń są dostępne do podglądu zarówno poprzez ekran LED panelu 
przedniego lub zdalnie, poprzez porty komunikacyjne (tylko w wersjach Courier oraz 
MODBUS). 
 
Miejscowy podgląd przez LCD jest możliwy, dzięki kolumnie o nazwie "OGLĄDAJ 
REJESTRY". Kolumna umożliwia podgląd rejestrów zdarzeń, zwarć i czynności 
konserwacyjnych, co przedstawiono w poniższej tabeli: 
 

OGLĄDAJ REJESTRY  
Odniesienie na ekranie Opis 

Select Event  
Wybierz zdarzenie 

Zakres nastawy od 0 do 511. Ten parametr służy do wyboru 
wymaganego zapisu zdarzenia, spośród 512, które mogą 
być przechowywane. Wartość 0 odpowiada najnowszemu 
zapisowi zdarzenia itd. 

Time & Date  
Godzina i data 

Znacznik czasu i daty dla zdarzenia nadany przez 
wewnętrzny zegar czasu rzeczywistego. 

Event Text  
Tekst zdarzenia 

Opis zdarzenia zawierający maksymalnie 16 znaków (patrz 
kolejne sekcje). 

Event Value  
Wartość zdarzenia 

Maksymalnie 32-bitowa flaga binarna lub przedstawienie 
zdarzenia za pomocą liczby całkowitej (patrz kolejne 
sekcje). 

Select Fault  
Wybierz zwarcie 

Zakres nastawy od 0 do 9. Ten parametr służy do wyboru 
wymaganego zapisu zwarcia, spośród 10, które mogą być 
przechowywane. Wartość 0 odpowiada najnowszemu 
zapisowi zwarcia itd. 

 
Poniższe komórki przedstawiają flagi zwarcia, uruchomienia 
zabezpieczeń, wyzwolenia, lokalizację zwarć, pomiary itp. 
powiązane ze zwarciem, np. kompletny rejestr zwarcia. 

Select Maint.  
Wybierz kons. 

Zakres nastawy od 0 do 9. Ten parametr służy do wyboru 
wymaganego raportu konserwacyjnego, spośród 10, które 
mogą być przechowywane. Wartość 0 odpowiada 
najnowszemu raportowi itd. 

Maint. Text  
Tekst konserwacji 

Zawierający maksymalnie 16 znaków opis wystąpień (patrz 
kolejne sekcje). 

Maint. Type/Main Data  
Typ kons./dane główne 

W komórkach tych przedstawiane są liczby odpowiadające 
wystąpieniom. Tworzą one określony kod błędu, który 
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powinien być podany w jakiejkolwiek powiązanej 
korespondencji, której celem jest przekazanie danych. 

Reset Indication  
Zresetuj wskazanie 

Tak lub nie. Komórka ta służy do resetowania sygnalizacji 
wyzwolenia przez diody LED, pod warunkiem, że 
odpowiadający im człon zabezpieczający został 
zresetowany. 

 

Dla odczytu zdalnego poprzez porty komunikacyjne, należy odwołać się do sekcji dot. 
komunikacji SCADA (P14x/EN CT), gdzie w pełni wyjaśniono procedurę. 

 
1.2.1 Rodzaje zdarzeń 

 
Zdarzenie może wynikać ze zmiany stanu wejścia sterującego lub wyjścia 
przekaźnikowego, stanu alarmowego, zmiany ustawień itp. Poniższe sekcje 
przedstawiają różne pozycje, powodujące zdarzenie: 

 
1.2.1.1 Zmiana stanu izolowanych wejść optycznych 

 
Jeżeli od momentu ostatniego uruchomienia algorytmu zabezpieczającego, stan na 
jednym lub na kilku wejściach zostanie zmieniony, to nowy stan zostanie zarejestrowany 
jako zdarzenie. Gdy tego typu zdarzenie zostanie wybrane do podglądu na LCD, trzy 
komórki będą widoczne jak poniżej: 
 

Data i czas zdarzenia 

“WEJŚCIA LOGICZNE #” 

“Wartość zdarzenia 
0101010101010101” 

 
Gdzie # = 1 lub 2 zależnie od wybranej grupy 32 wejść opto. Jednakże, w przypadku 
przekaźnika P14x, wartość zawsze będzie wynosiła "1", ponieważ nie ma możliwości, by 
dostępnych było więcej, niż 32 wejścia opto. 
Wartość zdarzenia to 12, 16, 24 lub 32 bitowe wyrażenie, przedstawiające status wejść 
opto, gdzie bit o najmniejszym znaczeniu (pierwszy od prawej) odpowiada wejściu opto 1, 
itd. Taka sama informacja jest dostępna, gdy zdarzenie jest przeglądane przez PC. 

 
1.2.1.2 Zmiana stanu jednego lub więcej styków wyjściowych przekaźnika 

 
Jeżeli od momentu ostatniego uruchomienia algorytmu zabezpieczającego, stan na 
jednym lub na kilku wejściach zostanie zmieniony, to nowy stan zostanie zarejestrowany 
jako zdarzenie. Gdy tego typu zdarzenie zostanie wybrane do podglądu na LCD, trzy 
komórki będą widoczne jak poniżej: 
 

  

Data i czas zdarzenia 

“STYKI WYJŚCIOWE #” 

“Wartość zdarzenia 
010101010101010101010” 

 
 
Gdzie # = 1 lub 2 zależnie od wybranej grupy 32 wyjść przekaźnikowych. Jednakże, 
w przypadku przekaźnika P14x, wartość zawsze będzie wynosiła "1", ponieważ nie ma 
możliwości, by dostępnych było więcej, niż 32 wyjścia przekaźnikowe. 
Wartość zdarzenia to 12, 16, 24 lub 32 bitowe wyrażenie, przedstawiające status styków, 
gdzie bit o najmniejszym znaczeniu (pierwszy od prawej) odpowiada stykowi 1, itd. Taka 
sama informacja jest dostępna, gdy zdarzenie jest przeglądane przez PC. 



Pomiary i rejestracja P14x/EN OP/Ee6 
 
MiCOM P141, P142, P143, P144 & P145 (MR)8  - 5 
 
 

 
1.2.1.3 Stan alarmu przekaźnika 

 
Wszelkie stany alarmowe, generowane przez przekaźniki, będą również rejestrowane 
jako niezależne zdarzenia. Poniższa tabela przedstawia przykłady stanów alarmowych, 
które mogą wystąpić na liście zdarzeń: 
 

Stan alarmowy Tekst zdarzenia Wartość zdarzenia 

Usterka akumulatora 
Battery Fail ON/OFF Usterka 
akumulatora WŁ/WYŁ 

Bit na pozycji 0 w 32 
bitowym polu 

Usterka napięcia 
pomocniczego 

Field Volt Fail ON/OFF 
Usterka napięcia 
pomocniczego WŁ/WYŁ 

Bit na pozycji 1 w 32 
bitowym polu 

Grupa ustawień 
wybrana przez wejście 
optyczne nieważna 

Setting Grp. Invalid ON/OFF  
Grupa ust. nieważna WŁ/WYŁ 

Bit na pozycji 2 w 32 
bitowym polu 

Zabezpieczenie 
wyłączone 

Prot’n. Disabled ON/OFF Zab. 
wył WŁ/WYŁ 

Bit na pozycji 3 w 32 
bitowym polu 

Częstotliwość poza 
zakresem 

Freq. out of Range ON/OFF 
Częst. poza zakr. WŁ/WYŁ 

Bit na pozycji 4 w 32 
bitowym polu 

Alarm funkcji 
monitorowania 
przekładnika 
napięciowego 

VT Fail Alarm ON/OFF Alarm 
usterki PN WŁ/WYŁ 

Bit na pozycji 5 w 32 
bitowym polu 

Zabezpieczenie od 
usterki wyłącznika 

CB Fail ON/OFF  
Usterka wyłącznika WŁ/WYŁ 

Bit na pozycji 7 w 32 
bitowym polu 

 

Poprzednia tabela przedstawia skrócony opis różnych stanów alarmowych oraz 
odpowiadającą wartość od 0 do 31. Wartość ta jest przypisywana do każdego zdarzenia 
alarmowego, podobnie jak dla zdarzeń wejściowych i wyjściowych, opisanych wcześniej. 
Jest ona używana przez oprogramowanie odczytujące zdarzenia, takie jak MiCOM S1, 
w celu rozpoznania alarmu i z tego powodu jest niewidoczna na ekranie LCD. Za opisem 
wyświetlane jest WŁ lub WYŁ, oznaczające, czy poszczególne stany zostały 
uruchomione czy skasowane. 

 
1.2.1.4 Uruchomienie oraz wyzwolenie członu zabezpieczenia 

 
Każde zadziałanie członów zabezpieczających, (zarówno dla stanu uruchomienia, jak 
i wyzwolenia) będzie zalogowane w rejestrze zdarzeń, zawierając ciąg tekstowy, 
wskazujący człon zadziałania oraz wartość zdarzenia. Ta wartość jest również raczej 
używana przez oprogramowanie odczytujące zdarzenia, takie jak MiCOM S1, w celu 
rozpoznania alarmu, a nie przez użytkownika i z tego powodu jest niewidoczna na 
ekranie LCD. 

 
1.2.1.5 Zdarzenie ogólne 

 
Określona liczba zdarzeń, występujących pod nagłówkiem "Zdarzenia ogólne" - przykład 
przedstawiono poniżej: 
 

Charakter zdarzenia 
Tekst wyświetlany 
w rejestrze zdarzeń 

Wyświetlana wartość 

Hasło poziomu 1 
zmienione, z poziomu 
interfejsu użytkownika, 
przedniego lub tylnego 
portu. 

PW1 modified UI, F, R or R2  
PW1 zmodyfikowane UI, F, 
R lub R2 

0 UI=6, F=11, R=16, R2=38 

 



P14x/EN OP/Ee6 Pomiary i rejestracja 
 
(MR) 8 -  MiCOM P141, P142, P143, P144 & P145 
 
 

 
Kompletna lista "Zdarzeń ogólnych" jest przedstawiona w bazie danych menu 
przekaźnika (P14x/EN MD), która jest osobnym dokumentem, dostępnym do pobrania z 
naszej strony internetowej. 

 
1.2.1.6 Rejestry zwarć 

 
Za każdym razem, gdy generowany jest rejestr zwarć, tworzone jest również zdarzenie. 
Zdarzenie po prostu oznacza, że rejestr zwarcia został wygenerowany, z określonym 
znacznikiem czasowym. 

 
Uwaga: Podgląd właściwego rejestru zwarcia jest dokonywany 

w komórce "Wybierz zwarcie" poniżej kolumny "OGLĄDAJ 
REJESTRY", gdzie mona wybrać do 5 wpisów. Rejestry te 
zawierają flagi zwarć, lokalizację zwarcia, pomiar zwarcia itp. 
Należy również pamiętać, że znacznik czasowy, zawarty 
w samym zapisie zwarcia, będzie dokładniejszy niż ten 
w rejestrze zdarzeń, ponieważ zdarzenia są rejestrowane 
chwilę po wygenerowaniu właściwego rejestru zwarcia. 

Zapis zwarcia jest uruchamiany sygnałem "Zdarzenie rej. zwarć" , przypisanym 
w domyślnej logice programowania do wyzwolenia zabezpieczenia przekaźnika 3. 

 
Uwaga: Pomiary parametrów zwarcia podane dla danego zapisu 

zwarcia odnoszą się do momentu uruchomienia 
zabezpieczenia. Ponadto, rejestrator zwarć nie kończy 
rejestracji, do momentu jakiegokolwiek zadziałania lub 
kasowania przekaźnika 3 (wyzwolenia zabezpieczenia), w celu 
rejestracji wszystkich flag zabezpieczeń podczas zwarcia. 

Zaleca się, by zestyk wyzwalający (np. przekaźnika 3) był "samoresetujący" i nie 
zatrzaskujący. Jeśli wykorzystany jest styk blokujący zapis awarii nie jest generowany aż 
styk wyzeruje się całkowicie. 

 
1.2.1.7 Raporty konserwacyjne 

 
Wewnętrzne uszkodzenia wykryte przez obwody samokontroli, takie jak uszkodzenie 
programu nadzorczego watchdog, awaria napięcia pomocniczego, są rejestrowane jako 
zapisy o konserwacji. Raport konserwacyjny przechowuje do 10 takich "zdarzeń" i jest 
dostępny w komórce "Wybierz raport" w dolnej części kolumny "OGLĄDAJ 
REJESTRY". 
Każdy wpis składa się z jasnego ciągu znaków oraz komórki "Typ" i "Data", które są 
opisane w menu podglądu, na początku niniejszej sekcji. 
Za każdym razem, gdy generowany jest raport konserwacyjny, tworzone jest również 
zdarzenie. Zdarzenie po prostu oznacza, że raport został wygenerowany, z określonym 
znacznikiem czasowym. 
 

1.2.1.8 Zmiany ustawień 
 
Zmiany jakichkolwiek ustawień przekaźnika są rejestrowane jako zdarzenie. Dwa 
przykłady zestawiono w poniższej tabeli. 

Rodzaj zmiany ustawień 
Tekst wyświetlany w rejestrze 

zdarzeń 
Wyświetlana 

wartość 

Ustawienia kontroli i obsługi 
C & S Changed 
C i S zmienione 

22 

Zmiana grupy # 
Group # Changed  
Grupa # zmieniona 

# 

Gdzie # = od 1 do 4 



Pomiary i rejestracja P14x/EN OP/Ee6 
 
MiCOM P141, P142, P143, P144 & P145 (MR)8  - 7 
 
 

 
 

Uwaga:  Ustawienia kontroli i obsługi dotyczą komunikacji, pomiarów, 
przekładni PP/PN itp., które nie są powielone w ramach 
czterech grup ustawień. W razie zmiany którychkolwiek z tych 
ustawień, jednocześnie jest tworzony rejestr zdarzenia. 
Jednakże, zmiany ustawień zabezpieczeń lub rejestratora 
zakłóceń generują zdarzenie jedynie po potwierdzeniu ustawień 
przez "przechwycenie ustawień". 

 
1.2.2 Resetowanie zapisów zdarzeń / zwarć 

 
Jeśli wymagane jest usunięcie zdarzenia, zwarcia lub raportów konserwacyjnych, może 
to być wykonane w kolumnie "KONTROLA REJESTRU". 

 
1.2.3 Podgląd rejestrów zdarzeń poprzez oprogramowanie MiCOM S1 

 
Gdy zapisy zdarzeń są przeglądane na PC wyglądają one nieco inaczej, niż na ekranie 
LCD. Poniżej przedstawiono przykład, jak różnią się zdarzenia, wyświetlane w MiCOM 
S1: 
 

- Poniedziałek 03 stycznia 2005 15:32:49 GMT >1 Start WŁ 

MiCOM: MiCOM P145 

Numer modelu: P145318B4M0430J 

Adres: 001 Kolumna: 00 Wiersz: 23 

Typ zdarzenia: Działanie zabezpieczenia 

- Poniedziałek 03 stycznia 2005 15:32:52 GMT Zarejestrowano zwarcie 

MiCOM: MiCOM P145 

Numer modelu: P145318B4M0430J 

Adres: 001 

Kolumna: 01 Wiersz: 00 

Typ zdarzenia: Zapis zwarcia 

- Poniedziałek 03 stycznia 2005 15:33:11 GMT Wejścia logiczne 

MiCOM: MiCOM P145 

Numer modelu: P145318B4M0430J 

Adres: 001 Kolumna: 00 Wiersz: 20 

Typ zdarzenia: Zmianą stanu wejścia logicznego 

- Poniedziałek 03 stycznia 2005 15:34:54 GMT Styki wyjściowe  

MiCOM: MiCOM P145 

Numer modelu: P145318B4M0430J 

Adres: 001 Kolumna: 00 Wiersz: 21 

Typ zdarzenia: Zmiana stanu styków przekaźnikowych 

- Poniedziałek 03 stycznia 2005 15:35:55 GMT SPZ blokada WŁ  

MiCOM:  
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MiCOM P145 

Numer modelu: P145318B4M0430J 

Adres: 001 

Kolumna: 00 Wiersz: 22 

Typ zdarzenia: Zdarzenie alarmowe 

- Wtorek 04 stycznia 2005 20:18:22.988 GMT V<1 Wyzw. WŁ MiCOM: 

MiCOM P145 

Numer modelu: P145318B4M0430J 

Adres: 001 

Kolumna: 0F Wiersz: 28 

Typ zdarzenia: Zdarzenie ustawień 

Jak widać, w pierwszej linii znajduje się opis i znacznik czasu zdarzenia, podczas gdy 
dodatkowe informacje są wyświetlane poniżej i mogą być ukryte, dzięki symbolom +/-. 
Więcej informacji na temat zdarzeń i ich znaczenia znajduje się w dokumencie bazy 
danych menu przekaźnika (P14x/EN MD). Ten niezależny dokument nie jest zawarty 
w niniejszej instrukcji. 
 

1.2.4 Filtrowanie zdarzeń 
 

Możliwe jest wyłączenie rejestrowania zdarzeń ze wszystkich interfejsów, wspierających 
zmiany ustawień. Ustawienia, które kontrolują różne rodzaje zdarzeń, znajdują się  
w kolumnie sterowania rejestrem. Wpływ wyłączenia poszczególnych ustawień jest 
następujący: 
 

Tekst menu 
Ustawienie 
domyślne 

Dostępne 
ustawienia 

Clear Event  No No lub Yes 
Wybór "Tak" spowoduje skasowanie istniejącego zapisu zdarzenia i wygenerowane 
zostanie zdarzenie wskazujące, że zdarzenia zostały usunięte. 

Clear Faults No No lub Yes 
Wybór „Tak” spowoduje wymazanie dotychczasowych rejestrów zwarć z pamięci 
przekaźnika. 

Clear Maint. No No lub Yes 
Wybór „Tak” spowoduje wymazanie dotychczasowych rejestrów konserwacyjnych z 
pamięci przekaźnika. 

Alarm Event Enabled  Enabled lub Disabled 
Wyłączenie ustawienia oznacza, że wszystkie zajścia powodujące alarm nie będą 
powodowały tworzenia zdarzenia. 

Relay O/P Event Enabled  Enabled lub Disabled 
Wyłączenie tego parametru oznacza, że żadne zdarzenie nie będzie generowane w 
przypadku jakiejkolwiek zmiany stanu logicznego na wejściu. 

Opto Input Event Enabled  Enabled lub Disabled 
Wyłączenie tego parametru oznacza, że żadne zdarzenie nie będzie generowane w 
przypadku jakiejkolwiek zmiany stanu logicznego na wejściu. 

General Event Enabled  Enabled lub Disabled 
Wyłączenie tego parametru oznacza, że żadne zdarzenia ogólne nie będą generowane. 

Fault Rec. Event Enabled  Enabled lub Disabled 
Wyłączenie tego parametru oznacza, że żadne zdarzenie wiążące się z odpowiednim 
zapisem w rejestrze nie będzie generowane dla zwarcia. 
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Tekst menu Ustawienie domyślne Dostępne ustawienia 

Maint Rec Event  Enabled  
Enabled lub 
Disabled 

Wyłączenie tego parametru oznacza, że żadne zdarzenie nie będzie generowane w 
przypadku wystąpienia jakiejkolwiek okoliczności, która generuje zapis o konserwacji. 

Protection Event  Enabled  
Enabled lub 
Disabled 

Wyłączenie tego parametru oznacza, że dowolne zadziałanie członu 
zabezpieczającego nie będzie zarejestrowane jako zdarzenie. 

DDB 31 - 0 11111111111111111111111111111111 

Wyświetla status sygnałów DDB 0 - 31. 

DDB 1022 - 992 11111111111111111111111111111111 

Wyświetla status sygnałów DDB 1022 - 992. 

 
Uwaga:  Niektóre zajścia mogą skutkować więcej niż jednym 

zdarzeniem, np. usterka baterii spowoduje zdarzenie alarmowe 
i zapis konserwacyjny. 

Jeśli ustawienie zdarzeń zabezpieczeń jest włączone, odkrywany jest dalszy zestaw 
ustawień, które umożliwiają włączenie lub wyłączenie tworzenia zdarzeń przez 
poszczególne sygnały DDB. 
Więcej informacji na temat zdarzeń i ich znaczenia znajduje się w dokumencie bazy 
danych menu przekaźnika (P14x/EN MD). 

 
1.3 Rejestrator zakłóceń 

We wbudowanym rejestratorze zakłóceń wydzielony jest pewien obszar pamięci 
przeznaczony specjalnie na przechowywanie rejestrów. Liczba rejestrów, które mogą być 
przechowywane w przekaźniku, zależy od wybranego czasu trwania rejestracji. 
Przekaźnik może standardowo przechowywać co najmniej 50 wpisów, każdy o długości 
trwania 1,5 sekundy. Przekaźniki VDEW mają jednak taką samą całkowitą długość 
zapisu, lecz protokół VDEW obsługuje jedynie 8 rejestrów (o długości trwania 3 sekund), 
które mogą być przeglądane poprzez tylny port. Rejestracja zakłóceń trwa nadal, do 
momentu wyczerpania dostępnej pamięci, gdy najstarszy wpisy jest nadpisywany, aby 
zrobić miejsce najnowszemu. 
Rejestrator zapisuje próbki, które są pobierane z częstotliwością 24 próbek na cykl. 
Każdy rejestrator zakłóceń posiada 8 kanałów analogowych i 32 kanały cyfrowe. Do 
kanałów analogowych przypisywane są również odpowiednia przekładnie przekładnika 
napięciowego i prądowego, aby umożliwić skalowania do wartości pierwotnych. 

 
Uwaga: Jeżeli przekładnia PP wynosi mniej niż 1, przekaźnik wybierze 

współczynnik skalowania równy 0 dla odpowiedniego kanału. 
 

Kolumna "REJESTRATOR ZWARĆ" przedstawiona została w poniższej tabeli: 
 

Tekst menu 
Ustawienie 
domyślne 

Zakres nastaw Wielkość 
kroku Min. Maks. 

REJESTRATOR REJESTRATOR 

Duration 1,5s 0,1s 10,5s 0,01s 

Służy do ustawienia całkowitego czasu rejestracji. 

Trigger Position 33,3% 0 100% 0,1% 

Służy do ustawienia punktu wyzwolenia wyrażonego procentową wartość czasu trwania. 
Przykładowo, nastawy domyślne pokazują, że całkowity czas trwania rejestracji jest 
ustawiony na 1,5 s z punktem wyzwalania 33,3%, co w rezultacie daje czas rejestracji 
przed zakłóceniem 0,5 s i czas rejestracji po zakłóceniu 1 s. 
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Tekst menu 
Ustawienie 
domyślne 

Zakres nastaw 
Wielkość kroku 

Min. Maks. 

Trigger Mode Single Single lub Extended 

W przypadku ustawienia trybu pojedynczego, jeżeli podczas trwania rejestracji pojawią 
się kolejne sygnały wyzwalające, to rejestrator będzie je ignorował. Jeżeli został 
ustawiony tryb Rozszerzony, to czas po wyzwoleniu jest zerowany i w ten sposób 
wydłużany jest czas rejestracji. 

Analog. Channel 1 VA VA, VB, VC, VKONTRSYNCHR., A, B, 

C,N, N Czułe 

Ten parametr służy do wyboru dostępnego wejścia analogowego w celu przypisania go 

do tego kanału. 

Analog. Channel 2 VB Jak wyżej 

Analog. Channel 3 VC Jak wyżej 

Analog. Channel 4 A Jak wyżej 

Analog. Channel 5 B Jak wyżej 

Analog. Channel 6 C Jak wyżej 

Analog. Channel 7 N Jak wyżej 

Analog. Channel 8 N Sensitive Jak wyżej 

Digital Inputs 1 to 
32 

Relays 1 to 12 and 

Opto’s 1 to 12 

Każdy z 12 styków wyjściowych lub dowolne 

z 12 wejść opto lub wewnętrzne sygnały 

cyfrowe 

Kanały cyfrowe oprócz wielu wewnętrznych sygnałów cyfrowych przekaźnika, takich 
jak sygnały uruchomienia zabezpieczeń, diod LED itd., mogą być przypisane do 
dowolnego izolowanego optycznie wejścia lub zestyków wyjściowych. 

Inputs 1 to 32 
Trigger 

No Trigger except 
Dedicated Trip 
Relay O/P’s which 
are set to Trigger 

L/H 

Brak wyzwalania / wyzwalanie L / H / 
wyzwalanie H / L 

Do wyzwalania rejestratora zakłóceń przy zmianie stanu z niskiego na wysoki lub 
z wysokiego na niski wybrany może być dowolny kanał cyfrowy. 

 
Czasy przed i po rejestracji zwarcia determinowane są kombinacją komórek Czas 
trwania oraz Pozycja wyzwalania. "Czas trwaniaę ustawia całkowity czas trwania 
rejestracji, natomiast komórka "Pozycja wyzwalania" ustawia punkt wyzwolenia jako 
wartość procentową czasu trwania rejestracji. Przykładowo, nastawy domyślne pokazują, 
że całkowity czas trwania rejestracji jest ustawiony na 1,5 s z punktem wyzwalania 
33,3%, co w rezultacie daje czas rejestracji przed zakłóceniem 0,5 s i czas rejestracji po 
zakłóceniu 1 s. 
Jeśli kolejne wyzwolenie nastąpi podczas rejestracji, rejestrator zignoruje je, jeśli "Tryb 
wyzwalania" został ustawiony na "Pojedynczy". Jeżeli został ustawiony tryb 
"Rozszerzony", to czas po wyzwoleniu jest zerowany i w ten sposób wydłużany jest czas 
rejestracji. 
Jak widać w menu, każdy z kanałów analogowych jest wybierany z dostępnych wejść 
analogowych przekaźnika. Kanały cyfrowe mogą być przypisane do dowolnego wejścia 
izolowanego optycznie lub styku wyjściowego, poza wewnętrznymi sygnałami cyfrowymi 
przekaźnika, takimi jak zadziałanie zabezpieczenia, LED itp. Kompletna lista tych 
sygnałów jest dostępna w podglądzie dostępnych ustawień w menu przekaźnika lub 
w pliku ustawień MiCOM S1. Do wyzwalania rejestratora zakłóceń przy zmianie stanu 
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z niskiego na wysoki lub z wysokiego na niski wybrany może być dowolny kanał cyfrowy, 
poprzez komórkę "Wyzwalacz wejścia". Domyślnie, dowolne zestyki wyjść 
wyzwalających (np. przekaźnika 3) będą wyzwalały rejestrator. 
Nie jest możliwy lokalny podgląd rejestrów zakłóceń poprzez LCD: muszą one być 
przeglądane poprzez odpowiednie oprogramowanie, takie jak MiCOM S1. Proces ten jest 
w pełni opisany w sekcji dot. komunikacji SCADA (P14x/EN SC). 

 
 

1.4 Pomiary 
 
Przekaźnik tworzy wiele wielkości dotyczących układu zasilania, mierzonych 
bezpośrednio, jak i obliczanych. Wartości pomiarów są aktualizowane co sekundę i mogą 
być podglądane w kolumnach "Pomiary" (do trzech) przekaźnika lub poprzez aplikację 
do przeglądania pomiarów MiCOM S1. Przekaźnik P14x może mierzyć i wyświetlać 
poniżej zestawione wielkości. 
 

 Napięcia oraz prądy fazowe 

 Napięcia oraz prądy międzyfazowe 

 Sekwencyjne napięcia oraz prądy 

 Częstotliwość poślizgowa 

 Wielkości mocy i energii 

 Wartości skuteczne napięcia oraz prądów 

 Wartości szczytowe, ustalone i ruchome wartości zapotrzebowania 

Dostępne są również wartości pomiarowe z funkcji zabezpieczających, które również są 
wyświetlane w kolumnie pomiarów menu. Opisano je w sekcjach, dotyczących 
poszczególnych funkcji zabezpieczających. 

 
1.4.1 Mierzone napięcia oraz prądy 

Przekaźnik podaje zarówno wartości fazowe jak i międzyfazowe napięcia i prądu. Są one 
podawane bezpośrednio z DFT (dyskretna transformata Fourier'a), przez funkcje 
zabezpieczające przekaźnika i przedstawiają zarówno pomiar amplitudy, jak i kąta 
fazowego. 

 
1.4.2 Sekwencyjne napięcia oraz prądy 
 

Wielkości sekwencyjne są podawane przez przekaźnik na podstawie wartości Fourier'a. 
Są one wyświetlane jako amplituda oraz kąt fazowy. 

 
1.4.3 Częstotliwość poślizgowa 

Przekaźnik generuje pomiar częstotliwości poślizgowej, poprzez pomiar prędkości zmian 
kąta fazowego pomiędzy napięciami na szynie oraz linii zasilającej przez okres jednego 
cyklu. Pomiar częstotliwości poślizgowej przyjmuje napięcie szyny za fazor odniesienia. 

 
1.4.4 Moce i energie 

 
Używając wartości mierzonych napięć oraz prądów, przekaźnik oblicza moc pozorną, 
czynną oraz bierną. Są one uzyskiwane dla każdej fazy oddzielnie wraz z wartościami 
trójfazowymi opartymi na sumie indywidualnych wartości fazowych. Przypisywanie znaku 
mierzonej mocy czynnej i biernej może być sterowane za pomocą ustawienia trybu 
pomiaru. Dostępne są cztery opcje zdefiniowane w poniższej tabeli: 
 



P14x/EN OP/Ee6 Pomiary i rejestracja 
 
(MR) 8 -  MiCOM P141, P142, P143, P144 & P145 
 
 

 
 

Tryb pomiarowy Parametr Znak 

0 

(Domyślny) 

Moc oddawana 
Moc pobierana 

Moc pojemnościowa 

Moc indukcyjna 

+ 
– 
+ 
– 

1 

Moc oddawana 
Moc pobierana 
Moc pojemnościowa 

Moc indukcyjna 

– 
+ 
+ 
– 

2 

Moc oddawana 
Moc pobierana 

Moc pojemnościowa 

Moc indukcyjna 

+ 
– 
– 
+ 

3 

Moc oddawana 
Moc pobierana 

Moc pojemnościowa 

Moc indukcyjna 

– 
+ 
– 
+ 

 
Poza mierzonymi wielkościami mocy, przekaźnik oblicza wskaźnik mocy na podstawie 
międzyfazowej, jako dodatek do trójfazowego wskaźnika mocy. 
Wartości mocy są również wykorzystywane do zwiększenia wartości pomiaru całkowitej 
energii czynnej i biernej. Oddzielne pomiary energii są prowadzone dla całkowitej energii 
oddawanej i pobieranej. Pomiary energii są zwiększane aż do maksymalnej wartości 
1000GWhr lub 1000GVARhr, po osiągnięciu tych wartości zliczanie rozpoczyna się 
ponownie od zera. Istnieje również możliwość zerowania tych wartości przy użyciu 
komórki Kasowanie zapotrzebowania lokalnie za pomocą menu lub poprzez zdalny 
interfejs komunikacyjny. 

 
1.4.5 Wartości skuteczne napięcia oraz prądów 

 
Wartości skuteczne napięcia fazowego i prądu są obliczane przez przekaźnik przy użyciu 
sumy kwadratów próbek otrzymanych w trakcie cyklu pobierania danych. 

 
1.4.6 Wartości zapotrzebowania 

 

Przekaźnik podaje wartości ustalone, zmienne i szczytowe, używając komórki menu 
kasowania zapotrzebowania możliwe jest kasowanie tych wielkości poprzez interfejs 
użytkownika lub komunikację zdalną. 
Ustalone wartości zapotrzebowania 
Ustalona wartość zapotrzebowania to wartość średnia wielkości w określonym przedziale 
czasu; wartości są generowane dla prądu fazowego oraz dla trójfazowe mocy czynnej 
i biernej. Ustalone wartości zapotrzebowania są wyświetlane przez przekaźnik dla 
poprzedniego przedziału czasowego, wartości są aktualizowane po upływie czasu 
ustalonego zapotrzebowania. 
Ruchome wartości zapotrzebowania 
Wartości ruchome zapotrzebowania są podobne do ustalonych wartości 
zapotrzebowania. Różnica polega na tym, że wykorzystywane jest przesuwające się okno 
okresu, do którego się odnoszą. Ruchome okno zapotrzebowania składa się z szeregu 
mniejszych podokresów. Rozdzielczość przesuwającego się okna jest długością 
podokresu, a wyświetlane wartości są aktualizowane pod koniec każdego podokresu. 
Szczytowe wartości zapotrzebowania 
Wartości szczytowe zapotrzebowania są podawane dla każdego prądu fazowego oraz 
dla wielkości mocy biernej i czynnej. Wyświetlają one maksymalne wartości mierzonych 
wielkości od momentu ostatniego resetu wartości zapotrzebowania. 
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1.4.7 Ustawienia 

 
Poniższe ustawienia pomiarów mogą być wykorzystane, do konfiguracji funkcji 
pomiarowej przekaźnika. 
 

Tekst menu Ustawienia domyślne Dostępne ustawienia 

KONFIGURACJA POMIARÓW 

Default Display 

Description Description/Plant Reference/ 
Frequency/Access Level/3Ph + N 
Current/3Ph Voltage/Power/Date 

and Time 

Ten parametr służy do wyboru domyślnego ekranu z dostępnego zakresu 
opcji. 

Uwaga:   Możliwy jest również przegląd pozostałych domyślnie 
wyświetlanych wartości na poziomie domyślnym, przy 

pomocy przycisków  oraz . Jednakże, po upływie 15-
minutowego limitu czasu, domyślny ekran zostanie 
przywrócone do tego, który został ustawiony za pomocą 
powyższego parametru. 

Local Values Primary Primary/Secondary 
Ten parametr określa czy wartości mierzone za pośrednictwem znajdującego 
się na panelu przednim interfejsu użytkownika oraz przedniego portu 
obsługującego protokół Courier są wyświetlane jako wartości pierwotne, czy 
wtórne. 

Remote Values Primary Primary/Secondary 
Ten parametr określa czy wartości mierzone za pośrednictwem tylnego portu 
komunikacyjnego są wyświetlane jako wartości pierwotne, czy wtórne. 

Measurement 
Ref. 

VA VA/VB/VC/A/B/C 

Przy użyciu tego parametru wybrane może być odniesienie fazy dla 
wszystkich pomiarów kątowych przeprowadzanych za pomocą przekaźnika. 

Measurement 
Mode  

0 0 do 3 w krokach co 1 

Ustawienie jest wykorzystywane do kontrolowania znaku wielkości mocy 
czynnej i biernej. Konwencja określania znaku jest opisana w sekcji 1.4.4. 

Fix Dem. 
Period 

 30 minutes   1 do 99 minut w krokach co 1 
minutę 

Ten parametr określa długość ustalonego okna zapotrzebowania 

Roll Sub Period 
 30 minutes   1 do 99 minut w krokach co 1 

minutę 
Dwa przedstawione parametry określają długość okna używanego do 
obliczania kolejnych wielkości zapotrzebowania. 

Num. Sub 
Periods 

1 1 do 15 w krokach co 1 

Ten parametr służy do określenia rozdzielczości podokna ruchomego. 

Distance Unit* km  km/mile 
Za pomocą tego parametru wybiera się jednostkę odległości dla lokalizacji 
miejsca zwarcia. 

Uwaga:        Długość linii jest zachowana podczas konwersji z km na 
mile i vice versa. 

Fault Location* Distance  Distance/Ohms/% of Line 
Obliczona lokalizacja zwarcia może być wyświetlona z wykorzystaniem kilku 
opcji wybranych za pomocą powyższego parametru 
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1.4.8 Wyświetlanie wielkości pomiarowych 

 

Dostępne są trzy kolumny "Pomiar" w przekaźniku dla podglądu wielkości pomiarowych. 
Mogą one być również podglądane poprzez MiCOM S1 (patrz sekcja MiCOM Px40 - 
Monitorowanie w Podręczniku MiCOM S1) i są przedstawione poniżej: 
 

POMIARY 1 POMIARY 2 POMIARY 3 

Amplituda IA 0 A Moc czynna fazy A 0 W 
Najwyższy prąd 
fazowy I 

0 A 

Kąt fazowy IA 0 st, Moc czynna fazy B 0 W Stan cieplny 0% 

Amplituda IB 0 A Moc czynna fazy C 0 W 
Zerowanie 
termiczne 

Nie 

Kąt fazowy IB 0 st, Moc bierna fazy A 0 Var 
Prąd różnicowy 
IREF 

1,000 A 

Amplituda IC 0 A Moc bierna fazy B 0 Var 
Prąd 
spoczynkowy 
IREF 

1,000 A 

Kąt fazowy IC 0 st, Moc bierna fazy C 0 Var Admitancja 0 S 

Zmierzona 
amplituda IN 

0 A Moc pozorna fazy A 0 VA Konduktancja 0 S 

Zmierzony kąt 
IN 

0 st, Moc pozorna fazy B 0 VA Susceptancja 0 S 

Obliczona 
amplituda IN 

0 A Moc pozorna fazy C 0 VA Admitancja 0 S 

Obliczony kąt 
IN 

0 st, 
Moc czynna 
trójfazowa 

0 W Konduktancja 0 S 

Amplituda ISEF 0 A 
Moc bierna 
trójfazowa 

0 VAr Susceptancja 0 S 

Kąt ISEF 0 st, 
Moc pozorna 
trójfazowa 

0 VA 
I2/I1 Ratio 
(przekładnia 
I2/I1) 

0 

Amplituda I1 0 A 
Współczynnik mocy 
trójfazowej 

0 Moc SEF 0 W 

Amplituda I2 0 A 
Współczynnik mocy 
fazy A 

0 df/dt 

Amplituda I0 0 A 
Współczynnik mocy 
fazy B 

0  

Wartość 
skuteczna IA 

0 A 
Współczynnik mocy 
fazy C 

0  

Wartość 
skuteczna IB 

0 A 

Watogodziny dla 
pomiaru 
trójfazowego w kier. 
przewodzenia 

0 Wh  

Wartość 
skuteczna IC 

0 A 

Watogodziny dla 
pomiaru 
trójfazowego w kier. 
przeciwnym 

0 Wh  

Amplituda 
napięcia 
międzyfazoweg
o VAB 

0 V 

Varogodziny dla 
pomiaru 
trójfazowego w kier. 
przewodzenia 

0 VArh  

Kąt fazowy 
VAB 

0 st, 

Varogodziny dla 
pomiaru 
trójfazowego w kier. 
przeciwnym 

0 VArh  
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POMIARY 1 POMIARY 2 POMIARY 3 

Amplituda VBC 0 V 

3Ph W Fix Demand 
(ustalone 
zapotrzebowanie na 
moc trójfazową 
czynną) 

0 W  

Kąt fazowy VBC 0 st, 

Ustalone 
zapotrzebowanie na 
moc trójfazową 
bierną 

0 VAr  

Amplituda VCA 0 V 
Ustalone 
zapotrzebowanie IA 

0 A  

Kąt fazowy VCA 0 st, 
Ustalone 
zapotrzebowanie IB 

0 A  

Amplituda 
znamionowego 
napięcia 
fazowego VAN 

0 V 
Ustalone 
zapotrzebowanie IC 

0 A  

Kąt fazowy VAN 0 st, 

Ruchome 
zapotrzebowanie na 
moc trójfazową 
czynną 

0 W  

Amplituda 
znamionowego 
napięcia 
fazowego VBN 

0 V 
3Ph VArs ruchome 
zapotrzeb. 

0 VAr  

Kąt fazowy VBN 0 st, 
Ruchome 
zapotrzebowanie IA 

0 A  

Amplituda 
znamionowego 
napięcia 
fazowego VCN 

0 V 
Ruchome 
zapotrzebowanie IB 

0 A  

Kąt fazowy VCN 0 st, 
Ruchome 
zapotrzebowanie IC 

0 A  

Obliczona ampl. 
VN 

0 V 
3Ph W szczyt 
zapotrzeb. 

0 W  

Obliczany kąt 
VN 

0 st, 
3Ph VAr szczyt 
zapotrzeb. 

0 VAr  

Amplituda V1 0 V 
Szczytowe 
zapotrzebowanie IA 

0 A  

Amplituda V2 0 V 
Szczytowe 
zapotrzebowanie IB 

0 A  

Amplituda V0 0 V 
Szczytowe 
zapotrzebowanie IC 

0 A  

Wartość 
skuteczna VAN 

0 V 
Reset 
zapotrzebowania 

Nie  
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POMIARY 1 POMIARY 2 POMIARY 3 

Wartość skuteczna 
VBN 

0 V   

Wartość skuteczna 
VCN 

0 V   

Częstotliwość   
Amplituda napięcia 
kontroli 
synchronizmu 

0 V   

Kąt napięcia 
kontroli 
synchronizmu 

0 st,   

Kąt kontroli 
synchronizmu 
szyny i linii 

0 st,   

Częstotliwość poślizgowa   
Amplituda I1 0 A   
Kąt fazowy I1 0 st,   
Amplituda I2 0 A   
Kąt fazowy I2 0 st,   
Amplituda I0 0 A   
Kąt fazowy I0 0 st,   
Amplituda V1 0 V   
Kąt fazowy V1 0 st,   
Amplituda V2 0 V   
Kąt fazowy V2 0 st,   
Amplituda V0 0 V   
Kąt fazowy V0 0 st,   
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1. OPROGRAMOWANIE 
 

1.1 Przegląd systemu przekaźnika 

 
1.1.1 Przegląd struktury sprzętowej 

Platforma sprzętowa przekaźnika opiera się na modułowej konstrukcji, gdzie przekaźnik 
składa się z szeregu modułów dobranych ze standardowej serii. Niektóre moduły są 
niezbędne, podczas gdy inne są opcjonalne, zależnie od wymagań użytkownika. 
Wśród różnych modułów, które mogą znajdować się w przekaźniku, wyróżniamy: 

 
1.1.1.1 Płytka procesora 

Płytka procesora wykonuje wszystkie obliczenia przekaźnika i steruje działaniem 
pozostałych modułów przekaźnika. Ponadto, płytka procesora zawiera i steruje 
urządzeniami interfejsu użytkownika (wyświetlacz LCD, diody LED, klawiatura, przyciski 
funkcyjne i interfejsy komunikacyjne). 

 
1.1.1.2 Moduł wejść 

Moduł wejściowy przetwarza informacje analogowych i cyfrowych wejść sygnałowych do 
formatu odpowiedniego dla przetwarzania przez płytkę procesora. Standardowy moduł 
wejściowy składa się z dwóch płytek: płytki przekładnika, zapewniającej izolację 
elektryczną oraz głównej płytki wejściowej, zapewniającej konwersję analogowo-cyfrową 
oraz izolowane wejścia cyfrowe. 

 
1.1.1.3 Moduł zasilacza 

Moduł zasilacza zapewnia zasilanie wszystkim innym modułom przekaźnika, na trzech 
różnych poziomach napięć. Płytka zasilacza zapewnia również połączenie elektryczne 
EIA(RS)485 dla tylnego portu komunikacyjnego. Na drugiej płytce modułu zasilacza 
przekaźników znajdują się styki wyjściowe. 
 

 

Moduł zasilacza zapewnia również wyjście 48V zasilania pomocniczego do zasilania 
izolowanych optycznie wejść cyfrowych (do zasilania wejść opto może być również 
wykorzystywana bateria podstacji). 

 
1.1.1.4 Płytka IRIG-B 

Ta płytka, która jest opcjonalna, może być wykorzystana, jeśli sygnał IRIG-B jest 
dostępny, dla zapewnienia dokładnego odniesienia czasu przekaźnika. Opcjonalnie, na 
płytce może znajdować się tylny port komunikacyjny światłowodowy, do wykorzystania 
przy komunikacji Courier, MODBUS, DNP3.0 oraz IED 60870-5-103. 

 
1.1.1.5 Druga tylna karta komunikacyjna 

Opcjonalny drugi tylny port zazwyczaj jest przeznaczony do uzyskiwania połączenia 
modemowego przez inżynierów/operatorów ds. zabezpieczeń, gdy główny port jest 
zarezerwowany dla ruchy SCADA. Komunikacja odbywa się przez jedno z trzech łącz 
fizycznych: K-Bus, EIA(RS)485 lub EIA(RS)232. Port zapewnia pełny dostęp do 
lokalnego lub zdalnego zabezpieczenia i sterowania przez oprogramowanie MiCOM S1. 
Drugi tylny port jest dostępny również w wersji z wejściem IRIG-B. 

 
1.1.1.6 Płytka Ethernet 

Jest ona wymagana dla przekaźników, zgodnych z IEC 61850. Zapewnia łączność 
sieciową poprzez przewody miedziane lub światłowodowe z prędkościami 10 Mb/s (tylko 
miedź) lub 100 Mb/s. Płytka opcjonalnie może być również zamówiona z portem IRIG-B 
(modulowane lub niemodulowane). Ta płytka, płytka IRIG-B omówiona w dziale 1.1.1.4 
oraz druga tylna płytka komunikacyjna, omówiona w dziale 1.1.1.5 wzajemnie wykluczają 
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się, ponieważ wykorzystują gniazdo A w obudowie przekaźnika. 
Wszystkie moduły są połączone magistralą równoległa, adresową, przez która płytka 
procesora może wysyłać i otrzymywać informacje do/z innych modułów, w zależności od 
potrzeb. Dostępna jest również osobna magistrala szeregowa służąca do przesyłu 
danych próbkowanych z modułu wejściowego do procesorów. Rysunek 1 przedstawia 
moduły przekaźnika oraz przepływ informacji pomiędzy nimi. 
 

1.1.2 Przegląd oprogramowania 
Oprogramowanie przekaźnika można koncepcyjnie podzielić na cztery części: system 
operacyjny czasu rzeczywistego, oprogramowanie usług systemowych, oprogramowanie 
platformy oraz oprogramowanie zabezpieczająco-sterujące. Te cztery elementy nie są 
rozróżnialne dla użytkownika i wszystkie są przetwarzane przez tą samą płytkę 
procesorową. Rozróżnienie czterech części oprogramowania jest wykonane wyłącznie 
dla celów wyjaśnienia poniżej: 

 
1.1.2.1 System operacyjny czasu rzeczywistego 

System operacyjny czasu rzeczywistego zapewnia strukturę podstawową dla pozostałych 
elementów oprogramowania przekaźnika, w nim pracujących. Do tego miejsca 
oprogramowanie jest podzielone na zadania. 
 

System operacyjny czasu rzeczywistego odpowiada za harmonogram przetwarzania tych 
zadań, aby były one przetwarzane zgodnie z dostępnym czasem i z wymaganym 
priorytetem. System operacyjny jest również odpowiedzialny za wymianę danych 
pomiędzy zadaniami, w formie komunikatów. 
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Rysunek 1 Moduły przekaźnika i przepływ informacji 

 
1.1.2.2 Oprogramowanie usług systemowych 

 
Oprogramowanie usług systemowych zapewnia sterowanie niskiego poziomu sprzętu 
przekaźnika. Przykładowo, oprogramowanie usług systemowych kontroluje rozruch 
oprogramowania przekaźnika z pamięci nieulotnej flash EPROM przy uruchomieniu 
zasilania i zapewnia sterowniki interfejsu użytkownika poprzez wyświetlacz LCD 
i klawiaturę oraz poprzez porty komunikacji szeregowej. Oprogramowanie usług 
systemowych zapewnia warstwę interfejsu pomiędzy sterowaniem sprzętem przekaźnika 
a resztą oprogramowania przekaźnika. 

 



P14x/EN FD/Ee6 Oprogramowanie 
 
(FD) 9-8 MiCOM P141, P142, P143, P144 & P145 

 
 

 
1.1.2.3 Oprogramowanie platformy 

Oprogramowanie platformy zajmuje się zarządzaniem ustawieniami przekaźnika, 
interfejsami użytkownika, zapisem rejestrów zdarzeń, zwarć i konserwacji. Wszystkie 
ustawienia przekaźnika są przechowywane w bazie danych w przekaźniku, co zapewnia 
bezpośrednią zgodność z komunikacją Courier. Dla pozostałych interfejsów (np. 
klawiatury panelu przedniego oraz wyświetlacza, MODBUS, IEC60870-5-103, DNP3.0 
oraz IEC 61850), oprogramowanie platformy przetwarza informacje z bazy danych do 
wymaganego formatu. Oprogramowanie platformy przesyła informacje do 
oprogramowania zabezpieczająco-sterującego o wszystkich zmianach nastaw i danych 
rejestrów, jak określono w oprogramowaniu zabezpieczająco-sterującym. 

 
1.1.2.4 Oprogramowanie zabezpieczająco-sterujące 

Oprogramowanie zabezpieczająco-sterujące wykonuje obliczenia dla wszystkich 
algorytmów przekaźnika. Obejmuje to cyfrową obróbkę sygnału, taką jak filtrowanie 
Fourier'a oraz zadania uzupełniający, jak pomiary. Oprogramowanie zabezpieczająco-
sterujące współpracuje z oprogramowaniem platformy przy zmianie ustawień i zapisie 
rejestrów oraz z oprogramowaniem usług systemowych dla pobierania próbek danych 
oraz dostępu do wyjść przekaźnikowych i izolowanych optycznie wejść cyfrowych. 

 
1.1.2.5 Rejestrator zakłóceń 

 

 

Wartości analogowe i sygnały logiczne są przekazywane z oprogramowania 
zabezpieczająco-sterującego do oprogramowania rejestratora zakłóceń. 
Oprogramowanie platformy współpracuje z rejestratorem zakłóceń, aby umożliwić odczyt 
zapisanych rejestrów. 

 
1.2 Moduły sprzętowe 

 
Przekaźnik opiera się na modułowej konstrukcji sprzętowej, gzie każdy moduł wykonuje 
osobną funkcję w obszarze działania przekaźnika. Ten rozdział opisuje działanie 
funkcjonalne różnych modułów sprzętowych. 

 
1.2.1 Płytka procesora 

Praca przekaźnika opiera się na zmiennoprzecinkowym, 32-bitowym procesorze sygnału 
cyfrowego (DSP) TMS320VC33, pracującym z częstotliwością 75 Mhz. Procesor 
wykonuje wszystkie obliczenia w przekaźniku, w tym funkcji zabezpieczających, 
sterowania komunikacją danych i interfejsów użytkownika, wraz z obsługą wyświetlacza, 
klawiaturą i diodami LED. 
Płytka procesora znajduje się zaraz za przednim panelem przekaźnika, dzięki czemu 
wyświetlacz LCD, przyciski funkcyjne oraz diody LED mogą być montowane 
bezpośrednio na płytce procesora, wraz z portami komunikacyjnymi panelu przedniego. 
Wśród nich dostępne są 9-pinowe złącze typu D dla komunikacji szeregowej EIA(RS)232 
(np. dla komunikacji MiCOM S1 oraz Courier) oraz 25-pinowe złącze typu D portu 
testowego przekaźnika dla komunikacji równoległej. Cała komunikacja szeregowa jest 
obsługiwana przez bezpośrednio programowalną macierz bramek (FPGA). 
Pamięć znajdująca się na płytce procesora głównego została podzielona na dwie 
kategorie, ulotną oraz nieulotną: pamięć ulotną stanowi pamięć SRAM o szybkim 
dostępnie, która jest wykorzystywana do przechowywania i uruchamiania 
oprogramowania procesora oraz magazynowania danych wymaganych w trakcie obliczeń 
procesora. Pamięć nieulotna jest podzielona na 2 grupy: 4MB pamięci flash dla trwałego 
przechowywania kodu programów, bieżących nastaw, tekstu, danych konfiguracyjnych, 
sygnałów zatrzaskowych (z wejść sterujących, przycisków, diod LED, wyjść 
przekaźnikowych) oraz 4MB pamięci SRAM z podtrzymaniem bateryjnym, dla 
przechowywania danych rejestrów zakłóceń, zwarć, zdarzeń oraz konserwacyjnych. 
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1.2.2 Wewnętrzne magistrale komunikacyjne 

Przekaźnik posiada dwie wewnętrzne magistrale komunikacyjne dla danych pomiędzy 
różnymi modułami. Główna magistrala to połączenie równoległe, która wchodzi w skład 
64-przewodowego kabla taśmowego Wiązka kablowa umożliwia przesył sygnałów 
magistrali danych i adresów dla sygnałów sterujących i wszystkich linii zasilających. 
Działanie magistrali jest kierowane przez główną płytkę procesorową, która działa jako 
element nadrzędny, podczas gdy wszystkie pozostałe moduły są podrzędne. 
Druga magistrala to łącze szeregowe, wykorzystywane wyłącznie dla przesyłania 
cyfrowych próbek wartości z modułu wejściowego do głównej płytki procesorowej. 
Procesor DSP posiada wbudowany port szeregowy, który jest wykorzystywany do 
odczytu danych próbkowania z magistrali szeregowej. Magistrala szeregowa również 
wchodzi w skład 64-przewodowego kabla taśmowego. 
 

1.2.3 Moduł wejść 
Moduł wejść zapewnia interfejs pomiędzy płytką procesora przekaźnika, a sygnałami 
analogowymi i cyfrowymi przychodzącymi do przekaźnika. Moduł wejściowy składa się z 
dwóch płytek drukowanych: głównej płytki wejść oraz płytki przekładników. Przekaźnik 
zapewnia dodatkowe wejście napięciowe dla funkcji kontroli synchronizacji. 
 

1.2.3.1 Płytka przekładników 
Płytka przekładników zawiera do czterech przekładników napięciowych (PN) oraz do 
pięciu przekładników prądowych (PP). Wejścia prądowe akceptują prąd znamionowy 1A 
lub 5A (opcje menu i podłączenia), a wejścia napięciowe mogą być określone dla 110V 
lub 440V napięcia znamionowego (opcja zamówienia). Przekładniki są wykorzystywane 
do obniżania wartości prądów i napięć do poziomów odpowiednich dla obwodów 
elektronicznych przekaźnika oraz do skutecznej izolacji przekaźnika od układu zasilania. 
Układ połączenia części wtórnej przekładnika prądowego oraz napięciowego zapewnia 
różnicowe sygnały wejściowe dla głównej płytki wejść, dla ograniczenia zakłóceń. 
 

1.2.3.2 Płytka wejść 
 

Główna płytka wejść jest przedstawiona w formie schematu blokowego na Rysunku 2. 
Zapewnia ona obwody dla cyfrowych sygnałów wejściowych oraz konwersji analogowo-
cyfrowej sygnałów analogowych. Pobiera więc ona różnicowe sygnały analogowe z PP 
oraz PN płytki przekładników, przetwarza te dane na próbki cyfrowe i przekazuje próbki 
do płytki procesora poprzez magistralę danych szeregowych. Na płytce wejść sygnały 
analogowe są przepuszczane przez filtr anti-alias, przed rozdzieleniem do pojedynczego 
układu scalonego konwertera cyfrowo-analogowego. Konwerter C-A zapewnia 
rozdzielczość 16-bitową oraz wyjście strumienia danych szeregowych. Sygnały wejścia 
cyfrowego są izolowane optycznie na tej płytce, aby uniknąć występowania nadmiernych 
napięć wejść, powodujących uszkodzenie wewnętrznych obwodów przekaźnika. 
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Rysunek 2 Główna płytka wejść 
 

Układ rozdzielania sygnału umożliwia próbkowanie 16 kanałów analogowych. Przekaźnik 
P14x zapewnia 5 wejść prądowych oraz 4 wejścia napięciowe. 3 kanały zapasowe są 
wykorzystywane do próbkowania 3 różnych napięć odniesienia, dla kontroli ciągłości 
działania rozdzielacza oraz dokładności konwertera C-A. Prędkość próbkowania jest 
utrzymana na poziomie 24 próbek na cykl przebiegu falowego zasilania przez obwód 
sterowania logiki, którego działanie jest kierowane przez funkcję śledzenia częstotliwości 
na głównej płytce procesora. E2PROM przechowuje współczynniki kalibracyjne, które są 
wykorzystywane przez płytkę procesora do korygowania wszelkich odchyłek amplitudy 
bądź fazy wprowadzanych przez przekładniki lub układ analogowy. 
 
Inną funkcją płytki wejść jest odczyt stanu sygnałów, obecnych na wejściach cyfrowych 
i przekazywanie ich na równoległą magistralę danych, do przetworzenia. Płytka wejść 
zawiera 8 izolatorów optycznych do podłączenia do 8 cyfrowych sygnałów wejściowych. 
Izolatory optyczne są wykorzystywane dla sygnałów cyfrowych z takich samych 
powodów, jak przekładniki dla sygnałów analogowych: izolują one elektronikę od 
środowiska sieci zasilającej. Płytka wejść umożliwia filtrowanie sprzętowe sygnałów 
cyfrowych, w celu usunięcia niechcianych zakłóceń przed buforowaniem sygnałów do 
odczytu na równoległej magistrali danych. 

 
1.2.3.3 Uniwersalne izolowane optycznie wejścia logiczne 

 
Przekaźnik P14x jest wyposażony w uniwersalne wejścia logiczne izolowane optycznie, 
które mogą być zaprogramowane dla znamionowego napięcia baterii obwodu, którego są 
częścią. Dla wejść możliwe jest zaprogramowanie charakterystyki wzbudzenia/opadania, 
jako standardowo 60% - 80% wartości lub opcjonalnie 50% - 70%. Oznacza to, że 

nominalnie zapewniają one logiczną 1 lub wartość On (włącz) dla napięć 80% lub 70% 
ustawionego niższego napięcia znamionowego oraz logiczne 0 lub wartość Off (wyłącz) 

dla napięć 60% lub 50% ustawionego wyższego napięcia znamionowego. Niższa 
wartość eliminuje krótkotrwałe pobudzenia, które mogą pojawić się podczas zwarć 
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doziemnych baterii akumulatorów, kiedy to pojemność pasożytnicza może sięgać 
wartości równej 50% napięcia akumulatorowego na wejściu. Dla każdego wejścia można 
również wybrać filtr połówkowy, który uodparnia wejście na zakłócenia wywoływane 
w okablowaniu: jest to metoda bezpieczna, jednakże może być powolna, szczególnie  
w przypadku zabezpieczeń ze zdalnym bezwarunkowym wyłączeniem lub wyłączeniem 
zwrotnym. Można temu zapobiec wyłączając filtr połówkowy. W takim przypadku należy 
zastosować jedną z następujących metod w celu zredukowania zakłócenia AC. Pierwsza 
metoda polega na zastosowaniu wyłącznika dwubiegunowego na wejściu, a druga na 
zastosowaniu ekranowanego, skręconego przewodu w obwodzie wejściowym. 
 
W menu konfiguracji Opto możliwy jest wybór znamionowego napięcia akumulatora dla 
wszystkich wejść optycznych, zaznaczając jedno z pięciu standardowych napięć 
ustawień Globalne V znamionowe. Jeśli wybrano parametr Custom (niestandardowy), 
wówczas każde izolowane optycznie wejście może być indywidualnie ustawione na 
nominalną wartość napięcia. 
 

Zależnie od modelu, P14x może posiadać do trzech kart wejść optycznych, które 
zwiększają całkowitą liczbę wejść opto do 32. 
 

Tekst menu Ustawienie domyślne 
Zakres nastaw Wielkość 

kroku Min. Maks. 

OPTO CONFIG (konfiguracja izolowanych optycznie wejść) 

Global Nominal V 24-27 
24 - 27, 30 - 34, 48 - 54, 110 - 125, 
220 - 250, Custom 

Opto Input 1 24-27 
24 - 27, 30 - 34, 48 - 54, 110 - 125, 
220 - 250 

Opto Input 2-32: 24-27 
24 - 27, 30 - 34, 48 - 54, 110 - 125, 
220 - 250 

Opto Filter Cntrl. 111111111111  
Characteristic Standard 60% - 80% Standard 60% - 80%, 50% - 70% 

 
Dla każdego wejścia opto można również wybrać filtr połówkowy, który uodparnia wejście 
na zakłócenia wywoływane w okablowaniu: jest to metoda bezpieczna, jednakże może 
być powolna, szczególnie w przypadku zabezpieczeń ze zdalnym bezwarunkowym 
wyłączeniem. 
 
W przekaźniku zabezpieczającym linii zasilającej P14x, zadanie zabezpieczenia jest 
wykonywane dwa razy na cykl, np. po każdych 12 próbkach przy prędkości 24 próbek na 
cykl zasilania, wykorzystywanej w przekaźniku. W związku z tym, czas wymagany do 
zarejestrowania zmiany stanu wejścia opto może wynosić od połowy do jednego cyklu. 
Czas rejestrowania zmiany stanu zależy od zmian stanu wejścia optycznego na początku 
lub końcu cyklu zadania zabezpieczenia, z dodatkowym czasem filtra połówkowego. 
 

1.2.4 Moduł zasilacza (wraz ze stykami wyjściowymi) 
Moduł zasilacza składa się z dwóch płytek, jednej dla samego zasilacza oraz drugiej dla 
wyjść przekaźnikowych. Płytka zasilacza zawiera również wyposażenie wejściowe 
i wyjściowe dla tylnego portu komunikacyjnego, zapewniającego interfejs komunikacyjny 
EIA(RS)485. 

 
1.2.4.1 Płytka zasilacza (wraz z interfejsem komunikacyjnym EIA(RS)485) 

Przekaźnik może być wyposażone w płytkę zasilania w jednej z trzech dostępnych 
konfiguracji. Zostanie ona określona na etapie zamawiania oraz będzie uzależniona od 
natury napięcia zasilania, do którego płytka będzie podłączona. Trzy możliwości są 
przedstawione w poniższej tabeli: 
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Zakresy znamionowe napięć DC Zakresy znamionowe napięć AC 

24/54 V Tylko DC 

48/125 V 30/100 Vrms 

110/250 V 100/240 Vrms 
 

Tabela 1: Opcje zasilania 
 
Wyjście ze wszystkich wersji modułów zasilacza jest wykorzystywane do zapewnienia 
izolowanych szyn zasilających dla wszystkich innych modułów przekaźnika.  
W przekaźniku wykorzystywane są trzy poziomy napięć, 5,1V dla wszystkich obwodów 
cyfrowych, ±16V dla elektroniki analogowej, np. płytki wejść oraz 22V dla zasilania cewek 
wyjść przekaźnikowych. Wszystkie napięcia zasilania, łącznie z napięciem 0V linii 
uziemienia są rozprowadzone w przekaźniku przy pomocy 64-przewodowego kabla 
taśmowego. Płytka zasilacza zapewnia jeszcze jeden poziom napięcia, tj. napięcie 
pomocnicze 48V. Jest ono wyprowadzone na zaciski z tyłu przekaźnika tak, aby można 
było je wykorzystać do wysterowania cyfrowych wejść izolowanych optycznie. 
 
Dwie pozostałe funkcje płytki zasilacza to interfejs komunikacyjny EIA(RS)485 oraz styki 
watchdog przekaźnika. Interfejs EIA(RS)485 jest wykorzystywany w tylnym porcie 
komunikacyjnym przekaźnika, dla zapewnienia komunikacji przy pomocy protokołu 
Courier, MODBUS, IEC60870-5-103 lub DNP3.0. Sprzęt EIA(RS)485 obsługuje 
komunikację w trybie half-duplex oraz zapewnia izolację optyczną dla przesyłanych 
i odbieranych danych szeregowych. Całość wewnętrznej komunikacji danych z płytki 
zasilacza jest realizowana poprzez płytkę wyjść przekaźnikowych, która jest podłączona 
do magistrali równoległej. 
 
Funkcja watchdog zapewnia dwa styki wyjść przekaźnikowych, jeden normalnie otwarty 
i jeden normalnie zamknięty, które są sterowane przez płytkę procesora. Są one 
wykorzystywane do wskazywania, że przekaźnik jest w stanie sprawności. 
Płytka zasilania zawiera ogranicznik prądu rozruchowego. Ogranicza on wartość 
szczytową prądu rozruchowego podczas podłączania zasilania, do około 10A. 
 

1.2.4.2 Płytka wyjść przekaźnikowych 
Płytka wyjść przekaźnikowych zawiera osiem przekaźników, sześć styków normalnie 
otwartych oraz dwa styki przełączalne. 
Przekaźniki są zasilane z linii zasilania 22V. Stan przekaźników  
jest zapisywany do odczytu poprzez równoległą magistralę danych. 
Zależnie od rodzaju przekaźnika, możliwe jest zamocowanie do trzech płytek wyjść 
przekaźnikowych w przekaźniku P145, aby zapewnić całkowitą liczbę 32 wyjść 
przekaźnikowych. 
 

1.2.4.3 Płytka przekaźnikowa dużej mocy 
 
Jedna płytka wyjść przekaźnikowych "dużej mocy", składająca się z czterech styków 
wyjściowych normalnie otwartych, jest dostępna dla P142/4 oraz jedna lub dwie płytki są 
dostępne dla P143/5 jako opcja. 
 
Płytka zawiera hybrydowe urządzenia MOSFET solid state (SSD), równolegle do styków 
wyjść przekaźnikowych dużej mocy. MOSFET posiada warystor, zapewniający 
zabezpieczenie, które jest wymagane przy odłączaniu obciążeń indukcyjnych, ponieważ 
przechowywana energia elementu indukcyjnego powoduje wysokie napięcie zwrotne, 
które może uszkodzić MOSFET. 
 
W przypadku pojawienia się na wejściu komendy dla zadziałania zestyku wyjściowego, 
wysterowywany jest w tym samym czasie miniaturowy przekaźnik oraz SSD. Miniaturowy 
styk przekaźnikowy jest zamykany znamionowo przy 3,5 mS i jest wykorzystywany do 
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ciągłego obciążenia prądowego; SSD działa w <0,2 ms i jest wyłączany przy 7,5 mS. Gdy 
wejście sterujące jest kasowane w celu otwarcia styków, SSD jest ponownie włączane 
w 7,5 mS. Przekaźnik miniaturowy jest znamionowo kasowany 3,5 ms przed SSD, więc 
SSD jest wykorzystywane do odłączenia obciążenia. SSD absorbuje energię powstającą 
podczas odłączania obciążeń indukcyjnych i tym samym ogranicza wynikowe napięcie 
udarowe. Konstrukcja tego zestyku jest przeznaczona wyłącznie do rozłączania obwodów 
DC. Ponieważ SSD działa bardzo szybko (<0,2 ms), styki wyjściowe wysokiej 
obciążalność mają dodatkową zaletę bardzo szybkiego działania. 
 

 

Rysunek 3 Działanie zestyków dużej mocy 
 

1.2.4.4 Płytka przekaźnikowa wejść/wyjść (4+4) 
Płytka przekaźnikowa wejść/wyjść posiada cztery izolowane wejścia cyfrowe oraz cztery 
przekaźniki wyjściowe, dwa ze stykami normalnie otwartymi oraz dwa ze stykami 
przełączalnymi. Przekaźniki wyjściowe są zasilane z linii zasilania 22V. Stan 
przekaźników jest zapisywany do odczytu poprzez równoległą magistralę danych. 
 

Są one wykorzystywane w modelu w wariancie B przekaźnika P145, który posiada 12 
wejść opto oraz 12 styków wyjściowych. 
 

1.2.4.5 Płytka IRIG-B 
Dla zapewnienia dokładnego wzorca czasowego do przekaźnika, jako opcja zamówienia 
może być zainstalowana płytka IRIG-B. Jest ona dostępna w wersji modulowanej lub 
niemodulowanej, zależnie od wymagań. Sygnał IRIG-B jest podłączany do płytki za 
pomocą złącza BNC z tyłu przekaźnika. Informacja o czasie jest wykorzystywana do 
synchronizowania wewnętrznego zegara czasu rzeczywistego przekaźników 
z dokładnością 1 ms dla wersji modulowanej. Wewnętrzny zegar jest używany do 
czasowego znakowania zdarzeń, zwarć, zapisów o konserwacji i zakłóceniach. 
Płytka IRIG-B może być również zamówiona ze światłowodowym 
nadajnikiem/odbiornikiem, który może być wykorzystywany jako tylny port komunikacyjny, 
zamiast połączenia elektrycznego EIA(RS)485 (Courier, MODBUS, DNP3.0 oraz 
IEC60870-5-103). 
 

1.2.4.6 Druga tylna karta komunikacyjna 
Przekaźniki wykorzystujące protokół Courier, MODBUS, IEC60870-5-103 lub DNP3 
w pierwszym tylnym porcie komunikacyjnym posiadają opcjonalny drugi port, prowadzący 
komunikację w języku Courier. Może on być podłączany z użyciem jednego z trzech 
rodzajów łączy fizycznych: skrętki komputerowej K-Bus (niewrażliwej na zmiany 
biegunowości), skrętki komputerowej zgodnej z EIA(RS)485 (wrażliwej na zmiany 
biegunowości połączenia) lub skrętki EIA(RS)232.. 
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Druga tylna płytka komunikacyjna i płytka IRIG-B wykluczają się wzajemnie, gdyż są 
montowane w tym samym slocie. Z tego powodu dostępne są dwie wersje drugiej tylnej 
płytki komunikacyjnej: z wejściem IRIG-B i bez. Port InterMiCOM jest dostępny na tylnym 
gnieździe SK5, które pracuje zgodnie ze standardem EIA232. Układ fizyczny drugiej 
płytki komunikacji tylnej, jest przedstawiony na Rysunku 4. 
 

 

Rysunek 4 Tylni port komunikacyjny 

 
1.2.5 Płytka Ethernet 

 
Opcjonalna płytka Ethernet (ZN0049) ma 3 warianty, które zapewniają implementację 
IEC 61850: 

 100 Mbits/s Światłowód + 10/100 Mbits/s Miedź 

 100 Mbits/s Światłowód + 10/100 Mbits/s Miedź + modulowane IRIG-B 

 100 Mbits/s Światłowód + 10/100 Mbits/s Miedź + niemodulowane IRIG-B 

Karta jest mocowane w gnieździe A przekaźnika, które jest gniazdem opcjonalnej 
komunikacji. Każda karta Ethernet posiada unikalny MAC adres, wykorzystywany do 
komunikacji ethernetowej. Jest on nadrukowany z tyłu karty, wzdłuż gniazd Ethernet. 
Porty światłowodowe 100 Mbit/s wykorzystują złączki typu ST®, które są odpowiednie dla 
włókna wielomodowego 1300 nm. 
 
Porty miedziane wykorzystują złączki typu RJ45. Wykorzystując Ethernet kablowy, istotne 
jest korzystanie ze skrętki ekranowanej (STP lub FTP), aby ekranować komunikację IEC 
61850 przed zakłóceniami elektromagnetycznymi. Złączka RJ45 na obu końcach kabla 
musi być ekranowana, a ekran kabla musi być podłączony do ekranu złączki RJ45, dzięki 
czemu ekran jest uziemiony do obudowy przekaźnika. Zarówno kabel, jak i złączka RJ45 
na obu końcach kabla muszą być minimum Kategorii 5, jak określono w normie IEC 
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61850. Zaleca się, aby miedziany przewód Ethernet miał długość maksymalnie 3 metrów 
i znajdować się w jednym polu/skrzynce. 
Używając komunikacji IEC 61850 poprzez kartę Ethernet, tylne i przednie porty 
EIA(RS)485 oraz EIA(RS)232 są dostępne do jednoczesnego użytkowania, przy pomocy 
protokołu Courier. 

 
1.2.6 Układ mechaniczny 

Materiały obudowy przekaźnika to stal wstępnie wykańczana z przewodzącą powłoką 
z aluminium i cynku. Pozwala to uzyskać dobre uziemienie na wszystkich połączeniach, 
zapewniając niskoimpedancyjną ścieżkę uziemiającą, co jest kluczowe dla poprawnej 
pracy urządzenia w środowisku zakłóceń zewnętrznych. Płytki oraz moduły korzystają z 
wielopunktowego uziemienia w celu poprawy odporności na zakłócenia zewnętrzne oraz 
zminimalizowania wpływu zakłóceń pochodzących z obwodu. Na płytkach zastosowano 
płaszczyzny uziemiające w celu zmniejszenia impedancji ścieżek oraz zaciski 
sprężynowe wykorzystywane do uziemienia elementów metalowych modułu. 
 
Zespoły listew zaciskowych wysokoobciążalnych są wykorzystywane z tyłu urządzenia do 
podłączenia sygnałów prądowych oraz napięciowych. Zespoły listew zaciskowych 
średnioobciążalnych są wykorzystywane przez cyfrowe sygnały wejściowe logiki, zestyki 
wejść przekaźnikowych, zasilanie oraz tylny port komunikacyjny. Złącze BNC jest 
wykorzystywane dla opcjonalnego sygnału IRIG-B. 9- i 25-pinowe złącza żeńskie typu D 
są wykorzystywane z przodu przekaźniku do komunikacji danych. 
 
Wewnątrz przekaźnika płytka jest podłączana do bloków złączek z tyłu i może być 
usunięta jedynie z przodu przekaźnika. Bloki złączek do wejść PP przekaźnika posiadają 
wewnętrzne łącza zwierające wewnątrz przekaźnika, które automatycznie zwierają 
obwody przekładnika prądowego, zanim ulegną one uszkodzeniu podczas usuwania 
płytki. 
Panel przedni składa się z klawiatury membranowej z przyciskami dotykowymi, ekranu 
LCD oraz 12 diod LD na aluminiowej płytce podtrzymującej. 

 
1.3 Oprogramowanie przekaźnika 

Oprogramowanie przewodnika zostało omówione w przeglądzie przekaźnika na początku 
niniejszej instrukcji (P14x/EN FD). Możemy przyjąć, że oprogramowanie składa się 
z czterech części: 
 

 System operacyjny czasu rzeczywistego 

 Oprogramowanie usług systemowych 

 Oprogramowanie platformy 

 Oprogramowanie zabezpieczająco-sterujące 

 
Ten rozdział opisuje szczegółowo dwa ostatnie z nich, oprogramowanie platformy oraz 
zabezpieczająco-sterujące, które razem kontrolują pracę przekaźnika. Na rysunku 5 
przedstawiono strukturę oprogramowania przekaźnika. 
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Rysunek 5 Struktura oprogramowania przekaźnika 
 

 

1.3.1 System operacyjny czasu rzeczywistego 
Oprogramowanie jest podzielone na zadania. System operacyjny czasu rzeczywistego 
jest wykorzystywany do tworzenia harmonogramów zadań dla zapewnienia, że są one 
przetwarzane w ramach dostępnego czasu i z wymaganym priorytetem. System 
operacyjny jest również po części odpowiedzialny za sterowanie komunikacją pomiędzy 
zadaniami oprogramowania, poprzez komunikaty systemu operacyjnego. 

 
1.3.2 Oprogramowanie usług systemowych 

Jak pokazano na Rysunku 5, oprogramowanie usług systemowych zapewnia interfejs 
pomiędzy sprzętem urządzenia, a funkcjonalnością wyższego poziomu platformy 
sprzętowej oraz oprogramowaniem zabezpieczająco-sterującym. 
 
 Przykładowo, oprogramowanie usług systemowych zapewnia sterowniki dla takich 
elementów, jak wyświetlacz LCD, klawiatura oraz porty komunikacji zdalnej oraz 
kontroluje rozruch procesora i pobieranie kodu procesora do SRAM z pamięci flash 
EPROM po uruchomieniu. 

 
1.3.3 Oprogramowanie platformy 

 
Oprogramowanie platformy pełni trzy główne funkcje: 
 

 Kontroluje rejestrowanie rekordów generowanych przez oprogramowanie 
zabezpieczające, obejmujących zapisy dotyczące alarmów, zdarzeń, zwarć oraz 
konserwacji 

 Zapisuje i utrzymuje bazę danych wszystkich ustawień przekaźnika  
w pamięci nieulotnej 
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 Zapewnia wewnętrzny interfejs pomiędzy bazą danych ustawień oraz każdym 

z interfejsów przekaźnika, np. interfejsem przedniego panelu oraz przednimi 
i tylnymi portami komunikacyjnymi, wykorzystując którykolwiek z wybranych 
protokołów (Courier, MODBUS, IEC 60870-5-103, DNP3.0 lub IEC 61850). 

 
1.3.3.1 Rejestrowanie rekordów 

 
Funkcja rejestrowania jest wykorzystywana do zapisywania wszystkich rejestrów 
alarmów, zdarzeń, zwarć i konserwacji. Rejestry wszystkich tych zajść są zapisywane 
w pamięci SRAM z podtrzymaniem bateryjnym, aby zapewnić trwały zapis tego, co się 
wydarzyło. Przekaźnik posiada cztery rejestry: po jednym dla maksymalnie 32 alarmów, 
512 zapisów zdarzeń, 5 zapisów zwarć oraz 5 zapisów konserwacyjnych. Dzienniki 
prowadzone są w taki sposób, że najstarszy rekord jest nadpisywany najnowszym 
rekordem. Funkcja rejestrowania może być uruchomiona przez oprogramowanie 
zabezpieczenia lub też oprogramowanie platformy jest odpowiedzialne za rejestrowanie 
zapisów konserwacyjnych, w przypadku awarii przekaźnika. Obejmuje to również błędy, 
które zostały wykryte przez samo oprogramowanie platformy lub błędy, wykryte albo 
przez usługi systemowe albo funkcję oprogramowania zabezpieczającego. Patrz również 
rozdział dotyczący nadzoru i diagnostyki, w dalszej części niniejszego dokumentu 
(P14x/EN FD). 
 

1.3.3.2 Baza danych ustawień 
Baza danych ustawień zawiera wszystkie ustawienia i dane przekaźnika, w tym nastawy 
zabezpieczeń, rejestratora zakłóceń, obsługi i sterowania. Nastawy są zapisywane  
w pamięci nieulotnej. Zarządzanie bazą danych ustawień przez oprogramowanie 
platformy obejmuje odpowiedzialność za zapewnianie, że tylko jeden interfejs 
użytkownika modyfikuje ustawienia bazy danych w danym czasie. Ta funkcja jest 
zastosowana, aby uniknąć konfliktów pomiędzy różnymi częściami oprogramowania 
w trakcie zmiany ustawień. Zmiany ustawień zabezpieczeń oraz ustawień rejestratora 
zakłóceń, są w pierwszej kolejności zapisywane w tymczasowej lokalizacji w pamięci 
SRAM. Umożliwia to zastosowanie kilku zmian ustawień członów zabezpieczeń, 
rejestratora zakłóceń i zapisanie ich w bazie danych w pamięci nieulotnej. (Patrz również 
Wprowadzenie (P14x/EN IT) dot. interfejsu użytkownika). Jeśli zmiana nastaw ma wpływ 
na zadanie zabezpieczająco-sterujące, baza danych zaleca nowe wartości. 

 
1.3.3.3 Interfejs bazy danych 

 

 

Inna funkcja oprogramowania platformy to wprowadzenie wewnętrznego interfejsu 
przekaźnika pomiędzy bazą danych a każdym z interfejsów użytkownika przekaźnika. 
Baza danych ustawień i pomiarów musi być dostępna na wszystkich interfejsach 
użytkownika przekaźnika, aby umożliwić operacje odczytu i modyfikacji. Oprogramowanie 
platformy prezentuje dane w formacie odpowiednim dla każdego interfejsu. 
 

1.3.4 Oprogramowanie zabezpieczająco-sterujące 
Oprogramowanie zabezpieczająco-sterujące wykonuje obliczenia dla wszystkich członów 
zabezpieczających oraz funkcji pomiarowych przekaźnika. W tym celu, musi się ono 
komunikować z oprogramowaniem usług systemowych, oprogramowaniem platformy, jak 
również organizować swoje własne operacje. Oprogramowanie zabezpieczające ma 
najwyższy priorytet z wszystkich zadań oprogramowania w przekaźniku, aby zapewniać 
najszybszą możliwą odpowiedź zabezpieczenia. Oprogramowanie zabezpieczająco-
sterujące realizuje zadanie nadzorcze, którego celem jest kontrolowanie uruchomienia 
zadania oraz pośredniczenie w wymianie komunikatów pomiędzy zadaniem 
i oprogramowaniem platformy. 
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1.3.4.1 Przegląd - harmonogram zabezpieczenia i sterowania 

Po uruchomieniu zadania zabezpieczająco-sterujące są zawieszone, ponieważ nie ma 
wystarczającej liczby próbek do obróbki. Pobieranie próbek jest sterowane przez 
"funkcję próbkowania", która jest nazywana oprogramowaniem usług serwisowych 
i pobiera kolejne zestawy nowych próbek z modułu wejść i przechowuje je w buforze 
dwucyklowym. Oprogramowanie zabezpieczająco-sterujące wznawia pracę, gdy liczba 
nieprzetworzonych próbek w buforze osiągnie określoną liczbę. W przekaźniku 
zabezpieczającym linii zasilającej P14x, zadanie zabezpieczenia jest wykonywane dwa 
razy na cykl, np. po każdych 12 próbkach przy prędkości 24 próbek na cykl zasilania, 
wykorzystywanej w przekaźniku. Oprogramowanie zabezpieczająco-sterujące ponownie 
wstrzymuje pracę, gdy przetwarzanie całego zestawu próbek jest zakończone. Umożliwia 
to działanie pozostałych zadań oprogramowania. 
 

1.3.4.2 Przetwarzanie sygnałów 
Funkcja próbkowania zapewnia filtrowanie cyfrowych sygnałów wejściowych 
pochodzących z optoizolatorów oraz śledzenie częstotliwości sygnałów analogowych. 
Wejścia cyfrowe są sprawdzane względem poprzedniej wartości we wcześniejszej 
połowie cyklu. W związku z tym zmiana stanu jednego z wejść musi być podtrzymana 
przez przynajmniej pół cyklu, zanim zostanie zarejestrowane przez oprogramowanie 
zabezpieczająco-sterujące. 
Śledzenie częstotliwości analogowych sygnałów wejściowych jest uzyskiwane za pomocą 
rekurencyjnego algorytmu Fouriera, stosowanego na jednym z sygnałów wejściowych 
i działa przez detekcję zmiany kąta fazowego mierzonego sygnału. Obliczona wartość 
częstotliwości służy do modyfikowania częstotliwości próbkowania wykorzystywanej 
przez moduł wejściowy w celu uzyskania stałej częstotliwości 24 próbek na cykl 
przebiegu mocy. Wartość częstotliwości jest również przechowywana do użycia przez 
zadanie zabezpieczająco-sterujące. 
 

1.3.4.3 Filtrowanie Fourier'a  

 
Gdy zadanie zabezpieczająco-sterujące jest ponownie uruchamiane przez funkcję 
próbkowania, oblicza ono składowe Fouriera dla sygnałów analogowych. Wszystkie 
pozostałe pomiary i funkcje zabezpieczające, za wyjątkiem pomiarów wartości skutecznej 
są oparte na składowej podstawowej wyznaczonej na podstawie transformaty Fouriera. 
Składowe Fouriera zostały obliczone z wykorzystaniem dyskretnej transformaty Fouriera 
(DFT) dla 24 próbek. Dyskretna transformata Fouriera (DFT) jest zawsze obliczana 
z wykorzystaniem ostatniego cyklu próbek pochodzących z bufora o dwóch cyklach, tj. 
wykorzystywane są najnowsze dane. Dyskretna transformata Fouriera wykorzystywana w 
ten sposób wyodrębnia składową podstawową częstotliwości zasilania z sygnału w celu 
otrzymania amplitudy oraz kąta fazowego częstotliwości podstawowej w formacie 
składowej prostokątnej. Zapewnia to dobre odrzucanie harmonicznej dla częstotliwości 
powyżej 23-ciej. Dwudziesta trzecia harmoniczna jest pierwszą harmoniczną dominującą, 
która nie jest tłumiona przez filtr Fouriera, jest to również określane jako „Alias”. 
 
Jednakże, alias jest tłumiony w około 85% przez dodatkowy, analogowy filtr antyaliasingu 
(filtr dolnoprzepustowy). Kombinowany wpływ antyaliasingu oraz filtrów Fouriera 
przedstawiono poniżej: 
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Rysunek 6 Odpowiedź częstotliwościowa 
 
Składowe Fouriera sygnałów wejściowych prądu i napięcia są przechowywane w pamięci 
tak, aby miał do nich dostęp każdy z algorytmów członów zabezpieczeń. Próbki z modułu 
wejść są wykorzystywane również w formie nieprzetworzonej przez rejestrator zakłóceń 
dla rejestracji przebiegu falowego oraz obliczania rzeczywistych wartości skutecznych 
prądu, napięcia i mocy na potrzeby pomiarów. 

 

 
1.3.4.4 Programowalny schemat logiczny 

Celem logiki PSL jest umożliwienie użytkownikom przekaźników na konfigurację 
poszczególnych systemów ochrony do swoich potrzeb i własnych zastosowań. Cel ten 
osiąga się poprzez zastosowanie programowalnych bramek logicznych i zegarów 
opóźnienia. 
Wejście do PSL to dowolna kombinacja statusów sygnałów wejść cyfrowych z izolatorów 
optycznych na płytce wejść, wyjść członów zabezpieczających, np. zabezpieczenie jest 
uruchamiane i wyzwalane, wejść sterujących, przycisków funkcyjnych oraz wyjść stałego 
schematu logiki zabezpieczenia. Stałe logika oferuje standardowych systemów ochrony 
przekaźnika. Sam PSL składa się z programowych bramek logicznych i zegarów 
opóźnienia. Bramki logiczne można zaprogramować do wykonywania wielu różnych 
funkcji logicznych i mogą przyjąć dowolną liczbę wejść. Zegary opóźnienia stosuje się do 
tworzenia programowalnego opóźnienia i/lub ustalania wyjść logicznych, na przykład do 
tworzenia impulsu o określonym czasie na wyjściu bez względu na długość impulsu na 
wejściu. Wyjścia PSL to diody LED na przednim panelu przekaźnika oraz styki wyjściowe 
z tyłu. 
Realizacja logiki PSL jest sterowana zdarzeniami. Logika jest przetwarzana przy każdej 
zmianie stanów wejściowych, na przykład w wyniku zmiany w jednym z cyfrowych 
sygnałów wejściowych lub wyjścia wyłączenia z elementu ochrony. Także przetwarzana 
jest tylko część PSL logiki będąca pod wpływem określonej zmiany sygnału wejściowego. 
Skraca to czas przetwarzania logiki PSL. Oprogramowanie zabezpieczająco-sterujące 
aktualizuje timery zwłoki logiki i sprawdza zmiany w sygnałach wejściowych PSL przy 
każdym działaniu. 
System ten zapewnia użytkownikom elastyczność tworzenia własnych konstrukcji 
systemu logiki. Oznacza to również, że PSL można konfigurować w bardzo złożony 
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system, stąd ustawienia PSL są realizowany za pomocą pakietu MiCOM S1 na 
komputerze PC. 
 

1.3.4.5 Klawisze funkcyjne interfejsu 
 

 

Dziesięć klawiszy funkcyjnych współpracuje bezpośrednio z PSL jako wejściowe sygnały 
cyfrowe i są one przetwarzane zgodnie z wykonywaniem zdarzeń PSL. Jednakże, 
zmiana stanu jest rozpoznawana tylko wówczas, gdy wciśnięcie klawisza trwa średnio 
dłużej niż 200 ms. Czas niezbędny do zarejestrowania zmiany stanu zależy od tego, czy 
naciśnięcie przycisku odbyło się na początku czy na końcu cyklu zadania 
zabezpieczającego z uwzględnionym dodatkowym czasem skanowania sprzętu 
i oprogramowania. Naciśnięcie klawisza funkcyjnego może zapewniać blokowanie (tryb 
bistabilny) lub tylko sygnał wyjściowy przy naciśnięciu klawisza (tryb normalny) w 
zależności od tego jak zostało to zaprogramowane i może być konfigurowane zgodnie z 
indywidualnymi wymaganiami schematu zabezpieczenia. Sygnał stanu zablokowanego 
dla każdego klawisza funkcyjnego jest zapisywany do pamięci nieulotnej i odczytywany z 
pamięci nieulotnej w trakcie podawania zasilania na przekaźnik, pozwalając tym samym 
na przywrócenie stanu klawisza funkcyjnego po włączeniu zasilania, jeżeli zasilanie 
przekaźnika zostało przypadkowo utracone. 
 

1.3.4.6 Rejestr zdarzeń i zwarć 
Zmiana stanu sygnału dowolnego wejścia cyfrowego lub wyjścia sygnałowego członu 
zabezpieczającego powoduje, że tworzony jest nowy rejestr zdarzenia. W takiej sytuacji, 
zadanie zabezpieczająco-sterujące przesyła komunikat do zadania nadzorczego, 
wskazujący, że zdarzenie jest gotowe do przetworzenia i zapisuje dane zdarzenia 
w szybkim buforze SRAM, który jest kontrolowany przez zadanie nadzoru. Gdy zadanie 
nadzoru otrzyma komunikat zdarzenia lub zwarcia, daje sygnał oprogramowaniu 
platformy do stworzenia odpowiedniego zapisu w pamięci SRAM z podtrzymaniem 
bateryjnym. Działanie zapisu rejestrów do SRAM z podtrzymaniem bateryjnym jest 
wolniejsze od bufora nadzoru. Oznacza to, że oprogramowanie zabezpieczenia nie jest 
wstrzymywane z zapisem rejestrów przez oprogramowanie platformy. Jednak w rzadkich 
przypadkach, gdy musi być zapisywana duża liczba rejestrów w krótkim okresie czasu, 
możliwe jest, że niektóre zostaną utracone, jeśli bufor nadzoru zostanie zapełniony, 
zanim oprogramowanie platformy zdąży stworzyć nowy zapis w SRAM z podtrzymaniem 
bateryjnym. W tym przypadku wygenerowane zostanie zdarzenie, wskazujące na utratę 
informacji. 
 

1.3.4.7 Rejestrator zakłóceń 
Rejestrator zakłóceń działa jako zadanie odrębne od zadania zabezpieczająco-
sterującego. Może on rejestrować przebiegi dla maksymalnie 8 kanałów analogowych 
i wartości do 32 sygnałów cyfrowych. Czas trwania rejestracji jest ustawiany przez 
użytkownika i może wynosić maksymalnie 10 sekund. Do rejestratora zakłóceń są 
dostarczane dane przez zadania zabezpieczająco-sterujące, raz na cykl. Rejestrator 
zakłóceń zestawia zebrane dane do wymaganej długości rekordu zakłócenia. Rejestry 
zakłóceń można odczytać za pomocą oprogramowania MiCOM S1 Studio, które może 
także przechowywać dane w formacie COMTRADE, co pozwala użytkownikowi na 
korzystanie z innych pakietów programowych do przeglądania zapisanych danych. 
 

1.3.4.8 Lokalizator zwarć 
Lokalizator zwarć działa jako zadanie odrębne od zadania zabezpieczająco-sterującego. 
Lokalizator zwarć jest uruchamiany przez zadanie zabezpieczająco-sterujące, w razie 
wykrycia zwarcia. Lokalizator zwarć wykorzystuje 12-cyklowy bufor sygnałów wejść 
analogowych i zwraca obliczoną lokalizację zwarcia do zadania zabezpieczająco-
sterującego, która jest uwzględniona w rejestrze zwarcia. Po utworzenia zapisu zwarcia, 
łącznie z lokalizacją zwarcia, zadanie zabezpieczająco-sterujące wysyła komunikat do 
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zadania nadzorczego, aby rejestrować zapis zwarcia. 

 
1.4 Lokalizator zwarć 

 
Przekaźnik wyposażony jest w zintegrowany lokalizator zwarć, który wykorzystuje 
informacje z wejść prądowych i napięciowych dla określenia odległości do zwarcia. Dane 
próbkowane z obwodów wejść analogowych są zapisywane do cyklicznego buforu do 
momentu wykrycia zwarcia. Dane w buforze wejść są następnie przechowywane celem 
umożliwienia przeprowadzenia obliczeń zwarciowych. Po zakończeniu obliczeń 
zwarciowych, informacja o lokalizacji zwarcia jest dostępna w rejestrze zwarć 
przekaźnika. 

 
1.4.1 Podstawowa teoria z zakresu zwarć doziemnych 

Obwód równoważny dwóch maszyn zwartego systemu zasilania jest przedstawiony na 
Rysunku 7. 
 

 
Rysunek 7 Obwód równoważny dwóch maszyn 
 
Na podstawie tego schematu: 

Vp = mpZr + fRf …(równanie 1) 

Lokalizacja zwarcia, m, może być określona, jeżeli możliwe jest oszacowanie f , co 
pozwoli na rozwiązanie równania 1. 
 

1.4.2 Gromadzenie danych oraz przetwarzanie bufora 
Lokalizator zwarć przechowuje dane próbkowane z rozdzielczością 24 próbek na cykl  
w 12-cyklowym buforze cyklicznym. W momencie aktywowania rejestratora zwarć, dane 
w buforze są „zamrażane” tak, że bufor zawiera 6 cyklów danych zapisanych przed 
aktywacją i 6 cyklów po aktywacji. Obliczenia zwarciowe następują zaraz po tej aktywacji. 
Aktywacja lokalizatora zwarć jest określana przez użytkownika, przy pomocy PSL. 
Lokalizator zwarć może przechowywać dane z maks. 4 zwarć. Dzięki temu lokalizacje 
zwarć mogą być obliczone dla wszystkich prób typowej wielokrotnej sekwencji 
ponawiania zamykania. 

 
1.4.3 Wybór fazy objętej zwarciem 

Wybór zwartej fazy (faz) jest wykonywany przez porównanie amplitud wartości przed 
zwarciem i po zwarciu trzech prądów międzyfazowych. Zwarcie jednofazowe z ziemi 
powoduje taką samą zmianę prądów w dwóch sygnałach, zaś w trzecim prąd jest równy 
zero. Zwarcie międzyfazowe lub zwarcie dwufazowe z ziemią powoduje, że jeden sygnał 
jest większy niż dwa pozostałe. Zwarcie trójfazowe powoduje zmianę dla wszystkich 3 
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wartości prądów. 
Zmiany prądu uznaje się za takie same, jeśli różnią się o nie więcej niż 20%. Obliczenia 
dla selekcji fazy i lokalizacji zwarcia mogą być przeprowadzone wyłącznie wtedy, gdy 

zmiana prądu przekracza 5%n. 

 
1.4.4 Obliczanie lokalizacji zwarcia obejmuje: 

 
a) w pierwszej kolejności wyznaczanie wektorów, 

b) wybranie zwartych faz, 

c) oszacowanie fazy prądu zwarciowego f dla faz objętych zwarciem, 

d) błyskawiczne rozwiązanie równania 1 dla lokalizacji zwarcia m, gdzie f = 0 

 

1.4.4.1 Wyznaczanie wektorów 
 
Wybierane są różne grupy wektorów, w zależności od rodzaju zwarcia zidentyfikowanego 
przez algorytm selekcji fazy. Obliczenia z użyciem równania 1 stosowane są zarówno  
w zwarciu doziemnym fazy jak i zwarciu międzyfazowym. 
Dlatego też dla zwarcia doziemnego fazy A mamy: 
 

pZr=a(Zlinii / THETA linii) +n (Zszczątk. / THETA szczątk.) ….. (równanie 2) 
oraz Vp = VA 
a dla zwarcia fazy A do B mamy: 

pZr=a(Zlinii / THETA linii) - b (Zszczątk. / THETA szczątk.) ….. (równanie 3) 
oraz Vp = VA - VB 

 
1.4.4.2 Rozwiązywanie równania dla lokalizacji zwarcia 

 

Z racji tego, że przebieg sinusoidalny f przechodzi przez zero, wartości chwilowe 

przebiegów sinusoidalnych Vp oraz p mogą zostać użyte do rozwiązania równania (1) 

i obliczenia lokalizacji zwarcia m. (Przy wyrażeniu fRf równym zero). 

Jest to determinowane przesunięciem wektorów obliczeniowych Vp oraz pZr o kąt (90° - 
kąt prądu zwarciowego) i następnie podzieleniem składowej rzeczywistej Vp przez 

składową rzeczywistą pZr. Patrz rysunek 8 poniżej. 
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Rysunek 8 Wybór zera prądu zwarciowego dla lokalizatora zwarć 
 

tj.: 
Fazowy wektor wypadkowy Vp 
 

= Vp (cos(s) + jsin(s)) * (sin(d) + jcos(d)) 
= Vp [- sin(s-d) + jcos(s-d)] 

Fazowy wektor wypadkowy pZr 
 

= pZr (cos (e) + jsin (e)) * (sin (d) + jcos (d)) 

= pZr [- sin(e-d) + jcos(e-d)] 

 
stąd z równania 1: 

m = Vp ÷ (p * Zr) dla f = 0 

= Vpsin(s-d) / (pZr * sin(e-d))  

gdzie 

d = kąt prądu zwarciowego f 

s = kąt napięcia Vp 

e = kąt pZr 
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A zatem przekaźnik wylicza wielkość m, która to jest lokalizacją zwarcia wyrażoną 
w procentach nastawy impedancji linii w lokalizatorze zwarć i następnie oblicza 
ostateczną lokalizację zwarcia, poprzez pomnożenie wyniku procentowego przez 
nastawę długości linii. Po obliczeniu, lokalizację zwarcia można znaleźć w rejestratorze 
zwarć w kolumnie "OGLĄDAJ REJESTRY", w komórce Lokalizacja zwarć. Odległość do 
zwarcia może być podawana w kilometrach, milach, wartości impedancji lub procentowej 
długości linii. 

 

 
1.5 Autotestowanie i diagnostyka 

 
Przekaźnik posiada kilka funkcji autodiagnostyki pozwalających sprawdzić działanie 
sprzętu oraz oprogramowania podczas eksploatacji. Uwzględniono je, by w razie 
wystąpienia zwarcia lub błędu w sprzęcie lub oprogramowaniu przekaźnika, był on  
w stanie wykryć problem i podjąć próbę rozwiązania go, przez wykonanie ponownego 
rozruchu. Powoduje to, że przekaźnik przez chwilę jest wyłączony z eksploatacji, co jest 
widoczne przez diodę LED "Sprawny" z przodu przekaźnika, która jest wygaszana,  
a styk watchdog z tyłu jest załączany. Jeśli ponowne uruchomienie nie rozwiąże 
problemu, przekaźnik trwale zostanie wyłączony z użytku. Ponownie, będzie to 
wskazywane przez diodę LED oraz styk watchdog. 
Jeżeli problem nie zostanie wykryty przez funkcje autodiagnostyki, przekaźnik podejmie 
próbę zachowania rejestru zabiegów konserwacyjnych w pamięci SRAM  
z podtrzymaniem bateryjnym, aby przekazać użytkownikowi informację dotyczącą 
charakteru zaistniałego problemu. 
Samokontrola jest realizowana w dwóch etapach: w pierwszej kolejności wraz  
z uruchomieniem, np. przy podłączeniu zasilania, przeprowadzany jest dokładny test 
diagnostyczny, następnie przeprowadzany jest ciągły proces samosprawdzania, który 
podczas pracy przekaźnika kontroluje działanie kluczowych funkcji. 

 
1.5.1 Uruchomienie autotestów 

Autotestowanie, które jest przeprowadzane, gdy przekaźnik jest uruchamiany, trwa kilka 
sekund, podczas których zabezpieczenie jest niedostępne. Jest to sygnalizowane przez 
diodę LED "Sprawny" z przodu przekaźnika, która zaświeci się, gdy przekaźnik przejdzie 
wszystkie testy i wejdzie do użytku. Jeśli podczas testowania napotkany zostanie 
problem, przekaźnik będzie wyłączony z użytku do momentu ręcznego przywrócenia 
sprawności działania. 
W trakcie uruchamiania przeprowadzane są następujące operacje: 

 
1.5.1.1 Rozruch systemu 

 

 

Integralność pamięci Flash jest weryfikowana za pomocą sumy kontrolnej, zanim kod 
programu i przechowywane dane przeznaczone do przetworzenia przez procesor 
zostaną załadowane do pamięci SRAM. Po zakończeniu kopiowania, dane 
przechowywane w SRAM są porównywane do tych w pamięci flash, w celu zapewnienia, 
że są jednakowe i nie wystąpiły błędy w transferze danych z pamięci flash do SRAM. 
Następnie wywoływany jest punkt wejścia kodu oprogramowania w pamięci SRAM, czyli 
kod inicjalizacyjny przekaźnika. 
 

1.5.1.2 Oprogramowanie inicjujące 
Proces inicjalizacji inicjuje rejestry i przerywania procesora, uruchamia czasowe układy 
nadzorcze (wykorzystywane przez sprzęt do sprawdzenia, czy dane oprogramowanie jest 
wciąż uruchomione), uruchamia system operacyjny czasu rzeczywistego oraz tworzy  
i uruchamia zadania nadzorcze. Podczas procesu inicjalizacji przekaźnik sprawdza: 
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 Stan baterii 

 Integralność podtrzymywanej bateryjnie pamięci SRAM, wykorzystywanej do 

przechowywania zapisów dotyczących zdarzeń, zwarć i zakłóceń 

 Poziom napięcia źródła napięcia pomocniczego, które może być wykorzystane do 

wysterowania wejść izolowanych optycznie. 

 Działanie sterownika LCD 

 Działanie układu nadzorczego (watchdog) 

Z chwilą zakończenia inicjalizacji oprogramowania, zadanie nadzorcze rozpoczyna 

proces uruchamiania oprogramowania platformy. 

 
 

1.5.1.3 Inicjowanie i monitorowanie oprogramowania platformy 
Podczas uruchamiania oprogramowania platformy, przekaźnik sprawdza integralność 
danych, przechowywanych w pamięci nieulotnej z sumą kontrolną, działanie zegara 
czasu rzeczywistego oraz płytki IRIG-B, jeśli jest zamocowana. Ostatni wykonywany test 
dotyczy danych wejściowych i wyjściowych. Sprawdzany jest stan sprawności płytki wejść 
oraz system akwizycji danych analogowych, poprzez próbkowanie napięcia odniesienia. 
Po pomyślnym ukończeniu wszystkich wymienionych testów, urządzenie jest 
wprowadzane do eksploatacji oraz uruchamiane jest zabezpieczenie. 

 
1.5.2 Autotest ciągły 

 
Gdy przekaźnik znajduje się w eksploatacji, przeprowadza ono ciągłe kontrole działania 
wchodzących w jego skład najistotniejszych części i oprogramowania. Kontrola jest 
przeprowadzana przez oprogramowanie usług systemowych (patrz rozdział  
o oprogramowaniu przekaźnika, wcześniej w tym dokumencie (P14x/EN FD) oraz wyniki 
przesyłane przez oprogramowanie platformy. Sprawdzane są następujące funkcje: 
 

 Pamięć Flash zwierająca wszystkie ustawienia kodu programu oraz tekst języka 

jest weryfikowana za pomocą sumy kontrolnej 

 Kod oraz dane stałe przechowywane w pamięci SRAM są kontrolowane pod 

kątem zgodności z odpowiednimi danymi w pamięci flash w celu sprawdzenia 

poprawności danych 

 Pamięć SRAM zawierająca wszystkie dane inne niż kod oraz dane stałe jest 

weryfikowana za pomocą sumy kontrolnej 

 Stan baterii 

 Poziom napięcia pomocniczego 

 Integralność danych WE/WY sygnału cyfrowego pochodzących z izolowanych 

optycznie wejść oraz styków przekaźnikowych jest kontrolowana przez funkcję 

akwizycji danych za każdym razem, gdy jest ona uruchamiana. Działanie 

systemu akwizycji danych analogowych jest w sposób ciągły sprawdzane przez 

funkcję akwizycji za każdym razem, gdy jest uruchamiana, przy pomocy 

próbkowania napięć odniesienia. 
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 Działanie opcjonalnej funkcji IRIG-B, jeśli jest zamontowana, jest sprawdzane 

przez oprogramowanie, które odczytuje czas i datę z płytki 

 Działanie opcjonalnej płytki ethernetowej, jeśli jest zamontowana, jest 

sprawdzane przez oprogramowanie karty procesora głównego. Jeżeli płytka 

ethernetowa nie odpowiada, aktywowany jest alarm i karta jest resetowana  

w celu podjęcia próby rozwiązania problemu. 

W mało prawdopodobnym zdarzeniu, gdy w wyniku jednej z kontroli wykryty zostanie 
błąd w dowolnym podsystemie urządzenia, powiadamiane jest oprogramowanie platformy 
i następuje próba zarejestrowania zapisów dotyczących konserwacji w podtrzymywanej 
bateryjnie pamięci SRAM. Jeśli problem dotyczy stanu baterii lub płytki IRIG-B, 
przekaźnik będzie działał nadal. Jednak przy problemach wykrytych w jakimkolwiek 
innym obszarze, zostanie wykonane wyłączenie i ponowny rozruch. Spowoduje to 5 
sekundowy przedział czasu, gdy zabezpieczenie jest niedostępne, lecz kompletny restart 
przekaźnika, wraz ze wszystkimi uruchomieniami, powinien rozwiązać większość 
możliwych problemów. Jak opisano powyżej, integralną częścią procedury rozruchowej 
jest dogłębna autodiagnostyka. Jeżeli wykryty zostanie ten sam problem, który był 
przyczyną ponownego uruchomienia urządzenia, np. ponowne uruchomienie nie usunęło 
problemu, urządzenie wyłączy się samoczynnie z eksploatacji. Stan ten jest 
sygnalizowany przez znajdującą się na przednim panelu urządzenia diodę LED 
"Sprawny", która jest wygaszona oraz zestyk przekaźnika watchdog, które zostaje 
pobudzony. 
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1. WPROWADZENIE 
 
Przekaźniki zabezpieczające linii zasilającej MiCOM P14x są przekaźnikami o konstrukcji 
całkowicie cyfrowej, implementującymi wszystkie funkcje zabezpieczające i inne funkcje 
w oprogramowaniu. Przekaźniki posiadają wysoki poziom autodiagnostyki i w razie mało 
prawdopodobnego zwarcia, generują alarm. Z tego względu, testy rozruchowe przy 
oddaniu do eksploatacji nie muszą mieć tak szerokiego zakresu jak w przypadku 
niecyfrowych przekaźników elektronicznych lub elektromechanicznych. 
 
W celu przekazania cyfrowych przekaźników do eksploatacji, należy jedynie sprawdzić, 
czy sprzęt funkcjonuje prawidłowo i czy w przekaźniku zastosowano ustawienia 
oprogramowania właściwe dla danego zastosowania. Uznaje się, że nie ma konieczności 
testowania każdej funkcji przekaźnika, jeżeli sprawdzono prawidłowość ustawień przy 
wykorzystaniu jednej z następujących metod: 
 

 Ściągnięcie ustawień przekaźnika za pomocą odpowiedniego oprogramowania do 
nastawiania (zalecana metoda) 

 Wykorzystanie interfejsu operatora 
Jeżeli nie zostało to wcześniej uzgodnione inaczej, nabywca urządzenia jest 
odpowiedzialny za określenie ustawień przekaźnika właściwych dla danego 
zastosowania oraz za przetestowanie każdego schematu logicznego zewnętrznego 
okablowania lub konfiguracji wewnętrznej logiki PSL przekaźnika. 

 
Na końcu tego rozdziału zamieszczono puste formularze testów i ustawień stosowanych 
przy uruchomieniu, do wypełnienia zgodnie z zapotrzebowaniem. 
 
Ponieważ język menu przekaźnika jest wybieralny przez użytkownika, Inżynier ds. 
rozruchu przekaźnika może zmienić język menu, aby umożliwić dokładne wykonanie 
testów, pod warunkiem przywrócenia języka menu preferowanego przez nabywcę 
przekaźnika po zakończeniu rozruchu. 
 
Aby uprościć określanie lokalizacji komórek menu w tej Instrukcji dotyczącej rozruchu, 
lokalizacje te podawane są w następującej formie [numer kolumny i komórki: 
NAGŁÓWEK KOLUMNY, tekst w komórce]. Przykładowo, komórka wyboru języka menu 
(pierwsza komórka pod nagłówkiem kolumny) znajduje się w kolumnie Danych 
systemowych (kolumna 00), więc jej lokalizacja podana jest jako [0001: SYSTEM DATA 
(DANE SYSTEMOWE), Language (Język)]. 

  Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy urządzeniu użytkownik powinien 
zapoznać się z treścią rozdziału dotyczącego bezpieczeństwa i danych 
technicznych oraz z informacjami na tabliczce znamionowej. 
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2. NARZĘDZIA ROZRUCHOWE PRZEKAŹNIKA 
 
W celu maksymalnego skrócenia czasu potrzebnego do przetestowania przekaźników 
MiCOM, przekaźnik posiada kilka funkcji testowych pod nagłówkiem COMMISSION 
TESTS (TESTY ROZRUCHOWE) w menu. W menu znajdują się komórki, które 
umożliwiają monitorowanie statusu wejść z izolacją optyczną, zestyków wyjściowych 
przekaźnika, sygnałów wewnętrznej szyny danych cyfrowych (DDB) i diod 
sygnalizacyjnych programowalnych przez użytkownika. Oprócz tego dostępne są tutaj 
ustawienia pozwalające przetestować działanie zestyków wyjściowych, programowalnych 
przez użytkownika diod oraz cyklów SPZ. 
Poniższa tabela pokazuje dane z menu testów rozruchowych przekaźnika, w tym 
dostępne zakresy ustawień i domyślne ustawienia fabryczne: 
 

 
2.1 Status wejść z izolacją optyczną 

Ta komórka menu pokazuje status wejść przekaźnika z izolacją optyczną w postaci 
binarnego ciągu znaków, 1 wskazuje zasilone wejście z izolacją optyczną, a 0 niezasilone 
wejście z izolacją optyczną. Jeżeli kursor przemieszczany jest wzdłuż numerów 
binarnego ciągu znaków, wyświetlane są odpowiednie etykiety tekstowe dla każdego 
wejścia logicznego. 
Ta komórka menu może być używana podczas testów rozruchowych lub testów 
rutynowych w celu monitorowania statusu wejść przekaźnika z izolacją optyczną podczas 
ich sekwencyjnego zasilania odpowiednim napięciem prądu stałego. 

 
Tekst menu 

 
Ustawienie domyślne Menu Settings (ustawienia) 

COMMISSION TESTS (próby odbiorcze) 

Opto I/P Status – – 

Relay O/P Status – – 

Test Port Status – – 

LED Status – – 

Monitor Bit 1 64 (Dioda 1) 

od 0 do 1022 
Szczegóły dotyczące sygnałów szyny 

danych cyfrowych podano w P14x/EN PL 

Monitor Bit 2 65 (LED 2) od 0 do 1022 

Monitor Bit 3 66 (LED 3) od 0 do 1022 

Monitor Bit 4 67 (LED 4) od 0 do 1022 

Monitor Bit 5 68 (LED 5) od 0 do 1022 

Monitor Bit 6 69 (LED 6) od 0 do 1022 

Monitor Bit 7 70 (LED 7) od 0 do 1022 

Monitor Bit 8 71 (LED 8) od 0 do 1022 

Test Mode Wyłączony 
Tryb testu wyłączony 

Zestyki zablokowane 

Test Pattern 
Wszystkie bity ustawione 
na 0 

0=Not Operated (nie obsługiwany) 

1=Operated (obsługiwany) 

Contact Test Brak działania Brak działania, Wykonaj test, Usuń test 

Test LEDs Brak działania Brak działania, Wykonaj test 

Test Auto-reclose Brak działania Brak działania Test 3 biegunowy 

Red LED Status (P145 only) – – 

Green LED Status (P145 only) – – 
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2.2 Status wyjść przekaźnika 

 
Ta komórka menu pokazuje (w postaci binarnego ciągu znaków) status sygnałów 
wewnętrznej szyny danych cyfrowych (DDB), które powodują zasilenie wyjść 
przekaźnika, 1 wskazuje stan działania, a 0 stan braku działania. Jeżeli kursor 
przemieszczany jest wzdłuż numerów binarnego ciągu znaków, wyświetlane są 
odpowiednie etykiety tekstowe dla każdego wyjścia przekaźnikowego. 
Te wyświetlane informacje mogą być używane podczas testów rozruchowych lub testów 
rutynowych w celu pokazania statusu wyjść przekaźnika podczas jego pracy. Również,  
w celu wykrycia zakłócenia powodującego uszkodzenie wyjścia przekaźnika, można 
porównać status badanego zestyku wyjściowego z jego powiązanym bitem. 

 
Uwaga: Gdy komórka "Tryb testowy" ma parametr "Włączony", 

komórka będzie wskazywać, które styki zadziałałyby, gdyby 
przekaźnik był w eksploatacji, nie pokazuje ona rzeczywistego 
stanu wyjść przekaźnikowych. 

 
2.3 Status portu testowego 

Ta komórka menu pokazuje status ośmiu sygnałów szyny danych cyfrowych (DDB), które 
zostały przydzielone do komórek Bit kontrolny. Jeżeli kursor przemieszczany jest 
wzdłuż numerów binarnego ciągu znaków, wyświetlany jest odpowiedni ciąg znaków 
tekstowych sygnału szyny danych cyfrowych dla każdego bitu kontrolnego. 
Za pomocą tej komórki, przy odpowiednich ustawieniach bitu kontrolnego, można 
pokazywać status sygnałów szyny danych cyfrowych w różnych warunkach lub 
sekwencjach pracy przekaźnika. Dlatego też, możliwe jest testowanie logiki PSL 
przekaźnika. 
Alternatywą wobec wykorzystania tej komórki jest możliwość podłączenia opcjonalnego 
modułu testowego do portu ściągania danych/kontroli znajdującego się za pokrywą dolną 
urządzenia. Szczegóły dotyczące modułu testowego portu monitorowania/pobierania są 
dostępne w punkcie 2.11 tego rozdziału  
(P14x/EN CM). 

 
2.4 Status diod sygnalizacyjnych 

 

"Status LED" to ośmiobitowy ciąg binarny, wskazujący, która z diod programowalnych 
przekaźnika zaświeci się w czasie zdalnego dostępu do przekaźnika. Wartość „1” 
wskazuje świecenie się określonej diody, natomiast „0”, wygaszenie. 

 
2.5 Bity kontrolne 1 do 8 

 
Osiem komórek "Bit kontrolny" umożliwia użytkownikowi wybranie tych sygnałów szyny 
danych cyfrowych, których status może być obserwowany w komórce "Status portu 
testowego" lub za pomocą portu ściągania danych/kontroli. 
Każdy "Bit kontrolny" jest ustawiany przez wprowadzenie wymaganego numeru sygnału 
(0 - 1022) cyfrowej magistrali danych, z dostępnej listy sygnałów DDB, w rozdziale 
P14x/EN PL. Piny portu ściągania danych/kontroli wykorzystywane dla potrzeb bitów 
kontrolnych określono w poniższej tabeli. Uziemienie sygnału dostępne jest na pinach 18, 
19, 22 i 25. 
 

Bit kontrolny 1 2 3 4 5 6 7 8 

Pin portu ściągania 
danych/kontroli 

11 12 15 13 20 21 23 24 
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 PORT ŚCIĄGANIA DANYCH/KONTROLI NIE JEST ELEKTRYCZNIE IZOLOWANY 
PRZED NAPIĘCIAMI INDUKOWANYMI NA KANALE KOMUNIKACYJNYM. NALEŻY 
GO ZATEM WYKORZYSTYWAĆ TYLKO DLA KOMUNIKACJI LOKALNEJ. 
 

2.6 Tryb testowy 
 
Komórka Test Mode (tryb testowy) w menu jest wykorzystywana w celu umożliwienia 
wykonania próby podania prądu wtórnego na uzwojenie robocze przekaźnika bez 
zadziałania zestyków powodujących wyzwolenie. Tryb ten pozwala również na to, aby 
system bezpośrednio testował zestyki wyjściowe poprzez podawanie sygnałów testowych 
kontrolowanych z menu. W celu wybrania trybu testowego w komórce menu Test Mode 
powinien być ustawiony parametr „Tryb testowy”, który spowoduje, że przekaźnik 
zostanie wyłączony z eksploatacji i zablokuje działanie styków wyjściowych oraz 
konserwacyjnych, liczników. Powoduje to również zarejestrowanie warunku alarmowego, 
włączenie żółtej diody sygnalizacyjnej "niesprawność" i wyświetlenie komunikatu 
alarmowego "Zab. wyłączone". Powoduje również zamrożenie wszystkich informacji, 
przechowywanych w kolumnie stanu wyłącznika oraz w zmianach IEC60870-5-103 
Powodu Transmisji, COT, dla Trybu testowego. Aby umożliwić testowanie zestyków 
wyjściowych, należy ustawić komórkę Test Mode (tryb testowy) na Contacts Blocked 
(Zestyki zablokowane) . Spowoduje to zablokowanie zabezpieczenia tak, aby nie mogło 
sterować zestykami oraz uaktywni wzorzec testowy i funkcje testowe zestyków, które 
mogą być wykorzystane do ręcznego sterowania zestykami wyjściowymi. Po zakończeniu 
testów w komórce należy z powrotem ustawić opcję „Disabled” (wyłączone), aby 
przywrócić przekaźnik do eksploatacji 
 

2.7 Wzorzec testowy 
Komórka Test Pattern (Wzorzec testowy) jest wykorzystywana do wyboru zestyków 
wyjściowych przekaźnika, które będą testowane, kiedy komórka Contact Test (Test 
zestyków) zostanie ustawiona na opcję Apply Test (Wykonaj test). Komórka posiada ciąg 
binarny, w którym jeden bit przypisany jest do każdego zestyku wyjściowego 
konfigurowanego przez użytkownika, który można ustawić na 1, aby aktywować dane 
wyjście w warunkach testowych, lub na 0, aby nie aktywować wyjścia w warunkach 
testowych. 
 

2.8 Test zestyków 
Jeśli w tej komórce zostanie wystawiona komenda „Wykonaj test", nastąpi zmiana stanu 
zestyków ustawionych na wysterowanie w komórce "Wzorzec testowy". Po wykonaniu 
testu, tekst polecenia na wyświetlaczu LCD zmienia się na "Brak działania" a zestyki 
pozostają w stanie testowym, aż do wydania polecenia "Zaniechaj testowania" 
powodującego wyzerowanie. Po wydaniu polecenia "Zaniechaj testowania" na 
wyświetlaczu LCD pojawia się ponownie tekst polecenia "Brak działania". 
 

Uwaga: Kiedy komórka "Tryb testowy" jest ustawiona jako "Aktywna", 
komórka "Status wyjść przekaźnika" nie pokazuje aktualnego 
statusu przekaźników wyjściowych i nie może być używana do 
potwierdzenia ich działania. Dlatego też konieczne jest 
monitorowanie po kolei stanu każdego styku. 

 

2.9 Testowe diody sygnalizacyjne 
Jeśli w tej komórce zostanie wystawiona komenda „Wykonaj test", osiem diod 
programowalnych przez użytkownika, zaświeci się na około 2 sekundy, po czym zostaną 
wyłączone, a tekst komendy na wyświetlaczu zmieni się na "Brak działania". 
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2.10 Test SPZ 

 

W przypadku, gdy przekaźnik jest wyposażone w funkcję SPZ, komórka ta służy do 
testowania sekwencji wyzwalania wyłącznika oraz cykli SPZ ze stosowanymi 
ustawieniami. 
Wydanie komendy "Wyzw. 3 biegunowe" powoduje, że przekaźnik wykonuje pierwszy 
cykl wyłączenia/zamknięcia trzech faz, tak więc stan oraz czas zadziałania przypisanych 
zestyków wyjściowych podczas tego cyklu może być z łatwością sprawdzony. Po 
zadziałaniu wyjścia wyzwalającego, tekst komendy zmieni się z powrotem na „Brak 
działania" oraz zostanie wykonany reset cyklu SPZ. Aby przetestować kolejny cykl SPZ, 
należy ponownie wydać komendę wyzwalania 3-biegunowego. 
 

Uwaga:  W ustawieniu fabrycznym programowalnego schematu 
logicznego (PSL) sygnał testu wyzwolenia SPZ jest powiązany 
z przekaźnikiem 3. W przypadku, gdy programowalny schemat 
logiczny zostanie zmieniony, sygnały te w dalszym ciągu muszą 
być powiązane z przekaźnikiem 3, aby zapewnić działanie 
funkcji „Test SPZ". 

 

2.11 Czerwony status diod sygnalizacyjnych i zielony status diod sygnalizacyjnych 
(tylko model P145) 
"Czerwony status LED" oraz "Zielony status LED" to ośmiobitowy ciąg binarny, 
wskazujący, która z diod programowalnych przekaźnika zaświeci się w czasie zdalnego 
dostępu do przekaźnika. Wartość „1” wskazuje świecenie się określonej diody, natomiast 
„0”, wygaszenie. Kiedy status określonej diody w obu komórkach określony jest jako 1, 
oznacza to, że ta dioda sygnalizacyjna jest żółta. 
 

2.12 Korzystanie z modułu testowego portu ściągania danych/kontroli 
Moduł testowy portu ściągania danych/kontroli zawierający osiem diod sygnalizacyjnych 
i przełączalny wskaźnik dźwiękowy dostępny jest w ALSTOM Grid, lub w jednym 
z regionalnych biur sprzedaży ALSTOM Grid. Moduł mieści się w małym plastikowym 
pudełku z 25-pinowym złączem męskim typu D, które jest podłączane bezpośrednio do 
portu ściągania danych/kontroli w przekaźniku. Istnieje również 25-pinowe złącze żeńskie 
typu DT, które umożliwia wykonywanie innych podłączeń do portu ściągania 
danych/kontroli w czasie, kiedy moduł testowy portu ściągania danych/kontroli jest 
podłączony. 
 

Każda dioda sygnalizacyjna odpowiada jednemu z pinów bitu kontrolnego w porcie 
ściągania danych/kontroli. Pin Bitu kontrolnego 1 znajduje się po lewej stronie, patrząc od 
przodu przekaźnika. Istnieje możliwość wyboru, czy wskaźnik dźwiękowy ma wydawać 
dźwięk w momencie pojawienia się napięcia na którymkolwiek z ośmiu pinów bitu 
kontrolnego, czy ma nie wydawać dźwięku i wskazanie stanu ma być wykonywane tylko 
przez diodę sygnalizacyjną. 
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3. ZAPOZNANIE SIĘ Z USTAWIENIAMI 
 
Podczas pierwszego uruchomienia przekaźnika MiCOM P14x, należy przeznaczyć 
wystarczająco dużo czasu, aby zaznajomić się z metodą wprowadzania ustawień. 
Rozdział Wprowadzenie (P14x/EN GS) zawiera szczegółowy opis struktury menu 
przekaźników P14x. 
Kiedy zewnętrzna pokrywa płyty czołowej jest zamontowana, dostępne są wszystkie 
klawisze, za wyjątkiem klawisza . Można wtedy odczytać zawartość wszystkich 
komórek menu. Istnieje możliwość resetowania diod sygnalizacyjnych i alarmów. 
Jednakże, nie ma wtedy możliwości zmieniania żadnych ustawień zabezpieczeniowych 
i konfiguracyjnych, ani kasowania rejestru zwarć i zdarzeń. 
Po zdjęciu zewnętrznej pokrywy płyty czołowej możliwy jest dostęp do wszystkich 
klawiszy i tym samym możliwe jest zmienianie ustawień, resetowanie diod 
sygnalizacyjnych i alarmów oraz kasowanie rejestru zwarć i zdarzeń. Jednakże, komórki 
menu o wyższym poziomie dostępu od domyślnego, wymagają wprowadzenia 
odpowiedniego hasła przed możliwością wprowadzania zmian. 
Opcjonalnie, jeżeli dostępny jest przenośny komputer z odpowiednim oprogramowaniem 
do nastawiania urządzenia (takim jak MiCOM S1), strony menu można przeglądać 
pojedynczo, aby wyświetlić pełną kolumnę danych i tekstu. To oprogramowanie 
komputera PC umożliwia również łatwiejsze wprowadzanie ustawień, zapisywanie ich  
w pliku na dysku dla potrzeb wykorzystania w przyszłości, lub wykonywanie wydruków z 
zapisami ustawień. Szczegóły podano w instrukcji obsługi oprogramowania komputera 
PC. Jeżeli oprogramowanie jest wykorzystywane po raz pierwszy, należy poświęcić 
wystarczająco dużo czasu na zapoznanie się z jego działaniem. 
 
 

 
 

4. SPRZĘT WYMAGANY DO URUCHOMIENIA 
 

4.1 Minimalne wymagania sprzętowe 
Wielofunkcyjny zestaw do testu iniekcji prądu oraz napięcia. 
Miernik uniwersalny o odpowiednim zakresie prądu przemiennego, o zakresie 
napięciowym (dla napięcia stałego i przemiennego) odpowiednio 0 - 440V i 0 - 250V 
Tester ciągłości (jeżeli nie ma na mierniku uniwersalnym). Miernik przesunięcia fazowego 
(fazomierz). 
Miernik rotacji fazowej. 
 

Uwaga: Nowoczesne urządzenia testujące mogą zawierać wiele 
z powyższych funkcji w jednym bloku. 

 
4.2 Sprzęt opcjonalny 

Wielowejściowa złączka testowa typu P992 (jeśli zainstalowano blok typu P991) lub 
MMLB (jeśli zainstalowano bloki MMLG). 
Elektroniczny lub bezszczotkowy tester izolacji o wyjściu napięcia stałego nie 
przekraczającym 500V (do testów rezystancji izolacji, jeśli wymagane). 
Przenośny komputer typu PC, z odpowiednim oprogramowaniem (umożliwia 
przetestowanie tylnych portów komunikacyjnych, jeżeli będą one wykorzystywane, 
komputer taki pozwala także oszczędzić dużo czasu podczas rozruchu urządzenia) 
Konwerter protokołu szyny K-Bus KITZ na EIA(RS)232 (jeżeli port komunikacyjny 
EIA(RS)485 szyny K-Bus jest w trakcie testowania, a drugi jest nieobecny). 
Konwerter EIA(RS)485 na EIA(RS)232 dla testowania portu EIA(RS)485 
Courier/MODBUS/IEC60870-5-103/ DNP3.0. 
Drukarka, do wydrukowania zestawu ustawień z przenośnego komputera typu PC 
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5. SPRAWDZANIE PRODUKTU 
 
Procedura sprawdzania produktu obejmuje wszystkie działania, które należy wykonać, 
aby upewnić się, że przekaźnik nie miał żadnych wad fizycznych przed jego 
uruchomieniem, pracuje prawidłowo oraz, że wszystkie wartości wejściowe mieszczą się 
w zakresie przyjętej tolerancji. 
 
Jeżeli ustawienia właściwe dla danego zastosowania zostały wprowadzone do 
przekaźnika przed jego uruchomieniem, zaleca się wykonanie kopii ustawień, aby 
umożliwić ich ewentualne późniejsze odtworzenie. Można to wykonać poprzez: 
 

 Pozyskanie pliku ustawień na dyskietce od klienta (co wymaga przenośnego PC 

z odpowiednim oprogramowaniem do transferu ustawień z przekaźnika do PC) 

 Skopiowanie ustawień z przekaźnika za pomocą przenośnego komputera 

przenośnego z odpowiednim oprogramowaniem konfiguracyjnym. 

 Ręczne utworzenie rekordu ustawień. Można to wykonać poprzez stworzenie kopii 

zapisu ustawień znajdujących się na końcu tego rozdziału aby zapisać ustawienia, 

ponieważ menu przekaźnika jest dostępne w sposób sekwencyjny z interfejsu 

użytkownika na płycie czołowej. 

 
Jeżeli hasło ochrony danych jest aktywne, a klient dwukrotnie zmienił hasło numer 2, 
które uniemożliwia osobom nieuprawnionym zmianę niektórych ustawień, wówczas hasło 
2 powinno być zmienione lub klient powinien przywrócić oryginalne hasło przed 
rozpoczęciem testów. 

 
Uwaga: W przypadku zgubienia hasła, hasło serwisowe można uzyskać 

od ALSTOM Grid poprzez podanie numeru seryjnego 
przekaźnika. Hasło serwisowe jest unikalne dla tego 
przekaźnika i nie będzie działało na żadnym innym przekaźniku. 

 
5.1 Przekaźnik nie jest zasilany 

 

 Następujące grupy testów należy przeprowadzać bez podawania zasilania 
pomocniczego do przekaźnika i przy odizolowaniu obwodów wyłączeniowych. 
 

Połączenia przekładników prądowych i napięciowych muszą być odizolowane od 
przekaźnika na czas trwania testów. Jeśli zastosowano blok testowy P991, wymagana 
izolacja może być łatwo osiągnięta przez wprowadzenie złącza testowego typu P992, 
które skutecznie rozwiera wszystkie połączenia poprzez blok testowy. 
 
Przed użyciem wtyczki testowej należy sprawdzić schemat połączeń okablowania, aby 
upewnić się, że nie ma niebezpieczeństwa uszkodzenia lub zagrożenia dla 
bezpieczeństwa. Przykładowo, blok testowy może współpracować z obwodami wtórnymi 
zabezpieczenia transformatora. Istotne jest, że przed włożeniem wtyczki probierczej do 
bloku testowego należy upewnić się, że gniazda wtyczki probierczej, odpowiadające 
uzwojeniom wtórnym przekładnika prądowego, są podłączone. 
 
 



Rozruch techniczny P14x/EN CM/Ee6 
 

MiCOM P141, P142, P143, P144 & P145 (CM) 10-11 

 
 

 
 

 NIEBEZPIECZEŃSTWO: Nie wolno otwierać obwodu wtórnego przekładnika 
prądowego, ponieważ generowane wysokie napięcie może być śmiertelne oraz 
może uszkodzić izolację. 
 
Jeżeli nie dysponuje się blokiem testowym, należy odizolować zasilanie przekładnika 
napięciowego do przekaźnika za pomocą łączy panelowych lub bloków łączeniowych. 
Liniowe przekładniki prądowe powinny zostać zwarte oraz odłączone od zacisków 
przekaźnika. Jeżeli istnieje możliwość odizolowania napięcia pomocniczego oraz obwodu 
wyzwolenia (np. łącza izolujące, bezpieczniki oraz wyłączniki nadprądowe MCB, itp.), 
należy z niej skorzystać. W przeciwnym wypadku, okablowanie do tych obwodów musi 
zostać odłączone a zaciski wystawione i odpowiednio zakończone, aby nie stanowiły 
zagrożenia. 

 
5.1.1 Kontrola wzrokowa 

 
Należy sprawdzić zgodność danych znamionowych pod górną osłoną dostępową 
z przodu przekaźnika. Należy sprawdzić, czy testowany przekaźnik jest odpowiedni 
dla zabezpieczanej linii lub obwodu. 

 Upewnić się, że dane referencyjne obwodu i szczegóły dotyczące systemu zostały 

wprowadzone do arkusza rejestru nastaw. Sprawdzić ostatecznie wartość 

znamionową prądu w obwodach wtórnych przekładnika prądowego i zapisać, który 

zaczep przekładnika prądowego jest aktualnie wykorzystywany. 

 
 
Należy dokładnie sprawdzić, czy nie nastąpiło fizyczne uszkodzenie przekaźnika od 
czasu jego instalacji. 
Upewnić się, czy złącza uziemienia obudowy (znajdujące się w lewym dolnym rogu z tyłu 
obudowy przekaźnika) są wykorzystywane do podłączenia przekaźnika do lokalnej szyny 
uziemiającej za pomocą odpowiedniego przewodu. 

 
5.1.2 Zwarcie styków przekładnika prądowego (kontrola opcjonalna) 

 

Jeżeli jest to wymagane, zestyki zwierne przekładnika prądowego można sprawdzić, aby 
upewnić się, że zostaną one zamknięte, jeżeli blok testowy zacisków od ciężkich 
obciążeń (oznaczony jako blok C na Rysunku 1) jest odłączony od wejścia prądowego 
PCB. 
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Rysunek 1 Blok zacisków tylnych w obudowie 60TE (wariant G) (przedstawiony 
wariant P145 G) 
 

Bloki testowe do połączenia z zaciskami wysokiej obciążalności są przymocowane do 
tylnej płyty czterema śrubami krzyżowymi. Znajdują się one na górze i na dole pomiędzy 
pierwszą a drugą oraz pomiędzy trzecią i czwartą kolumną zacisków (patrz Rysunek 2). 
 

Uwaga: Aby zmniejszyć ryzyko pozostawienia śrubek w listwie 
zaciskowej lub ich zgubienia, należy użyć śrubokręta 
z końcówką magnetyczną. 

 
Należy wyciągnąć blok zaciskowy z tyłu obudowy i sprawdzić testerem poprawność 
zamknięcia wszystkich zestyków zwiernych. W tabeli 1 pokazano zaciski pomiędzy 
którymi znajdują się zestyki zwierne. 
 

Wejście prądowe Zestyki zwierne między zaciskami 

 1A CT’s 5A CT’s 

IA C3 - C2 C1 - C2 

IB C6 - C5 C4 - C5 

IC C9 - C8 C7 - C8 

IN C12 - C11 C10 - C11 

CZUŁE IN C15 - C14 C13 - C14 

 

Tabela 1: Lokalizacje zestyków zwiernych przekładnika prądowego 
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Rysunek 2 Lokalizacja śrub blokujących dla bloków zacisków wysokiej 
obciążalności 
 
 

5.1.3 Izolacja 
Testy wytrzymałościowe izolacji należy wykonywać podczas uruchomienia tylko jeżeli jest 
to wymagane i jeżeli nie zostały one wykonane podczas instalacji. 
 
Należy odizolować od ziemi wszystkie okablowania i sprawdzić izolację testerem 
elektronicznym lub bezszczotkowym przy napięciu stałym nie przekraczającym 500V. 
Zaciski tych samych obwodów powinny być tymczasowo wzajemnie połączone. 
Podstawowymi grupami zacisków są: 
 
a) Zaciski obwodów przekładników napięciowych 

b) Zaciski obwodów przekładników prądowych 

c) Zaciski zasilania pomocniczego 

d) Zaciski wyjściowe napięcia wzbudzenia i wejść sterowania z izolacją optyczną 

e) Zestyki przekaźnika 

f) Port komunikacyjny EIA(RS)485 

g) Uziemienie obudowy 

Rezystancja izolacji powinna być większa niż 100Mprzy napięciu 500V. 
Po wykonaniu testów wytrzymałościowych izolacji, należy upewnić się, że całe 
okablowanie zewnętrzne jest prawidłowo ponownie podłączone do przekaźnika. 

 
5.1.4 Okablowanie zewnętrzne 

 

 Należy sprawdzić, czy zewnętrzne okablowanie jest zgodne ze schematem 
odpowiedniego przekaźnika oraz schematami połączeń. Należy upewnić się, że 
kolejność faz/rotacja faz jest zgodna z założeniem. Numer schematu przekaźnika 
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podany jest na tabliczce znamionowej znajdującej się pod górną pokrywą płyty 
czołowej przekaźnika. 
 
Jeżeli dostępny jest blok probierczy P991, należy sprawdzić, czy okablowanie jest 
odpowiednio połączone, porównując je ze schematem połączeń. Zalecane jest, aby 
połączenia z układem zasilającym znajdowały się po stronie bloku testowego pod 
napięciem (zaznaczonego na pomarańczowo, z nieparzystymi numerami zacisków 1, 3, 
5, 7, itd.). Napięcie pomocnicze jest normalnie doprowadzone do zacisków 13 (biegun 
dodatni) i 15 (biegun ujemny), a do zacisków 14 i 16 doprowadza się odpowiednio, 
dodatni i ujemny biegun napięcia pomocniczego. Jednakże, należy sprawdzić 
okablowanie porównując je ze schematem połączeń instalacji, aby potwierdzić jego 
zgodność z normalną praktyką stosowaną przez klienta. 

 
 

5.1.5 Zestyki alarmowe 
Korzystając z testera ciągłości obwodów, należy sprawdzić, czy zestyki alarmowe są 
w stanach podanych w Tabeli 2 dla przekaźnika bez napięcia. 
 

Zaciski 
Stan zestyku 

Przekaźnik bez zasilania Przekaźnik zasilony 

F11 - F12 (P141/2/4) Zamknięta Otwarta 

F13 - F14 (P141/2/4) Otwarta Zamknięta 

J11 – J12 (P143/P145) Zamknięta Otwarta 

J13 – J14 (P143/P145) Otwarta Zamknięta 
 

Tabela 2: Stan zestyków alarmowych 

 
5.1.6 Zasilanie pomocnicze 

Przekaźnik może pracować przy zasilaniu tylko napięciem stałym lub napięciem 
przemiennym/stałym pomocniczym, w zależności od napięcia znamionowego urządzenia. 
Napięcie musi być w zakresie roboczym określonym w Tabeli 3. 
Bez zasilania przekaźnika, zmierzyć napięcie pomocnicze, aby upewnić się, że jest ono  
w zakresie dopuszczalnym dla prawidłowej pracy. 
 

Znamionowe napięcie stałe [wartość 
skuteczna napięcia przemiennego] 

Zakres pracy w trybie 
napięcia stałego 

Zakres pracy w trybie 
napięcia 

przemiennego 

24 - 48V [-] 19 do 65V - 
48 - 110V [30 - 100V] 37 do 150V 24 - 110V 

125 - 250V [100 - 240V] 87 do 300V 80 do 265V 
 

Tabela 3: Zakres operacyjny napięcia pomocniczego Vx 
 
Należy zwrócić uwagę, że przekaźnik może wytrzymać skok napięcia przemiennego do 
12% wartości napięcia znamionowe przy zasilaniu pomocniczym napięcia stałego. 

 Nie należy zasilać przekaźnika ani urządzenia z interfejsem korzystając z ładowarki 
baterii przy odłączonej baterii, ponieważ może to bezpowrotnie uszkodzić obwody 
zasilania przekaźnika. 
 
Zasilać przekaźnik tylko wtedy, gdy napięcie pomocnicze mieści się w określonym 
zakresie napięcia pracy urządzenia. Jeżeli dysponuje się blokiem testowym, może być on 
konieczny do podłączenia zasilania pomocniczego przekaźnika, z przodu od wtyczki 
testowej. 
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5.2 Przy urządzeniu pod napięciem 
 

 Następująca grupa testów sprawdza prawidłowość działania sprzętu 
i oprogramowania przekaźnika. Testy te należy przeprowadzać przy zasilaniu 
pomocniczym podanym do przekaźnika. 
 
Połączenia przekładników prądowych i napięciowych muszą pozostawać odizolowane od 
przekaźnika w czasie trwania testów. Obwód wyłączeniowy również powinien być 
odizolowany podczas wykonywania sprawdzeń, aby zapobiec przypadkowemu otwieraniu 
wyłącznika. 

 
5.2.1 Zestyki alarmowe 

Korzystając z testera ciągłości obwodów, należy sprawdzić, czy zestyki alarmowe są  
w stanach podanych w Tabeli 2 dla przekaźnika bez napięcia. 

 
5.2.2 Wyświetlacz ciekłokrystaliczny na przednim panelu 

Wyświetlacz ciekłokrystaliczny zaprojektowany jest w sposób umożliwiający jego pracę 
w szerokim zakresie temperatur otoczenia w podstacji. W tym celu, przekaźniki Px40 
posiadają ustawienie "Kontrast LCD". Umożliwia ono użytkownikowi regulację, w jaki 
sposób będą wyświetlane jasne lub ciemne znaki. Kontrast jest fabrycznie ustawiony dla 
standardowej temperatury pokojowej, jednak konieczne może być wyregulowanie 
kontrastu, aby uzyskać optymalne działanie wyświetlacza. Aby zmienić kontrast, komórka 
[09FF: 
 
Kontrast LCD] w dolnej części kolumny KONFIGURACJA może mieć zwiększaną wartość 
(ciemniej) lub zmniejszaną (jaśnie), zależnie od wymagań. 

  Ostrożnie: Przed zatwierdzeniem ustawienia kontrastu należy upewnić się, że przy 
danym ustawieniu wyświetlacz nie jest zbyt jasny lub zbyt ciemny przez co tekst menu 
staje się nieczytelny. Jeżeli tak się dzieje, wtedy istnieje możliwość przywrócenia 
oryginalnych ustawień wyświetlacza poprzez pobranie pliku z ustawieniami MiCOM S1, 
z Kontrastem LCD ustawionym w typowym zakresie od 7 do 11. 
 

5.2.3 Data oraz godzina 
Przed ustawieniem daty i godziny w urządzeniu, należy upewnić się, że został zdjęty 
fabrycznie założony pasek izolacyjny baterii, który zapobiega samoistnemu 
rozładowywaniu się baterii podczas transportu na miejsce instalacji i podczas 
magazynowania. Po otwarciu dolnej pokrywy obudowy baterii, przy biegunie dodatnim 
baterii powinna wystawać czerwona końcówka taśmy izolacyjnej. Aby usunąć taśmę 
izolacyjną, należy pociągnąć za jej czerwoną końcówkę, jednocześnie lekko przyciskając 
baterię, aby zapobiec jej wypadnięciu z obudowy. 
Następnie, należy ustawić prawidłową datę i godzinę. Metoda nastawiania zależy od 
tego, czy zegar jest synchronizowany znacznikiem czasu za pośrednictwem 
opcjonalnego portu (IRIG-B) (Inter-Range Instrumentation Group Standard B), 
znajdującego się z tyłu urządzenia. 

 
5.2.3.1 Za pomocą sygnału IRIG-B 

Jeżeli dostępny jest sygnał zegarowy pochodzący z satelity, zgodny ze standardem IRIG-
B i przekaźnik wyposażony jest w opcjonalny port IRIG-B, urządzenie powinno 
automatycznie synchronizować czas. 
Aby zezwolić na synchronizację daty i czasu przekaźnika przez komórkę zewnętrznego 
źródła IRIG-B, komórka [0804: DATE and TIME (data i czas), IRIG-B Sync. 
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(synchronizacja przez port IRIG-B)] musi być ustawiona jako Enabled (uaktywniona). 
Należy upewnić się, że przekaźnik odbiera sygnał IRIG-B sprawdzając, czy komórka 
[0805: DATE and TIME (data i czas), IRIG-B Status] odczytuje stan Active (uaktywniona). 
Kiedy sygnał IRIG-B jest uaktywniony, należy nastawić przesunięcie czasowe między 
skoordynowanym czasem uniwersalnym (czas zegara satelitarnego) na zegarze 
satelitarnym tak, aby wyświetlany był czas lokalny. 
Sprawdzić, czy czas, dzień i miesiąc są prawidłowe w komórce [0801: DATE and TIME 
(data i czas), Date/Time]. Sygnał IRIG-B nie synchronizuje bieżącego roku, więc należy 
ustawić go ręcznie w tej komórce. 
 

W przypadku zaniku zasilania pomocniczego i jeżeli bateria znajduje się w przedziale za 
pokrywą dolną urządzenia, ustawienia daty i czasu będą zachowane. Zatem, po 
przywróceniu zasilania pomocniczego, data i czas będą prawidłowe i nie muszą być 
ponownie nastawiane. 
Aby przetestować taki przypadek, można wyłączyć sygnał IRIG-B a następnie wyłączyć 
zasilanie pomocnicze przekaźnika. Pozostawić urządzenie w takim stanie przez około 30 
sekund. Po ponownym zasileniu, data i czas w komórce [0801: DATE and TIME (data i 
czas), Date/Time] powinny być prawidłowe. 
Należy ponownie podłączyć sygnał IRIG-B. 

 
5.2.3.2 Bez sygnału IRIG-B 

Jeżeli data i czas nie są synchronizowane sygnałem IRIG-B, należy się upewnić, że 
komórka [0804: DATE and TIME (data i czas), IRIG-B Sync. (synchronizacja przez port 
IRIG-B)] jest ustawiona jako Disabled (wyłączona). 
Nastawić datę i czas zgodnie z prawidłową datą i czasem lokalnym korzystając z komórki 
[0801: DATE and TIME (data i czas), Date/Time]. 
W przypadku zaniku zasilania pomocniczego i jeżeli bateria znajduje się w przedziale za 
pokrywą dolną urządzenia, ustawienia daty i czasu będą zachowane. Zatem, po 
przywróceniu zasilania pomocniczego, data i czas będą prawidłowe i nie muszą być 
ponownie nastawiane. 
Aby przetestować taki przypadek, można wyłączyć zasilanie pomocnicze przekaźnika na 
około 30 sekund. Po ponownym zasileniu, data i czas w komórce [0801: DATE and TIME 
(data i czas), Date/Time] powinny być prawidłowe. 

 
5.2.4 Sygnalizacja diodowa (LED) 

W momencie podania zasilania powinna zapalić się i świecić ciągłym światłem dioda, 
wskazująca, że przekaźnik jest sprawny. Przekaźnik posiada pamięć stałą, która 
zapamiętuje stany (włączony lub wyłączony) alarmu, wyłączenia, a także, jeżeli został 
skonfigurowany z umożliwieniem blokady, zapamiętuje także wskaźniki diodowe, 
programowane przez użytkownika, gdy przekaźnik po raz ostatni został zasilony 
napięciem pomocniczym. Diody mogą się także zaświecić w momencie przyłożenia 
napięcia pomocniczego. 
W przypadku, gdy którakolwiek z tych diod jest włączona, należy je zresetować zanim 
przystąpi się do dalszych testów. Jeżeli skutecznie wyzerowano sygnały diodowe (lampki 
wyłączają się), nie ma potrzeby dalszego testowania tych lampek sygnalizacyjnych, 
ponieważ wiadomo, że są one sprawne. 
 

Uwaga: Zazwyczaj na tym etapie nie zostaną zresetowane alarmy 
powiązane z kanałami komunikacyjnymi. 

 

5.2.4.1 Testowanie diodowej sygnalizacji alarmowej i awaryjnej 
Diodowa sygnalizacja alarmowa i awaryjna może być testowana przy wykorzystaniu 
kolumny menu COMMISSIONING TESTS (testy rozruchowe). Ustawić komórkę [0F0D: 
COMMISSIONING TESTS (testy rozruchowe), Test Mode (tryb testowy)] na Contacts 
Blocked (zestyki zablokowane). sprawdzić, czy dioda zgłaszania stanu awarii świeci się 
w sposób ciągły, a dioda alarmowa miga. 
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Na tym etapie nie ma potrzeby zmiany ustawienia komórki [0F0D: COMMISSIONING 
TESTS (testy rozruchowe), Test Mode (tryb testowy)] na Disabled (tryb testowy 
wyłączony), ponieważ tryb testowy będzie potrzebny do dalszych testów. 
 

5.2.4.2 Testowanie diody sygnalizacyjnej wyłączenia 
Diodę sygnalizacyjną wyłączenia można przetestować poprzez zainicjowanie sygnału na 
ręczne wyłączenie z przekaźnika. Jednakże, sygnalizacja wyłączenia będzie 
wykorzystywana jeszcze w dalszych testach. Zatem, na tym etapie testowania, nie ma 
potrzeby dalszego sprawdzania diody sygnalizacyjnej wyłączenia. 
 

5.2.4.3 Testowanie diod sygnalizacyjnych programowanych przez użytkownika 
Aby przetestować diody sygnalizacyjne programowane przez użytkownika należy ustawić 
komórkę [0F10: COMMISSIONING TESTS (testy rozruchowe), Test LEDs (testowanie 
diod sygnalizacyjnych)] na Apply Test (Wykonaj test). Sprawdź, czy wszystkie 
programowalne diody LED przekaźnika świecą się. 
 

5.2.5 Zasilanie napięcia wzbudzenia 
Przekaźnik wytwarza napięcie wzbudzenia o wartości 48V, które może być 
wykorzystywane do pobudzania wejść z izolacją optyczną (alternatywnie można 
stosować baterię podstacyjną). 
 
Zmierzyć napięcie wzbudzenia na zaciskach 7 i 9 listwy zaciskowej określonej w tabeli 4. 
Sprawdzić, czy napięcie wzbudzenia mieści się w zakresie 40V do 60V przy braku 
obciążenia i czy biegunowość jest prawidłowa. 
Powtórzyć test dla zacisków 8 i 10. 
 

Szyna napięciowa 
Zaciski 

MiCOM P141/2/4 MiCOM P143/P145 

+ve F7/F8 J7/J8 
–ve F9/F10 J9/J10 

 

Tabela 4: Zaciski napięcia wzbudzenia 

 
5.2.6 Wejścia z izolacją optyczną 

 
Test ten jest przeprowadzany w celu sprawdzenia, czy wszystkie wejścia izolowane 
optycznie przekaźnika działają prawidłowo. 
 

Model P141 P142/4 P143 P145 
P14xxxxAxxxxxxJ 8 wejść 8 wejść 16 wejść 16 wejść 
P14xxxxBxxxxxxJ  12 wejść N/D 12 wejść 
P14xxxxCxxxxxxJ  16 wejść 24 wejść 24 wejść 
P14xxxxDxxxxxxJ  8 wejść 16 wejść 16 wejść 
P14xxxxExxxxxxJ   24 wejść 24 wejść 
P14xxxxFxxxxxxJ   32 wejść 32 wejść 
P14xxxxGxxxxxxJ   16 wejść 16 wejść 
P14xxxxHxxxxxxJ  8 wejść 16 wejść 12 wejść 
P14xxxxJxxxxxJ   24 wejść 20 wejść 
P14xxxxKxxxxxxJ   16 wejść 12 wejść 
P14xxxxLxxxxxxJ   16 wejść 12 wejść 

 
Wejścia izolowane optycznie powinny być zasilane jak na schematach P14x/EN IN), 
zgodnie z numerami zacisków. 
Upewnić się, że prawidłowe napięcie znamionowe wejść z izolacją optyczną jest 
ustawione w menu Opto Config (konfiguracja wejść z izolacją optyczną). Upewnić się, że 
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biegunowość jest prawidłowa i podłączyć napięcie wzbudzenia do odpowiednich 
zacisków dla testowanego wejścia. Każde wejście z izolacją optyczną posiada również 
wybieralne filtrowanie. Umożliwia to zastosowanie wstępnie nastawionego filtra ½ cyklu, 
który uodparnia wejście na zakłócenia wywoływane w okablowaniu. 
 

Uwaga: W niektórych instalacjach, wejścia z izolacją optyczną mogą 
być zasilane z zewnętrznego pomocniczego źródła 
napięciowego dc (takiego jak bateria stacyjna). Należy to 
sprawdzić przed podłączeniem napięcia wzbudzenia. 
W przeciwnym razie, może nastąpić uszkodzenie urządzenia. 
Jeżeli stosuje się zasilanie zewnętrzne napięciem 24/27V, 
30/34V, 48/54V, 110/125V, 220/250V wtedy będzie ono 
podłączone bezpośrednio do wejść przekaźnika z izolacją 
optyczną. Jeżeli stosowane jest zasilanie zewnętrzne, należy je 
włączyć dopiero po potwierdzeniu, że skok napięcia 
przemiennego nie przekroczy 12% wartości napięcia 
znamionowego. 

 
Stan każdego wejścia z izolacją optyczną można sprawdzać korzystając z komórki [0020: 
SYSTEM DATA (dane systemowe), Opto /P Status (Status wejść z izolacją optyczną)] lub 
[0F01: COMMISSIONING TESTS (Testy rozruchowe), Opto /P Status (Status wejść 
z izolacją optyczną)], 1 oznacza wejście wzbudzone a 0 oznacza odwzbudzenie wejścia. 
Kiedy każde wejście z izolacją optyczną jest pobudzone, jeden ze znaków w dolnym 
wierszu wyświetlacza ulegnie zmianie, aby zasygnalizować zmianę stanu wejścia. 
 

5.2.7 Przekaźniki wyjściowe 
W tym teście sprawdza się, czy wszystkie przekaźniki wyjściowe pracują prawidłowo. 
 

Model P141 P142/4 P143 P145 
P14xxxxAxxxxxxJ 7 wyjść 7 wyjść 14 wyjść 16 wyjść 
P14xxxxBxxxxxxJ  11 wyjść N/D 12 wyjść 
P14xxxxCxxxxxxJ  7 wyjść 14 wyjść 16 wyjść 
P14xxxxDxxxxxxJ  15 wyjść 22 wyjścia 24 wyjścia 
P14xxxxExxxxxxJ   22 wyjścia 24 wyjścia 
P14xxxxFxxxxxxJ   14 wyjść 16 wyjść 
P14xxxxGxxxxxxJ   30 wyjść 32 wyjścia 

P14xxxxHxxxxxxJ  

7 + 4 wyjścia 
przekaźnikow
e wysokiej 
obciążalności 

14 + 4 wyjścia 
przekaźnikowe 
wysokiej 
obciążalności 

12 + 4 wyjścia 
przekaźnikowe 
wysokiej 
obciążalności 

    

P14xxxxJxxxxxJ   

14 + 4 wyjścia 
przekaźnikowe 
wysokiej 
obciążalności 

12 + 4 wyjścia 
przekaźnikowe 
wysokiej 
obciążalności 

P14xxxxKxxxxxxJ   

22 + 4 wyjścia 
przekaźnikowe 
wysokiej 
obciążalności 

20 + 4 wyjścia 
przekaźnikowe 
wysokiej 
obciążalności 

P14xxxxLxxxxxxJ   

14 + 8 wyjść 
przekaźnikowy
ch wysokiej 
obciążalności 

12 + 8 wyjść 
przekaźnikowy
ch wysokiej 
obciążalności 

 

Upewnić się, że przekaźnik wciąż jest w trybie testowym, sprawdzając komórkę [0F0 D: 
COMMISSIONING TESTS (testy rozruchowe), Test Mode (tryb testowy)], aby upewnić 
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się, że jest ustawiona na "Zablokowany". 
Przekaźniki wyjściowe należy zasilać pojedynczo. Aby wybrać przekaźnik wyjściowy 1 do 
przetestowania, należy ustawić komórkę [0F0E: COMMISSIONING TESTS (testy 
rozruchowe), Test Pattern (wzorzec testowy)], zgodnie z wymaganiami. 
Przyłączyć tester ciągłości obwodów do zacisków odpowiadających przekaźnikowi 
wyjściowemu 1 w sposób pokazany na odpowiednim schemacie połączeń zewnętrznych 
(P14x/EN IN). 
Aby uaktywnić przekaźnik wyjściowy, należy ustawić komórkę [0F0F: COMMISSIONING 
TESTS (testy rozruchowe), Contact Test (test zestyków)] na Apply Test (Wykonaj test). 
Aktywność przekaźnika można potwierdzić testerem ciągłości, który pobudza się 
w przypadku wystąpienia zestyku zwiernego, a odwzbudza się w przypadku zestyku 
rozwiernego. Zmierzyć rezystancję zestyków w stanie zamkniętym. 
Wyzerować przekaźnik wyjściowy nastawiając komórkę [0F0F: COMMISSIONING 
TESTS (testy rozruchowe), Contact Test (test zestyków)] na Remove Test (Zaniechaj 
testowania). 
 
 

Uwaga: Należy upewnić się, że parametry cieplne znamionowe 
dowolnego elementu podłączonego do przekaźników 
wyjściowych podczas procedury testowej nie są przekraczane 
przez odpowiedni przekaźnik wyjściowy przez dłuższy czas. 
Zaleca się zatem zastosowanie niewielkiej różnicy czasowej 
pomiędzy chwilą przykładania zestyku testowego a jego 
zdejmowaniem. 

Powtórzyć test dla wszystkich wyjść przekaźnikowych danego modelu sprzętowego. 
Przywrócić przekaźnik do pracy nastawiając komórkę [0F0D: COMMISSIONING TESTS 
(testy rozruchowe), Test Mode (tryb testowy)] na Disabled (tryb testowy wyłączony). 

 
5.2.8 Tylny port komunikacyjny 

Ten test należy wykonać tylko w przypadku, gdy ma się zdalny dostęp do przekaźnika 
i zmienia się on w zależności od przyjętych standardów komunikacyjnych. 
Zadaniem testu nie jest sprawdzenie zadziałania całego układu, począwszy od 
przekaźnika a skończywszy na układzie zdalnego sterowania, tylko sprawdzenie tylnego 
portu komunikacyjnego przekaźnika i ustalenie ewentualnych, niezbędnych protokołów 
konwersji danych komunikacyjnych. 
 

5.2.8.1 Komunikacja językiem Courier 
Jeżeli zainstalowano konwerter protokołu KITZ do konwersji danych z szyny K-Bus na 
połączenie szeregowe EIA(RS)232, należy podłączyć komputer przenośny uruchamiając 
odpowiednie oprogramowanie do strony wejściowej (zdalnie z przekaźnika) konwertera 
protokołu. Numery zacisków dla portu K-Bus przekaźnika podane są w Tabeli 5. 
 

Połączenie Zacisk 

K-Bus IEC60870-5-103 lub DNP3.0  P141/2/4 P143/P145 

Ekran Ekran F16 J16 

1 +ve F18 J18 

2 –ve F17 J17 
 

Tabela 5: Zaciski EIA(RS)485 
 
Należy upewnić się, że prędkość transmisji w bodach oraz ustawienia parzystości 
oprogramowania są takie same jak dla konwertera protokołu (zazwyczaj jest to konwerter 
KITZ lecz czasem występuje zestaw SCADA RTU). Adres przekaźnika w protokole 
Courier w komórce [0E02: COMMUNICATIONS (komunikacja), Remote Access (zdalny 
dostęp)] musi być ustawiony na wartość pomiędzy 1 i 254. 
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Korzystając z komputera przenośnego typu PC, należy sprawdzić, czy komunikacja 
z przekaźnikiem może być ustanowiona. 
Jeżeli przekaźnik wyposażony jest w opcjonalny światłowodowy port komunikacyjny, port, 
który ma być stosowany należy wybrać poprzez ustawienie komórki [0E07: 
COMMUNICATIONS (komunikacja), Physical Link (łącze fizyczne)] na Fiber Optic 
(światłowód). Upewnić się, że adres przekaźnika i ustawienia prędkości transmisji 
w bodach w oprogramowaniu użytkowym są takie same jak parametry ustawione 
w komórce [0E04: COMMUNICATIONS (komunikacja), Baud Rate (prędkość transmisji 
w bodach)] przekaźnika Korzystając z Master Station (stacji nadrzędnej), należy 
sprawdzić, czy komunikacja z przekaźnikiem może być ustanowiona. 
 

5.2.8.2 System komunikacyjny IEC60870-5-103 (VDEW) 
Jeżeli przekaźnik wyposażony jest w opcjonalny światłowodowy port komunikacyjny, port, 
który ma być stosowany należy wybrać poprzez ustawienie komórki [0E07: 
COMMUNICATIONS (komunikacja), Physical Link (łącze fizyczne)] na Fiber Optic 
(światłowód). 
Systemy komunikacyjne IEC60870-5-103/VDEW są zaprojektowane w taki sposób, aby 
posiadały lokalną stację nadrzędną (Master Station) i należy to wykorzystać do 
sprawdzenia, czy tylny port światłowodowy lub EIA(RS)485 jest sprawny. 
Upewnić się, że adres przekaźnika i ustawienia prędkości transmisji w bodach 
w oprogramowaniu użytkowym są takie same jak parametry ustawione w komórce [0E04: 
COMMUNICATIONS (komunikacja), Baud Rate (prędkość transmisji w bodach)] 
przekaźnika. 
Korzystając z Master Station (stacji nadrzędnej), należy sprawdzić, czy komunikacja 
z przekaźnikiem może być ustanowiona. 

 
5.2.8.3 Interfejs DNP 3.0 

Podłączyć komputer przenośny uruchamiając odpowiednie stacyjne oprogramowanie 
DNP 3.0 do portu komunikacyjnego EIA(RS)485 przekaźnika za pośrednictwem 
konwertera interfejsu z EIA(RS)485 na EIA(RS)232. Numery zacisków dla portu 
EIA(RS)485 przekaźnika podane są w Tabeli 5. Upewnić się, że adres przekaźnika, 
prędkość transmisji w bodach oraz ustawienia parzystości są takie same jak parametry 
ustawione w komórkach [0E02: COMMUNICATIONS (komunikacja), Baud Rate 
(prędkość transmisji w bodach)] i [0E05: COMMUNICATIONS (komunikacja), Parity 
(parzystość)] przekaźnika. 
Sprawdzić, czy komunikacja z przekaźnikiem może być ustanowiona. 
Jeżeli przekaźnik wyposażony jest w opcjonalny światłowodowy port komunikacyjny, port, 
który ma być stosowany należy wybrać poprzez ustawienie komórki [0E07: 
COMMUNICATIONS (komunikacja), Physical Link (łącze fizyczne)] na Fiber Optic 
(światłowód). Upewnić się, że adres przekaźnika i ustawienia prędkości transmisji 
w bodach w oprogramowaniu użytkowym są takie same jak parametry ustawione 
w komórce [0E04: COMMUNICATIONS (komunikacja), Baud Rate (prędkość transmisji  
w bodach)] przekaźnika. 
Korzystając z Master Station (stacji nadrzędnej), należy sprawdzić, czy komunikacja 
z przekaźnikiem może być ustanowiona. 

 

5.2.8.4 Komunikacja szyną MODBUS 
Podłączyć komputer przenośny uruchamiając odpowiednie stacyjne oprogramowanie 
nadrzędne (MODBUS Master Station) do pierwszego, tylnego portu komunikacyjnego 
EIA(RS)485 przekaźnika za pośrednictwem konwertera interfejsu z EIA(RS)485 na 
EIA(RS)232. Numery zacisków dla portu EIA(RS)485 przekaźnika podane są w Tabeli 5. 
Upewnić się, że adres przekaźnika, prędkość transmisji w bodach oraz ustawienia 
parzystości oprogramowania użytkowego są takie same jak parametry ustawione 
w komórkach [0E02: COMMUNICATIONS (komunikacja), Remote Address (zdalny 
adres)], [0E04: COMMUNICATIONS (komunikacja), Baud Rate (prędkość transmisji 
w bodach)] i [0E05: COMMUNICATIONS (komunikacja), Parity (parzystość)] przekaźnika. 
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Sprawdzić, czy komunikacja z przekaźnikiem może być ustanowiona. 
 

5.2.9 Drugi tylny port komunikacyjny 
 
Ten test należy wykonać tylko w przypadku, gdy ma się zdalny dostęp do przekaźnika 
i zmienia się on w zależności od przyjętych standardów komunikacyjnych. 
 
Zadaniem testu nie jest sprawdzenie zadziałania całego układu, począwszy od 
przekaźnika a skończywszy na układzie zdalnego sterowania, tylko sprawdzenie tylnego 
portu komunikacyjnego przekaźnika i ustalenie ewentualnych, niezbędnych protokołów 
konwersji danych komunikacyjnych. 
 
 

5.2.9.1 Konfiguracja szyny K-Bus 
 
Jeżeli zainstalowano konwerter protokołu KITZ do konwersji danych z szyny K-Bus na 
połączenie szeregowe EIA(RS)232, należy podłączyć komputer przenośny uruchamiając 
odpowiednie oprogramowanie (np. MiCOM S1 lub PAS&T) do strony wejściowej (zdalnie 
z przekaźnika) konwertera protokołu. 
Jeżeli konwerter protokołu KITZ nie został zainstalowany, podłączenie komputera 
przenośnego do zainstalowanego przekaźnika może być niemożliwe. W takim przypadku 
konwerter protokołu KITZ oraz przenośny komputer PC z odpowiednim 
oprogramowaniem powinny być tymczasowo podłączone do tylnego portu 
komunikacyjnego, skonfigurowanego dla K-Bus. Numery zacisków dla portu K-Bus 
przekaźnika są podane w Tabeli 6. Jednakże, ponieważ zainstalowany konwerter 
protokołu nie jest używany w teście, potwierdzone zostanie tylko prawidłowe działanie 
portu K-Bus przekaźnika. 

 
Pin* Połączenie 

4 EIA(RS)485 - 1 (+ ve) 

7 EIA(RS)485 - 2 (- ve) 

 

Tabela 6: Zaciski 2 tylnego portu komunikacyjnego K-Bus 
* - Wszystkie pozostałe piny pozostają niepodłączone. 
 
Należy upewnić się, że prędkość transmisji w bodach oraz ustawienia parzystości 
oprogramowania są takie same jak dla konwertera protokołu (zazwyczaj jest to konwerter 
KITZ lecz czasem występuje zestaw SCADA RTU). Adres przekaźnika w protokole 
Courier w komórce [0E90: COMMUNICATIONS (komunikacja), RP2 Address (adres 
RP2)] musi być ustawiony na wartość pomiędzy 1 i 254. Konfiguracja drugiego tylnego 
portu komunikacyjnego [0E88: COMMUNICATIONS RP2 Port Config.] musi być 
ustawiona na K-Bus. 
Korzystając z komputera przenośnego typu PC, należy sprawdzić, czy komunikacja 
z przekaźnikiem może być ustanowiona. 
 

5.2.9.2 Konfiguracja EIA(RS)485 
 
Jeżeli zainstalowano konwerter (CK222) do konwersji danych z połączenia szeregowego 
EIA(RS)485 na połączenie szeregowe EIA(RS)232, należy podłączyć komputer 
przenośny uruchamiając odpowiednie oprogramowanie (np. MiCOM S1) do strony 
EIA(RS)232 konwertera a drugi tylny port komunikacyjny przekaźnika do strony 
EIA(RS)485 konwertera. 
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Numery zacisków dla portu EIA(RS)485 przekaźnika podane są w Tabeli 6. 
 
Należy upewnić się, że prędkość transmisji w bodach oraz ustawienia parzystości 
oprogramowania są takie same jak dla przekaźnika. Adres przekaźnika w protokole 
Courier w komórce [0E90: COMMUNICATIONS (komunikacja), RP2 Address (adres 
RP2)] musi być ustawiony na wartość pomiędzy 1 i 254. Konfiguracja drugiego tylnego 
portu komunikacyjnego [0E88: COMMUNICATIONS RP2 Port Config.] musi być 
ustawiona na EIA(RS)485. 
 
Korzystając z komputera przenośnego typu PC, należy sprawdzić, czy komunikacja 
z przekaźnikiem może być ustanowiona. 
 
 

5.2.9.3 Konfiguracja EIA(RS)232 
 
Podłączyć komputer przenośny uruchamiając odpowiednie oprogramowanie (np. MiCOM 
S1) do tylnego portu komunikacyjnego EIA(RS)232 1 przekaźnika. 
 

Do drugiego tylnego portu komunikacyjnego podłączane jest 9-pinowe złącze żeńskie 
typu D (SK4). Połączenie jest zgodne z EIA(RS)574. 
 

Pin Połączenie 

1 Brak połączenia 

2 RxD 

3 TxD 

4 DTR# 

5 Uziemienie 

6 Brak połączenia 

7 RTS# 

8 CTS# 

9 Brak połączenia 

 

Tabela 7: Zaciski drugiego tylnego portu komunikacyjnego EIA(RS)232 
# - Piny kontrolne do użycia z modemem. 
 
Podłączenia do drugiego, tylnego portu komunikacyjnego skonfigurowanego dla 
EIA(RS)232 można wykonać za pomocą ekranowanego, wielożyłowego kabla 
komunikacyjnego o długości do 15m, lub o całkowitej reaktancji pojemnościowej 
wynoszącej 2500 pF. Przewód powinien być zakończony od strony przekaźnika 9-pinową 
wtyczką męską typu D w osłonie metalowej. Numery zacisków dla portu EIA(RS)232 

przekaźnika podane są w Tabeli 7. 
 

Należy upewnić się, że prędkość transmisji w bodach oraz ustawienia parzystości 
oprogramowania są takie same jak dla przekaźnika. Adres przekaźnika w protokole 
Courier w komórce [0E90: COMMUNICATIONS (komunikacja), RP2 Address (adres 
RP2)] musi być ustawiony na wartość pomiędzy 1 i 254. Konfiguracja drugiego tylnego 
portu komunikacyjnego [0E88: COMMUNICATIONS RP2 Port Config.] musi być 

                                                           
1 W rzeczywistości port ten jest zgodny z EIA(RS)574; 9-pinową wersją EIA(RS)232, patrz  

www.tiaonline.org. 
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ustawiona na EIA(RS)232. 
 
Korzystając z komputera przenośnego typu PC, należy sprawdzić, czy komunikacja 
z przekaźnikiem może być ustanowiona. 
 
 

5.2.10 Wejścia prądowe 
Ten test służy do sprawdzenia, czy dokładność pomiaru prądu mieści się w granicach 
dopuszczalnych tolerancji. 
 
Wszystkie przekaźniki są ustawione fabrycznie na pracę przy częstotliwości wynoszącej 
50Hz. Jeżeli wymagana jest praca przy częstotliwości 60Hz, należy wprowadzić 
odpowiednie ustawienia w komórce [0009: SYSTEM DATA (dane systemowe), 
Frequency (częstotliwość)]. 
 
Stosować prąd równy wartości znamionowej uzwojenia wtórnego liniowego przekładnika 
prądowego dla każdego wejścia przekładnika prądowego po kolei, patrz Tabela 1 lub 
wykorzystać zewnętrzny schemat połączeń (P14x/EN IN) dla odpowiednich numerów 
zacisków, sprawdzając amplitudę przy pomocy multimetru, odczytu testowego. 
Odpowiedni odczyt można sprawdzić w kolumnie POMIARY 1 (MEASUREMENTS 1) 
i zapisać wyświetlaną wartość. 
 
Zmierzone wartości prądu wyświetlone na wyświetlaczu przekaźnika LCD lub na ekranie 
komputera przenośnego podłączonego do czołowego portu komunikacyjnego będą 
wartościami pierwotnymi lub wartościami wtórnymi prądu. Jeżeli komórka [0D02: 
MEASURE’T SETUP (ustawienie pomiarowe), Local Values (lokalne wartości)] jest 
ustawiona jako Primary (strona pierwotna), wyświetlane wartości powinny być równe 
wartości prądu przyłożonego pomnożonej przez wartość odpowiedniej przekładni 
przekładnika prądowego, ustawionej w kolumnie menu CT and VT RATIOS (przekładnie 
przekładników prądowego i napięciowego) (patrz Tabela 8). Jeżeli komórka [0D02: 
MEASURE’T SETUP (ustawienie pomiarowe), Local Values (lokalne wartości)] jest 
ustawiona jako Secondary (czyli strona wtórna), wyświetlane wartości powinny być równe 
wartości podanego prądu. 
 

Uwaga: Jeżeli do wyświetlania mierzonego natężenia prądu 
wykorzystywany będzie komputer PC podłączony do 
przekaźnika, proces będzie podobny. Jednakże, ustawienie 
komórki [0D03: MEASURE’T SETUP (ustawienie pomiarowe), 
Remote Values (wartości zdalne)] określa, czy mierzone 
wartości są po stronie pierwotnej, czy wtórnej. 

 
Dokładność pomiaru przekaźnika wynosi ±1%. Jednakże, konieczne jest uwzględnienie 
dodatkowej tolerancji w zależności od stosowanego sprzętu testującego. 
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Komórka w kolumnie MEASUREMENTS 
1 (02) 

Odpowiednia przekładnia przekładnika prądowego 
(w kolumnie "VT and CT RATIO" (przekładnie 
przekładników prądowego i napięciowego) (0A) w 
menu) 

[0201: Amplituda IA] 
[0203: Amplituda IB] 
[0205: Amplituda IC] 

Błąd! Zakładka nie 

[0A07 : Strona pierwotna PP fazowego] 
określona.[0A08 : Strona wtórna PP fazowego] 

 
[0232: IN Measured Magnitude (mierzona 
amplituda IN)] 

 [0A07 : Strona pierwotna PP ziemnozwarciowego] 
[0A08 : E/F CT Secondary (strona wtórna PP 
ziemnozwarciowego)] 

 
[0232: Amplituda ISEF] 

 [0A07 : Strona pierwotna PP SEF] [0A08 : Strona 
wtórna PP SEF] 

 

Tabela 8: Ustawienia przekładni PP 
 

5.2.11 Wejścia napięciowe 
 
Ten test służy do sprawdzenia, czy dokładność pomiaru napięcia mieści się w granicach 
dopuszczalnych tolerancji. 
Należy wymusić napięcie równe napięciu znamionowemu kolejno na każdym wejściu 
napięciowym przekładników napięciowych, sprawdzając jego amplitudę 
z wykorzystaniem miernika uniwersalnego/odczytu zestawu testowego. W Tabeli 9 
podano odpowiednie wartości odczytane w kolumnie MEASUREMENTS 1 (pomiary 1) 
przekaźnika oraz wartości do zanotowania, które zostaną wyświetlone na mierniku. 

 
 Napięcie przyłożone do 

komórki w kolumnie MEASUREMENTS 1 MiCOM P14x 

[021A: VAN Magnitude (amplituda 
znamionowego napięcia fazowego VAN)] 

C19 - C22 

[021C: VBN Magnitude (amplituda 
znamionowego napięcia fazowego VBN)] 

C20 - C22 

[021E: VCN Magnitude (amplituda 
znamionowego napięcia fazowego VCN)] 

C21 - C22 

[022E: Amplituda napięcia kontroli 
synchronizmu] [P143/P144] 

C23 - C24 

[0222: Voltage Mag. (amplituda napięcia)] C23 - C24 

 
Tabela 9: Tabela 9 Zaciski wejść napięciowych 
 
Zmierzone wartości napięcia wyświetlone na wyświetlaczu przekaźnika LCD lub na 
ekranie komputera przenośnego podłączonego do czołowego portu komunikacyjnego 
będą wartościami pierwotnymi lub wartościami wtórnymi napięcia. Jeżeli komórka [0D02: 
MEASURE’T SETUP (ustawienie pomiarowe), Local Values (lokalne wartości)] jest 
ustawiona jako Primary (czyli strona pierwotna), wyświetlane wartości powinny być równe 
wartości napięcia przyłożonego pomnożonej przez wartość odpowiedniej przekładni 
przekładnika napięciowego, ustawionej w kolumnie VT i CT RATIOS menu (patrz Tabela 
10). Jeżeli komórka [0D02: MEASURE’T SETUP (ustawienie pomiarowe), Local Values 
(lokalne wartości)] jest ustawiona jako Secondary (czyli strona wtórna), wyświetlane 
wartości powinny być równe wartości napięcia przyłożonego. 

 
Uwaga: Jeżeli do wyświetlania mierzonego napięcia wykorzystywany 

będzie komputer PC podłączony do przekaźnika, proces będzie 
podobny. Jednakże, ustawienie komórki [0D03: MEASURE’T 
SETUP (ustawienie pomiarowe), Remote Values (wartości 
zdalne)] określa, czy mierzone wartości są po stronie 
pierwotnej, czy wtórnej. 
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Dokładność pomiaru przekaźnika wynosi ±1%. Jednakże, konieczne jest uwzględnienie 
dodatkowej tolerancji w zależności od stosowanego sprzętu testującego. 
 

Komórka w kolumnie MEASUREMENTS 
1 (02) 

Odpowiednia przekładnia przekładnika prądowego 

(w kolumnie "VT and CT RATIO" (przekładnie 
przekładników prądowego i napięciowego) (0A) 

w menu) 

[021A: VBN Magnitude (amplituda 

znamionowego napięcia fazowego VBN)] 

[021C: VBN Magnitude (amplituda 

znamionowego napięcia fazowego VBN)] 

[021E: VCN Magnitude (amplituda 
znamionowego napięcia fazowego VCN)] 

 [0A01 : Główny PN - strona pierwotna] [0A02 : 
Główny PN - strona wtórna] 

[022E: Amplituda napięcia kontroli 
synchronizmu] (stosowane wyłącznie w 
modelach P143/P145) 

 [0A03 : Strona pierwotna PN C/S] [0A04 : Strona 
wtórna PN C/S] 

[0222: V/N ampl. zmierzona] (stosowane 
wyłącznie w modelu P144) 

 [0A05 : PN NVD - strona pierwotna] [0A06 : PN 
NVD - strona wtórna] 

 

Tabela 10: Ustawienia przekładni przekładników napięciowych 
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6. SPRAWDZANIE USTAWIEŃ 
 

Ustawienia przekaźnika należy sprawdzać w celu upewnienia się, że zostały one 
prawidłowo dostosowane do specyficznych warunków eksploatacji przekaźnika dla danej 
instalacji energetycznej (sprawdza się zarówno funkcje przekaźnikowe jak i logikę PSL). 
 
Jeżeli specyficzne ustawienia eksploatacyjne nie są dostępne, należy pominąć punkty 6.1 
i 6.2. 
 

Uwaga: Obwód wyłączeniowy powinien pozostać odizolowany podczas 
wykonywania sprawdzeń, aby zapobiec przypadkowemu 
otwieraniu wyłącznika. 

 
6.1 Wprowadzanie ustawień specyficznych dla danego zastosowania 

 
Wprowadzanie ustawień do przekaźnika można przeprowadzić na dwa różne sposoby: 
Przenoszenie ustawień z wcześniej przygotowanego pliku danych ustawień przy 
wykorzystaniu komputera przenośnego na którym można uruchomić odpowiednie 
oprogramowanie do transmisji. Transmisja odbywa się za pośrednictwem przedniego 
portu komunikacyjnego EIA(RS)232 przekaźnika, umieszczonego pod dolną pokrywą 
dostępu, lub tylnego portu komunikacyjnego (z zainstalowanym konwerterem KITZ). Jest 
to preferowana metoda przesyłania ustawień funkcji, ponieważ jest znacznie szybsza 
oraz obarczona mniejszym marginesem błędu. Jeżeli istnieje możliwość 
zaprogramowania logiki PSL przekaźnika innej niż ustawienia domyślne, które są 
załadowane w przekaźniku, wtedy jest to jedyny sposób na zmianę ustawień 
 
Jeżeli wcześniej przygotowany został plik danych ustawień dla szczególnego 
zastosowania, i dostarczony na dyskietce, czas uruchomienia przekaźnika znacznie się 
skraca, szczególnie, gdy dla przekaźnika stosowana jest konkretna logika PSL. 
Ręczne wprowadzanie ustawień za pośrednictwem interfejsu obsługowego przekaźnika. 
Ta metoda nie jest odpowiednia do zmiany logiki PSL. 
 

 Uwaga: Niezwykle istotne jest to, że tam, gdzie instalacja wymaga 
dedykowanego kodu PSL istnieje możliwość załadowania 
(wysłania) odpowiedniego pliku .psl do przekaźnika, dla każdej 
z osobna i wszystkich razem używanych grup ustawień. Jeżeli 
użytkownik do którejś z grup ustawień, która może być 
wykorzystana w pracy przekaźnika, nie załaduje wymaganego 
pliku .psl, dla takiej grupy będzie zastosowany fabryczny kod 
PSL. Może mieć to poważne konsekwencje eksploatacyjne 
i dotyczące bezpieczeństwa. 

 
6.2. Demonstracja prawidłowej pracy przekaźnika 

 
Testy 5.2.9 i 2010-02-05 wykazały już, że przekaźnik jest prawidłowo wykalibrowany, tak 
więc, celem tych testów jest: 
 

- Określenie, czy główne funkcje zabezpieczające przekaźnika, nadprądowe, 

ziemnozwarciowe, itp. mogą spowodować wyłączenie, zgodnie z poprawnymi 
ustawieniami danego zastosowania. 

 
- Sprawdzenie prawidłowości przypisania zestyków powodujących wyłączenie, 

poprzez monitorowanie odpowiedzi na określone, podane prądy zakłóceniowe. 
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6.2.1 Testowanie zabezpieczeń nadprądowych 
Ten test, wykonywany dla stopnia 1 zabezpieczenia nadprądowego w grupie ustawień 1, 
demonstruje, że przekaźnik działa poprawnie dla nastaw, określonych dla danego 
zastosowania. 
Konieczne jest sprawdzenie zakresów działania, gdzie komórka [3502: GRUPA 1 

NADPRĄDOWE, I>1 Kierunek] jest ustawiona na ‘Kierunek naprzód’ lub ‘Kierunek 

wstecz’, ponieważ opisane testy potwierdziły poprawne działanie wejść prądowych 
i napięciowych, procesora oraz wyjść, a wrześniejsze kontole potwierdziły dokładność 
pomiarową w zakresie tolerancji. 

 
6.2.1.1 Podłączenie i czynności wstępne 

Należy ustalić, który przekaźnik wyjściowy ma być pobudzony w chwili, gdy sygnał na 
wyłączenie I > 1 zostanie wydany, zgodnie z logiką PSL przekaźnika. 
Logikę PSL przekaźnika można zmieniać tylko przy wykorzystaniu odpowiedniego 
oprogramowania.  
Jeśli oprogramowanie nie jest dostępne, stosowane są domyślne przypisy wyjść 
przekaźnikowych. 
 
Jeżeli sygnały wyjściowe na wyłączenie są wybierane w zależności od fazy (tzn. dla 
każdej fazy przypisano inne wyjście), należy korzystać z przekaźnika wyjściowego 
przeznaczonego dla zwarć występujących w fazie “A”. W przypadku P144, który może 
być stosowany z brakującą fazą, należy wybrać jedną z pozostałych faz do 
doprowadzenia. 
 
Jeśli stopień 1 nie jest mapowany bezpośrednio do wyjścia przekaźnikowego w PSL, 
wyjście przekaźnikowe 3 powinno być wykorzystane, ponieważ działa dla wszystkich 
stanów wyzwolenia. 
 
Powiązane numery zacisków mogą być znalezione na zewnętrznym schemacie połączeń 
(P14x/EN IN). 
 
Przyłączyć przekaźnik wyjściowy w taki sposób, aby wygenerował sygnał na wyłączenie 
zestawu testowego i zatrzymał człon czasowy (timer). 
 

 Podłączyć wyjście prądowe zestawu testowego do wejścia fazy "A" przekładnika 
prądowego przekaźnika (zaciski C3 oraz C2, dla przekładników prądowych 1A oraz C1 
i C2 dla przekładników prądowych 5A). 
 
Jeśli [3502: GRUPA 1 NADPRĄDOWE, I>1 Kierunek] jest ustawione na ‘Kierunek 
naprzód’, prąd powinien przepływać z zacisku C2, lecz do C2, jeśli ustawiono "Kierunek 
wstecz". 
 
Jeżeli komórka [351D: GRUPA 1 NADPRĄDOWE, VCO Status] jest ustawiona na 
‘Włączone’ (funkcja nadprądowa skonfigurowana dla działania sterowanego napięciowo) 
lub [3502: GRUPA 1 NADPRĄDOWE, I>1 Kierunek] ustawiono na "Kierunek naprzód" lub 
"Kierunek wstecz" wówczas napięcie znamionowe powinno być przyłożone do zacisków 
C20 oraz C21. 
 
Upewnić się, że człon czasowy (timer) wystartuje w chwili podania prądu do przekaźnika. 
 

 Uwaga:  Jeżeli timer nie został uruchomiony wraz z podaniem prądu 
a stopień 1 został ustawiony na działanie kierunkowe, 
połączenia mogą być nieprawidłowe dla ustawionego kierunku 
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zadziałania Należy przeprowadzić ponowny test z odwróconymi 
połączeniami prądowymi. 

 
 

6.2.1.2 Wykonanie testu 
 
Upewnić się, że człon czasowy (timer) jest wyzerowany. 
Przyłożyć do przekaźnika prąd o wartości dwa razy wyższej od wartości ustawionej 
w komórce [3503: GRUPA 1 NADPRĄDOWE, I > 1 Nastawa prądowa] i sprawdzić, jaki 
czas został wyświetlony w momencie zatrzymania członu czasowego (timer). 
 
Skontrolować, czy zapaliła się czerwona dioda sygnalizująca wyzwalanie. Na ekranie 
wyświetli się informacja o alarmach/zwarciach i zaświecą się diody LED alarmu 

i wyzwolenia. Aby zobaczyć komunikat alarmowy wciskać klawisz odczytu , 
powtarzać wciskanie, aby zweryfikować, że faza A była "Członem startowym". Naciskać 

klawisz , aż żółta dioda alarmowa przestanie migać i będzie świecić stale. Po 
pojawieniu się przypomnienia Naciśnij klawisz kasowania, aby zresetować alarmy, 
należy nacisnąć klawisz C. Powoduje to wykasowanie zapisu zwarcia z wyświetlacza. 
 

6.2.1.3 Sprawdzenie czasu zadziałania 
 
Sprawdzić, czy czas zadziałania zmierzony przez człon czasowy mieści się w zakresie 
podanym w Tabeli 9. 
 

Uwaga: Za wyjątkiem charakterystyki czasowo niezależnej, podane 
czasy zadziałania przedstawione w Tabeli 12, odnoszą się do 
nastawy mnożnika czasowego lub mnożnika czasowego 
krzywych ustawionego na 1. W związku z tym, aby pozyskać 
czas zadziałania przy innym mnożniku czasu, czas podany  
w Tabeli 12 musi być pomnożony przez wartość komórki [3505: 

GRUPA 1 NADPRĄDOWE, >1 TMS] dla charakterystyk 
obowiązujących według IEC lub w Wielkiej Brytanii lub 
ustawienie komórki [3506: GRUPA 1 NADPRĄDOWE, I > 1 
Mnożik czasu] dla charakterystyk według IEEE 
i obowiązujących w Stanach Zjednoczonych. 

 
Ponadto, dla charakterystyk niezależnych i zależnych, istnieje dodatkowe opóźnienie 
wynoszące odpowiednio, do 0,02 sekundy i 0,08 sekundy, które należy dodać do 
dopuszczalnego zakresu czasów zadziałania przekaźnika. 

 
Dla wszystkich charakterystyk, należy uwzględnić tolerancję stosowanych urządzeń 
testowych. 

  



Rozruch techniczny P14x/EN CM/Ee6 
 

MiCOM P141, P142, P143, P144 & P145 (CM) 10-29 

 
 

 
 

Charakterystyka 

Czas zadziałania przy wymuszaniu prądem o 2-krotnej wielkości 
prądu znamionowego, przy mnożniku czasowym/czasie 
nastawienia wynoszącym 1.0 

Wartość znamionowa 
(w sekundach) 

Zakres (w sekundach) 

DT 
[3504: Ustawienie I>1 
Zwłoka czasowa] 

Nastawienie ±5% 

IEC standardowa zależna 10.03 9.53 - 0.53 

IEC silnie zależna 13.50 12.83 - 14.18 

IEC bardzo silnie zależna 26.67 24.67 - 28.67 

UK zależna z długim czasem 
zwłoki 

120.00 114.00 - 126.00 

IEEE umiarkowanie zależna 3.8 3.61 - 3.99 

IEEE silnie zależna 7.03 6.68 - 7.38 

IEEE bardzo silnie zależna 9.52 9.04 - 10 

US zależna 2.16 2.05 - 2.27 

US standardowa zależna 12.12 11.51 - 12.73 
 

Tabela 11 Czasy działania charakterystyk dla >1 
 
Zrekonfigurować, aby przetestować zwarcie fazy B. Powtórzyć test z rozdziału 6.2.1.2., 
upewniając się tym razem, że zamkną się prawidłowo zestyki wyzwalające wyłącznika 
powiązane z działaniem fazy B. 
Zapisać czas wyzwolenia fazy B. Powtórzyć dla zwarcia fazy C. Wyłączyć zasilanie AC 
i zresetować alarmy. 
 

 

6.3 Kontrola kanału sygnalizacji 

 
6.3.1 Komunikacja EIA(RS)232 InterMiCOM 

 
6.3.1.1 Testowanie oraz diagnostyka pętli zwrotnej InterMiCOM 

 
Funkcja testowa "Pętli zwrotnej", umieszczona w kolumnie [15 INTERMICOM KOM.] 
menu przekaźnika, zapewnia użytkownikowi możliwość sprawdzenia oprogramowania 
i sprzętu sygnalizacji InterMiCOM. Jeśli kolumna 'INTERMICOM KOM.’ nie jest widoczna, 
należy upewnić się, że [0490 InterMiCOM] jest włączone w kolumnie [09 
KONFIGURACJA]. 
 

Uwaga: Wybierając [1550 Tryb pętli zwrotnej] na “Wewnętrzny”, sprawdzane jest 
wyłącznie wewnętrzne oprogramowanie przekaźnika, podczas gdy “Zewnętrzny” 
spowoduje sprawdzenie zarówno oprogramowania, jak i sprzętu, wykorzystywanych 
przez InterMiCOM. Kiedy przekaźnik jest przełączony na wewnętrzny lub zewnętrzny tryb 
pętli zwrotnej, używa on automatycznie adresów rodzajowych i wstrzymuje komunikaty 
InterMiCOM do PSL poprzez nastawienie wszystkich ośmiu stanów komend 
komunikatów na zero. 
Ustaw "Zewnętrzny" i połącz ze sobą piny nadawania i odbierania (piny 2 i 3) i upewnij 
się, że sygnał DCD jest w stanie wysokim (połącz razem pin 1 oraz pin 4), jak pokazano 
na Rysunku 3 poniżej. Tryb pętli zwrotnej będzie wskazywany na płytce przedniej 
przekaźnika przez podświetlenie złotej diody LED alarmu oraz przez komunikat alarmowy 
na wyświetlaczu, "IM Pętla zwrotna". 
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Rysunek 3 Połączenie trybu zewnętrznej pętli zwrotnej 
 
Zakładając, że wszystkie połączenia są poprawne i oprogramowanie pracuje w sposób 
właściwy, należy sprawdzić czy komórka [1552 status pętli zwrotnej], zlokalizowana 
w INTERMICOM KOM. wyświetla "OK". Ustawić [1540 Diagnostyka kan.] 
w INTERMICOM KOM. na "Widoczne". 
 
Aby testować InterMiCOM, należy wprowadzić dowolny wzorzec testowy w komórce 
[1551 Wzorzec testowy], przewijając i zmieniając wartości wybranych bitów pomiędzy 1 
a 0. Wprowadzony wzorzec będzie przekazywany poprzez oprogramowanie i/lub sprzęt. 
Sprawdzić, czy komórka [1502 IM Status wyjścia] odpowiada zastosowanemu wzorcowi 
testowemu. Sprawdzić również, czy wszystkie 8 bitów w komórce [1501 IM status 
wejścia] ma wartość zero. 
 
Sprawdzić, czy status diagnostyki kanału wyświetla:  
 
[1541 Dane CD Status] OK 

[1542 SynchrRamek Status] OK 

[1543 Komunikat Status] OK 

[1544 Kanał Status] OK 

[1545 IM Sprzęt Status] OK 

 
Aby zasymulować błąd sprzętowy, odłączyć pin 1. [1541 Dane CD Status] wskaże 
“BŁĄD”. Przywrócić połączenie pinu 1. Sprawdzić, czy status powraca to "OK". Aby 
symulować awarię kanału, odłączyć połączenie pomiędzy pinami 2 i 3. [1542 
SynchrRamek Status], [1543 KomunikatStatus] oraz [1544 Kanał Status] wskażą “BŁĄD”. 
 

Uwaga: [1545 IM Sprzęt Status] pozostanie "OK". Wyświetlanie 
"Niedostępne" oznacza, że tylna karta komunikacyjna, 
zawierająca EIA(RS)232 InterMiCOM nie została zamontowana 
lub uruchomiona. 

 
Opcjonalnie ustawić komórkę [0F13 Test Pętli zwrotnej] na ‘Wewnętrzny’ i powtórzyć test 
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‘Wzorzec testowy’, jak opisano powyżej. W tym trybie nie ma możliwości zmiany 
jakichkolwiek połączeń. 
 

6.3.1.2 Usunięcie pętli zwrotnej i wprowadzenie w stan serwisowy 
Po zakończeniu testów pętli zwrotnej, przełączyć kanał InterMiCOM z powrotem do 
użytkowania, poprzez ustawienie [1550 Tryb pętli zwrotnej] na "Wyłączone" 
i przywrócenie połączeń Tx i Rx. 
Poniższe czynności kontrolne mogą być wykonane, jeśli koniec zdalny aktywnie 
komunikuje się, jeśli taka sytuacja nie ma miejsca, wówczas kompletny test nie może być 
przeprowadzony, zanim system dwuzakończeniowy nie zostanie uruchomiony. 
 
Obserwować, czy złota dioda LED alarmu oraz komunikat alarmowy na wyświetlaczu "IM 
pętla zwrotna" nie są obecne. Sprawdzić, czy wzorzec komórki [1502 IM status wyjścia] 
lokalnego przekaźnika jest zgodny z [1501 IM status wejścia] po stronie zdalnej i vice 
versa. 
Dalsze kontrole będą konieczne do upewnienia się, że komunikacja pomiędzy dwoma 
przekaźnikami w takim schemacie jest niezawodna. W celu ułatwienia, należy ustawić 
komórkę [1520 Statystyki kanału] na "Widoczne" i obejrzeć dostępną listę statystyk 
kanałów i diagnostyki w kolumnie "INTERMICOM KOM.". Licznik Rx dla sygnałów 
bezpośredniego, dozwolenia i blokowania (podlegające ustawieniom) szybko zwiększy 
wartość proporcjonalnie do ustawienia prędkości transmisji, podczas gdy licznik Rx dla 
"NowychDanych" oraz "Błędnych" i procent "Utraconych komunikatów" musi 
pozostać bliski zeru. Ponadto, wszystkie wskazania statusów (patrz powyżej) muszą 
wyświetlać “OK”. Oznacza to, że komunikacja jest dobrej jakości oraz, że EIA(RS)232 
InterMiCOM jest skutecznie przywrócone do użytkowania. Zarejestrować wszystkie 
statystyki rejestru testów rozruchowych, przedstawione poniżej. 

 
6.4 Kontrola wyzwalania i cyklu SPZ 

Jeżeli używana jest funkcja SPZ, wyzwolenie wyłącznika i cykl SPZ można przetestować 
automatycznie używając ustawień odpowiednich dla danej aplikacji. 
Aby testować pierwszy cykl trójfazowy SPZ, ustawić komórkę [0F11: COMMISSIONING 
TESTS (testy rozruchowe), Test Auto-reclose (testowanie SPZ)] na ‘3 Pole Test’. (Test 
3-biegonowy). Przekaźnik wykona cykl wyzwolenia/ponowienia zamknięcia. Powtórzyć tę 
operację, aby przetestować kolejne cykle SPZ na trzech fazach. 
Sprawdzić wszystkie przekaźniki wyjściowe (użyte do wyzwalania i zamykania wyłącznika 
lub blokowania innych urządzeń), tj. to, czy czasy ich działania podczas cyklu 
wyzwalania/zamykania są prawidłowe. 
 

6.5 Wyłączenie wszystkich opcji testów rozruchowych 
 

 Upewnić się, że opcje trybu testowego oraz testu statycznego zostały wyłączone. 
Wykasować, a następnie ponownie odczytać wszelkie występujące alarmy, aby 
upewnić się, że nie pozostały żadne alarmy związane z opcjami testowymi. 
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6.6 Sprawdzanie ustawień aplikacji 

 
Zastosowane ustawienia powinny być dokładnie porównane z wymaganymi ustawieniami 
specyficznymi dla danego zastosowania, w celu upewnienia się, że są one prawidłowe 
oraz nie zostały omyłkowo zmienione w trakcie testów. 
 
Istnieją dwie metody sprawdzania ustawień przekaźnika: 
 

 Wyodrębnić plik danych ustawień przy wykorzystaniu komputera przenośnego na 
którym można uruchomić odpowiednie oprogramowanie do transmisji. Transmisja 
odbywa się za pośrednictwem przedniego portu komunikacyjnego EIA(RS)232 
przekaźnika, umieszczonego pod dolną pokrywą dostępu, lub tylnego portu 
komunikacyjnego (z zainstalowanym konwerterem KITZ). Porównać ustawienia 
przeniesione z przekaźnika z pierwotnie zapisanymi wpisami ustawień danego 
zastosowania. (Dla przypadków, gdzie klient dostarczył wyłącznie kopię drukowaną 
wymaganych ustawień, lecz dostępny jest przenośny komputer PC). 

 Nastawić dane przekaźnika korzystając z interfejsu obsługowego przekaźnika 
i porównać je z zestawem oryginalnych danych dla danego zastosowania. Należy 
upewnić się, że w kolumnie CONFIGURATION (konfiguracja) włączono (Enabled) 
wszystkie wymagane elementy zabezpieczające 
 

Jeżeli nie zostało to wcześniej uzgodnione inaczej, logika PSL dla danego zastosowania 
nie będzie przedmiotem testów rozruchowych przekaźnika. 
 

  



Rozruch techniczny P14x/EN CM/Ee6 
 

MiCOM P141, P142, P143, P144 & P145 (CM) 10-33 

 
 

 
 

 
 

7. TESTY OBCIĄŻENIOWE 
 
Kontrole pod obciążeniem przeprowadzane są w następującym celu: 
 

 potwierdzenia, że zewnętrzne okablowanie wejść prądowych 

i napięciowych jest prawidłowe, 

 sprawdzenia, czy polaryzacja liniowych przekładników prądowych na 

poszczególnych końcach jest zgodna, 

 sprawdzenia ustawienia kierunku w elementach kierunkowych. 

Powyższe kontrole mogą jednak być przeprowadzone tylko, jeżeli nie istnieją żadne 
ograniczenia uniemożliwiające zasilanie chronionej instalacji oraz jeżeli pozostałe 
przekaźniki P14x w tej grupie zostały już przekazane do eksploatacji. 
Należy odłączyć wszelkie okablowanie wykorzystywane do testów i przewody do 
tymczasowego zwierania zacisków i podłączyć wszelkie okablowanie zewnętrzne, które 
zostało odłączone w celu przeprowadzenia testów. 

 Jeżeli zachodziła potrzeba odłączenia jakiegokolwiek okablowania zewnętrznego od 
przekaźnika w celu przeprowadzenia testów sprawdzających okablowanie, należy 
upewnić się, że wszystkie połączenia zostały przywrócone zgodnie z odpowiednim 
schematem połączeń zewnętrznych. 
 

7.1 Sprawdzenie podłączenia przekładnika prądowego i napięciowego 

 
7.1.1 Obwody napięciowe 
 

  Korzystając z miernika uniwersalnego, należy zmierzyć napięcia po stronie wtórnej 
przekładnika napięciowego, aby upewnić się, że ich wartości znamionowe są 
prawidłowe. Sprawdzić, czy rotacja faz jest prawidłowa korzystając z miernika 
rotacji faz. Porównać wyniki pomiarów napięć wtórnych z pomiarami przekaźnika, 
które są przedstawione w kolumnie menu MEASUREMENTS 1 (pomiary 1). 

  



P14x/EN CM/Ee6 Rozruch techniczny 
 
(CM) 10-34 MiCOM P141, P142, P143, P144 & P145 

 
 

 
 

Napięcie 

Komórka w kolumnie 
MEASUREMENTS 1 

(pomiary 1) 
(02) 

Odpowiadająca przekładnia PN w 
kolumnie „VT and CT RATIO” (0A) 

menu 

VAB 

[0214: VAB Magnitude 
(amplituda znamionowego 
napięcia międzyfazowego 
VAB)] 

Błąd! Zakładka nie określona.Błąd! 
Nie zdefiniowano zakładki. 

 [0A01 : Napięcie przekładników 
napięciowych po stronie pierwotnej]  

VBC 
[0216: VBC Magnitude 
(amplituda znamionowego 
napięcia fazowego VBC)] 

VCA 
VAN 

[0218: VCA Magnitude 
(amplituda znamionowego 
napięcia fazowego VCA)] 
[021A: VAN Magnitude 
(amplituda znamionowego 
napięcia fazowego VAN)] 

VBN 
[021C: VBN Magnitude 
(amplituda znamionowego 
napięcia fazowego VBN)] 

[0A02 : Główny PN - strona wtórna] 

VCN 
[021E: VCN Magnitude 
(amplituda znamionowego 
napięcia fazowego VCN)] 

VCHECKSYNC. 

(stosowane 

wyłącznie 

w modelach 
P143/P145) 

 

[022E: Amplituda napięcia 
kontroli synchronizmu] 

 [0A03 : Strona pierwotna PN C/S] 
[0A04 : Strona wtórna PN C/S] 

 

Tabela 12: Pomiary napięcia i ustawienia przekładni przekładników napięciowych 
 
Jeżeli komórka [0D02: MEASURE’T SETUP (ustawienie pomiarowe), Local Values 
(lokalne wartości)] jest ustawiona jako Secondary (strona wtórna), wartości wyświetlane 
na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym przekaźnika lub na ekranie komputera przenośnego 
podłączonego do przedniego portu komunikacyjnego EIA(RS)232 powinny być równe 
wartości po stronie wtórnej napięcia przyłożonego. Wartość mierzona powinna być 
w granicach 1% wtórnego napięcia przyłożonego. Jednakże, konieczne jest 
uwzględnienie dodatkowej tolerancji w zależności od stosowanego sprzętu testującego. 
 
Jeżeli komórka [0D02: MEASURE’T SETUP (ustawienie pomiarowe), Local Values 
(lokalne wartości)] jest ustawiona jako Primary (strona pierwotna), wyświetlane wartości 
powinny być równe wartości wtórnego napięcia przyłożonego pomnożonej przez wartość 
odpowiedniej przekładni przekładnika napięciowego, ustawionej w kolumnie VT i CT 
RATIOS menu (patrz Tabela 12). Również w tym przypadku, wartość mierzona powinna 
być w granicach 1% wartości spodziewanej, z uwzględnieniem dodatkowej tolerancji 
wynikającej z dokładności stosowanego sprzętu testującego. 

 
 
7.1.2 Obwody prądowe 

 Należy zmierzyć natężenie prądu strony wtórnej przekładnika prądowego dla 
każdego wejścia, przy pomocy miernika uniwersalnego połączonego szeregowo 
z odpowiednim wejściem prądowym. 
 
Upewnić się, że biegunowości przekładników prądowych są prawidłowe poprzez 
wykonanie pomiaru przesunięcia fazowego między prądem a napięciem, lub za pomocą 
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dokładnego miernika fazowego zainstalowanego w stacji do pomiaru kierunku mocy i 
przekazywania informacji do centralnej dyspozycji mocy. 
Upewnić się, że prąd płynący w obwodzie neutralnym przekładników prądowych jest 
odpowiednio mały i można go pominąć. 
Porównać wartości prądów wtórnych i kąta fazowego z pomiarami wykonanymi przez 
przekaźnik, które są przedstawione w kolumnie menu MEASUREMENTS 1 (pomiary 1). 
Jeżeli komórka [0D02: MEASURE’T SETUP (ustawienie pomiarowe), Local Values 
(lokalne wartości)] jest ustawiona jako Secondary (strona wtórna), wartości prądów 
wyświetlane na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym przekaźnika lub na ekranie komputera 
przenośnego podłączonego do przedniego portu komunikacyjnego EIA(RS)232 powinny 
być równe wartości po stronie wtórnej prądu. Wartość mierzona powinna być w granicach 
1% prądu wtórnego. Jednakże, konieczne jest uwzględnienie dodatkowej tolerancji 
w zależności od stosowanego sprzętu testującego. 
Jeżeli komórka [0D02: MEASURE’T SETUP (ustawienie pomiarowe), Local Values 
(lokalne wartości)] jest ustawiona jako Primary (strona pierwotna), wyświetlane w 
przekaźniku wartości prądu powinny być równe wartości wtórnego prądu pomnożonego 
przez wartość odpowiedniej przekładni przekładnika prądowego, ustawionej w kolumnie 
VT i CT RATIOS menu (patrz Tabela 9). Również w tym przypadku, wartość mierzona 
powinna być w granicach 1% wartości spodziewanej, z uwzględnieniem dodatkowej 
tolerancji wynikającej z dokładności stosowanego sprzętu testującego. 
 
 

7.2 Test kierunkowości pod obciążeniem 
Ten test pozwala sprawdzić, czy funkcje zabezpieczenia kierunkowego nadprądowego 
oraz lokalizatora zwarć w prawidłowy sposób reagują na zwarcia lub obciążenie 
w kierunku w przód/do tyłu. 
 
Najpierw należy określić rzeczywisty przepływ mocy w systemie, przy pomocy 
równoległej aparatury lub działającego zabezpieczenia lub wiedzy na temat warunków 
pracy sieci. 
 

 Dla prądu obciążenia płynącego w kierunku Naprzód - np. eksport mocy do 
odległego końca linii, komórka [0301: POMIARY 2, Faza A Waty] powinna 
wskazywać znak dodatni mocy. 
 

 Dla prądu obciążenia płynącego w kierunku Wstecznym - np. import mocy 
z odległego końca linii, komórka [0301: POMIARY 2, Faza A Waty] powinna 
wskazywać znak ujemny mocy. 

 
Uwaga Kontrola ta ma zastosowanie wyłącznie w przypadku parametru 

Measurement Modes (tryby pomiarowe) ustawionego na 
wartość 0 (domyślnie) oraz 2. Należy to sprawdzić w [0D05: 
USTAWIENIA POMIAROWE, Tryb pomiarowy = 0 lub 2]. Jeżeli 
używany są tryby pomiarowe 1 lub 3, oczekiwane wskazania 
przepływu mocy powinny być przeciwne do tych, które 
przedstawiono powyżej. 

 
W przypadku jakiejkolwiek niepewności, należy sprawdzić kąt przesunięcia fazowego 
pomiędzy prądami fazowymi a odpowiadającymi im napięciami fazowymi. 
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8. TESTY KOŃCOWE 
 
Na tym etapie testy są zakończone. 
 
Usunąć wszystkie połączenia testowe lub tymczasowo zwierające, itp. 
Jeżeli zachodziła potrzeba odłączenia jakiegokolwiek okablowania zewnętrznego 
od przekaźnika w celu przeprowadzenia testów sprawdzających okablowanie, 
należy upewnić się, że wszystkie połączenia (przewody, bezpieczniki i połączenia) 
zostały przywrócone zgodnie z odpowiednim schematem połączeń zewnętrznych. 
 
Upewnić się, że przekaźnik został przywrócony do normalnej pracy sprawdzając, czy 
komórka [0F0D: COMMISSIONING TESTS (testy rozruchowe), Test Mode (tryb testowy)] 
jest ustawiona na Disabled (tryb testowy wyłączony). 
 
Jeżeli przekaźnik znajduje się w nowej instalacji lub jeżeli na wyłączniku przeprowadzano 
prace konserwacyjne, licznik konserwacji wyłącznika oraz licznik prądu powinien zostać 
wyzerowane. Liczniki mogą być kasowane przy pomocy komórki [0609: STAN CB, Kasuj 
wszystkie wartości]. Jeżeli wymagany poziom uprawnień nie jest aktywny, przekaźnik 
wyświetli monit z prośbą o wprowadzenie hasła tak, aby zmiana ustawień mogła być 
wykonana. 
 
Jeżeli dla celów testu został zmieniony język menu, powinien być przywrócony do 
ustawień preferowanych przez klienta. 
 
Jeżeli zainstalowano blok testowy P991/MMLG, należy wyjąć wtyk testowy P992/MMLB 
oraz założyć osłonę tak, aby zabezpieczenie mogło zostać oddane do eksploatacji. 
 
Przed uruchomieniem przekaźnika, należy upewnić się, że wszystkie rejestracje zdarzeń, 
zwarć, zakłóceń, alarmów oraz lampki sygnalizacyjne zostały wyzerowane. 
Jeżeli istnieje taka potrzeba, należy założyć ponownie zewnętrzną pokrywę płyty 
czołowej przekaźnika. 
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9. PROTOKÓŁ ODBIORU SPRZĘTU 
 
Data: _____________________ Inżynier:_________________________________ 
 
Stacja: _____________________ Obwód: _____________________________ 
 
 Częstotliwość: ____________________Hz 
 
Przekładnia napięciowa: ____/___V Przekładnia prądowa 

(wykorzystywany zaczep): ______ /_______A 
 
Informacje podane na tabliczce znamionowej 
 

Przekaźnik zabezpieczający linii 
zasilającej 

MiCOM P145 

Nr modelu  

Nr seryjny  

Prąd znamionowy In 
1A     5A   

Napięcie znamionowe Vn  

Napięcie pomocnicze Vx  

 

 

Stosowany sprzęt testowy 

 

Tabelkę w tej części należy wypełnić w celu przyszłej identyfikacji urządzeń 
zabezpieczających, które zostały uruchomione (oddane do użytku) przy wykorzystaniu 
sprzętu, który potem okazał się wadliwy lub niekompatybilny, lecz nie zostało to wykryte 
podczas procedury uruchomienia urządzenia. 
 

Zestaw probierczy Model: 

Numer seryjny: 

 

Miernik przesunięcia 
fazowego (fazomierz) 

Model: 

Numer seryjny: 

 

Miernik rotacji fazowej Model: 

Numer seryjny: 

 

Tester izolacji Model: 

Numer seryjny: 

 

Oprogramowanie do 
nastawiania 
urządzenia: 

Typ: 

Wersja: 
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  *Stosowne usuń 

 

Czy przestrzegano wszystkich przepisów 
bezpieczeństwa mających zastosowanie? Tak*  Nie*  

5. Sprawdzenie produktu   
5.1 Przekaźnik nie jest zasilany   
5.1.1 Kontrola wzrokowa   

 Czy przekaźnik jest uszkodzony? Tak*  Nie*  

 
Czy dane znamionowe są prawidłowe dla 
instalacji? 

Tak*  Nie*  

 Czy uziemienie zostało zainstalowane? Tak*  Nie*  
    

5.1.2 
Czy zestyki zwierne przekładników prądowych 
zamykają się? 

Tak*  Nie*  

Nie sprawdzone*   

5.1.3 
Rezystancja izolacji > 100 MΩ przy napięciu 
stałym 500V 

Tak*  Nie*  

Nie sprawdzone*   

5.1.4 Okablowanie zewnętrzne   
    

 
Czy okablowanie wykonano zgodnie ze 
schematem? 

Tak*  Nie*  

 Czy sprawdzono okablowanie bloków testowych? Tak*  Nie*  

  N/D*   

5.1.5 
Zestyki alarmowe (zasilanie pomocnicze 
wyłączone) 

  

 Czy zestyki 11 oraz 12 są zamknięte? 
Tak*  Nie*  

 Czy zestyki 13 oraz 14 są otwarte? Tak*  Nie*  
   
5.1.6 Pomiar napięcia pomocniczego ______V ac/dc* 
5.2 Przy urządzeniu pod napięciem   

5.2.1 
Zestyki alarmowe (zasilanie pomocnicze 
włączone) 

  

 Czy zestyki 11 oraz 12 są otwarte? Tak*  Nie*  

 Czy zestyki 13 oraz 14 są zamknięte? Tak*  Nie*  
5.2.2 Wyświetlacz ciekłokrystaliczny na przednim panelu  
 Stosowane ustawienia kontrastu wyświetlacza ________ 
   
5.2.3 Data oraz godzina  

 Czy zegar jest nastawiony na czas lokalny? Tak*  Nie*  

 
Czy czas został utrzymany po odłączeniu zasilania 
pomocniczego? 

Tak*  Nie*  
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5.2.4 Diody sygnalizacyjne typu LED  

 
Czy żółta alarmowa sygnalizacja diodowa jest 
zapalona? Tak*  Nie*  

 
Czy żółta sygnalizacja diodowa niesprawności 
urządzenia jest zapalona? Tak*  Nie*  

    

5.2.4.3 Czy działają wszystkie 18 diod programowalnych? Tak*  Nie*  
    
5.2.5 Napięcie wzbudzenia   
 Wartość napięcia między zaciskami 8 i 9 _______V dc  
5.2.6 Wejścia z izolacją optyczną   

 Czy wejście nr 1 jest sprawne? 
Tak*  Nie*  

 Czy wejście nr 2 jest sprawne? 
Tak*  Nie*  

 Czy wejście nr 3 jest sprawne? 
Tak*  Nie*  

 Czy wejście nr 4 jest sprawne? 
Tak*  Nie*  

 Czy wejście nr 5 jest sprawne? 
Tak*  Nie*  

 Czy wejście nr 6 jest sprawne? 
Tak*  Nie*  

 Czy wejście nr 7 jest sprawne? 
Tak*  Nie*  

 
Czy wejście nr 8 jest sprawne? 

Tak*  Nie*  

 Czy wejście nr 9 jest sprawne? 
Tak*  Nie*  

 Czy wejście nr 10 jest sprawne? 
Tak*  Nie*  

 Czy wejście nr 11 jest sprawne? 
Tak*  Nie*  

 Czy wejście nr 12 jest sprawne? 
Tak*  Nie*  

 Czy wejście nr 13 jest sprawne? 
Tak*  Nie*  

  
N/D*  

 

 Czy wejście nr 14 jest sprawne? 
Tak*  Nie*  

  
N/D*  

 

 Czy wejście nr 15 jest sprawne? 
Tak*  Nie*  

  
N/D*  

 

 Czy wejście nr 16 jest sprawne? 
Tak*  Nie*  

  
N/D*  

 Czy wejście nr 17 jest sprawne? 
Tak*  Nie*  

  
N/D*   

    

 Czy wejście nr 18 jest sprawne? 
Tak*  Nie*  

  
N/D*  

 

 Czy wejście nr 19 jest sprawne? 
Tak*  Nie*  

  
N/D*  

 

 Czy wejście nr 20 jest sprawne? 
Tak*  Nie*  
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 Czy wejście nr 21 jest sprawne? 

N/D*  
 

 Czy wejście nr 22 jest sprawne? 
Tak*  Nie*  

  
N/D*  

 

 Czy wejście nr 23 jest sprawne? 
Tak*  Nie*  

  
N/D*  

 

 Czy wejście nr 24 jest sprawne? 
Tak*  Nie*  

  
N/D*  

 

 Czy wejście nr 25 jest sprawne? 
Tak*  Nie*  

 Czy wejście nr 26 jest sprawne? 
Tak*  Nie*  

  
N/D*  

 

 Czy wejście nr 27 jest sprawne? 
Tak*  Nie*  

  
N/D*  

 

 Czy wejście nr 28 jest sprawne? 
Tak*  Nie*  

  
N/D*  

 

 Czy wejście nr 29 jest sprawne? 
Tak*  Nie*  

  
N/D*  

 

 Czy wejście nr 30 jest sprawne? 
Tak*  Nie*  

  
N/D*  

 

 Czy wejście nr 31 jest sprawne? 
Tak*  Nie*  

  
N/D*  

 

 Czy wejście nr 32 jest sprawne? 
Tak*  Nie*  

  
N/D*  
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5.2.7 Wyjścia przekaźnikowe  

 Przekaźnik 1 jest sprawny? Tak*  Nie*  

 Przekaźnik 2 jest sprawny? Tak*  Nie*  

 Przekaźnik 3 jest sprawny? Tak*  Nie*  

 Przekaźnik 4 jest sprawny? Tak*  Nie*  

 Przekaźnik 5 jest sprawny? Tak*  Nie*  

 Przekaźnik 6 jest sprawny? Tak*  Nie*  

 Przekaźnik 7 jest sprawny? Tak*  Nie*  

 Przekaźnik 8 jest sprawny? Tak*  Nie*  

 Przekaźnik 9 jest sprawny? Tak*  Nie*  

 Przekaźnik 10 jest sprawny? Tak*  Nie*  

 Przekaźnik 11 jest sprawny? Tak*  Nie*  

 Przekaźnik 12 jest sprawny? Tak*  Nie*  

 Przekaźnik 13 jest sprawny? Tak*  Nie*  

  N/D*  
 

 Przekaźnik 14 jest sprawny? Tak*  Nie*  

  N/D*  
 

 Przekaźnik 15 jest sprawny? Tak*  Nie*  

  N/D*  
 

 Przekaźnik 16 jest sprawny? Tak*  Nie*  

  N/D*  
 

 Przekaźnik 17 jest sprawny? Tak*  Nie*  

  N/D*  
 

 Przekaźnik 18 jest sprawny? Tak*  Nie*  

  N/D*  
 

 Przekaźnik 19 jest sprawny? Tak*  Nie*  

  N/D*  
 

 Przekaźnik 20 jest sprawny? Tak*  Nie*  

  N/D*  
 

 Przekaźnik 21 jest sprawny? Tak*  Nie*  

  N/D*  
 

 Przekaźnik 22 jest sprawny? Tak*  Nie*  

  N/D*  
 

 Przekaźnik 23 jest sprawny? Tak*  Nie*  

  N/D*  
 

 Przekaźnik 24 jest sprawny? Tak*  Nie*  
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  N/D*  

 

 Przekaźnik 25 jest sprawny? Tak*  Nie*  

  N/D*  
 

 Przekaźnik 26 jest sprawny? Tak*  Nie*  

  N/D*  
 

 Przekaźnik 27 jest sprawny? Tak*  Nie*  

  N/D*  
 

 Przekaźnik 28 jest sprawny? Tak*  Nie*  

  N/D*  
 

 Przekaźnik 29 jest sprawny? Tak*  Nie*  

  N/D*  
 

 Przekaźnik 30 jest sprawny? Tak*  Nie*  

  N/D*  
 

 Przekaźnik 31 jest sprawny? Tak*  Nie*  

  N/D*  
 

 Przekaźnik 321 jest sprawny? Tak*  Nie*  

 
 

Courier/MODBUS/ 

IEC60870-5-103/DNP3.0*/ 

IEC 61850 

5.2.8 Standard komunikacyjny 

   

 Czy ustanowiono komunikację? Tak*  Nie*  
  Tak*  Nie*  
 Czy przetestowano konwerter protokołu? N/D*   
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5.2.9 Wejścia prądowe 
    

 
Wartość prądu wyświetlana na 
wyświetlaczu 

 

Strona pierwotna* 

 

Strona 

wtórna*  

□ 

 
Przekładnia PP fazy T2 

  

N/D*  n 
 

Przekładnia PP ziemnowarciowe 
  

N/D*  n 
 

Przekładnia PP SEF 
  

N/D*  
□ 

 
PP na wejściu Podana wartość Wyświetlana wartość 

 
IA A A 

  

 
IB A A 

  

 
IC A A 

  

 
IN 

A  N/D *  A N/D*  
□ 

 
Czułe IN/ISEF A A 

 

 
 

    

5.2.10 Wejścia napięciowe 
    

 
Pokazywana wartość napięcia 

 

Strona pierwotna* □ Strona 

wtórna* 

□ 

 
Przekładnia głównego przekładnika 
napięciowego 

  

N/D *  n 
 

Przekładnia PN C/S 
  

N/D *  
□ 

 
PN na wejściu Podana 

wartość 
Wyświetlana wartość 

 
VAN V V 

  

 
VBN V V 

  

 
VCN V V 

  

 
Napięcie C/S 

V N/D *  V 
  

 
V/N zmierzone 

V N/D *  V 

6. Sprawdzanie ustawień 
    

6.1 Czy zastosowano ustawienia funkcyjne określone dla 
danego zastosowania? 

Tak*  Nie*  
□ 

 
Czy zastosowano ustawienia logiki PSL dla danego 
zastosowania? 

Tak*  

N/D*  

Nie*  
□ 
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6.2 Czy przetestowano synchronizację czasową funkcji 

zabezpieczającej? 
Tak*  Nie*  

□ 

 
Typ zabezpieczenia nadprądowego (ustawić 
w komórce [I>1 Kierunek]) 

Kierunkowe* 

Niekierunkowe* 
 

 

□ 
□ 

 
Podane napięcie 

 

V / N/D* 
  

 
Podany prąd 

 

A 
  

 
Oczekiwany czas zadziałania 

 

s 
  

 
Zmierzony czas zadziałania s 

  

 
 

    

6.3 Wyzwolenie i cykl SPZ sprawdzone 
Tak*  

N/D*  

Nie*  
□ 

 
 

Tak*  Nie*  
6.4 

Czy wszystkie opcje próby odbiorczej zostały 
wyłączone? 

   

6.5 
Czy zweryfikowano ustawienia funkcyjne dla danego 
zastosowania? 

Tak*  

N/D*  

Nie*  

  Tak*  Nie*  

 
Czy przetestowano logikę PSL dla danego 
zastosowania? N/D*   

 

7 Testy pod obciążeniem 
Okablowanie testowe zdemontowane? 

Tak*  Nie*  
□ 

7.1.1 Czy wejścia napięciowe są sprawne i czy kolejność 
faz jest prawidłowa? 

Tak*  Nie*   

7.1.2 Czy wejścia prądowe są sprawne i czy polaryzacja 
jest prawidłowa? 

Tak*  Nie*   

7.2 Czy wykonano test obciążeniowy? 
Tak*  Nie*   

 (Jeżeli zaznaczono „Nie”, podać powód) …    

 Czy prawidłowo ustawiono kierunek działania 
urządzenia? 

Tak*  

N/D*  

Nie*   

 
 

  
8 Testy końcowe 

 
Czy wszystkie urządzenia pomiarowe, przewody, zwory 
oraz listwy probiercze zostały bezpiecznie usunięte? 

Tak*  

N/D*  

Nie*  

 
Czy ponownie sprawdzono okablowanie klienta, w 
którym występują zakłócenia? 

Tak*  Nie*  

 Czy wszystkie próby odbiorcze zostały wyłączone?   
 Czy licznik zadziałań wyłącznika został zresetowany?   
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 Czy zresetowano liczniki prądu?   
 Czy zresetowano rejestry zdarzeń?   
 Czy zresetowano rejestry zwarć?   
 Czy zresetowano rejestry zakłóceń?   
 

 

 
Czy zresetowano alarmy?   

 Czy zresetowano diody?   

 
Czy ponownie założono zewnętrzną pokrywę płyty 
czołowej przekaźnika? 

  

  N/D*   
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KOMENTARZE # 

 

(# Opcjonalne, dla obserwacji na miejscu lub notatek szczegółowych zakładu). 

 

 
 
 
 
 
________________________ ________________________ 
 
Inżynier ds. rozruchu Przedstawiciel klienta 
 
 
Data: __________ Data: __________ 
  



Rozruch techniczny P14x/EN CM/Ee6 
 

MiCOM P141, P142, P143, P144 & P145 (CM) 10-47 

 
 

 
 

 
 

10. REJESTR USTAWIEŃ 
 

Data:____________________________________ Inżynier:_________________________________ 

Stacja:___________________________________ Obwód:_________________________________ 

Częstotliwość: _______________________________________Hz 

Przekładnia PN: ____/___ V Przekładnia prądowa  

(wykorzystywany zaczep): _____ / ______A 

 
Informacje podane na tabliczce znamionowej 
 

 

 

 

Przekaźnik zabezpieczający linii zasilającej MiCOM P145 

Nr modelu 
 

Nr seryjny 
 

Prąd znamionowy In 1A  5A  
 

 
Napięcie znamionowe Vn 

 

Napięcie pomocnicze Vx 
 

 
Stosowane grupy ustawień 
*Stosowne usuń 

Grupa 1 Tak*  Nie*  

 Grupa 2 Tak*  Nie*  

Grupa 3 Tak*  Nie*  

Grupa 4 Tak*  Nie*  
 
0000 DANE SYSTEMOWE 

0001 Language 
angielski*  francuski*  niemiecki*  hiszpański*  

0002 Password  

0003 Sync. Fn. Links  

0004 Description  

0005 Plant Reference   

0006 Model Number   

0008 Serial Number   

0009 Frequency  

000B Relay Address  

0011 Software Ref. 1  
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00D1 Password Control 

Poziom 0*  Poziom 1*  Poziom 2*  

00D2 Password Level 1  

00D3 Password Level 2  

 
0700 STEROWANIE WYŁĄCZNIKIEM 
 
 
   

Wyłączone*  Lokalne*  Zdalne*  
□ 

0701 CB Control by 
Lokalne + Zdalne*  Opto*  

□ 

Opto + zdalne*  Opto + zdalne + lokalne  
□ 

0702 Close Pulse Time  

0703 Trip Pulse Time  

0704 Man Close t Max.  

0705 Man Close Delay  

0706 CB Healthy Time  

0707 Check Sync. Time  

0709 Reset Lockout by 
Interfejs użytkownika*  Zamknięcie CB*  

□ 

070A Man Close RstDly.  

070B AR TeleControl 
Brak działania*  Auto*  Ręczne  

070C Single Pole A/R 
Wyłączone*  Włączone *  

□ 

070D Three Pole A/R 
Wyłączone*  Włączone *  

□ 

0711 CB Status Input  

 
0800 DATA I GODZINA 

 

0804 IRIG-B Synchr. Wyłączone*  Włączone *  
□ 

0807 Battery Alarm 
Wyłączone*  Włączone *  

□ 

 
0900 KONFIGURACJA 

 

0902 Setting Group 
Select via Menu (wybór poprzez menu)*  

Select via Opto (wybór poprzez opto)*  

□ 

0903 Active Settings 
Grupa 1* Grupa 4*  Grupa 2*  Grupa 3*  

□ 

0907 Setting Group 1 
Wyłączone*  Włączone *  

□ 
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0908 Setting Group 2 
Wyłączone*  Włączone *  

□ 

0909 Setting Group 3 
Wyłączone*  Włączone *  

□ 

090A Setting Group 4 
Wyłączone*  Włączone *  

□ 

090B System Config 
Niewidoczne *  Widoczne *  

□ 

0910 Overcurrent 
Wyłączone*  Włączone *  

□ 

0911 Neg. Sequence O/C 
Wyłączone*  Włączone *  

□ 

0912 Broken Conductor 
Wyłączone*  Włączone *  

□ 

0913 Earth Fault 1 
Wyłączone*  Włączone *  

□ 

0914 Earth Fault 2 
Wyłączone*  Włączone *  

□ 

0915 SEF/REF Prot'n. 
Wyłączone*  Włączone *  

□ 

0916 Residual O/V NVD 
Wyłączone*  Włączone *  

□ 

0917 Thermal Overload 
Wyłączone*  Włączone *  

□ 

0918 Neg. Sequence O/V 
Wyłączone*  Włączone *  

□ 

0919 Cold Load Pickup 
Wyłączone*  Włączone *  

□ 

091A Selective Logic 
Wyłączone*  Włączone *  

□ 

 
0900 KONFIGURACJA 
 
 

091B Admit Protection Wyłączone*  Włączone *  

091D Volt Protection Wyłączone*  Włączone *  
□ 

091E Freq Protection Wyłączone*  Włączone *  

091F df/dt Protection Wyłączone*  Włączone *  

0920 CB Fail Wyłączone*  Włączone *  

0921 Supervision Wyłączone*  Włączone *  

0922 Fault Locator Wyłączone*  Włączone *  

0923 System Checks Wyłączone*  Włączone*  

N/D*  

0924 Auto-Reclose Wyłączone*  Włączone*  

N/D*  

0925 Input Labels Niewidoczne*  Widoczne*  

0926 Output Labels Niewidoczne*  Widoczne*  
□ 

0928 CT & VT Ratios Niewidoczne*  Widoczne*  
□ 

0929 Record Control Niewidoczne*  Widoczne*  
□ 

092A Disturb Recorder Niewidoczne*  Widoczne*  
□ 

092B Measure’t. Setup Niewidoczne*  Widoczne*  
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092C Comms. Settings Niewidoczne*  Widoczne*  

092D Commissioning Tests Niewidoczne*  Widoczne*  

092E Setting Values Strona pierwotna*  Strona wtórna*  

092F Control Inputs Niewidoczne*  Widoczne*  

0935 Ctrl I/P Config. Niewidoczne*  Widoczne*  

0936 Ctrl I/P Labels Niewidoczne*  Widoczne*  

0939 Direct Access Wyłączone*  Tylko klawisz skrótu  

Włączone*  Tylko sterowanie CB  

0950 Function Key Niewidoczne*  Widoczne*  

N/D*  
 
0A00 PRZEKŁADNIE PP ORAZ PN 
 

0A01 Main VT Primary 
 

0A02 Main VT Sec'y. 
 

0A03 C/S VT Primary N/D*  

0A04 C/S VT Secondary N/D*  

0A05 NVD VT Primary N/D*  

0A06 NVD VT Secondary N/D*  

0A07 Phase CT Primary 
 

 
0A00 PRZEKŁADNIE PP ORAZ PN 

 

0A08 Phase CT Sec'y. 
 

0A09 E/F CT Primary 
 

0A0A E/F CT Sec'y. 
 

0A0B SEF CT Primary 
 

0A0C SEF CT Sec'y. 
 

0A11 I Derived Phase N/D*  

0A0F C/S Input A - N*  B - N*  C - N*  A - B*  B - C*  C - 

A*  N/D*  
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0A10 Main VT Location Linia*  Szyna*  N/D*  

 
0B00 KONTROLA REJESTRU 

0B04 Alarm Event Wyłączone*  Włączone *  

0B05 Relay O/P Event Wyłączone*  Włączone *  

0B06 Opto Input Event Wyłączone*  Włączone *  

0B07 General Event Wyłączone*  Włączone *  

0B08 Fault Rec. Event Wyłączone*  Włączone *  

0B09 Maint. Rec. Event Wyłączone*  Włączone *  

0B0A Protection Event Wyłączone*  Włączone *  
 
0C00 REJESTRATOR ZAKŁÓCEŃ 

0C01 Duration 
 

0C02 Trigger Position Pojedyncze*  Rozszerzone*  

0C04 Analog Channel 1 
 

0C05 Analog Channel 2 
 

0C06 Analog Channel 3 
 

0C07 Analog Channel 4 
 

0C08 Analog Channel 5 
 

0C09 Analog Channel 6 
 

0C0A Analog Channel 7 
 

0C0B Analog Channel 8 
 

0C0C Digital Input 1 
 

0C0D Input 1 Trigger Bez wyzwalacza*  Wyzwalacz L - H*  

Wyzwalacz H - L*  

0C0E Digital Input 2 
 

0C0F Input 2 Trigger Bez wyzwalacza*  Wyzwalacz L - H*  

Wyzwalacz H - L*  

0C10 Digital Input 3 
 

 
0A00 PRZEKŁADNIE PP ORAZ PN 
 

 
0A08 Phase CT Sec'y. 

 

0A09 E/F CT Primary 
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0A0A E/F CT Sec'y. 

 

0A0B SEF CT Primary 
 

0A0C SEF CT Sec'y. 
 

0A11 I Derived Phase N/D*  

0A0F C/S Input A - N* B - N*  C - N*  A - B*  

B - C*  C - A*  N/D*  

0A10 Main VT Location Linia*  Szyna*  N/D*  

 
0B00 KONTROLA REJESTRU 

0B04 Alarm Event Wyłączone*  Włączone *  

0B05 Relay O/P Event Wyłączone*  Włączone *  

0B06 Opto Input Event Wyłączone*  Włączone *  

0B07 General Event Wyłączone*  Włączone *  

0B08 Fault Rec. Event Wyłączone*  Włączone *  

0B09 Maint. Rec. Event Wyłączone*  Włączone *  

0B0A Protection Event Wyłączone*  Włączone *  
 
0C00 REJESTRATOR ZAKŁÓCEŃ 

0C01 Duration 
 

0C02 Trigger Position Pojedyncze*  Rozszerzone*  

0C04 Analog Channel 1 
 

0C05 Analog Channel 2 
 

0C06 Analog Channel 3 
 

0C07 Analog Channel 4 
 

0C08 Analog Channel 5 
 

0C09 Analog Channel 6 
 

0C0A Analog Channel 7 
 

0C0B Analog Channel 8 
 

0C0C Digital Input 1 
 

0C0D Input 1 Trigger Bez wyzwalacza*  Wyzwalacz L - H*  

Wyzwalacz H - L*  

0C0E Digital Input 2 
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0C0F Input 2 Trigger Bez wyzwalacza*  Wyzwalacz L - H*  

Wyzwalacz H - L*  

0C10 Digital Input 3 
 

 
0C00 REJESTRATOR ZAKŁÓCEŃ 

 

0C2B Input 16 Trigger Bez wyzwalacza*  Wyzwalacz L - H*  

Wyzwalacz H - L*  

0C2C Digital Input 17 
 

0C2D Input 17 Trigger Bez wyzwalacza*  Wyzwalacz L - H*  

Wyzwalacz H - L*  

0C2E Digital Input 18 
 

0C2F Input 18 Trigger Bez wyzwalacza*  Wyzwalacz L - H*  

Wyzwalacz H - L*  

0C30 Digital Input 19 
 

0C31 Input 19 Trigger Bez wyzwalacza*  Wyzwalacz L - H*  

Wyzwalacz H - L*  

0C32 Digital Input 20 
 

0C33 Input 20 Trigger Bez wyzwalacza*  Wyzwalacz L - H*  

Wyzwalacz H - L*  

0C34 Digital Input 21 
 

0C35 Input 21 Trigger Bez wyzwalacza*  Wyzwalacz L - H*  

Wyzwalacz H - L*  

0C36 Digital Input 22 
 

0C37 Input 22 Trigger Bez wyzwalacza*  Wyzwalacz L - H*  

Wyzwalacz H - L*  

0C38 Digital Input 23 
 

0C39 Input 23 Trigger Bez wyzwalacza*  Wyzwalacz L - H*  

Wyzwalacz H - L*  

0C3A Digital Input 24 
 

0C3B Input 24 Trigger Bez wyzwalacza*  Wyzwalacz L - H*  

Wyzwalacz H - L*  

0C3C Digital Input 25 
 

0C3D Input 25 Trigger Bez wyzwalacza*  Wyzwalacz L - H*  

Wyzwalacz H - L*  

0C3E Digital Input 26 
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0C3F Input 26 Trigger Bez wyzwalacza*  Wyzwalacz L - H*  

Wyzwalacz H - L*  

0C40 Digital Input 27 
 

0C41 Input 27 Trigger Bez wyzwalacza*  Wyzwalacz L - H*  

Wyzwalacz H - L*  

0C42 Digital Input 28 
 

0C43 Input 28 Trigger Bez wyzwalacza*  Wyzwalacz L - H*  

Wyzwalacz H - L*  

0C44 Digital Input 29 
 

 
0C00 REJESTRATOR ZAKŁÓCEŃ 
 
 

0C45 Input 29 Trigger 
Bez wyzwalacza*  Wyzwalacz L - H*  

Wyzwalacz H - L*  

0C46 Digital Input 30  

0C47 Input 30 Trigger 
Bez wyzwalacza*  Wyzwalacz L - H*  

Wyzwalacz H - L*  

0C48 Digital Input 31  

0C49 I Input 31 Trigger 
Bez wyzwalacza*  Wyzwalacz L - H*  

Wyzwalacz H - L*  

0C4A Digital Input 32  

0C4B Input 32 Trigger 
Bez wyzwalacza*  Wyzwalacz L - H*  

Wyzwalacz H - L*  

 
0D00 USTAWIENIA POMIAROWE 
 
 

0D01 Wyświetlane dane 

domyślne 
3f + N Prąd*  

Moc*  

Opis*  

Częstotliwość*  
 

3h Napięcie*    

Data i Czas*    

Odniesienie instalacji*  

Poziom dostępu*  

0D02 Local Values 
Strona pierwotna*    Strona wtórna*  

0D03 Remote Values 
Strona pierwotna*    Strona wtórna*  

0D04 Measurement Ref. 
VA*   IA*    VB*    IB*    VC*    IC*  

0D05 Measurement Mode  

0D06 Fix Dem. Period  

0D07 Roll Sub Period  

0D08 Num. Sub Periods  
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0D09 Distance Unit 
Kilometry*    Mile*  

0D0A Fault Location 
Odległość*    Ohmy*   % Linii*  

 
 
0E00 KOMUNIKACJA 
 
 

0E01 RP1 Protocol 
Courier*   MODBUS*  

IEC870-5-103*    DNP3.0*  

0E02 RP1 Address  

0E03 RP1 InactivTimer  

0E04 RP1 Baud Rate 
1200*    9600*     2400*   

19200*    4800*    38400*  

0E05 RP1 Parity 
Nieparzyste*    Parzyste*  
Brak* 0E06 RP1 Meas. Period  

0E07 RP1 PhysicalLink 
EIA(RS)485*    Światłowód*  

0E08 RP1 Time Sync. 
Wyłączone*   Włączone*  

0E0A RP1 CS103Blocking 
Wyłączone*     Blokowanie monitora*  

Blokowanie poleceń*  

0E64 NIC Tunl Timeout  

0E6A NIC Link Report 
Alarm*     Zdarzenie*     Brak*  

0E6B NIC Link Timeout  

0E88 RP2 Port Config. 
K Bus*     EIA(RS)485*  

0E8A RP2 Comms. Mode 
IEC60870 FT1.2*    10-Bit ramka*  

0E90 RP2 Address  

0E92 RP2 InactivTimer  

0E94 RP2 Baud Rate 
9600*    19200*    38400*  

 

0F00 PRÓBY ODBIORCZE 

 
 

0F05 Monitor Bit 1  

0F06 Monitor Bit 2  

0F07 Monitor Bit 3  

0F08 Monitor Bit 4  

0F09 Monitor Bit 5  

0F0A Monitor Bit 6  

0F0B Monitor Bit 7  

0F0C Monitor Bit 8  
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0F0D Test Mode 

Wyłączone*     Tryb testowy*  

Zestyki zablokowane*   

 
 
1000 KONFIGURACJA MONITOROWANIA WYŁĄCZNIKA 

 
 

1001 Broken I^  

1002 I^ Maintenance 
Alarm wyłączony*    Alarm włączony*  

1003 I^ Maintenance  

1004 I^ Lockout 
Alarm wyłączony*    Alarm włączony*  

1005 I^ Lockout  

1006 No. CB Ops. Maint. 
Alarm wyłączony*    Alarm włączony*  

1007 No. CB Ops. Maint.  

1008 No. CB Ops. Lock 
Alarm wyłączony*    Alarm włączony*  

1009 No. CB Ops. Lock  

100A CB Time Maint. 
Alarm wyłączony*    Alarm włączony*  

100B CB Time Maint.  

100C CB Time Lockout 
Alarm wyłączony*    Alarm włączony*  

100D CB Time Lockout  

100E Fault Freq. Lock 
Alarm wyłączony*    Alarm włączony*  

100F Fault Freq. Count  

1010 Fault Freq. Time  

 
1100 KONFIGURACJA OPTO 
 

1101 Global Nominal V  

1102 Opto Input 1  

1103 Opto Input 2  

1104 Opto Input 3  

1105 Opto Input 4  

1106 Opto Input 5  

1107 Opto Input 6  

1108 Opto Input 7  

1109 Opto Input 8  

110A Opto Input 9  

110B Opto Input 10  

110C Opto Input 11  
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110D Opto Input 12  

110E Opto Input 13  

110F Opto Input 14  

1110 Opto Input 15  

1111 Opto Input 16  

1112 Opto Input 17  

1113 Opto Input 18  

1114 Opto Input 19  

1115 Opto Input 20  

1116 Opto Input 21  

1117 Opto Input 22  

1118 Opto Input 23  

1119 Opto Input 24  

111A Opto Input 25  

111B Opto Input 26  

111C Opto Input 27  

111D Opto Input 28  

111E Opto Input 29  

111F Opto Input 30  

1120 Opto Input 31  

1121 Opto Input 32  

1150 Filter Control  

1180 Characteristic 
Standard 60% - 80%    50% - 70%  

 

1300 KONFIG. WEJ. STEROWN. 

1301 Hotkey Enabled  

1310 Control Input 1 
Zablokowane*     Impulsowe*  

1311 Ctrl Command 1  

1314 Control Input 2 
Zablokowane*     Impulsowe*  

1315 Ctrl Command 2  

1318 Control Input 3 
Zablokowane*     Impulsowe*  

1319 Ctrl Command 3  

131C Control Input 4 
Zablokowane*     Impulsowe*  

131D Ctrl Command 4  

1320 Control Input 5 
Zablokowane*     Impulsowe*  
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1321 Ctrl Command 5  

1324 Control Input 6 
Zablokowane*     Impulsowe*  

1325 Ctrl Command 6  

1328 Control Input 7 
Zablokowane*     Impulsowe*  

1329 Ctrl Command 7  

132C Control Input 8 
Zablokowane*     Impulsowe*  

132D Ctrl Command 8  

1330 Control Input 9 
Zablokowane*     Impulsowe*  

1331 Ctrl Command 9  

1334 Control Input 10 
Zablokowane*     Impulsowe*  

1335 Ctrl Command 10  

1338 Control Input 11 
Zablokowane*     Impulsowe*  

1339 Ctrl Command 11  

133C Control Input 12 
Zablokowane*     Impulsowe*  

133C Ctrl Command 12  

1340 Control Input 13 
Zablokowane*     Impulsowe*  

1341 Ctrl Command 13  

1344 Control Input 14 
Zablokowane*     Impulsowe*  

1345 Ctrl Command 14  

1348 Control Input 15 
Zablokowane*     Impulsowe*  

1349 Ctrl Command 15  

134C Control Input 16 
Zablokowane*     Impulsowe*  

134D Ctrl Command 16  

1350 Control Input 17 
Zablokowane*     Impulsowe*  

1351 Ctrl Command 17  

1354 Control Input 18 
Zablokowane*     Impulsowe*  

1355 Ctrl Command 18  

1358 Control Input 19 
Zablokowane*     Impulsowe*  

1359 Ctrl Command 19  

135C Control Input 20 
Zablokowane*     Impulsowe*  

 

1300 KONFIG. WEJ. STEROWN. 

 

135D Ctrl Command 20  

1360 Control Input 21 
Zablokowane*     Impulsowe*  

1361 Ctrl Command 21  
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1364 Control Input 22 
Zablokowane*     Impulsowe*  

1365 Ctrl Command 22  

1368 Control Input 23 
Zablokowane*     Impulsowe*  

1369 Ctrl Command 23  

136C Control Input 24 
Zablokowane*     Impulsowe*  

136D Ctrl Command 24  

1370 Control Input 25 
Zablokowane*     Impulsowe*  

1371 Ctrl Command 25  

1374 Control Input 26 
Zablokowane*     Impulsowe*  

1375 Ctrl Command 26  

1378 Control Input 27 
Zablokowane*     Impulsowe*  

1379 Ctrl Command 27  

137C Control Input 28 
Zablokowane*     Impulsowe*  

137D Ctrl Command 28  

1380 Control Input 29 
Zablokowane*     Impulsowe*  

1381 Ctrl Command 29  

1384 Control Input 30 
Zablokowane*     Impulsowe*  

1385 Ctrl Command 30  

1388 Control Input 31 
Zablokowane*     Impulsowe*  

1389 Ctrl Command 31  

138C Control Input 32 
Zablokowane*     Impulsowe*  

138D Ctrl Command 32  

 

1700 PRZYCISKI FUNKCYJNE (tylko model P145) 
 
 

1702 Fn. Key 1 Status 
Odblokuj*    Włącz*  

1703 Fn. Key 1 Mode Normalny* Przełącz* 

1704 Fn. Key 1 Label  

1705 Fn. Key 2 Status 
Odblokuj*    Włącz*  

1706 Fn. Key 2 Mode Normalny* Przełącz* 

1707 Fn. Key 2 Label  

1708 Fn. Key 3 Status 
Odblokuj*    Włącz*  

1709 Fn. Key 3 Mode Normalny* Przełącz* 

170A Fn. Key 3 Label  

170B Fn. Key 4 Status 
Odblokuj*    Włącz*  
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170C Fn. Key 4 Mode Normalny* Przełącz* 

170D Fn. Key 4 Label  

170E Fn. Key 5 Status 
Odblokuj*    Włącz*  

 
1700 PRZYCISKI FUNKCYJNE (tylko model P145) 
 

170F Fn. Key 5 Mode 
Normalny*    Przełącz*  

1710 Fn. Key 5 Label  

1711 Fn. Key 6 Status 
Odblokuj*    Włącz*  

1712 Fn. Key 6 Mode 
Normalny*    Przełącz*  

1713 Fn. Key 6 Label  

1714 Fn. Key 7 Status 
Odblokuj*    Włącz*  

1715 Fn. Key 7 Mode 
Normalny*    Przełącz*  

1716 Fn. Key 7 Label  

1717 Fn. Key 8 Status 
Odblokuj*    Włącz*  

1718 Fn. Key 8 Mode 
Normalny*    Przełącz*  

1719 Fn. Key 8 Label  

171A Fn. Key 9 Status 
Odblokuj*    Włącz*  

171B Fn. Key 9 Mode 
Normalny*    Przełącz*  

171C Fn. Key 9 Label  

171D Fn. Key 10 Status 
Odblokuj*    Włącz*  

171E Fn. Key 10 Mode 
Normalny*    Przełącz*  

171F Fn. Key 10 Label  

 
2900 ETYKIETY WEJ. STER. 

 

2901 Control Input 1  

2902 Control Input 2  

2903 Control Input 3  

2904 Control Input 4  

2905 Control Input 5  

2906 Control Input 6  

2907 Control Input 7  

2908 Control Input 8  

2909 Control Input 9  

290A Control Input 10  

290B Control Input11  
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290C Control Input 12  

290D Control Input 13  

290E Control Input 14  

290F Control Input 15  

2910 Control Input 16  

2911 Control Input 17  

2912 Control Input 18  

2913 Control Input 19  

2914 Control Input 20  

2915 Control Input 21  

2916 Control Input 22  

2917 Control Input 23  

2918 Control Input 24  

2919 Control Input 25  

291A Control Input 26  

291B Control Input 27  

291C Control Input 28  

291D Control Input 29  

291E Control Input 30  

291F Control Input 31  

2920 Control Input 32  

 

3500 ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWE 

 

Grupa ustawień 1 Grupa 

ustawień 

1 

Grupa 

ustawień 

2 

Grupa 

ustawień 

3 

Grupa ustawień 4 

3523 I>1 Function     

3524 I>1 Direction     

3527 I>1 Current Set     

3529 I>1 Time Delay     

352A I>1 TMS     

352B I>1 Time Dial     

352C I>1 k(RI)     

352D I>1 DT Adder     

352E I>1 Reset Char.     
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352F I>1 tRESET     

3532 I>2 Function     

3533 I>2 Direction     

3536 I>2 Current Set     

3538 I>2 Time Delay     

3539 I>2 TMS     

353A I>2 Time Dial     

353B I>2 k(RI)     

353D I>2 DT Adder     

353D I>2 Reset Char.     

353E I>2 tRESET     

3540 I>3 Status     

3541 I>3 Direction     

3544 I>3 Current Set     

3545 I>3 Time Delay     

3547 I>4 Status     

 
3500 ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWE 
 

3548 I>4 Direction     

354B I>4 Current Set     

354C I>4 Time Delay     

354E I> Blocking     

354F I> Char Angle     

3551 V CONTROLLED O/C     
3552 VCO Status     

3553 VCO V< Setting     

3554 VCO k Setting     

 
3600 ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWE REAGUJĄCE 
NA SKŁADOWĄ PRZECIWNĄ 
 

Grupa ustawień 1 Grupa 

ustawień 1 

Grupa 

ustawień 2 

Grupa 

ustawień 3 

Grupa 

ustawień 4 

3611 I2>1 Function     

3612 I2>1 Direction     

3615 I2>1 Current Set     

3617 I2>1 Time Delay     
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3618 I2>1 TMS     

3619 I2>1 Time Dial     

361B I2>1 DT Adder     

3620 I>1 Reset Char.     

3621 I2>2 Function     

3622 I2>2 Direction     

3625 I2>2 Current Set     

3627 I2>2 Time Delay     

3628 I2>1 TMS     

3629 I2>1 Time Dial     

362B I2>1 DT Adder     

3630 I2>3 Status     

3632 I2>3 Direction     

3635 I2>3 Current Set     

3637 I2>3 Time Delay     

3640 I2>4 Status     

3642 I2>4 Direction     

3645 I2>4 Current Set     

3647 I2>4 Time Delay     

3650 I2> Blocking     

3651 I2> Char. Angle     

3652 I2> V2pol Set     

 
3700 USZKODZENIE PRZEWODU 
 
 

Grupa ustawień 1 Grupa 

ustawień 1 

Grupa 

ustawień 2 
Grupa ustawień 

3 

Grupa ustawień 

4 

3701 Broken Conductor     

3702 I2/I1 Setting     

3703 I2/I1 Time Delay     

 
3800 ZIEMNOZWARCIOWE1 (Pomiarowe) 
 

Grupa ustawień 1 Grupa 

ustawień 1 

Grupa 

ustawień 2 

Grupa 

ustawień 3 

Grupa 

ustawień 4 

3801 IN1> Input     

3825 IN1>1 Function     



P14x/EN CM/Ee6 Rozruch techniczny 
 
(CM) 10-64 MiCOM P141, P142, P143, P144 & P145 

 
 

 
3826 IN1>1 Direction     

3829 IN1>1 Current     

382A IN1>1 IDG Is     

382C IN1>1 Time Delay     

382D IN1>1 TMS     

382E IN1>1 Time Dial     

382F IN1>1 k(RI)     

3830 IN1>1 IDG Time     

3831 IN1>1 DT Adder     

3832 IN1>1 Reset Char.     

3833 IN1>1 tRESET     

3836 IN1>2 Function     

3837 IN1>2 Direction     

383A IN1>2 Current     

383B IN1>2 IDG Is     

383C IN1>2 DT Adder     

383D IN1>2 Time Delay     

383E IN1>2 TMS     

383F IN1>2 Time Dial     

3840 IN1>2 k(RI)     

3841 IN1>2 IDG Time     

3843 IN1>2 Reset Char.     

3844 IN1>2 tRESET     

3846 IN1>3 Status     

3847 IN1>3 Direction     

384A IN1>3 Current     

384B IN1>3 Time Delay     

384D IN1>4 Status     

384E IN1>4 Direction     

 
3800 ZIEMNOZWARCIOWE1 (Pomiarowe) 
 

Grupa ustawień 1 Grupa 

ustawień 1 

Grupa 

ustawień 2 

Grupa 

ustawień 3 
Grupa ustawień 

4 

3851 IN1>4 Current     

3852 IN1>4 Time Delay     

3854 IN1> Blocking     
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3855 IN1> POL     

3856 IN1> Char. Angle     

3857 IN1> Pol     

3859 IN1> VNpol Set     

385A IN1> V2pol Set     

385B IN1> I2pol Set     

 
3900 ZIEMNOZWARCIOWE2 (Obliczeniowe) 
 
 

Grupa ustawień 1 Grupa 

ustawień 1 

Grupa 

ustawień 2 
Grupa ustawień 

3 

Grupa ustawień 

4 

3901 IN2> Input     

3925 IN2>1 Function     

3926 IN2>1 Direction     

3929 IN2>1 Current     

392A IN2>1 IDG Is     

392C IN2>1 Time Delay     

392D IN2>1 TMS     

392E IN2>1 Time Dial     

392F IN2>1 k(RI)     

3930 IN2>1 IDG Time     

3931 IN2>2 DT Adder     

3932 IN2>1 Reset Char.     

3933 IN2>1 tRESET     

3936 IN2>2 Function     

3937 IN2>2 Direction     

393A IN2>2 Current     

393B IN2>2 IDG Is     

393D IN2>2 Time Delay     

393E IN2>2 TMS     

393F IN2>2 Time Dial     

3940 IN2>2 k(RI)     

3941 IN2>2 IDG Time     

3942 IN2>2 DT Adder     

3943 IN2>2 Reset Char.     

3944 IN2>2 tRESET     



P14x/EN CM/Ee6 Rozruch techniczny 
 
(CM) 10-66 MiCOM P141, P142, P143, P144 & P145 

 
 

 
3900 ZIEMNOZWARCIOWE2 (Obliczeniowe) 
 
 

Grupa ustawień 1 Grupa 

ustawień 1  

Grupa 

ustawień 2  
Grupa ustawień 

3  

Grupa ustawień 

4  

3946 IN2>3 Status     

3947 IN2>3 Direction     

394A IN2>3 Current     

394B IN2>3 Time Delay     

394D IN2>4 Status     

394E IN2>4 Direction     

3951 IN2>4 Current     

3952 IN2>4 Time Delay     

3954 IN2> Blocking     

3955 IN2> POL     

3956 IN2> Char Angle     

3957 IN2> Pol     

3959 IN2> VNpol Set     

395A IN2> V2pol Set     

395B IN2> I2pol Set     

 
3A01 ZABEZPIECZENIE SEF/REF 
 
 

Grupa ustawień 1 Grupa 

ustawień 1 

Grupa 

ustawień 2 
Grupa ustawień 

3 

Grupa ustawień 

4 

3A01 SEF/REF Opcje     

3A2A ISEF>1 Function     

3A2B ISEF>1 Direction     

3A2E ISEF>1 Current     

3A2F ISEF>1 IDG Is     

3A31 ISEF>1 Delay     

3A32 ISEF>1 TMS     

3A33 ISEF>1 Time Dial     

3A34 ISEF>1 IDG Time     

3A35 ISEF>1 DT Adder     

3A36 ISEF>1 Reset Char.     

3A37 ISEF>1 tRESET     

3A3A ISEF>2 Function     
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3A3B ISEF>2 Direction     

3A3E ISEF>2 Current     

3A3F ISEF>2 IDG Is     

3A41 ISEF>2 Delay     

3A42 ISEF>2 TMS     

3A43 ISEF>2 Time Dial     

3A44 ISEF>2 IDG Time     

3A45 ISEF>2 DT Adder     

3A46 ISEF>2 Reset Char.     

3A47 ISEF>2 tRESET     

3A49 ISEF>3 Status     

3A4A ISEF>3 Direction     

3A4D ISEF>3 Current     

3A4E ISEF>3 Delay     

3A5 ISEF>4 Status     

3A51 ISEF>4 Direction     

3A54 ISEF>4 Current     

3A55 ISEF>4 Delay     

3A57 ISEF> Blocking     

3A58 ISEF POL     

3A59 ISEF> Char. Angle     

3A5B ISEF> VNpol Set     

3A5D WATTMETRIC SEF     

3A5E PN> Setting     

3A60 RESTRICTED E/F     

3A61 IREF> k1     

3A62 IREF> k2     

3A63 IREF> Is1     

3A64 IREF> Is2     

3A65 IREF> Is     
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3B00 ZABEZPIECZENIE NADNAPIĘCIOWE SZCZĄTKOWE 
(PRZESUNIECIE NAPIĘCIA PUNKTU NEUTRALNEGO - NVD) 
 
 

Grupa ustawień 1 Grupa 
ustawień 1 

Grupa 
ustawień 2 

Grupa 
ustawień 3 

Grupa 
ustawień 4 

3B01 VN Input     

3B02 VN>1 Function     

3B03 VN>1 Voltage Set     

3B04 VN>1 Time Delay     

3B05 VN>1 TMS     

3B06 VN>1 tReset     

3B07 VN>2 Status     

3B08 VN>2 Voltage Set     

3B09 VN>2 Time Delay     

 

3C00 PRZECIĄŻENIOWE TERMICZNE 
 
 

Grupa ustawień 1 Grupa 
ustawień 1 

Grupa 
ustawień 2 

Grupa ustawień 
3 

Grupa ustawień 
4 

3C01 Characteristic     

3C02 Thermal Trip     

3C03 Thermal Alarm     

3C04 Time Constant 1     

3C05 Time Constant 2     

 
3D00 ZABEZPIECZENIE NADNAPIĘCIOWE REAGUJĄCE 
NA SKŁADOWĄ PRZECIWNĄ 
 
 

Grupa ustawień 1 Grupa 

ustawień 1 

Grupa 

ustawień 2 
Grupa ustawień 

3 

Grupa ustawień 

4 

3D01 V2> Status     

3D02 V2> Voltage Set     

3D03 V2> Time Delay     

 
3E00 URUCHAMIANIE ZE STANU ZIMNEGO 
 
 

Grupa ustawień 1 Grupa 

ustawień 1 

Grupa 

ustawień 2 
Grupa ustawień 

3 

Grupa ustawień 

4 

3E01 tcold Time Delay     

3E02 tclp Time Delay     

3E20 OVERCURRENT     
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3E21 I>1 Status     

3E22 I>1 Current Set     

3E24 I>1 Time Delay     

3E25 I>1 TMS     

3E26 I>1 Time Dial     

3E27 I>1 k(RI)     

3E29 I>2 Status     

3E2A I>2 Current Set     

3E2C I>2 Time Delay     

3E2D I>2 TMS     

3E2E I>2 Time Dial     

3E2F I>2 k(RI)     

3E31 I>3 Status     

3E32 I>3 Current Set     

3E33 I>3 Time Delay     

3E35 I>4 Status     

3E36 I>4 Current Set     

3E37 I>4 Time Delay     

3E39 STAGE 1 E/F 1     

3E3A IN1>1 Status     

 
3E00 URUCHAMIANIE ZE STANU ZIMNEGO 

 

Grupa ustawień 1 Grupa 
ustawień 1 

Grupa 
ustawień 2 

Grupa 
ustawień 3 

Grupa 
ustawień 4 

3E3B IN1>1 Current     

3E3C IN1>1 IDG Is     

3E3E IN1>1 Time Delay     

3E3F IN1>1 TMS     

3E40 IN1>1 Time Dial     

3E41 IN1>1 k(RI)     

3E43 STAGE 1 E/F 2     

3E44 IN2>1 Status     

3E45 IN2>1 Current     

3E46 IN2>1 IDG Is     

3E48 IN2>1 Time Delay     
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3E49 IN2>1 TMS     

3E4A IN2>1 Time Dial     

3E4B IN2>1 k(RI)     

 
3F00 LOGIKA SELEKTYWNA 
 
 

Grupa ustawień 1 Grupa 

ustawień 1 

Grupa 

ustawień 2 
Grupa ustawień 

3 

Grupa ustawień 

4 

3F01 OVERCURRENT     

3F02 I>3 Time Delay     

3F03 I>4 Time Delay     

3F04 EARTH FAULT 1     

3F05 IN1>3 Time Delay     

3F06 IN1>4 Time Delay     

3F07 EARTH FAULT 2     

3F08 IN2>3 Time Delay     

3F09 IN2>4 Time Delay     

3F0A SENSITIVE E/F     

3F0B ISEF>3 Delay     

3F0C ISEF>4 Delay     

 
4000 ZABEZPIECZENIE ADMITANCYJNE 
 
 

Grupa ustawień 1 
Grupa 

ustawień 1 

Grupa 

ustawień 2 

Grupa 

ustawień 3 

Grupa 

ustawień 4 

4001 VN Threshold     
4002 CT Input Type     
4003 Correction Angle     

4004 
OVER 
ADMITTANCE 

    

4005 YN> Status     

4006 YN> Set     

4007 YN> Set     

4008 YN> Time Delay     

4009 YN> tRESET     

400A 
OVER 
CONDUCTANCE 

    

400B GN> Status     

400C GN> Direction     

400D GN> Set     
400E GN> Set     
400F GN> Time Delay     
4010 GN> tRESET     
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4011 
OVER 
SUSCEPTANCE 

    

4012 BN> Status     
4013 BN> Direction     

4014 BN> Set     
 
4200 ZABEZPIECZENIE NAPIĘCIOWE 
 

Grupa ustawień 1 
Grupa 

ustawień 1 

Grupa 

ustawień 2 

Grupa 

ustawień 3 

Grupa 

ustawień 4 

4202 V< Measur't. Mode     
4203 V< Operate Mode     
4204 V<1 Function     
4205 V<1 Voltage Set     
4206 V<1 Time Delay     

4207 V<1 TMS     
4208 V<1 Poledead Inh     

4209 V<2 Status     
420A V<2 Voltage Set     

420B V<2 Time Delay     
420C V<2 Poledead Inh     
420E V> Measur't. Mode     
420F V> Operate Mode     

4210 V>1 Function     

4211 V>1 Voltage Set     

4212 V>1 Time Delay     
4213 V>1 TMS     

4214 V>2 Status     
4215 V>2 Voltage Set     
4216 V>2 Time Delay     

 
4300 ZAB. CZĘSTOTLIWOŚCIOWE 
 

Grupa ustawień 1 
Grupa 

ustawień 1  

Grupa 

ustawień 2  
Grupa ustawień 

3  

Grupa ustawień 

4  

4301 
UNDER 
FREQUENCY 

    

4302 F<1 Status     

4303 F<1 Setting     
4304 F<1 Time Delay     
4305 F<2 Status     

4306 F<2 Setting     
4307 F<2 Time Delay     
4308 F<3 Status     
4309 F<3 Setting     

430A F<3 Time Delay     

430B F<4 Status     
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430C F<4 Setting     

430D F<4 Time Delay     

430E F< Function Link     

430F OVER FREQUENCY     

4310 F>1 Status     
4311 F>1 Setting     
4312 F>1 Time Delay     
4313 F>2 Status     

4314 F>2 Setting     
4315 F>2 Time Delay     
 

4400 DF/DT ZABEZPIECZENIE 
 
 

Grupa ustawień 1 
Grupa 
ustawień 1 

Grupa 
ustawień 2 

Grupa ustawień 

3 

Grupa ustawień 

4 

4401 df/dt Avg. Cycles     

4404 df/dt>1 Status     
4405 df/dt>1 Setting     

4405 df/dt>1 Dir'n.     

4406 df/dt>1 Time     
440B df/dt>2 Status     

440C df/dt>2 Setting     
440D df/dt>2 Dir'n.     

440E df/dt>2 Time     

4412 df/dt>3 Status     
4413 df/dt>3 Setting     
4414 df/dt>3 Dir'n.     
4415 df/dt>3 Time     

 
4400 DF/DT ZABEZPIECZENIE 
 
 

4419 df/dt>4 Status     

441A df/dt>4 Setting     

441B df/dt>4 Dir'n.     

441C df/dt>4 Time     

 
4500 CB FAIL & I< 
 
 

Grupa ustawień 1 
Grupa 

ustawień 1 

Grupa 

ustawień 2 
Grupa ustawień 

3 

Grupa ustawień 

4 

4502 CB Fail 1 Status     
4503 CB Fail 1 Timer     
4504 CB Fail 2 Status     
4505 CB Fail 2 Timer     
4506 Volt Prot. Reset     

4507 Ext. Prot. Reset     
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4508 WI Prot. Reset     

4509 I< Current Set     
 
4600 NADZÓR 
 
 

Grupa ustawień 1 
Grupa 

ustawień 1 
Grupa 

ustawień 2 
Grupa ustawień 

3 
Grupa ustawień 

4 

4602 VTS Status     
4603 VTS Reset Mode     

4604 VTS Time Delay     
4605 VTS I> Inhibit     
4606 VTS I2> Inhibit     
4608 CTS Status     
4609 CTS VN< Inhibit     

460A CTS IN> Set     
460B CTS Time Delay     

 
4700 LOKALIZATOR ZWARĆ 
 
 

Grupa ustawień 1 
Grupa ustawień 

1 

Grupa 

ustawień 2 
Grupa ustawień 

3 

Grupa ustawień 

4 

4701 Line Length     
4702 Line Length     

4703 Line Impedance     

4704 Line Angle     
4705 KZN Residual     

4706 KZN Res. Angle     
 
4800 KONTROLE SYSTEMOWE 
 

Grupa ustawień 1 
Grupa ustawień 

1 
Grupa 

ustawień 2 
Grupa 

ustawień 3 
Grupa ustawień 

4 

4815 Live Voltage     

4816 Dead Voltage     

4818 CS1 Status     

4819 CS1 Phase Angle     

481A CS1 Slip Control     

481B CS1 Slip Freq.     

481C CS1 Slip Timer     

481D CS2 Status     

481E CS2 Phase Angle     

481F CS2 Slip Control     

4820 CS2 Slip Freq.     
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4821 CS2 Slip Timer     

4822 CS Undervoltage     

4823 CS Overvoltage     

4824 CS Dive. Voltage     

4825 CS Voltage Block     

4827 SS Status     

4828 SS Phase Angle     

4829 SS Under V Block     

482A SS Undervoltage     

482B SS Timer     

482F CB Close Time     

 
4900 SPZ 
 

Grupa ustawień 1 Grupa ustawień 
1 

Grupa 
ustawień 2 

Grupa ustawień 
3 

Grupa ustawień 
4 

4901 A/R Mode Select     

4902 Number of Shots     

4903 Number SEF Shots     

4904 Sequence Co-ord.     

4905 CS AR Immediate     

4906 Dead Time 1     

4907 Dead Time 2     

4908 Dead Time 3     

4909 Dead Time 4     

490A CB Healthy Time     

490B Start Dead t On     

490C tReclaim Extend     

 

4900 SPZ 
 
 

Grupa ustawień 1 
Grupa ustawień 
1  

Grupa 
ustawień 2  

Grupa 
ustawień 3  

Grupa ustawień 
4  

490D Reclaim Time1     
490E Reclaim Time2     

490F Reclaim Time3     
4910 Reclaim Time4     
4911 AR Inhibit Time     

4912 AR Lockout     
4913 EFF Maint. Lock     
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4914 AR Deselected     

4915 Manual Close     
4916 Trip 1 Main     
4917 Trip 2 Main     

4918 Trip 3 Main     
4919 Trip 4 Main     
491A Trip 5 Main     
491B Trip 1 SEF     

491C Trip 2 SEF     

491D Trip 3 SEF     
491E Trip 4 SEF     
491F Trip 5 SEF     
4920 Man Close on Flt.     

4921 Trip AR Inactive     

4922 Reset Lockout by     
4924 AR on Man Close     

4925 Sys. Check Time     
4926 AR Skip Shot 1     
4928 AR INITIATION     

4929 I>1 AR     

492A I>2 AR     

492B I>3 AR     

492C I>4 AR     
492D IN1>1 AR     

492E IN1>2 AR     
492F IN1>3 AR     
4930 IN1>4 AR     
4931 IN2>1 AR     
4932 IN2>2 AR     

4933 IN2>3 AR     
4934 IN2>4 AR     

 

4900 SPZ 
 

Grupa ustawień 1 
Grupa 

ustawień 1  

Grupa 

ustawień 2  

Grupa 

ustawień 3  

Grupa 

ustawień 4  

4935 ISEF>1 AR     
4936 ISEF>2 AR     
4937 ISEF>3 AR     
4938 ISEF>4 AR     
4939 YN> AR     

493A GN> AR     
493B BN> AR     
493C Ext. Prot.     
4940 SYSTEM CHECKS     
4941 AR with ChkSync.     
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4942 AR with SysSync.     

4943 Live/Dead Ccts.     

4944 No System Checks     

4945 SysChk. on Shot 1     
 
4A00 ETYKIETY WEJŚĆ 
 

Grupa ustawień 1 
Grupa ustawień 

1 
Grupa 

ustawień 2 
Grupa 

ustawień 3 
Grupa ustawień 

4 

4A01 Opto Input 1     
4A02 Opto Input 2     

4A03 Opto Input 3     
4A04 Opto Input 4     
4A05 Opto Input 5     
4A06 Opto Input 6     
4A07 Opto Input 7     

4A08 Opto Input 8     

4A09 Opto Input 9     
4A0A Opto Input 10     

4A0B Opto Input 11     
4A0C Opto Input 12     
4A0D Opto Input 13     

4A0E Opto Input 14     

4AOF Opto Input 11     
4A10 Opto Input 16     

4A11 Opto Input 17     
4A12 Opto Input 18     

4A13 Opto Input 19     
4A14 Opto Input 20     

 
4A00 ETYKIETY WEJŚĆ 
 
 

Grupa ustawień 1 
Grupa ustawień 

1  
Grupa 

ustawień 2  
Grupa ustawień 

3  
Grupa ustawień 

4  

4A15 Opto Input 21     

4A16 Opto Input 22     
4A17 Opto Input 23     

4A18 Opto Input 24     
4A19 Opto Input 25     
4A1A Opto Input 26     

4A1B Opto Input 27     
4A1C Opto Input 28     
4A1D Opto Input 29     
4A1E Opto Input 30     
4A1F Opto Input 31     

4A20 Opto Input 32     
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4B00 ETYKIETY DANYCH WYJŚCIOWYCH 

 
 

Grupa ustawień 1 
Grupa ustawień 

1 
Grupa 

ustawień 2 
Grupa ustawień 

3 
Grupa ustawień 

4 

4B01 Relay 1     

4B02 Relay 2     

4B03 Relay 3     

4B04 Relay 4     

4B05 Relay 5     

4B06 Relay 6     

4B07 Relay 7     

4B08 Relay 8     

4B09 Relay 9     

4B0A Relay 10     

4B0B Relay 11     

4B0C Relay 12     

4B0D Relay 13     

4B0E Relay 14     

4B0F Relay 15     

4B10 Relay 16     

4B11 Relay 17     

4B12 Relay 18     

4B13 Relay 19     

4B14 Relay 20     

4B15 Relay 21     

4B16 Relay 22     

4B17 Relay 23     

4B18 Relay 24     

4B19 Relay 25     

4B1A Relay 26     

4B1B Relay 27     

4B1C Relay 28     

4B1D Relay 29     

4B1E Relay 30     

4B1F Relay 31     

4B20 Relay 32     
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1. KONSERWACJA 
 

1.1 Okres konserwacji 
 
Zaleca się, aby produkty ALSTOM Grid po przeprowadzonej instalacji poddawane były 
okresowej kontroli. Ze względu na krytyczną rolę przekaźników zabezpieczających oraz 
ich rzadkie działanie, konieczna jest regularna kontrola potwierdzająca ich sprawność. 
Przekaźniki zabezpieczające ALSTOM Grid projektowane są z myślą o żywotności 
przekraczającej 20 lat. 
 
Przekaźniki wyposażono w funkcję autonadzoru, dzięki czemu ich konserwacja jest mniej 
wymagająca niż konserwacja wcześniejszych konstrukcji. Większość powstających 
problemów sygnalizowana jest alarmem pozwalającym na podjęcie działań 
zapobiegawczych. Niemniej jednak, okresowo należy przeprowadzać pewne testy 
weryfikujące poprawną pracę przekaźnika oraz potwierdzające integralność okablowania 
zewnętrznego. 

 
1.2 Kontrole konserwacyjne 

 
Choć w pewnym zakresie funkcjonalność przekaźników może być kontrolowana zdalnie 
dzięki ich możliwościom komunikacyjnym, kontrole te ograniczają się głównie do 
sprawdzenia czy przekaźnik dokonuje poprawnych pomiarów prądów i napięć oraz do 
sprawdzania licznika konserwacji wyłącznika. Dlatego zaleca się dokonywania kontroli 
konserwacyjnych w miejscu instalacji (np. w samej podstacji). 

 Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy urządzeniu użytkownik powinien 
zapoznać się z treścią rozdziału dotyczącego bezpieczeństwa i danych 
technicznych oraz z informacjami na tabliczce znamionowej. 
 

1.2.1 Alarms (alarmy) 
W pierwszej kolejności sprawdzić diodę LED statusu alarmu w celu identyfikacji 
zaistnienia jakichkolwiek warunków alarmowych. Jeżeli dioda jest zapalona, należy 
naciskać przycisk odczytu [  wyświetlając w ten sposób poszczególne alarmy. 
Skasować alarmy aby wyłączyć diodę LED. 

 
1.2.2 Optoizolatory 

Wejścia izolowane optyczne mogą być sprawdzone, aby upewnić się, że przekaźnik 
odpowiada na ich wysterowanie przez powtarzanie testu rozruchowego wg punktu 5.2.6. 
rozdziału Rozruch (P14x/EN CM). 

 
 

1.2.3 Przekaźniki wyjściowe 
Wyjścia przekaźnikowe mogą być sprawdzone, aby upewnić się, że funkcjonują, przez 
powtarzanie testu rozruchowego wg punktu 5.2.7. rozdziału Rozruch (P14x/EN CM). 
 

1.2.4 Dokładność pomiarowa 
Jeśli sieć elektroenergetyczna znajduje się pod napięciem, wartości mierzone przez 
przekaźnik mogą być porównane ze znanymi wartościami/parametrami sieci, w celu 
weryfikacji czy znajdują się one w przewidywanym zakresie. Jeśli tak, wówczas 
konwersja analogowo-cyfrowa oraz obliczenia są wykonywane przez przekaźnik 
prawidłowo. Odpowiednie metody testowania znajdują się w punktach 7.1.1 oraz 7.1.2 
rozdziału Rozruch (P14x/EN CM). 
 
Alternatywnie, porównać wartości mierzone przez przekaźnik ze znanymi wartościami 
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podanymi na przekaźnik za pomocą bloku testowego, jeżeli jest na wyposażeniu, lub 
wartościami podanymi bezpośrednio na zaciski przekaźnika. Odpowiednie metody 
testowania znajdują się w punktach 5.2.10 oraz 5.2.11 rozdziału Rozruch (P14x/EN CM). 
Testy te mają na celu udowodnienie zachowania dokładności kalibracji. 

 
 

1.3 Sposób naprawy 

 
1.3.1 Przekaźnik MiCOM P14x 

 
Jeżeli w przekaźniku wystąpi usterka, w zależności od jej rodzaju następuje zmiana 
położenia zestyków przekaźnika watchdog oraz wywołany zostaje alarm. Ze względu na 
zastosowanie wielu elementów w technologii montażu powierzchniowego, wadliwe płytki 
obwodów drukowanych nie podlegają naprawie i należy je wymieniać. Dlatego też należy 
wymieniać kompletny przekaźnik lub wadliwą płytkę obwodu drukowanego 
zidentyfikowaną przez wbudowany program diagnostyczny. Porady, na temat identyfikacji 
wadliwych płytek, znajdują się w rozdziale dot. Rozwiązywania problemów (P14x/EN TS). 
Zalecanym sposobem naprawy jest wymiana kompletnego przekaźnika, co zapewnia 
stałą ochronę wewnętrznego zespołu obwodów elektrycznych przed wyładowaniami 
elektrostatycznymi i zniszczeniem fizycznym oraz pozwala na wyeliminowanie 
niekompatybilności pomiędzy wymienianymi płytkami obwodów drukowanych. Jednakże 
usunięcie zainstalowanego przekaźnika może być trudne, ze względu na ograniczony 
dostęp do tylnej części szafy rozdzielczej oraz sztywność okablowania. 
 
Wymiana płytki obwodu drukowanego pozwala na redukcję kosztów transportu, ale 
wymaga czystych, suchych warunków w miejscu instalacji oraz większych umiejętności 
osoby przeprowadzającej naprawę. Jeżeli naprawa zostanie przeprowadzona przez 
osobę nie zatwierdzoną przez centrum serwisowe, gwarancja zostanie unieważniona. 

 Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy urządzeniu użytkownik powinien 
zapoznać się z treścią rozdziału dotyczącego bezpieczeństwa i danych 
technicznych oraz z informacjami na tabliczce znamionowej. Pozwoli to na 
uniknięcie uszkodzeń spowodowanych nieodpowiednią obsługą komponentów 
elektronicznych. 
 

1.3.1.1 Wymiana kompletnego przekaźnika 
Obudowa oraz tylna listwa zaciskowa są opracowane tak, aby ułatwić wyjęcie całego 
przekaźnika, jeśli wymiana lub naprawa są konieczne, bez potrzeby rozłączania 
oprzewodowania. 

 Przed podjęciem pracy w tylnej części przekaźnika, odciąć napięcie oraz dopływ prądu 
do przekaźnika. 

 
Uwaga: Przekaźniki z serii MiCOM posiadają zintegrowane łączniki 

zwarciowe, które zamykają się w momencie usunięcia zespołu 
listew zaciskowych. 

Odłączyć uziemienie przekaźnika, IRIG-B i połączenia światłowodowe z tyłu przekaźnika. 
 

W przekaźniku wykorzystywane są dwa rodzaje bloków zaciskowych, średniej i wysokiej 
obciążalności, które są przykręcane do panelu tylnego śrubami krzyżakowymi, jak na 
Rysunku 1 w rozdziale Rozruch (P14x/EN CM). 

 
Uwaga: Aby zmniejszyć ryzyko pozostawienia śrubek w listwie 

zaciskowej lub ich zgubienia, należy użyć śrubokręta 
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z końcówką magnetyczną. 

 
Nie używając nadmiernej siły, unikając uszkodzenia okablowania, odciągnąć zespół 
listew zaciskowych od złączy wewnętrznych. 
Usunąć śruby mocujące przekaźnik do panelu, stojaka, itp. Śruby te mają większą 
średnicę łba i są dostępne kiedy zamontowane pokrywy dostępowe są otwarte. 

 

 Jeżeli górna i dolna pokrywa dostępowa zostały usunięte, nie usuwać śrub 
o mniejszej średnicy, które są dostępne. Śruby te zabezpieczają przedni panel 
przekaźnika. 
  
Wyjmij przekaźnik delikatnie z panelu, stojaka, itp. ponieważ jest on ciężki, ze względu na 
wewnętrzne przekładniki. 
 
Aby ponownie zainstalować wymieniony lub naprawiony przekaźnik, należy postępować 
zgodnie w powyższymi instrukcjami, lecz w odwrotnej kolejności, upewniając się, że 
każdy zespół listew zaciskowych ponownie znalazł się w prawidłowej pozycji oraz że 
złącza uziemienie obudowy, IRIG-B oraz światłowodu zostały ponownie podłączone. 
W celu ułatwienia identyfikacji poszczególnych zespołów listew zaciskowych, oznaczono 
je alfabetycznie naklejkami, zaczynając od litery "A" z lewej strony, patrząc od tyłu. 

 
Po zakończeniu instalacji przekaźnik powinien być ponownie włączony do eksploatacji, 
zgodnie z instrukcjami w punktach od 1 do 8 w rozdziale Rozruch (P14x/EN CM), wraz z 
tym rozdziałem. 

 
1.3.1.2 Wymiana płytki obwodów drukowanych 

Wymiany płytek obwodów drukowanych oraz innych wewnętrznych elementów 
przekaźników zabezpieczających mogą dokonywać wyłącznie centra serwisowe 
zatwierdzone przez ALSTOM Grid. Brak autoryzacji udzielonej przez Serwis 
Posprzedażny ALSTOM Grid przed podjęciem prac konserwacyjnych może skutkować 
unieważnieniem gwarancji. 

 

 Przed usunięciem panelu przedniego w celu wymiany płytki, należy odłączyć 
zasilanie pomocnicze i odczekać 5s na rozładowanie kondensatorów. Usilnie 
zaleca się również odizolowanie złączy napięciowych i prądowych transformatora 
oraz obwodu wyłącznika samoczynnego. 
 
Zespoły automatyków ALSTOM Grid są dostępne na całym świecie, dlatego usilnie 
zaleca się powierzanie wszelkich napraw przeszkolonemu personelowi. Z tego powodu, 
szczegóły dotyczące montażu i demontażu nie są tu zawarte. 
 

1.4 Rekalibracja 

 
1.4.1 P14x przekaźnik 

Rekalibracja nie jest wymagana po wymianie płytki, chyba że dotyczy o jednej z płytek 
modułu wejść. Wymiana jednej z nich wpływa na wykalibrowanie. 

 Chociaż przeprowadzenie ponownej kalibracji na obiekcie jest możliwe, wymaga ono 
zastosowania przyrządów o odpowiedniej dokładności oraz specjalnego programu 
kalibracyjnego uruchomionego na komputerze. Zaleca się przeprowadzanie rekalibracji 
przez producenta lub zatwierdzone centrum serwisowe. 
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1.5 Wymiana baterii przekaźnika 
 
Każdy przekaźnik posiada baterię dla podtrzymania przechowywanych danych oraz 
poprawnego czasu w przypadku zaniku zasilania pomocniczego. Przechowywane dane 
obejmują zapisy zdarzeń, zwarć, zakłóceń oraz stan cieplny w momencie zaniku 
zasilania. 
Bateria wymaga okresowej wymiany, choć niski stan naładowania baterii sygnalizowany 
jest za pomocą alarmu w ramach ciągłej samokontroli przekaźnika. 
 

 

Jeżeli podtrzymywane bateryjnie funkcje nie muszą zostać zachowane podczas przerwy 
w zasilaniu pomocniczym, postępować zgodnie z krokami poniżej w celu usunięcia 
baterii, lecz nie wymieniać jej na nową baterię. 

 Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy urządzeniu użytkownik powinien 
zapoznać się z treścią rozdziału dotyczącego bezpieczeństwa i danych 
technicznych oraz z informacjami na tabliczce znamionowej. 
 

1.5.1 Instrukcja wymiany baterii 
Otworzyć dolną pokrywę dostępową znajdującą się w przedniej części przekaźnika. 
Delikatnie wyjmij baterię z gniazda. Jeśli to konieczne, użyj niewielkiego, izolowanego 
śrubokręta do uwolnienia baterii. 
Upewnij się, że metalowe końcówki w gnieździe baterii są wolne od korozji, smaru oraz 
pyłu. 
Bateria wymienna powinna być wyjęta z opakowania i umieszczona w uchwycie baterii, 
zwracając uwagę, czy oznaczenia biegunów zgadzają się z tymi na gnieździe obok. 

 

 Uwaga: Stosować wyłącznie baterie Litowe ½AA o napięciu nominalnym 3,6V 
posiadające certyfikat bezpieczeństwa, taki jak UL (Underwriters Laboratory), CSA 
(Canadian Standards Association) lub VDE (Vereinigung Deutscher 
Elektrizitätswerke). 

 
Upewnić się, że bateria jest zamocowana bezpiecznie w gnieździe, oraz że końcówki 
baterii znajdują się w dostatecznym kontakcie z końcówkami gniazda. 
Zamknąć dolną pokrywę dostępową. 

 
1.5.2 Sprawdzenie baterii po wymianie 

Aby upewnić się, że bateria zamienna podtrzyma dana czasu i statusu w razie awarii 
zasilania pomocniczego, sprawdź komórkę [0806: DATA oraz CZAS, Status baterii] 
odczyt ‘Sprawna’. 
Ponadto, jeśli konieczne jest dlsze potwierdzenie, że wymieniona bateria jest 
zainstalowana poprawnie, możliwe jest wykonanie testu rozruchowego, opisanego  
w punkcie 5.2.3 rozdziału Rozruch (P14x/EN CM), ‘Data i Czas’. 

 
1.5.3 Utylizacja baterii 

Usunięta bateria musi być utylizowana zgodnie z procedurą dla baterii litowych dla kraju, 
gdzie zainstalowano przekaźnik. 
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1.6 Czyszczenie 

 
Przed rozpoczęciem czyszczenia przekaźnika upewnić się, że wszystkie źródła zasilania 
AC oraz DC są odłączone, a złącza prądowe i napięciowe transformatora są 
odizolowane, co pozwoli na uniknięcie niebezpieczeństwa porażenia prądem 
elektrycznym podczas czyszczenia. 

 Urządzenie można czyścić przy użyciu niestrzępiącej szmatki zwilżonej czystą wodą. Nie 
używać detergentów, rozpuszczalników lub ściernych środków czyszczących, gdyż mogą 
one zniszczyć powierzchnię przekaźnika i pozostawić warstwę przewodzącą. 
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1. WPROWADZENIE 
 

 Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy urządzeniu użytkownik powinien 
zapoznać się z treścią rozdziału dotyczącego bezpieczeństwa i danych technicznych oraz 
z informacjami na tabliczce znamionowej. 

 
Celem niniejszego rozdziału podręcznika serwisowego jest umożliwienie zidentyfikowania 
zaistniałego błędu przekaźnika, dzięki czemu może być podjęte odpowiednie działanie 
korygujące. 
 
Jeśli w przekaźniku pojawił się błąd, w większości przypadków powinna być możliwość 
identyfikacji, który z modułów wymaga uwagi. W sekcji dotyczącej konserwacji (P14x/EN 
MT), dostępne są zalecane metody naprawy, jeśli wadliwe moduły wymagają wymiany. 
Nie jest możliwe przeprowadzenie naprawy wadliwego modułu na miejscu u klienta. 
W przypadkach, gdy wadliwy przekaźnik/moduł jest zwracany do producenta lub jednego 
z zatwierdzonych centrów serwisowych, należy załączyć kompletną kopię Formularza 
upoważnienia do zwrotu w celu naprawy/modyfikacji, znajdującego się na końcu 
niniejszej sekcji. 

 
 

 

2. WSTĘPNA IDENTYFIKACJA PROBLEMU 
 
W poniższej tabeli znajduje się opis, który najlepiej pasuje do występującego problemu, 
a następnie odnieść się do przytoczonego punktu, aby dokonać dokładniejszej analizy 
problemu. 

 

Objaw Patrz 

Przekaźnik nie uruchamia się Punkt 4 

Przekaźnik uruchamia się, ale sygnalizuje błąd i zatrzymuje się na sekwencji 
rozruchowej 

Punkt 5 

Przekaźnik uruchamia się, ale świeci się dioda informująca o awarii Punkt 6 

Błąd podczas normalnej pracy Punkt 7 

Nieprawidłowe działanie przekaźnika podczas testowania Punkt 8 
 

Tabela 1: Identyfikacja problemu 
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3. BŁĘDY PODCZAS WŁĄCZANIA ZASILANIA 
 

Jeżeli nie można włączyć przekaźnika, można postępować wg poniższej procedury 
czynności kontrolnych, aby określić, czy usterka nastąpiła w zewnętrznym okablowaniu, 
bezpieczniku pomocniczym, module zasilania przekaźnika lub na przednim panelu 
przekaźnika. 

 

Test Sprawdzić Działanie 

1 

Pomiar napięcia pomocniczego 
na zaciskach 1 oraz 2: 
sprawdzić poziom napięcia 
względem wartości 
znamionowych na przedniej 
etykiecie. 
Zacisk 1 to –dc, 2 to +dc 

Jeśli napięcie pomocnicze jest dostępne 
i odpowiednie, należy przejść do testu 2.  
W innym przypadku, należy sprawdzić 
przewody/bezpieczniki zasilania 
pomocniczego. 

2 

Jeśli diody LED oraz 
podświetlenie LCD świecą się 
po uruchomieniu, należy 
również sprawdzić, czy styk 
NO watchdog jest zamknięty. 

Jeżeli diody oraz podświetlenie wyświetlacza 
zapalają się a zestyk zamyka się i nie jest 
wyświetlany żaden kod błędu, 
najprawdopodobniej wadliwa jest płyta 
procesora głównego w panelu przednim. Jeśli 
nie zapalają się one, a styk nie jest 
zamknięty, przejdź do testu 3. 

3 
Sprawdzić wyjście napięcia 
pomocniczego (nominalnie 48V 
DC) 

Jeżeli nie ma napięcia pomocniczego, 
wadliwy jest prawdopodobnie moduł 
zasilający przekaźnika. 

 

Tabela 2: Problem z uruchamianiem przekaźnika 
 
 

 

 

4. KOMUNIKATY BŁĘDU / KODY WYSTĘPUJĄCE PODCZAS 
WŁĄCZANIA 

 
Podczas uruchamiania zasilania przekaźnika, wykonywany jest autotest, 
o czym świadczą komunikaty, wyświetlane na ekranie LCD. Jeśli w trakcie tych 
autotestów wykryty zostanie błąd, wówczas wyświetlony zostanie komunikat alarmowy, 
a sekwencja uruchamiania zostanie wstrzymana. Jeżeli błąd nastąpił w momencie, gdy 
uruchomiona jest aplikacja programowa przekaźnika, tworzony jest rejestr zabiegów 
konserwacyjnych i następuje ponowne uruchomienie przekaźnika. 

 

Test Sprawdzić Działanie 

1 
Czy kod lub komunikat błędu 
jest stale wyświetlany w trakcie 
włączania? 

Jeżeli przekaźnik blokuje się oraz stale 
wyświetla kod błędu, należy przejść do 
testu 2. Jeśli przekaźnik wymaga 
czynności użytkownika, należy przejdź do 
testu 4. Jeżeli następuje automatyczne 
ponowne uruchamianie przekaźnika, 
należy przejść do testu 5. 

2 

Zapisać wyświetlony błąd, a 
następnie odłączyć i przywrócić 
zasilanie pomocnicze 
przekaźnika. 

Odnotować, czy po restarcie przekaźnika 
wyświetlany jest ten sam kod błędu. Jeżeli 
nie jest wyświetlany żaden kod błędu, 
należy skontaktować się z lokalnym 
centrum serwisowym podając kod błędu 
i informacje o przekaźniku. Jeżeli 
wyświetlany jest ten samo kod, należy 
przejść do testu 3. 
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Test Sprawdzić Działanie 

3 

Identyfikacja kodów błędów 
Następujące komunikaty 
tekstowe są wyświetlane (w j. 
angielskim), jeżeli wykryto 
poważny problem 
uniemożliwiający 
zrestartowanie systemu: 
Bus Fail – address lines 
(usterka magistrali - wiersze 
adresowe) SRAM Fail – data 
lines (usterka SRAM - wiersze 
danych) FLASH Fail format 
error (usterka FLASH - błąd 
formatu) FLASH Fail checksum 
(usterka FLASH - suma 
kontrolna) Code Verify Fail 
(błąd weryfikacji kodu) 
Poniższe kody błędów 
w formacie szesnastkowym 
odnoszą się do błędów 
wykrytych w określonych 
modułach przekaźnika: 

Te komunikaty wskazują na problem 
wykryty na płycie głównej procesora 
w panelu przednim przekaźnika. 

0c140005/0c0d0000 
Moduł wejściowy (wraz z wejściami 
izolowanymi optycznie) 

0c140006/0c0e0000 Karty wyjść przekaźnikowych 

Ostatnie cztery cyfry zawierają 
informację o rzeczywistym 
błędzie. 

Pozostałe kody błędów związane są 
z problemami z płytą główną procesora lub 
z oprogramowaniem. Aby uzyskać 
dokładną analizę problemu, należy 
skontaktować się z Alstom Grid podając 
jego szczegóły. 
 

4 

Przekaźnik wyświetla 
komunikat niezgodnych 
ustawień i prosi o przywrócenie 
ich wartości domyślnych. 

Testy uruchomieniowe wykryły wadliwe 
ustawienia przekaźnika, możliwe jest 
przywrócenie wartości domyślnych, aby 
dokończyć uruchamianie. Następnie, 
konieczne będzie  
ponowne zastosowanie ustawień dla 
danego zastosowania. 

5 
Przekaźnik restartuje się po 
uruchomieniu - wyświetlany jest 
kod błędu rejestru 

Błąd 0x0E080000 programowalnego 
schematu logiki spowodowany zbyt długim 
czasem wykonywania. Przywróć 
ustawienia domyślny, uruchamiając 

przekaźnik z wciśniętymi przyciskami  

oraz , potwierdź przywrócenie wartości 

domyślnych klawiszem . Jeżeli 
przekaźnik włączył się prawidłowo, należy 
sprawdzić sprzężenia zwrotne 
programowalnej logiki. 
Pozostałe kody błędów związane są 
z błędami programowymi płytki procesora 
głównego - należy skontaktować się 
z Alstom Grid. 

 

Tabela 3: Błąd autotestu uruchamiania 
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5. ZAPALENIE SIĘ DIODY ZGŁASZANIA STANU AWARII PODCZAS 
WŁĄCZENIA 

 

 
Test Sprawdzić Działanie 

 
1 

Przy pomocy menu przekaźnika, 
potwierdzić, czy parametr Próby 
odbiorczej/trybu testowego jest 
aktywny. 
W innym przypadku przejdź do 
testu 2. 

Jeżeli tryb ten został włączony, należy go 
wyłączyć oraz upewnić się, że dioda stanu 
awarii zgasła. 

 
2 

Wybierz i przejrzyj ostatni rejestr 
konserwacyjny z menu 
(w Oglądaj rejestry). 

Wyszukaj Błąd weryfikacji H/W, który 
wskazuje niezgodność pomiędzy numerem 
modelu przekaźnika a sprzętem. sprawdź 
"Dane kons.", które wskazują przyczynę 
powstania usterki, używając do tego celu 
pól bitowych: 
Znaczenie bitu 

0 
Pole „application type” („rodzaj aplikacji”) 
nie zgadza się z identyfikatorem 
oprogramowania 

1 
Pole „application ” („aplikacja”) w numerze 
modelu nie zgadza się z identyfikatorem 
oprogramowania 

2 
Pole „variant 1” („wariant 1”) w numerze 
modelu nie zgadza się z identyfikatorem 
oprogramowania 

3 
Pole „variant 2” („wariant 1”) w numerze 
modelu nie zgadza się z identyfikatorem 
oprogramowania 

4 
Pole „protocol ” („protokół”) w numerze 
modelu nie zgadza się z identyfikatorem 
oprogramowania 

5 
Pole „language ” („język”) w numerze 
modelu nie zgadza się z identyfikatorem 
oprogramowania 

6 

Pole „VT type” („typ przekładnika 
napięciowego”) w numerze modelu jest 
nieprawidłowe (zainstalowano przekładniki 
napięciowe 110V) 

7 

Pole „VT type” („typ przekładnika 
napięciowego”) w numerze modelu jest 
nieprawidłowe (zainstalowano przekładniki 
napięciowe 440V) 

8 

Pole „VT type” („typ przekładnika 
napięciowego”) w numerze modelu jest 
nieprawidłowe (nie zainstalowano 
przekładników napięciowych) 

 

Tabela 4: Świeci się dioda urządzenie niesprawne 
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6. KODY BŁĘDÓW PODCZAS EKSPLOATACJI 
 
Przekaźnik wykonuje ciągłe czynności samokontrolne, w razie wykrycia błędu wyświetlony 
zostanie komunikat błędu, zapisany zostanie rejestr konserwacyjny, a przekaźnik uruchomi 
się ponownie (po upływie 1,6 sekundy). Problem stały (np. wynikający z awarii sprzętowej) 
ogólnie zostanie wykryty podczas uruchamiania, po czym przekaźnik wyświetli kod błędu 
i wstrzyma pracę. Jeśli problem był natury przejściowej, przekaźnik powinien poprawnie 
uruchomić się ponownie i kontynuować pracę. Natura wykrytego błędu może być 
określona, poprzez ocenę zapisanych rejestrów konserwacyjnych. 
Występują również dwa przypadku, gdy rejestr konserwacyjny zostanie zapisany z powodu 
wykrytego błędu, podczas gdy przekaźnik nie zostanie ponownie uruchomiony. Są to 
błędy, wykryte z napięciem pomocniczym lub baterią litową. W tych przypadkach awaria 
jest wskazywana przez komunikat alarmowy, lecz przekaźnik będzie kontynuował pracę. 
Jeśli wykryto usterkę napięcia pomocniczego (poziom napięcia spadł poniżej wartości 
progowej), wówczas ustalany jest również sygnał schematu logicznego. Dzięki temu, 
schemat logiczny można dostosować specjalnie do tego rodzaju usterki (przykładowo, gdy 
wykorzystywany jest schemat blokowania). 

 
W przypadku awarii baterii możliwe jest zapobieganie generowaniu alarmu przez 
przekaźnik, używając ustawień w sekcji menu Data i czas. Ustawienie "Alarm baterii" 
może być ustawione na "Wyłączony", aby umożliwić pracę przekaźnika bez baterii, bez 
wyświetlania komunikatu alarmowego. 
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7. NIEPRAWIDŁOWE DZIAŁANIE PRZEKAŹNIKA PODCZAS TESTÓW 
 

7.1 Uszkodzenie zestyków wyjściowych 
 

Pozorne uszkodzenie zestyków wyjść przekaźnikowych może być spowodowane 
nieprawidłową konfiguracją. Należy wykonać poniższe testy, aby zidentyfikować 
prawdziwą przyczynę błędu. 

 
Uwaga:  Autotesty przekaźnika sprawdzają, czy cewka styku została 

zasilona, błąd zostanie wyświetlony, jeśli pojawi się awaria 
płytki wyjść przekaźnikowych. 

 

Test Kontrola Działanie 

1 
Czy świeci się dioda zgłaszania 
stanu awarii? 

Jeżeli ta dioda została zaświecona, 
przekaźnik może znajdować się w trybie 
testowym lub zabezpieczenie zostało 
wyłączone z powodu błędu weryfikacji 
sprzętowej (patrz Tabela 4). 

2 
Należy sprawdzić stan zestyku w 
sekcji menu zatytułowanej Odbiór. 

Jeżeli następuje zmiana odpowiednich 
bitów wskazujących na stan zestyku, 
należy przejść do testu 4; w przeciwnym 
razie należy przejść do testu 3. 

3 

Sprawdzić rejestr błędów lub 
zweryfikować przez port testowy, 
czy element zabezpieczający 
pracuje poprawnie. 

Jeżeli człon zabezpieczający nie działa, 
należy sprawdzić, czy test jest 
przeprowadzany prawidłowo. 
Jeśli człon zabezpieczający działa, 
konieczne będzie sprawdzenie logiki 
programowania, aby zapewnić, że 
przypisanie członu zabezpieczającego do 
styków jest poprawne. 

4 

Używając trybu 
odbiorczego/testowego, należy 
zastosować wzorzec testowy na 
stykach określonych wyjść 
przekaźnikowych i sprawdzić, czy 
działają (należy zwrócić uwagę na 
schemat poprawnych połączeń 
zewnętrznych). W tym celu może 
być wykorzystany tester ciągłości 
na tylnych elementach przekaźnika. 

Jeżeli wyjście przekaźnikowe działa, 
problem musi leżeć w zewnętrznym 
okablowaniu podłączonym do 
przekaźnika. Jeżeli wyjście 
przekaźnikowe nie działa, może to 
wskazywać na awarię styków wyjść 
przekaźnikowych (zwróć uwagę, iż 
autotesty sprawdzają, czy cewka 
przekaźnika została zasilona). 
Należy upewnić się, że rezystancja 
zamkniętych zestyków nie jest zbyt duża 
dla prawidłowego przeprowadzenia 
pomiaru testerem ciągłości. 

 

Tabela 5: Uszkodzenie zestyków wyjściowych 
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7.2 Uszkodzenie wejść izolowanych optycznie 

 
Izolowane optycznie wejścia zostały powiązane z wewnętrznymi sygnałami przekaźnika 
przy pomocy programowalnego schematu logicznego. Jeśli wejście nie jest 
rozpoznawane przez logikę schematu przekaźnika, opcja menu Testów 
odbiorczych/Statusu opto może być wykorzystana do sprawdzenia, przy problem wynika 
z samych wejść izolowanych optycznie lub od przypisania sygnału do funkcji logiki 
schematu. Jeśli wejście izolowane optycznie jest odczytywane poprawnie, konieczne jest 
sprawdzenie przypisania w logice programowania. 
Upewnij się, że napięcie znamionowe wejść opto zostało właściwie skonfigurowane, 
zgodnie ze stosowanym napięciem. Jeśli stan wejścia izolowanego optycznie nie jest 
właściwie odczytywany przez przekaźnik, należy sprawdzić stosowany sygnał. Sprawdź 
połączenia z wejściem izolowanym optycznie, przy pomocy właściwego schematu 
połączeń. Następnie, przy pomocy woltomierza, upewnij się, że 80% nastawy 
napięciowej opto jest obecne na zaciskach wejścia izolowanego optycznie w stanie 
zasilonym. Jeśli sygnał jest poprawnie przekazywany do przekaźnika, wówczas awaria 
może dotyczyć samej karty wejść. Zależnie od tego, które wejście izolowane optycznie 
uległo awarii, może być konieczna wymiana całego modułu wejść analogowych (nie ma 
możliwości wymiany samej płyty w module, bez rekalibracji przekaźnika) lub osobnej 
płyty opto. 

 
 
7.3 Nieprawidłowe sygnały analogowe 

 
Pomiary można skonfigurować z podziałem na stronę pierwotną i wtórną. Jeśli zachodzi 
podejrzenie, że wielkości analogowe, mierzone przez przekaźnik, nie są poprawne, 
wówczas możliwe jest wykorzystanie funkcji pomiarowej przekaźnika, w celu sprawdzenia 
natury problemu. Zmierzone wartości, wyświetlane przez przekaźnik, należy porównać 
z rzeczywistymi amplitudami na zaciskach przekaźnika. Upewnij się, że wykorzystywane są 
właściwe zaciski (w szczególności dla podwójnych wejść PP) oraz, że przekładnie PP i PN, 
ustawione w przekaźniku, są poprawne. Należy również użyć poprawnego przesunięcia 
fazowego 120 stopni, aby potwierdzić, że wejścia zostały właściwie podłączone. 

 
 
7.4 Rozwiązywanie problemów edytora PSL 

 
Jedna lub więcej spośród następujących sytuacji może uniemożliwiać otwarcie połączenia: 
 

 Adres przekaźnika jest nieprawidłowy (adres ten dla przedniego portu ma zawsze 

wartość 1). 

 Nieprawidłowe hasło. 

 Konfiguracja komunikacji jest nieprawidłowa (port COM, prędkość transmisji lub 

synchronizacja). 

 Wartości transakcji są nieodpowiednie dla przekaźnika lub danego typu połączenia. 

 Konfiguracja modemu jest nieodpowiednia. Przy używaniu modemu mogą być 

wymagane zmiany 

 Kabel połączeniowy jest niewłaściwie podłączony lub jest uszkodzony. Patrz 

konfiguracja połączeń w MiCOM S1. 

 Przełączniki na którymś z użytych konwerterów protokołu KITZ101/102 mogą być 

ustawione nieprawidłowo. 
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7.4.1 Rekonstrukcja schematu po odzyskaniu przekaźnika 

 
Mimo, że jest możliwy odczyt schematu z przekaźnika, funkcja jest dostępna, jako sposób 
odzyskania schematu w przypadku, gdy nie ma możliwości pozyskania pierwotnego pliku. 
Odzyskany schemat jest poprawny logicznie, lecz większość oryginalnej informacji 
graficznej zostaje utracona. Większość sygnałów jest przedstawionych w formie pionowych 
linii poprowadzonych w dół po lewej stronie obszaru roboczego. Połączenia są rysowane 
prostopadle, wykorzystując najkrótszą ścieżkę od A do B. 
Wszelkie zapisy dodane do oryginalnego schematu (tytuły, notki, itp.) są utracone. 
Czasami rodzaj bramki jest inny od oczekiwanej, np. 1-wejściowa bramka AND 
w schemacie pierwotnym, po wgraniu jest widoczna jako bramka OR. Programowalne 
bramki z wartością wejścia-do-wyzwalania wynoszącą 1 również wyświetlane są jako 
bramki OR 

 
 
7.4.2 Kontrola wersji kodu PSL 

Kod PSL zostaje zapisany z uwzględnieniem wersji, znacznika czasu oraz sumy kontrolnej 
CRC. W ten sposób można wzrokowo sprawdzić, czy wprowadzona została domyślna 
logika PSL, czy też pobrano nową aplikację. 
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8. PROCEDURA NAPRAWY ORAZ MODYFIKACJI 
 

Aby zwrócić urządzenie systemu automatyki, prosimy wykonać 5 następujących kroków: 
 
1. Pozyskaj Formularz uprawnienia do napraw i modyfikacji (RMA) 
 
Kopia RMA znajduje się na końcu tej sekcji. 
 
 Aby pozyskać wersję elektroniczną formularza RMA, prosimy o przejście do adresu 

URL: 
www.alstom.com/grid/productrepair 

 

2. Wypełnij formularz RMA 
 

Należy wypełnić wyłącznie pola oznaczone białym kolorem. 
Należy upewnić się, że wszystkie pola oznaczone literą (M) są wypełnione w następujący 
sposób: 
 model urządzenia, 

 nr modelu oraz nr seryjny, 

 opis usterki lub wymaganej modyfikacji (należy zamieścić konkretny opis), 

 wartość dla odprawy celnej (w przypadku, gdy produkt wymaga eksportu), 

 adres dostawy oraz dostarczenia faktury, 

 dane kontaktowe. 

 
3. Formularz RMA należy przesłać do lokalnego centrum obsługi klienta 
 
4. Z lokalnego centrum serwisowego należy pozyskać informacje, wymagane do 

przesłania produktu 
 

Lokalne centrum serwisowe zapewni wszelkie informacje: 

 informacja cenowa, 

 nr RMA 

 adres centrum serwisowego. 

Jeżeli jest to wymagane, akceptacja oferty cenowej musi być dostarczona przed 
przystąpieniem do kolejnego etapu. 

 
5. Produkt należy przesłać do centrum serwisowego. 
 

 Należy zaadresować przesyłkę na adres centrum serwisowego podany przez 

lokalne biuro obsługi. 

 Upewnij się, że wszystkie elementy są zabezpieczone odpowiednim opakowaniem: 

torbą antystatyczną oraz zabezpieczone pianką 

 Należy upewnić się, że do zwracanego urządzenia dołączono kopię faktury 

importowej. 

 Należy upewnić się, że do zwracanego urządzenia dołączono formularz RMA 

 Kopię faktury importowej oraz lotniczego list przewozowego należy przesłać 

faksem lub pocztą elektroniczną do lokalnego biura obsługi klienta. 

http://www.alstom.com/grid/productrepair


P14x/EN TS/Ee6 Rozwiązywanie problemów 
 
(TS) 12-12 MiCOM P141, P142, P143, P144 & P145 

 

 
 



Komunikacja z systemem SCADA P14x/EN SC/Ee6 
 

MiCOM P141, P142, P143, P144 & P145  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOMUNIKACJA Z SYSTEMEM 
SCADA 

 
 

 
 Data: 27 listopada 2009 r. 

Końcowe oznaczenie modelu: J 

Wersja oprogramowania: 43 

Schematy połączeń: 10P141/2/3/4/5xx 
(xx = 01 to 07) 



P14x/EN SC/Ee6 Komunikacja z systemem SCADA 
 
 MiCOM P141, P142, P143, P144 & P145 

 

 
 

 

 



Komunikacja z systemem SCADA P14x/EN SC/Ee6 
 

MiCOM P141, P142, P143, P144 & P145 (SC) 13-1 

 

 
 

SPIS TREŚCI 
 

(SC) 13- 

 

1. KOMUNIKACJA Z SYSTEMEM SCADA 5 

1.1 Wprowadzenie 5 

1.2 Informacje dot. portu tylnego i zalecenia odnośnie połączeń – protokoły 

EIA(RS)485 5 

1.2.1 Interfejs EIA(RS)485 tylnego portu komunikacyjnego 5 

1.2.1.1 Magistrala EIA(RS)485 5 

1.2.1.2 Zakończenie magistrali 5 

1.2.1.3 Połączenia i topologia magistrali 6 

1.2.1.4 Polaryzacja 6 

1.2.2 Komunikacja Courier 7 

1.2.3 Komunikacja MODBUS 9 

1.2.4 Komunikacja IEC60870-5 CS 103  11 

1.2.5 Komunikacja DNP3.0 12 

1.3 Przetwornik światłowodowy 13 

1.4 Drugi tylny port komunikacyjny (SK4) 14 

 

2. INTERFEJS COURIER 18 

2.1 Protokół Courier 18 

2.2 Wspierane zestawy poleceń 18 

2.3 Baza danych Courier przekaźnika 19 

2.4 Zmiany ustawień 19 

2.4.1 Tryb transferu ustawień  18 

2.5 Odczyt zdarzeń 18 

2.5.1 Automatyczny odczyt zdarzeń 20 

2.5.2 Rodzaje zdarzeń 20 

2.5.3 Format zdarzeń  21 

2.5.4 Ręczne odczytywanie rejestrów zdarzeń 21 

2.6 Odczyt rejestru zakłóceń 21 

2.7 Ustawienia logiki PSL 22 

 

3. INTERFEJS MODBUS 23 

3.1 Łącze komunikacyjne 23 

3.2 Funkcje MODBUS 23 



P14x/EN SC/Ee6 Komunikacja z systemem SCADA 
 
(SC) 13-2 MiCOM P141, P142, P143, P144 & P145 

 

 
3.3 Kody reakcji 24 

3.4 Przypisanie rejestru 24 

3.5 Odczyt zdarzeń  22 

3.5.1 Wybór ręczny 25 

3.5.2 Odczyt automatyczny 25 

3.5.3 Dane rejestru 25 

3.6 Odczyt rejestru zakłóceń 26 

3.6.1 Mechanizm odczytu 26 

3.6.1.1 Rejestry interfejsu 27 

3.6.2 Procedura odczytu 29 

3.6.2.1 Ręczna procedura odczytu 29 

3.6.2.2 Automatyczna procedura odczytu 30 

3.6.2.3 Automatyczna procedura odczytu - opcja 1 30 

3.6.2.4 Automatyczna procedura odczytu - opcja 2 31 

3.6.3 Odczyt danych zakłóceń 32 

3.7 Zmiany ustawień 34 

3.7.1 Ochrona hasłem 34 

3.7.2 Ustawienia kontroli i obsługi 34 

3.7.3 Ustawienia rejestratora zabezpieczeń i zakłóceń  35 

3.8 Format daty i czasu (typ danych G12) 35 

3.9 Formaty danych pomiarowych mocy i energii (G29 i G125) 36 

3.9.1 Dane typu G29 37 

3.9.2 Dane typu G125 38 

 

4. INTERFEJS IEC60870-5-103 39 

4.1 Połączenie fizyczne oraz warstwa łącza 39 

4.2 Uruchomienie 39 

4.3 Synchronizacja czasowa 39 

4.4 Zdarzenia spontaniczne 40 

4.5 Odpytywanie ogólne 40 

4.6 Pomiary cykliczne 40 

4.7 Polecenia 40 

4.8 Tryb testowy 40 

4.9 Rejestr zakłóceń 40 

4.10 Blokowanie kierunku monitorowania 41 

 

5. INTERFEJS DNP3.0 42 

5.1 Protokół DNP3.0 42 



Komunikacja z systemem SCADA P14x/EN SC/Ee6 
 

MiCOM P141, P142, P143, P144 & P145 (SC) 13-3 

 

 
5.2 Ustawienia menu DNP3.0 42 

5.3 Obiekt 1 wejścia binarne 43 

5.4 Obiekt 10 wyjścia binarne 43 

5.5 Obiekt 20 liczniki binarne 45 

5.6 Obiekt 30 wejście analogowe 45 

5.7 Obiekt 40 wyjście analogowe 45 

5.8 Konfiguracja protokołu DNP3.0 za pośrednictwem oprogramowania MiCOM S1 

Studio 45 

 

6. INTERFEJS ETHERNET IEC 61850 47 

6.1 Wprowadzenie 47 

6.2 Czym jest EN 61850? 47 

6.2.1 Interoperacyjność 47 

6.2.2 Model danych 48 

6.3 IEC 61850 w przekaźnikach MiCOM 49 

6.3.1 Możliwości 49 

6.3.2 Konfiguracja IEC 61850 51 

6.3.2.1 Banki konfiguracji 52 

6.3.2.2 Połączenia sieciowe 52 

6.4 Model danych przekaźników MiCOM 53 

6.5 Usługi komunikacyjne przekaźników MiCOM  53 

6.6 Komunikacja peer-to-peer (GSE) 53 

6.6.1 Zakres 53 

6.6.2 Konfiguracja IEC 61850 GOOSE 54 

6.7 Funkcjonalność Ethernet 54 

6.7.1 Rozłączanie Ethernet 54 

6.7.2 Utrata zasilania 54 

 
 

 

7. POŁĄCZENIE PORTU SK5 55 
  



P14x/EN SC/Ee6 Komunikacja z systemem SCADA 
 
(SC) 13-4 MiCOM P141, P142, P143, P144 & P145 

 

 

RYSUNKI  
 

Rysunek 1 Układy połączenia magistrali EIA(RS)485 7 

Rysunek 2 Układy połączenia komunikacji zdalnej 8 

Rysunek 3 Zastosowanie drugiego tylnego portu K-Bus 16 

Rysunek 4 Przykład drugiego tylnego portu EIA(RS)485 16 

Rysunek 5 Przykład drugiego tylnego portu EIA(RS)232 17 

Rysunek 6 Ręczny wybór zapisu zakłócenia 29 

Rysunek 7 Automatyczny wybór zapisu zakłócenia - metoda 1 30 

Rysunek 8  Automatyczny wybór zapisu zakłócenia - metoda 2 31 

Rysunek 9 Wyodrębnianie pliku konfiguracyjnego COMTRADE 32 

Rysunek 10 Wyodrębnianie pliku danych binarnych COMTRADE 33 

Rysunek 11 Zachowanie wejść sterujących 44 

Rysunek 12 Warstwy modelu danych w standardzie IEC61850 48 

 

 

 
  



Komunikacja z systemem SCADA P14x/EN SC/Ee6 
 

MiCOM P141, P142, P143, P144 & P145 (SC) 13-5 

 

 
 

 

1. KOMUNIKACJA Z SYSTEMEM SCADA 
 

1.1 Wprowadzenie 
 
Niniejsza sekcja opisuje interfejsy zdalnej komunikacji przekaźnika MiCOM. Przekaźnik 
daje możliwość wyboru jednego z pięciu protokołów poprzez tylny interfejs komunikacyjny, 
co jest określane przez numer modelu podczas zamawiania. Jest to dodatkiem do 
przedniego interfejsu komunikacji szeregowej i drugiego tylnego portu komunikacyjnego, 
który wspiera wyłącznie protokół Courier. 
Tylny interfejs EIA(RS)485 jest izolowany i nadaje się do stałego połączenia, niezależnie 
od wybranego protokołu. Zaletą tego rodzaju połączenia jest możliwość utworzenia 
połączenia łańcuchowego do 32 przekaźników, przy pomocy połączenia elektrycznego 
skrętki prostej. 
Należy mieć na uwadze, że opis zawarty w tej sekcji nie służy do pełnego, szczegółowego 
opisu samego protokołu. Należy odwołać się do odpowiedniej dokumentacji dotyczącej 
protokołu. Niniejsza sekcja służy opisowi szczególnych zastosowań protokołu 
w przekaźniku. 

 
1.2 Informacje dot. portu tylnego i zalecenia odnośnie połączeń - protokoły EIA(RS)485 

 
1.2.1 Interfejs EIA(RS)485 tylnego portu komunikacyjnego 

 
Tylny port komunikacyjny EIA(RS)485 posiada 3-zaciskowe złącze śrubowe, umieszczone 
z tyłu przekaźnika. Szczegóły, dotyczące podłączania zacisków, znajdują się w sekcji 
P14x/EN IN. Tylny port umożliwia komunikację szeregową K-Bus/EIA(RS)485 i jest 
przeznaczony do trwałego połączenia z centrum zdalnego sterowania. Z trzech połączeń, 
dwa służą podłączeniu sygnału, a ostatnie jest przeznaczone dla ekranowania przewodu. 
Po wybraniu opcji K-Bus dla portu tylnego, dwa połączenia sygnałowe nie są wrażliwe na 
polaryzację, jednak dla MODBUS, IEC60870-5-103 oraz DNP3.0 należy zwrócić uwagę, na 
zapewnienie właściwej polaryzacji. 
Protokół, obsługiwany przez przekaźnik, jest wskazywany w menu przekaźnika, 
w kolumnie "Komunikacja". Używając klawiatury i ekranu LCD, należy najpierw sprawdzić, 
czy komórka "Ustawienia kom." w kolumnie "Konfiguracja" jest ustawiona na "Widoczna", 
a następnie przejść do kolumny "Komunikacja". Pierwsza komórka w kolumnie 
przedstawia protokół komunikacyjny, wykorzystywany przez tylny port. 

 
1.2.1.1 Magistrala EIA(RS)485 

 
Połączenie dwuprzewodowe EIA(RS)485 zapewnia półdupleksowe, w pełni izolowane 
połączenie szeregowe z przekaźnikiem. Połączenie jest polaryzowane, w związku z czym 
schemat połączenia produktu wskazuje polaryzację zacisków połączeniowych i należy 
mieć na uwadze, że nie jest jasno określone, który zacisk odpowiada danej polaryzacji. 
Jeśli urządzenie nadrzędne nie jest w stanie skomunikować się z produktem a parametry 
komunikacyjne odpowiadają sobie, istnieje możliwość, że zostały zamienione przewody 
połączenia dwuprzewodowego. 

 
1.2.1.2 Zakończenie magistrali 

 
Magistrala EIA(RS)485 musi posiadać rezystory zakończeniowe 120Ω (Ohm) ½ Watt'a, 
zainstalowane na obu końcach przewodów sygnałowych - patrz Rysunek 1. Niektóre 
urządzenia mogą zapewnić terminację magistrali przy pomocy różnych połączeń lub 
układów konfiguracji, gdzie nie będą wymagane osobne elementy zewnętrzne. Jednak ten 
produkt nie zapewnia takiej funkcji, więc jeśli znajduje się na końcu magistrali, wymagany 
będzie zewnętrzny rezystor końcowy.  
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1.2.1.3 Połączenia i topologia magistrali 

 
Standard EIA(RS)485 wymaga, aby każde urządzenie było połączone bezpośrednio do 
kabla magistrali komunikacyjnej. Odgałęzienia są stanowczo zabronione, podobnie jak 
topologia gwiazdy. Topologie magistrali zapętlonej nie są częścią standardu EIA(RS)485 
i są przez niego zabronione. 
Zaleca się stosowanie ekranowanych przewodów 2-żyłowych. Specyfikacja kabla 
uzależniona jest od aplikacji, chociaż kabel wielożyłowy (0,5mm)2 zwykle nadaje się do 
tego zastosowania. Całkowita długość przewodu nie może przekraczać 1000 m. Ekran 
musi mieć zapewnioną ciągłość i być podłączony do uziemienia na jednym końcu, 
standardowo przy punkcie połączenia master. Istotne jest, aby unikać  
prądów cyrkulacji, w szczególności gdy przewód biegnie pomiędzy budynkami, ze 
względów bezpieczeństwa i zakłóceń. 
Niniejszy produkt nie zapewnia podłączenia żyły uziemienia. Jeśli żyła uziemienia jest 
obecna w przewodzie magistrali, należy ją ignorować, jednak musi ona mieć zapewnioną 
ciągłość, w celu zapewnienia korzyści dla pozostałych urządzeń, podłączonych do 
magistrali. W żadnym miejscu żyła uziemienia nie może być połączona z ekranem lub 
obudową produktów. Zarówno z przyczyn bezpieczeństwa jak i ograniczania szumów. 

 
1.2.1.4 Polaryzacja 

 
Może się okazać, że niezbędna jest polaryzacja przewodów sygnałowych, aby uniknąć 
zakłócenia typu jabber. Zakłócenie typu jabber pojawia się wtedy, gdy poziom sygnału na 
szynie jest w stanie pośrednim, a więc nie dochodzi do bezpośredniego przesyłu sygnału 
przez magistralę. Może się tak zdarzyć, gdy wszystkie urządzenia podrzędne (slave) są 
w trybie odbioru danych a urządzenie główne wolno przechodzi z trybu odbioru danych 
na tryb przesyłania danych. Przyczyną może być wysoki stan impedancji urządzenia 
nadrzędnego oczekującego w trybie odbioru danych na pojawienie się danych, które 
mogłyby zostać przesłane. Zakłócenie typu jabber powoduje, że urządzenie/urządzenia 
docelowe nie otrzyma pierwszych bitów pierwszego znaku pakietu danych - w wyniku 
czego urządzenie podrzędne odrzuca komunikat i nie odpowiada. Konsekwencje są 
następujące: wydłużony czas odpowiedzi (z powodu ponawiania prób), wzrost liczby 
komunikatów o błędzie, przerwy w komunikacji lub w nawet brak komunikacji. 
Polaryzacja wymaga, aby linie sygnałowe były podciągnięte do określonego poziomu 
napięcia, ok. 1V. Powinien być wyłącznie jeden punkt polaryzacji w magistrali, który 
najlepiej, by znajdował się w punkcie połączenia master. Źródło DC używane do 
polaryzacji musi być wolne i zabezpieczone od zakłóceń, które w innym przypadku mogą 
przedostać się do sygnału. 
 

Uwaga: Niektóre urządzenia (opcjonalnie) zapewniają napięcie 
polaryzacji magistrali, dzięki czemu nie ma konieczności 
stosowania podzespołów zewnętrznych. 
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Rysunek 1 Układy połączenia magistrali EIA(RS)485 
 
Możliwe jest wykorzystanie wyjścia napięcia pomocniczego (48V DC) urządzenia do 
spolaryzowania magistrali za pomocą rezystora polaryzującego 2.2kΩ (½W) zamiast 
rezystorów 180 Ω przedstawionych na powyższym schemacie. 

 
Uwaga: Zastosowanie mają następujące ostrzeżenia: 

 

 Jest niezwykle istotne, aby zainstalowane zostały rezystory terminujące 120 Ω. Ich brak 
będzie skutkował nadmiernym napięciem polaryzacji, które może uszkodzić urządzenia 
podłączone do magistrali. 

 Ponieważ napięcie pomocnicze jest o wiele wyższe niż wymagane, Alstom Grid nie 
może przyjąć odpowiedzialności za uszkodzenia podłączonego do sieci urządzenia, 
wynikające z niewłaściwego zastosowania tego napięcia. 

 Napięcie pomocnicze nie może być wykorzystywane do innych celów, jak np.: zasilanie 
wejść logiki, gdyż zakłócenia mogą przedostać się do sieci komunikacyjnej. 

 
 
1.2.2 Komunikacja Courier 

 
Courier pracuje na zasadzie master/slave, gdzie elementy slave zawierają informacje 
w formie bazy danych i odpowiadają informacją z bazy danych, po wysłaniu żądania 
przez element master. 
Przekaźnik jest elementem slave, który jest przeznaczony do wykorzystywania 
z elementem master Courier, takim jak MiCOM S1 Studio, MiCOM S10, PAS&T lub 
system SCADA. 
W celu użycia tylnego portu do komunikacji ze stacją master PC przy pomocy Courier, 
wymagany jest konwerter protokołu KITZ K-Bus do EIA(RS)232. Element ten jest 
dostępny w Alstom Grid. Typowy układ połączeń jest widoczny na Rysunku 2. 
Szczegółowe informacje na temat innych możliwych układów połączeń znajdują się w 
podręczniku oprogramowania stacji master Courier oraz w podręczniku konwertera 
protokołu KITZ. Każde połączenie do gniazda skrętki K-Bus może mieć do 1000 m 
długości i mieć podłączonych do 32 przekaźników. 
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Rysunek 2 Układy połączenia komunikacji zdalnej 

 
Po wykonaniu fizycznego połączenia do przekaźnika, należy skonfigurować jego 
ustawienia komunikacyjne. Do tego celu należy wykorzystać klawiaturę lub interfejs 
użytkownika LCD. Używając menu przekaźnika, należy najpierw sprawdzić, czy komórka 
"Ustawienia kom." w kolumnie "Konfiguracja" jest ustawiona na "Widoczna", 
a następnie przejść do kolumny "Komunikacja". Wyłącznie dwa ustawienia mają 
zastosowanie dla tylnego portu korzystającego z Courier, adres przekaźnika oraz licznik 
czasu nieaktywności. Komunikacja synchroniczna odbywa się ze stałą prędkością 
64kbits/s. 
 
Przejdź w dół kolumny "Komunikacja" z nagłówka do pierwszej kolumny, wskazującej 
protokół komunikacyjny: 

 

 
 

Kolejna komórka określa adres przekaźnika: 
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Ponieważ do jednego gniazda K-bus może być podłączonych do 32 przekaźników, jak 
pokazano na Rysunku 2, dlatego też istotne jest, by każdy przekaźnik miał swój unikalny 
adres, tak by komunikaty ze sterującej stacji nadrzędnej trafiały tylko do jednego, 
określonego przekaźnika. Courier wykorzystuje liczby całkowite od 0 do 254 jako adres 
przekaźnika, który jest określany w tej komórce. Ważnym jest, by nie było dwóch 
przekaźników o tym samym adresie. Adres Courier używany jest przez stację nadrzędną 
do komunikowania się z przekaźnikiem. Domyślna wartość adresu zdalnego to 255 i musi 
być ona zmieniona na wartość z zakresu od 1 do 254 przed rozpoczęciem użytkowania. 
Kolejna komórka określa licznik czasu nieaktywności: 
 

 

 
Timer bezczynności określa po jakim czasie przekaźnik nie odbierający żadnych 
komunikatów na tylnym porcie przejdzie do swojego stanu domyślnego, a więc również 
unieważni wszelkie wprowadzone hasła dostępowe. Czas ten dla tylnego portu można 
ustawić na 1-30 minut. 

 
Uwaga: Ustawienia zabezpieczeń i rejestratora zakłóceń, modyfikowane 

przy pomocy edytora on-line, takiego jak PAS&T, muszą być 
potwierdzone wpisem do komórki "Zapisz zmiany" w kolumnie 
"Konfiguracja". Edytory off-line, jak np MiCOM S1 Studio nie 
wymagają tej operacji do tego, by wprowadzone zmiany zostały 
uwzględnione. 

 
 

1.2.3 Komunikacja MODBUS 
 

MODBUS to protokół komunikacyjny master/slave, który może być używany do 
sterowania sieciowego. W sposób podobny do Courier, system działa przez inicjację 
wszelkich czynności w urządzeniu master, a urządzenia slave (przekaźniki) odpowiadają, 
przez dostarczenie żądanych danych lub podejmowanie żądanych czynności. 
Komunikacja MODBUS jest realizowana poprzez połączenie skrętką parowaną 
EIA(RS)485 do portu tylnego i może być realizowana na odległość 1000 m przy 
maksymalnie 32 urządzeniach slave. 
Aby wykorzystywać tylny port do komunikacji MODBUS, należy skonfigurować jego 
ustawienia komunikacyjne. Do tego celu należy wykorzystać klawiaturę lub interfejs 
użytkownika LCD. Używając menu przekaźnika, należy najpierw sprawdzić, czy komórka 
"Ustawienia kom." w kolumnie "Konfiguracja" jest ustawiona na "Widoczna", 
a następnie przejść do kolumny "Komunikacja". Cztery ustawienia, opisane poniżej, 
dotyczą portu tylnego korzystającego z MODBUS. Przejdź w dół kolumny "Komunikacja" 
z nagłówka do pierwszej kolumny, wskazującej protokół komunikacyjny: 

 

 

 
Kolejna komórka określa adres MODBUS przekaźnika: 
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Do jednego gniazda MODBUS może być podłączonych do 32 przekaźników, dlatego też 
istotne jest, by każdy przekaźnik miał swój unikalny adres, tak by komunikaty ze sterującej 
stacji nadrzędnej trafiały tylko do jednego, określonego przekaźnika. MODBUS do 
adresowania przekaźników wykorzystuje liczby całkowite w zakresie od 1 do 247. Ważnym 
jest, by nie było dwóch przekaźników o tym samym adresie MODBUS. Adres MODBUS 
używany jest przez stację nadrzędną do komunikowania się z przekaźnikiem. 
Kolejna komórka określa licznik czasu nieaktywności: 
 

 

 
Timer bezczynności określa po jakim czasie przekaźnik nie odbierający żadnych 
komunikatów na tylnym porcie przejdzie do swojego stanu domyślnego, a więc również 
unieważni wszelkie wprowadzone hasła dostępowe. Czas ten dla tylnego portu można 
ustawić na 1-30 minut. 
Kolejna komórka określa wykorzystywaną prędkość transmisji: 
 

 
 

 
Komunikacja MODBUS jest asynchroniczna. Na urządzeniu IED można ustawić trzy 
prędkości transmisji: ‘9600 bits/s’, ‘19200 bits/s’ oraz ‘38400 bits/s’. Należy upewnić się, 
że prędkość transmisji ustawiona na przekaźniku jest taka sama jak ta ustawiona na stacji 
nadrzędnej MODBUS. 
Komórka ta określa format parzystości zastosowany w ramkach danych.  
 

 
 

Parzystość może być ustawiona na None (żadna), Odd (nieparzysta) lub Even (parzysta). 
Należy upewnić się, że parzystość ustawiona na przekaźniku jest taka sama jak ta 
ustawiona na stacji nadrzędnej MODBUS. 
Komórka ta określa format czasu IEC, zastosowany w ramkach danych. 

 

 

 
Czas IEC MODBUS może być ustawiony jako "Standardowy" lub "Odwrócony". Całkowite 
wyjaśnienie znajduje się w bazie danych menu przekaźnika (P14x/EN MD), dane typu G12. 
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1.2.4 Komunikacja IEC60870-5 CS 103 

 
Specyfikacja IEC60870-5-103: Systemy i urządzenia zdalnego sterowania, Część 5 ustęp 
103: Protokoły transmisji definiuje zastosowanie norm od IEC 60870-5-1 do IEC 60870-5-5, 
które odnoszą się do komunikacji z urządzeniami zabezpieczającymi. Standardowa 
konfiguracja protokołu IEC60870-5-103 wykorzystuje połączenie skrętką parowaną 
EIA(RS)485 na odległość do 1000 m. Przekaźnik pełni w systemie rolę urządzenia 
podrzędnego (slave), które odpowiada na polecenia przesyłane ze stacji nadrzędnej 
(master). 

 
Aby wykorzystywać tylny port do komunikacji IEC60870-5-103, należy skonfigurować jego 
ustawienia komunikacyjne. Do tego celu należy wykorzystać klawiaturę lub interfejs 
użytkownika LCD. Używając menu przekaźnika, należy najpierw sprawdzić, czy komórka 
"Ustawienia kom." w kolumnie "Konfiguracja" jest ustawiona na "Widoczna", a następnie 
przejść do kolumny "Komunikacja". Cztery ustawienia, opisane poniżej, dotyczą portu 
tylnego korzystającego z IEC60870-5-103. Przejdź w dół kolumny "Komunikacja" 
z nagłówka do pierwszej kolumny, wskazującej protokół komunikacyjny: 
 

 

 
Kolejna komórka określa adres IEC60870-5-103 przekaźnika: 
 

 

 
Do jednego gniazda IEC60870-5-103 może być podłączonych do 32 przekaźników, dlatego 
też istotne jest, by każdy przekaźnik miał swój unikalny adres, tak by komunikaty ze 
sterującej stacji nadrzędnej trafiały tylko do jednego, określonego przekaźnika. IEC60870-
5-103 do adresowania przekaźników wykorzystuje liczby całkowite w zakresie od 0 do 254. 
Ważnym jest, by nie było dwóch przekaźników o tym samym adresie IEC60870-5-103. 
Adres IEC60870-5-103 używany jest przez stację nadrzędną do komunikowania się 
z przekaźnikiem. 
Kolejna komórka określa wykorzystywaną prędkość transmisji: 
 

 
 
Komunikacja IEC60870-5-103 jest asynchroniczna. Na urządzeniu IED można ustawić dwie 
prędkości transmisji: ‘9600 bits/s’ oraz ‘19200 bits/s’. Należy upewnić się, że prędkość 
transmisji ustawiona na przekaźniku jest taka sama jak ta ustawiona na stacji nadrzędnej 
IEC60870-5-103. 
Kolejna komórka od góry definiuje okres pomiędzy kolejnymi pomiarami IEC60870-5-103. 
 

 

 
Protokół IEC 60870-5-103 umożliwia, by przekaźnik przesyłał pomiary w określonych 
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odstępach czasu. Interwał pomiędzy pomiarami jest definiowany w tej komórce i może być 
ustawiony w zakresie od 1 do 60 sekund. 
Poniższa komórka nie jest obecnie wykorzystywana, lecz jest dostępna na przyszłe 
potrzeby 
 

Kolejna komórka może zostać wykorzystana do blokowania monitorowania lub komend: 
 

 
 

Z tą komórką powiązane są trzy parametry: 
 

 
 

 Disabled (wyłączone) - nie wybrano żadnego blokowania. 
 

 Monitor Blocking (blokowanie monitorowania) - Gdy sygnał DDB blokowania 
monitorowania jest wysoki, czy to na wejściu optycznym czy też 
sterowniczym, odczyt informacji statusowych i zapisów zakłóceń 
nie jest dopuszczony. W tym trybie przekaźnik zwraca 
komunikat "Zakończenie odpytywania ogólnego" do stacji 
nadrzędnej. 

 
 Blokowanie poleceń - Gdy sygnał DDB blokowania monitorowania jest wysoki, czy to 

na wejściu optycznym czy też sterowniczym, wszystkie komendy 
zdalne będą ignorowane (tj. wyzwolenie/zamknięcie wyłącznika, 
zmiana grupy ustawień itp.). W tym trybie przekaźnik zwraca 
komunikat „nieudane zatwierdzenie komendy do wykonania" 
do stacji nadrzędnej. 

 

1.2.5 Komunikacja DNP3.0 
 
Protokół DNP 3.0 jest definiowany i zarządzany przez grupę użytkowników DNP. 
Informacje na temat grup użytkowników, specyfikacji protokołu i ogólne informacje o DNP 
3.0 znajdują się na stronie internetowej: www.dnp.org 
 
Przekaźnik jest urządzeniem podrzędnym DNP 3.0 i obsługuje poziom podgrupy 2 
protokołu oraz kilka dodatkowych funkcji z poziomu 3. Komunikacja DNP 3.0 jest 
realizowana poprzez połączenie skrętką parowaną EIA(RS)485 do portu tylnego i może być 
realizowana na odległość 1000 m przy maksymalnie 32 urządzeniach slave. 
 
Aby wykorzystywać tylny port do komunikacji DNP 3.0, należy skonfigurować jego 
ustawienia komunikacyjne. Do tego celu należy wykorzystać klawiaturę lub interfejs 
użytkownika LCD. Używając menu przekaźnika, należy najpierw sprawdzić, czy komórka 
"Ustawienia kom." w kolumnie "Konfiguracja" jest ustawiona na "Widoczna", a następnie 
przejść do kolumny "Komunikacja". Cztery ustawienia, opisane poniżej, dotyczą portu 
tylnego korzystającego z DNP 3.0. Przejdź w dół kolumny "Komunikacja" z nagłówka do 
pierwszej kolumny, wskazującej protokół komunikacyjny: 
 

http://www.dnp.org/
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Kolejna komórka określa adres DNP 3.0 przekaźnika: 
 

 
Do jednego gniazda DNP 3.0 może być podłączonych do 32 przekaźników, dlatego też 
istotne jest, by każdy przekaźnik miał swój unikalny adres, tak by komunikaty ze sterującej 
stacji nadrzędnej trafiały tylko do jednego, określonego przekaźnika. DNP3.0 do 
adresowania przekaźnika wykorzystuje liczby całkowite w zakresie od 1 do 65519. Ważnym 
jest, by nie było dwóch przekaźników o tym samym adresie DNP 3.0.  
Adres DNP 3.0 używany jest przez stację nadrzędną do komunikowania się 
z przekaźnikiem. Kolejna komórka określa wykorzystywaną prędkość transmisji: 
 

 
 

Komunikacja DNP 3.0 jest asynchroniczna. Przekaźnik umożliwia ustawienie sześciu 
prędkości transmisji: ‘1200bits/s’, ‘2400bits/s’, ‘4800bits/s’, ’9600bits/s’, ‘19200bits/s’ 
oraz ‘38400bits/s’. Należy upewnić się, że prędkość transmisji ustawiona na przekaźniku 
jest taka sama jak ta ustawiona na stacji nadrzędnej DNP 3.0. 

 
Kolejna komórka w kolumnie określa format parzystości zastosowany w ramkach danych. 
 

 
 
Parzystość może być ustawiona na None (żadna), Odd (nieparzysta) lub Even 
(parzysta). Należy upewnić się, że parzystość ustawiona na przekaźniku jest taka sama 
jak ta ustawiona na stacji nadrzędnej DNP 3.0. 
Kolejna komórka w kolumnie za prośbę o synchronizację czasu wysyłaną przez 
przekaźnik do stacji nadrzędnej. 
 

 
 
Synchronizacja czasu może być włączona lub wyłączona. Gdy włączona pozwala na 
synchronizację czasu z nadrzędnym urządzeniem po protokole DNP3.0. 
 

1.3 Przetwornik światłowodowy 
 
W produkcie udostępniono opcjonalną kartę światłowodową. Konwertuje ona protokoły 
EIA(RS)485 na wyjścia światłowodowe. Karta komunikacyjna może być wykorzystywana 
z Courier, MODBUS, IEC60870-5-103 oraz DNP3.0, dodane są poniższe ustawienia 
w kolumnie komunikacji. 
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Określa medium fizyczne, wykorzystywane do komunikacji: 
 

 
 
Domyślne ustawienie to połączenie elektryczne EIA(RS)485. Jeśli do przekaźnika są 
podłączone złączki światłowodowe, możliwa jest zmiana ustawienia na "Światłowód". Ta 
komórka jest dostępna również, gdy zastosowany jest drugi tylny port kom. lub karta 
Ethernet, ponieważ wykluczają się one ze złączkami światłowodowymi i zajmują to samo 
położenie fizyczne. 
 

1.4 Drugi tylny port komunikacyjny (SK4) 
 
Przekaźniki wykorzystujące protokół Courier, MODBUS, IEC60870-5-103 lub DNP3 
w pierwszym tylnym porcie komunikacyjnym posiadają opcjonalny drugi port, prowadzący 
komunikację w języku Courier. Może on być podłączany z użyciem jednego z trzech 
rodzajów łączy fizycznych: skrętki komputerowej K-Bus (niewrażliwej na zmiany 
biegunowości), skrętki komputerowej zgodnej z EIA(RS)485 (wrażliwej na zmiany 
biegunowości połączenia) lub skrętki EIA(RS)232. 
 
Ustawienia tego portu znajdują się bezpośrednio pod tymi dla pierwszego portu, 
opisanymi w poprzednich sekcjach P14x/EN IT. Przejdź w dół ustawień, do momentu 
wyświetlenia następującego podnagłówka. 
 

 
 
Kolejna komórka wskazuje język, przypisany do Courier dla RP2. 
 

 
 

 

Kolejna komórka wskazuje stan sprzętu, np.   
 

 
 

 
Kolejna komórka umożliwia wybór konfiguracji portu. 
 

 
 
Port może być skonfigurowany dla EIA(RS)232, EIA(RS)485 lub K-Bus. 
Dla EIA(RS)232 oraz EIA(RS)485 kolejna komórka określa tryb komunikacyjny. 
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Do wyboru jest IEC60870 FT1.2 dla typowych modemów 11-bitowych lub 10 bitowych, 
bez bitu parzystości. 
Kolejna komórka określa adres portu kom. 
 

 
 
Ponieważ do jednego gniazda K-bus może być podłączonych do 32 przekaźników, jak 
pokazano na Rysunku 2, dlatego też istotne jest, by każdy przekaźnik miał swój unikalny 
adres, tak by komunikaty ze sterującej stacji nadrzędnej trafiały tylko do jednego, 
określonego przekaźnika. Courier wykorzystuje liczby całkowite od 0 do 254 jako adres 
przekaźnika, który jest określany w tej komórce. Ważnym jest, by nie było dwóch 
przekaźników o tym samym adresie. Adres Courier używany jest przez stację nadrzędną 
do komunikowania się z przekaźnikiem. Domyślna wartość wynosi 255 i musi być ona 
zmieniona na wartość z zakresu od 0 do 254 przed rozpoczęciem użytkowania. 
Kolejna komórka określa licznik czasu nieaktywności. 
 

 
 
Timer bezczynności określa po jakim czasie przekaźnik nie odbierający żadnych 
komunikatów na tylnym porcie przejdzie do swojego stanu domyślnego, a więc również 
unieważni wszelkie wprowadzone hasła dostępowe. Czas ten dla tylnego portu można 
ustawić na 1-30 minut. 
Dla EIA(RS)232 oraz EIA(RS)485 kolejna komórka określa prędkość transmisji. Dla K-
Bus prędkość transmisji jest stała i wynosi 64kbit/sek. pomiędzy przekaźnikiem, 
a interfejsem KITZ na końcu gałęzi przekaźnika. 
 

 
 

Komunikacja Courier jest asynchroniczna. Na urządzeniu IED można ustawić trzy 
prędkości transmisji: ‘9600 bits/s’, ‘19200 bits/s’ oraz ‘38400 bits/s’. 
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Rysunek 3 Zastosowanie drugiego tylnego portu K-Bus 
 

 
 

Rysunek 4 Przykład drugiego tylnego portu EIA(RS)485 
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Rysunek 5 Przykład drugiego tylnego portu EIA(RS)232 
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2. INTERFEJS COURIER 
 

2.1 Protokół Courier 
 
K-Bus opiera się na poziomach napięć EIA(RS)485 z synchronicznym, kodowanym 
przesyłaniem sygnałów HDLC FM0 i z własnym formatem ramki. Połączenie skrętki 
parowanej K-Bus nie jest polaryzowane, podczas gdy interfejsy EIA(RS)485 oraz 
EIA(RS)232 są polaryzowane. 
Interfejs EIA(RS)232 wykorzystuje format ramki IEC60870-5 FT1.2. 
Przekaźnik obsługuje połączenie IEC60870-5 FT1.2 na przednim porcie. Port ten jest 
wykorzystywany do nawiązywania tymczasowego lokalnego połączenia i nie jest 
przewidziany do ustanowienia połączenia stałego. Interfejs wykorzystuje stałą prędkość 
transmisji, ramkę 11 bitową oraz stały adres urządzenia. 
Interfejs tylny zapewnia stałe połączenie dla transmisji K-Bus, dzięki czemu zapewnione 
jest połączenie wielopunktowe. Należy zauważyć, że pomimo, iż K-Bus opiera się na 
poziomach napięć EIA(RS)485, jest to protokół synchroniczny HDLC, wykorzystujący 
kodowanie FM0. Nie jest możliwe wykorzystywanie standardowego konwertera 
EIA(RS)232 na EIA(RS)485 w celu przetworzenia ramek IEC60870-5 FT1.2 na K-Bus. 
Nie jest również możliwe podłączenie K-Bus do portu komputera EIA(RS)485. Do tego 
celu należy użyć konwerter protokołu, taki jak KITZ101. 
Alternatywnie dla połączeń bezpośrednich, możliwe jest wykorzystanie karty przetwornika 
światłowodowego do konwersji tylnego portu EIA(RS)485 na port światłowodowy (ST). 
Więcej informacji znajduje się w rozdziale 1.3. 

 
2.2 Wspierane zestawy poleceń 

 
Przekaźnik obsługuje następujące polecenia Courier: Warstwa protokołu 

Kasuj połączenie zdalne 

Odpytywanie Status odpytywania 

Bufor* 

Polecenia niskiego poziomu 

Wyślij zdarzenie*  

Akceptuj zdarzenie* 

Wyślij blok 

Zapisz identyfikator bloku 

Zapisz stopkę bloku 

Przeglądanie menu 

Pobierz nagłówki kolumn 

Pobierz tekst kolumn 

Pobierz wartości kolumn 

Pobierz ciąg danych Pobierz 

Tekst 

Pobierz wartość 

Pobierz limity ustawień kolumn 

Zmiany ustawień 
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Wejdź do trybu ustawień 

Załaduj wstępnie ustawienia 

Anuluj ustawienia 

Wykonaj ustawienia 

Reset komórki menu 

Ustaw wartość 

Polecenia sterujące 

Wybierz grupę ustawień 

Zmień adres urządzenia* 

Ustawienia czasu rzeczywistego 

Uwaga:  Polecenia oznaczone - nie są wspierane przez przedni port 

Courier. 

 

2.3 Baza danych Courier przekaźnika 
 
Baza danych Courier to struktura dwuwymiarowa, gdzie do każdej komórki bazy danych 
istnieje odniesienie w postaci adresu wiersza i kolumny. Zarówno w kolumny jak i wiersze 
ponumerowane są od 0 do 255. Adresy w bazie danych zapisywane są w systemie 
szesnastkowym, np.: 0A02 to kolumna 0A (dziesiętnie 10) i rząd 02. Przypisane 
ustawienia/dane będą częścią tej samej kolumny, wiersz zerowy kolumny zawiera ciąg 
tekstowy, identyfikujący zawartość kolumny, np. nagłówek kolumny. 
P14x/EN MD zawiera kompletną definicję bazy danych przekaźnika. Dla każdej komórki 
określone są następujące informacje: 
 

 tekst komórki, 

 rodzaj danych komórki 

 wartość komórki. 

 Zależnie od tego, czy wartości w komórce można zmieniać 

 Wartość minimalna 

 Wartość maksymalna 

 Skok regulacji 

 Hasło wymagane do umożliwienia zmian ustawień 

 Informacje tekstowe (dla komórek indeksowanego ciągu znaków lub flag binarnych) 

 

2.4 Zmiany ustawień 
 
(Patrz R6512, Podręcznik użytkownika Courier - Rozdział 9) 

 
W bazie danych przekaźnika dostępne są trzy kategorie ustawień: 

 Kontrola i obsługa 

 Rejestrator zakłóceń 

 Grupy ustawień zabezpieczenia 

 
Zmiany ustawień sterowania i obsługi są wprowadzane od razu i zapisywane w pamięci 
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nieulotnej. Zmiany wprowadzone w ustawieniach rejestratora zakłóceń lub w grupach 
ustawień zabezpieczeń są przechowywane w pamięci "podręcznej" i nie są 
natychmiastowo wprowadzane do przekaźnika. 
Aby zmienić ustawienia, przechowywane w pamięci podręcznej, zachowane komórki 
w kolumnie konfiguracji muszą być zapisane. Daje to możliwość, by zmiany były 
zatwierdzone i zapisane w pamięci nieulotnej lub aby zostały odrzucone. 

 
 

2.4.1 Tryb transferu ustawień 
 

Jeśli konieczne jest przeniesienie wszystkich ustawień z lub do przekaźnika, może do 
tego celu być wykorzystana komórka w kolumnie danych systemu komunikacji. Komórka 
ta (lokalizacja BF03) ustawiona na 1 powoduje, że wszystkie ustawienia przekaźnika są 
widoczne. Wszelkie zmiany ustawień, gdy przekaźnik jest w tym trybie, przechowywane 
są w pamięci podręcznej, łącznie z ustawieniami kontroli i obsługi. Gdy wartość BF03 
w komórce zostanie przestawiona na 0, wszystkie zmiany ustawień zostają 
zweryfikowane oraz przekazane do pamięci nieulotnej. 

 
2.5 Odczyt zdarzeń 

 
Zdarzenia mogą być odczytywane automatycznie (tylko port tylny) lub ręcznie (każdy port 
Courier). W przypadku automatycznego odczytywania zdarzeń, wszystkie zdarzenia 
odczytywane są w porządku sekwencyjnym, z wykorzystaniem standardowego 
mechanizmu zdarzeń protokołu Courier, wraz z uwzględnieniem danych 
zwarć/konserwacyjnych, w razie potrzeby. Podejście ręczne umożliwia wybór zdarzeń, 
zwarć lub danych konserwacyjnych bez określonej kolejności z zapisanych rejestrów. 

 
2.5.1 Automatyczny odczyt zdarzeń 
 (patrz Rozdział 7 w Podręczniku użytkownika Courier, publikacja R6512) 

 
Metoda ta polega na ciągłym odczycie zdarzeń oraz informacji o zwarciach, w czasie 
rzeczywistym. Jest ona obsługiwana tylko przez tylny port Courier. 
Gdy informacja o nowym zdarzeniu jest tworzona, bit zdarzenia jest ustawiany w bajcie 
statusu, co wskazuje urządzeniu nadrzędnemu, że informacja o zdarzeniu jest dostępna. 
Najstarsze, nieodczytane zdarzenie może zostać odczytane z przekaźnika za pomocą 
komendy wysłania zdarzenia. Przekaźnik odpowie danymi zdarzenia, typu 0 lub typu 3 
zdarzenia Courier. Zdarzenie typu 3 jest wykorzystywane dla rejestrów zwarć oraz 
konserwacyjnych. 
Gdy zdarzenie zostało odczytane, należy użyć komendy akceptuj zdarzenie, w celu 
potwierdzenia, że odczytywanie zdarzenia zakończyło się pomyślnie. Jeśli wszystkie 
zdarzenia zostały odczytane, bit zdarzenia zostanie skasowany, jeśli nadal dostępne są 
zdarzenia do odczytu, dostęp do kolejnego zdarzenia jest możliwy przy pomocy 
polecenia wysłania zdarzenia, podobnie jak poprzednio. 

 

2.5.2 Typy zdarzeń 
 

Zdarzenia są tworzone przez przekaźnik w następujących okolicznościach: 

 zmiana stanu zestyku wyjścia, 

 zmiana stanu wejścia optycznego, 

 zadziałanie członu zabezpieczającego, 

 warunek alarmowy, 

 zmiana ustawienia, 

 wprowadzenie hasła/upłynięcie czasu. 
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 Rejestr zwarć (typ 3 zdarzenia Courier) 

 Rejestr konserwacyjny (typ 3 zdarzenia Courier) 

 

2.5.3 Format zdarzeń 
 

Polecenie wysłania zdarzenia powoduje zwrócenie poniższych pól przez przekaźnik: 

 nr referencyjny komórki, 

 Znacznik czasu 

 tekst komórki, 

 wartość komórki. 

 

Baza danych menu, P14x/EN MD, zawiera tabelę zdarzeń, stworzoną przez przekaźnik 
i wskazuje, w jaki sposób zawartość powyższych pól jest interpretowana. Rejestry zwarć 
i konserwacji zwracają zdarzenie Courier Type 3, które zawiera wspomniane pola 
uzupełnione dwoma dodatkowymi: 
 

 kolumna odczytu zdarzenia, 

 numer zdarzenia. 

Zdarzenia te zawierają dodatkowe informacje, które są odczytywane z przekaźnika poprzez 
kolumnę odczytu referencyjnego. Wiersz 01 kolumny odczytywania rejestratora zawiera 
ustawienie, które pozwala wybrać zapis zwarcia lub konserwacji. Należy dla niego ustawić 
wartość numeru zdarzenia zwracaną przez rejestr. Rozszerzone dane mogą być odczytane 
z przekaźnika, poprzez przesłanie tekstu i danych z kolumny. 

 

2.5.4 Ręczne odczytywanie rejestrów zdarzeń 
 

Kolumna 01 bazy danych umożliwia ręczny podgląd rejestrów zdarzeń, zwarć oraz 
konserwacji. Zawartość tej kolumny uzależniona jest od wybranego rodzaju rejestru. Wybór 
zdarzenia możliwy jest przez podanie numeru zdarzenia. W ten sam sposób można wybrać 
zapis zwarcia bądź konserwacji. 
Wybór rejestru zdarzeń (wiersz 01) - dla tej komórki możliwe jest ustawienie wartości od 0 
do 249, w celu określenia, które z 512 zapisanych zdarzeń ma być wybrane, gdzie 0 
powoduje wybranie najbardziej bieżącego wpisu, a 249 najstarszego wpisu w rejestrze. 
W przypadku prostych rejestrów zdarzeń (Typ 0), szczegóły dotyczące zdarzenia znajdują 
się w komórkach od 0102 do 0105. Pojedyncza komórka reprezentuje każde z pól 
zdarzenia. Jeśli wybrane zdarzenie to zapis zwarcia lub konserwacji (Typ 3), reszta 
kolumny zawiera dodatkowe informacje. 
Wybór rejestru zwarć (wiersz 05) - W tej komórce można bezpośrednio wybrać zapis 
dotyczący zwarcia, wpisując wartość od 0 do 4, aby wybrać jeden zapis z pięciu 
zapamiętanych. (0 to ostatnie zapamiętane zwarcie a 4 to najstarsze). Kolumna będzie 
zawierała szczegóły dotyczące wybranego zapisu zwarcia. 
Wybór rejestru konserwacyjnego (wiersz 05) - W tej komórce można bezpośrednio wybrać 
zapis dotyczący konserwacji, wpisując wartość od 0 do 4 i działając w sposób podobny, jak 
dla wyboru rejestru zwarć. 
Należy zauważyć, że jeśli ta kolumna używana jest do odczytywania informacji dotyczącej 
zdarzenia z przekaźnika, dochodzi do zmiany numeru powiązanego z określonym zapisem, 
gdy pojawia się nowe zdarzenie lub zwarcie. 

 

2.6 Odczyt rejestru zakłóceń 
 
Wybierz numer rejestru (wiersz 01) - ta komórka może być wykorzystana do wyboru 
rejestru, który ma być odczytany. Rejestr 0 oznacza najstarszy rejestr nieodczytany, 
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starsze rejestry odczytane mają przypisane wartości dodatnie, a wartości ujemne są 
wykorzystywane dla nowszych rejestrów. W celu ułatwienia automatycznego odczytu 
poprzez port tylny, bit zakłócenia bajtu statusu jest ustawiany przez przekaźnik zawsze, gdy 
są dostępne nieodczytane rejestry zakłóceń. 
 
Po wybraniu rejestru za pomocą wspomnianej komórki, czas oraz datę zapisu można 
odczytać w komórce 02. Sam rejestr zakłóceń może być odczytany przy pomocy 
mechanizmu przeniesienia bloku z komórki B00B. 
Jak stwierdzono, tylny port Courier może być wykorzystany do automatycznego odczytu 
rejestrów zakłóceń, zgodnie z ich występowaniem. Zasada działania jest zgodna ze 
standardowym mechanizmem Courier, określonym w Rozdziale 8 Podręcznika użytkownika 
Courier. Przedni port Courier nie wspiera odczytu automatycznego, mimo, że dane rejestru 
zakłóceń mogą być odczytane ręcznie przy pomocy tego portu. 

 
 
2.7 Ustawienia logiki PSL 

 
Ustawienia programowalnego schematu logicznego (PSL) mogą być wysłane lub 
pobrane z/na przekaźnik z wykorzystaniem mechanizmu przesyłu blokowego, 
określonego w rozdziale 12 Podręcznika użytkownika Courier. 
 
Do wykonania tej operacji służą poniższe komórki: 
 

 B204 Domena/: W tej komórce można wybrać albo ustawienia 

PSL (wysłanie lub pobranie), albo dane 

konfiguracyjne PSL (tylko wysłanie). 

 B208 Poddomena:  W tej komórce można wybrać wysłanie lub 

pobranie grupy ustawień zabezpieczenia. 

 B20C Wersja: W tej komórce można wybrać sprawdzenie 

zgodności pobieranego pliku z przekaźnikiem. 

 B21C Tryb transmisji: W tej komórce można wybrać tryb transmisji. 

 B120 Komórka transmisji danych: Używana do wysyłania lub pobierania. 

 
Mechanizm ten umożliwia wysyłanie oraz pobieranie ustawień PSL z i do przekaźnika. 
Jeśli konieczna jest edycja ustawień, niezbędne jest korzystanie z MiCOM S1 Studio, 
ponieważ format danych jest nieskompresowany. MiCOM S1 Studio przeprowadza 
również kontrolę prawidłowości ustawień, zanim są one przesyłane do przekaźnika. 
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3. INTERFEJS MODBUS 
 
Interfejs MODBUS to protokół master/slave, określony przez MODBUS.org: Patrz 
www.modbus.org 
Podręcznik, dotyczący protokołu szeregowego MODBUS: PI-MBUS-300 Wer. E 

 

3.1 Interfejs komunikacyjny 
 
Ten interfejs również wykorzystuje tylny port EIA(RS)485 (lub konwertowany port 
światłowodowy) dla komunikacji, z wykorzystaniem trybu "RTU" zamiast trybu ‘ASCII’, 
ponieważ zapewnia on wydajniejsze wykorzystanie pasma komunikacyjnego. Ten tryb 
komunikacji określa standard MODBUS. 
Podsumowując, ramka składa się z 1 bitu startu, 8 bitów danych oraz albo 1 bitu 
parzystości i 1 bitu stopu, albo 2 bitów stopu. Daje to 11 bitów na każdy znak. 
Poniższe parametry mogą być konfigurowane przez ten port, zarówno za pomocą 
interfejsu panelu przedniego, jak i przedniego portu Courier. 
 

 Szybkość transmisji danych 

 Adres urządzenia 

 Parzystość 

 Timer bezczynności 

 
3.2 Funkcje MODBUS 

 
Przekaźnik obsługuje następujące polecenia funkcje MODBUS: 
 

1 Read Coil Status (odczyt stanu cewki) 

2 Read Input Status (odczyt stanu wejścia) 

3 Read Holding Registers (odczyt rejestrów wstrzymywania) 

4 Read Input Registers (odczyt rejestrów wejściowych) 

06 Preset Single Register (zapis pojedynczego rejestru) 

08 Diagnostics (diagnostyka) 

11 Pobierz licznik zdarzeń komunikacji 

12 Pobierz dziennik zdarzeń komunikacji 

16 Preset Multiple Registers 127 max (zapis wielu rejestrów, maks. 127) 

 

Kody te interpretowane są przez przekaźnik MiCOM w następujący sposób: 

1 Odczytaj stan zestyków wyjściowych (adresy 0xxxx) 

2 Odczytaj stan wejść optycznych (adresy 1xxxx) 

3 Odczytaj wartości parametrów (adresy 4xxxx) 

4 Odczytaj wartości mierzone (adresy 3xxxx) 

06 Wpisz jedną wartość parametru (adresy 4xxxx) 

16  Wpisz wiele wartości parametru (adresy 4xxxx) 

  



P14x/EN SC/Ee6 Komunikacja z systemem SCADA 
 
(SC) 13-24 MiCOM P141, P142, P143, P144 & P145 

 

 
3.3 Kody odpowiedzi 

 

Kod Opis MODBUS Interpretacja MiCOM 

01 Niedozwolony kod funkcji Przesłany kod funkcji nie jest obsługiwany 
przez urządzenie podrzędne. 

02 Illegal Data Address 
(niedozwolony adres 
danych) 

Adres początkowy danych w żądaniu nie jest 
dozwoloną wartością. Jeżeli którykolwiek 
z adresów w zakresie nie może być dostępny 
ze względu na zabezpieczenie hasłem, 
wówczas wszystkie zmiany objęte żądaniem 
zostają skasowane i zwracana jest ta 
odpowiedź o błędzie.Uwaga: Jeżeli adres 
początkowy jest prawidłowy lecz zakres 
obejmuje niezaimplementowane adresy 
odpowiedź ta nie jest wystawiana. 

03 Niedozwolona wartość Wartość do której odwołanie następuje 
w polu danych przesyłanych przez urządzenie 
nadrzędne nie znajduje się 
w zakresie. Pozostałe wartości przesyłane 
w ramach tego samego pakietu będą 
wykonane jeżeli znajdują się w zakresie. 

06 Brak gotowości urządzenia 
podrzędnego 

Komenda zapis nie może być zrealizowana 
z powodu zablokowanie bazy danych przez 
inny interfejs. Odpowiedź ta jest również 
wystawiana, jeżeli oprogramowanie 
przekaźnika jest zajęte wykonywaniem 
poprzedniego żądania. 

 
3.4 Mapowanie rejestrów 

 
Przekaźnik obsługuje następujące odwołania do stron pamięci: Interpretacja stron 
pamięci 
 

0xxxx  Odczytaj i zapisz dostęp do przekaźników wyjściowych 

1xxxx  Tylko odczytaj dostęp do wejść optycznych 

3xxxx  Tylko odczytaj dostęp do danych 

4xxxx  Odczytaj i zapisz dostęp do ustawień 

Gdzie xxxx reprezentuje adresy dostępne na stronie (0 - 9999). 

 

Uwaga:  „Plik pamięci rozszerzonej” (6xxxx) nie jest obsługiwany 
 

Kompletne mapowanie adresów MODBUS, obsługiwanych przez przekaźnik, jest zawarte 
w bazie danych menu, 14x/EN MD, w niniejszej instrukcji. 

 
Uwaga: Konwencja MODBUS przeznaczona jest do 

dokumentowania adresów rejestru jako wartości 
porządkowych, podczas gdy rzeczywiste wartości 
protokołu są wartościami literalnymi. Adresy rejestrów 
przekaźników MiCOM rozpoczynają się od wartości zero. 
Dlatego pierwszym rejestrem na stronie pamięci jest 
zerowym adresem rejestru. Drugim rejestrem jest 
adresem rejestru 1 i tak dalej. 

 

Uwaga:  Oznaczenie numeru strony nie jest częścią adresu.  
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3.5 Odczyt zdarzeń 

 
Przekaźnik obsługuje 2 metody wyodrębniania zdarzeń: automatyczne i ręczne 
wyodrębnienie zapisanego zdarzenia, zwarcia oraz rejestrów konserwacji. 

 
3.5.1 Wybór ręczny 

Dostępne są trzy rejestry do ręcznej selekcji zapisów oraz trzy rejestry tylko do odczytu, 
które pozwalają określić liczbę zapisywanych zdarzeń. 
 
40100 - Wybierz zdarzenie, od 0 do 249 

40101 - Wybierz zwarcie, od 0 do 4 

40102 - Wybierz rejestr konserwacyjny, od 0 do 4 

W każdy z powyższych rejestrów, wartość 0 odpowiada ostatniemu przechowywanemu 
zapisowi. Poniższe rejestry mogą być odczytane, aby wskazać liczbę różnych typów 
przechowywanych rejestrów. 
 
30100 - Liczba przechowywanych rejestrów 30101 - Liczba przechowywanych rejestrów 

zwarć 

30102 - Liczba przechowywanych rejestrów konserwacyjnych 

Każdy zapis zwarcia lub konserwacji powoduje utworzenie zapisu zdarzenia przez 
przekaźnik. Jeśli wybrano zapis zdarzenia, zostaną również wypełnione dodatkowe 
rejestry uwzględniające dane dotyczące zapisu zwarcia lub konserwacji. 
 

3.5.2 Automatyczny odczyt 
 

Automatyczne wyodrębnienie pozwala wyodrębniać wszystkie zapisy w momencie ich 
wystąpienia. Zapisy zdarzeń są odczytywane w sekwencyjnym porządku włączając dane 
dot.zwarć oraz konserwacji, które mogą być powiązane ze zdarzeniem. 
Urządzenie nadrzędne MODBUS określi czy przekaźnik ma jakiekolwiek zapisane 
zdarzenia, które nie zostały jeszcze wyodrębnione. Odbywa się to poprzez odczyt 
rejestru stanu przekaźnika 30001 (typ danych G26). Jeśli bit zdarzenia tego rejestru jest 
ustawiony, przekaźnik nie ma żadnych nie odczytanych zdarzeń. Aby wybrać kolejne 
zdarzenie do sekwencyjnego odczytania, stacja nadrzędna zapisuje wartość 1 w rejestrze 
wyboru zapisu 40400. (typ danych G18). Dane zdarzenia wraz z danymi dot. zwarć/ 
czynności mogą być odczytane z rejestrów wyszczególnionych poniżej: Gdy tylko dane 
zostają odczytane, zapis zdarzenia może być oznaczony jako odczytany poprzez 
wpisanie wartości „2” do rejestru 40400. 

 

3.5.3 Dane zapisu 
 

Lokalizacja oraz format rejestrów używanych do uzyskiwania dostępu do zapisanych 
danych są takie same, bez względu na to przy pomocy którego z dwóch opisanych 
powyżej mechanizmów zostały one wybrane. 

 

Opis 
zdarzenia 

MODBUS 
Adres 

Długość Uwagi 

Czas i data 30103 4 Patrz opis typu danych G12 w sekcji 3.8. 

Typ 
zdarzenia 

30107 1 Patrz typ danych G13 Wskazuje rodzaj 
zdarzenia. 

Wartość 
zdarzenia 

30108 2 Charakter wartości zależy od typu zdarzenia. 
Wartość będzie przedstawiała informacje 
statusową dla zestyku, wejścia optycznego, 
alarmu i zdarzenia związanego 
z zabezpieczeniem, w postaci flagi binarnej. 
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Opis 
zdarzenia 

MODBUS 
Adres 

Długość Uwagi 

MODBUS 
Adres 

30110 1 

Wskazuje, które adresy rejestrowe MODBUS 
zostały zmienione. 
Alarm 30011 
Przekaźniki 30723 
Wejścia optyczne 30725 
Zdarzenia związane z funkcjami 
zabezpieczającymi – podobnie jak w 
przypadku przekaźników oraz adresów wejść, 
są one alokowane do adresów MODBUS 
odpowiedniego rejestru statusowego DDB, 
 w zależności od tego, na którym bicie DDB 
miała miejsce zmiana. Ich wartości zawierają 
zsię w zakresie od 30727 do 30785. 
W przypadku zdarzeń platformowych, zwarć 
oraz konserwacji, wartość domyślna to 0. 

Index 
zdarzeń 

30111 1 

Ten rejestr będzie zawierał numer porządkowy 
DDB alokowany do zdarzeń związanych 
z funkcjami zabezpieczającymi lub numer bitu 
dla zdarzenia alarmowego. Kierunek zmiany 
będzie określony najstarszym bitem; 1 dla 
zmiany 0 – 1 oraz 0 dla zmiany 1 – 0. 

Dodatkowe 
dane 

30112 1 

0 oznacza brak dodatkowych danych. 
1 oznacza, że dane rejestratora zwarć mogą 
być odczytane w zakresie od 30113 do 30199 
(liczba rejestrów uzależniona jest od wersji 
produktu). 
2 oznacza, że dane rejestratora konserwacji 
mogą być odczytane w zakresie od 30036 do 
30039. 

 
W przypadku bezpośredniego wybrania zapisu zwarcia lub konserwacji w trybie ręcznym, 
można odczytać dane z zakresów wyszczególnionych powyżej Dane zapisów zdarzeń 
w rejestrach z zakresu od 30103 do 30111 nie będą dostępne. 
Wykorzystując rejestr 40401 (dane typu G6) możliwe jest niezależne skasowanie 
zapisanych w pamięci rejestrów zdarzeń/zwarć oraz konserwacji. Rejestr ten zapewnia 
również opcję umożliwiającą resetowanie wskazań przekaźnika, która w przekaźniku 
pełni taką samą funkcję jak przycisk kasowania w przeglądarce alarmów wyświetlonej 
w menu panelu przedniego. 
 

3.6 Odczyt rejestru zakłóceń 
 
Przekaźnik zapewnia udogodnienia zarówno dla ręcznego jaki automatycznego 
odczytywania zapisów zakłóceń. Mechanizm odczytu jest opisany poniżej: 
 

3.6.1 Mechanizm odczytu 
 
Zapisy odczytane z platformy przekaźników Px40 poprzez protokół MODBUS 
przedstawione będą w formacie COMTRADE. Wymaga to odczytania tekstowego pliku 
konfiguracyjnego ASCII, a następnie wyodrębnienia binarnego pliku z danymi. 
 
Każdy plik jest wyodrębniany poprzez odczyt serii stron danych z przekaźnika. Strona 
danych składa się ze 127 rejestrów, co daje maksymalny przesył 254 bajtów na stronę. 
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3.6.1.1 Rejestry interfejsu 

 
Następujący zbiór rejestrów zostaje przesłany do stacji nadrzędnej, aby umożliwić odczyt 
nieskompresowanych zapisów zakłóceń: 

 

Rejestr 
MODBUS 

Nazwa Opis 

3x00001 Rejestr stanu 

Podaje informacje o stanie przekaźnika 
w formie flag bitowych: 
b0 - Wyłączony z eksploatacji 
b1 - Drobna usterka samotestu 
b2 - Zdarzenie 
b3 - Synchronizacja czasowa 
b4 - Zakłócenie 
b5 - Zwarcie 
b6 - Wyzwolenie 
B7 - Alarm b8 do b15 - Nie wykorzystywane 
„1” przy b4 oznacza wystąpienie zakłócenia 

3x00800 
Liczba przechowywanych 
zakłóceń 

Wskazuje całkowitą liczbę zapisów zakłóceń 
aktualnie przechowywanych 
w przekaźniku, zarówno tych odczytanych jak 
i nieodczytanych. 

3x00801 
Unikatowy identyfikator 
najstarszego zapisu 
zakłócenia 

Wskazuje wartość unikatowego identyfikatora 
dla najstarszego zapisu zakłóceń 
przechowywanego w przekaźniku.  
Jest on liczbą całkowitą używaną w 
połączeniu z wartością „Liczba 
przechowywanych zakłóceń” do obliczenia 
wartości dla ręcznie wybieranych zapisów.  

4x00250 
Rejestr ręcznego wyboru 
zapisów zakłóceń 

Rejestr ten jest używany do ręcznego wyboru 
zapisów zakłóceń. Wartości wpisane do tej 
komórki stanowią przesunięcie wartości 
unikatowego identyfikatora dla najstarszego 
zapisu.  
Wartość przesunięcia, która zawiera się w 
zakresie od 0 do liczby zapisanych zakłóceń - 
1 jest dodawana do identyfikatora 
najstarszego zapisu w celu wygenerowania 
identyfikatora wymaganego zapisu.  

4x00400 
Rejestr polecenia wyboru 
zapisów 

Ten rejestr jest używany podczas procesu 
odczytywania i posiada pewną liczbę 
poleceń. Obejmują one: 
b0 - Wybierz kolejne zdarzenie b1 - 
Zaakceptuj zdarzenie 
b2 - Wybierz kolejny rejestr zakłóceń b3 - 
Zaakceptuj rejestr zakłóceń 
b4 - Wybierz następną stronę danych 
zakłóceń 
b5 - Wybierz plik danych 

3x00930 - 
3x00933 

Znacznik czasu rejestru 
Rejestry te zwracają znacznik czasu zapisu 
zakłócenia. 
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Rejestr MODBUS Nazwa Opis 

3x00802 
Liczba rejestrów na 
stronie danych 

Rejestr ten informuje stację nadrzędną 
o liczbie rejestrów, którymi wypełniona 
jest strona danych. 

3x00803 - 3x00929 
Rejestry strony 
danych 

Do przenoszenie danych z przekaźnika 
do stacji nadrzędnej wykorzystywane są 
rejestry w liczbie 127. Są one 16-bitowa 
liczbą całkowitą bez znaku. 

3x00934 
Rejestr statusu 
zapisu zakłóceń 

Rejestr stanu zapisu zakłóceń używany 
w trakcie procesu odczytywania do 
wskazania stacji nadrzędnej momentu, 
w którym dane będą gotowe do odczytu. 
Patrz kolejna tabela. 

4x00251 
Wybór formatu pliku 
danych 

Jest używany do wyboru wymaganego 
formatu pliku danych. Jest 
zarezerwowany do późniejszego 
wykorzystania. 

 
Uwaga: Adresy rejestru przedstawiono w formacie: kod referencyjny + 

adres. 
Przykładowo w adresie 4x00001, kodem referencyjnym jest 
4x, adresem 1 (co określonej jest jako kod funkcji 03, adres 
0x0000 w specyfikacji MODBUS). 
Rejestr stanu zapisu zakłóceń będzie zgłaszać jedną 
z następujących wartości: 

 

Stan Opis 

Bezczynny 
Stan ten będzie zgłoszony, jeżeli nie zostanie wybrany żaden 
zapis; np. po włączeniu zasilania lub po tym jak zapis został 
oznaczony jak odczytany. 

Zajęty Przekaźnik aktualnie przetwarza dane. 

Strona gotowa 
Strona danych została wypełniona i stacja nadrzędna może 
w tym momencie bezpiecznie odczytać dane. 

Konfiguracja 
zakończona 

Wszystkie dane konfiguracyjne zostały odczytane poprawnie. 

Zapis ukończony Wszystkie dane zakłóceń zostały wyodrębnione. 

Zakłócenie nadpisane 
Podczas procesu odczytywania wystąpił błąd, w wyniku którego 
odczytywane zakłócenie zostało nadpisane nowym zapisem. 

Brak nieodczytanych 
zakłóceń 

Stacja nadrzędna podjęła próbę automatycznego wyboru 
następnego najstarszego nieodczytanego zakłócenia, podczas 
gdy wszystkie zapisy zostały odczytane. 

Niewłaściwe 
zakłócenie 

Stacja nadrzędna podjęła próbę ręcznego wyboru zapisu, 
którego nie ma w pamięci przekaźnika. 

Polecenie niezgodne 
z sekwencją 

Stacja nadrzędna wydała polecenie do przekaźnika, którego nie 
spodziewano się w procesie odczytywania. 
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3.6.2 Procedura odczytu 

 
Poniższa procedura jest wykorzystywana do odczytu zakłóceń z przekaźnika. Procedura 
jest podzielona na cztery sekcje: 
 
1. Wybór zakłócenia - ręcznie lub automatycznie 

2. Odczyt pliku konfiguracji 

3. Odczyt pliku danych 

4. Akceptacja odczytanego rejestru (tylko dla odczytu automatycznego) 

3.6.2.1 Procedura ręcznego odczytywania 
 

Na Rysunku 6 poniżej przedstawiono procedurę używaną do ręcznego odczytywania 
zakłóceń. Ręczna metoda odczytywania nie pozwala na zatwierdzanie zapisów zakłóceń. 

 

 
Rysunek 6 Ręczny wybór zapisu zakłócenia 
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3.6.2.2 Procedura automatycznego odczytu 

 
Istnieją dwie metody, które mogą być użyte do automatycznego odczytywania zakłóceń: 
Metoda 1 jest prostsza i lepsza przy odczytywaniu pojedynczych zapisów zakłóceń (gdy 
rejestrator zakłóceń jest odpytywany regularnie). Metoda 2 jest bardziej skomplikowana 
w realizacji, lecz jest bardziej wydajna przy odczytywaniu większej liczby zapisów 
zakłóceń. Jest ona przydatna, gdy rejestrator zakłóceń jest odpytywany tylko 
sporadycznie, a zatem może przechowywać w pamięci wiele zapisów. 
 

3.6.2.3 Automatyczna procedura odczytu - opcja 1 
 

Procedura dla metody pierwszej, widocznej na Rysunku 7 poniżej. Przedstawia on 
również akceptację rejestru zakłóceń po zakończeniu odczytu. 
 

 
Rysunek 7 Automatyczny wybór zapisu zakłócenia - metoda 1 
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3.6.2.4 Automatyczna procedura odczytu - opcja 2 

 
Druga metoda, która może być wykorzystana do odczytu automatycznego, jest widoczna 
na Rysunku 8 poniżej. Przedstawia on również akceptację rejestru zakłóceń po 
zakończeniu odczytu. 
 

 
Rysunek 8 Automatyczny wybór zapisu zakłócenia - metoda 2  
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3.6.3 Odczyt danych zakłóceń 

 
Odczyt zapisów zakłóceń, jak pokazano na trzech rysunkach powyżej, to proces 
dwustopniowy, który obejmuje najpierw odczyt pliku konfiguracji, a następnie pliku 
danych. 

 
Rysunek 9 poniżej pokazuje w jaki sposób plik konfiguracyjny jest odczytywany 
z przekaźnika: 

 

 
 

Rysunek 9 Wyodrębnianie pliku konfiguracyjnego COMTRADE  
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Rysunek 10 poniżej pokazuje w jaki sposób jest odczytywany plik danych: 
 

 
 

Rysunek 10 Wyodrębnianie pliku danych binarnych COMTRADE 
 
Podczas wyodrębniania plików COMTRADE może wystąpić błąd, który będzie zgłoszony 
w rejestrze stanu zapisu zakłóceń 3x00934. Może to być spowodowane przez nadpis 
odczytywanego rejestru przez przekaźnik lub przez wydane przez stację nadrzędną 
polecenie, nie będące w zakresie procedury odczytu.  
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3.7 Zmiany ustawień 

 
Ustawienia przekaźnika mogą być podzielone na dwie kategorie: 
 

 Ustawienia kontroli i obsługi 

 Ustawienia rejestru zakłóceń i grupy ustawień zabezpieczeń 

Zmiany ustawień w obszarze kontroli i obsługi odbywają się natychmiastowo. Zmiany 
wprowadzone w ustawieniach rejestratora zakłóceń lub w grupach ustawień 
zabezpieczeń są przechowywane w tymczasowej pamięci "podręcznej" i muszą być 
zatwierdzone przed wprowadzeniem. Wszystkie ustawienia urządzenia przekaźnika są 
adresami strony 4xxxx. Podczas zmiany ustawień należy zwrócić uwagę na następujące 
elementy: 
 

 Zastosowane ustawienia korzystające z wielu rejestrów muszą być zapisane tak, 

by mogły używać wielorejestrowych operacji zapisu. 

 Pierwszy adres dla zapisu wielorojestrowego musi być poprawnym adresem, jeśli 

w zakresie danych zapisywanych są adresy niemapowane, dane powiązane z tymi 

adresami zostaną odrzucone. 

 Jeżeli operacja zapisu jest przeprowadzana z wartościami, które znajdują się poza 

zakresem, wygenerowana zostanie odpowiedź o niedozwolonych danych. 

Prawidłowe wartości ustawień w ramach tej samej operacji zapisu zostaną 

wykonane. 

 Jeżeli przeprowadzana jest operacja zapisu, która powoduje zmianę rejestrów 

wymagającą wyższego poziomu hasła dostępowego niż jest obecnie uaktywnione, 

wówczas wszystkie zmiany ustawień dokonane w operacji zapisu zostaną 

anulowane. 

 
3.7.1 Zabezpieczenie hasłem 

 
Jak opisano we wprowadzeniu do podręcznika obsługowego, ustawienia przekaźnika 
mogą być chronione hasłem. Poziom ochrony hasłem, wymagany do zmiany ustawień, 
jest wskazany w bazie danych ustawień przekaźnika (P14x/EN MD). Poziom 2 to 
najwyższy poziom dostępu poziom 0 wskazuje, że hasło nie jest wymagane. 
Następujące rejestry umożliwiają kontrolę zabezpieczenia hasłem:  
 

40001 i 40002 Wprowadzanie hasła 

40022 Domyślny poziom hasła 

40023 i 40024 Ustawienia pozwalające zmienić hasło poziomu 1 

40025 i 40026 Ustawienia pozwalające zmienić hasło poziomu 2 

30010 Rejestr ten może być odczytany, aby wskazać bieżący poziom dostępu 

 
3.7.2 Ustawienia kontroli i obsługi 

 
Ustawienia kontroli i obsługi są natychmiastowo wykonywane podczas operacji zapisu. 
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3.7.3 Ustawienia rejestratora zabezpieczeń i zakłóceń 

Zmiany ustawień w którymkolwiek z tych zakresów są przechowywane w schowku i nie 
będą używane przez przekaźnik, chyba że zostaną potwierdzone lub odrzucone. Rejestr 
40405 może być używany do potwierdzenia bądź odrzucenia zmian ustawień 
przechowywanych w schowku. Należy pamiętać, że przekaźnik obsługuje cztery grupy 
ustawień zabezpieczeń. Adresy MODBUS dla każdej z czterech grup są powtarzane  
w następujących zakresach adresowych. 
 

Grupa 1 41000 - 42999 

Grupa 2 43000 - 44999 

Grupa 3 45000 - 46999 

Grupa 4 47000 - 48999 

 

Oprócz podstawowej edycji grup ustawień zabezpieczenia, dostępne są następujące 
funkcje: 
 

 Ustawieniom grupy lub wszystkim ustawieniom przekaźnika można przywrócić 
ustawienia domyślne poprzez wpisanie do rejestru 40402. 

 Istnieje możliwość skopiowania zawartości jednej grupy ustawień do innej poprzez 
wpisanie grupy źródłowej do rejestru 40406, natomiast grupy docelowej do rejestru 
40407. 

 
Należy pamiętać, że zmiana ustawień przeprowadzona w wyniku jednej z dwóch 
określonych powyżej operacji jest dokonywana w schowku. Zmiany te muszą zostać 
potwierdzone poprzez wpisanie do rejestru 40405. 
 
Aktywne grupy ustawień zabezpieczenia mogą być wybrane poprzez wpisanie do rejestru 
40404. Odpowiedź o niedozwolonych danych będzie zwrócona, jeżeli podjęta zostanie 
próba ustawienia aktywnej grupy na tej z grup, która została wyłączona. 

 
3.8 Format daty i czasu (typ danych G12)  

 
Dane data-czas typu G12 pozwalają na przestawienie rzeczywistej daty oraz informacji 
o czasie do wyświetlania z rozdzielczością 1 ms. Struktura rodzaju daty jest przedstawiona 
w Tabeli 3-1 i jest zgodna z formatem "Czas binarny 2a" IEC60870-5-4. 
 
Siedem bajtów struktury jest umieszczonych w czterech rejestrach 16-bitowych tak, że bajt 
1 jest nadawany w pierwszej kolejności, następnie bajt 2 do 7, a na końcu bajt pusty (zero), 
co daje w sumie 8 bajtów. Ponieważ dane rejestru są zazwyczaj przesyłane w formacie big-
endian (bajt wyższego rzędu przed bajtem niższego rzędu), bajt 1 będzie znajdował się 
w pozycji bajtu pierwszego rzędu, a bajt 2 znajdzie się zanim w pozycji niższego rzędu 
pierwszego rejestru. Ostatni rejestr będzie zawierać tylko bajt 7 w pozycji najbardziej 
znaczącej, natomiast mniej znaczący bajt będzie mieć wartość zero. 

 

Bajt 
Pozycja bitu 

7 6 5 4 3 2 1 0 

1 m7 m6 m5 m4 m3 m2 m1 m0 

2 m15 m14 m13 m12 m11 m10 m9 m8 

3 IV R I5 I4 I3 I2 I1 I0 

4 SU R R H4 H3 H2 H1 H0 

5 W2 W1 W0 D4 D3 D2 D1 D0 

6 R R R R M3 M2 M1 M0 

7 R Y6 Y5 Y4 Y3 Y2 Y1 Y0 
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Gdzie: 

 m = 0…59,999ms 

 I = 0…59 minut 

 H = 0…23 godzin 

 W = 1…7 dni tygodnia, od poniedziałku do niedzieli, 0 dla braku obliczeń 

 D = 1…31 dni miesiąca 

 M = 1…12 miesiąc, od stycznia do grudnia 

 Y = 0…99 lat (rok danego wieku) 

 R = Bit zarezerwowany = 0 

 SU = czas letni: 0 = czas standardowy, 1 = czas letni 

 IV = nieprawidłowa wartość: 0 = prawidłowa, 1 = nieprawidłowa 

 zakres = 0ms…99 lat 

 
Tabela 3-1 Struktura danych daty i czasu typu G12 
 
Ponieważ zakres typu danych obejmuje wyłącznie 100 lat, to, do którego stulecia się 
odnosi, należy wywnioskować. Stulecie jest obliczane jako wartość, która będzie 
generować wartość czasową najbliższą bieżącej daty. Przykładowo: Zapis 30-12-99 
oznacza datę 30-12-1999, jeżeli odebrano rok 1999 oraz 2000, lecz gdy odebrano rok 
2050 oznacza datę 30-12-2099. Ta technika pozwala, by 2 cyfrowy zapis roku był 
odpowiednio zmieniany na zapis 4 cyfrowy w oknie obejmującym ±50 lat wokół bieżącej 
daty. 
 
Bit nieprawidłowy ma dwa zastosowania: 
 
1. Może wskazywać, że informacja dotycząca daty i czasu jest uznawana za 

niedokładną, lecz jest najlepszą dostępną informacją. 
2. Informacje data-godzina nie są dostępne. 
 
Bit „czas letni” jest wykorzystywany do wskazania, że używany jest czas letni (DST) i co 
ważniejsze, pozwala rozwiązać kwestię zmiany oraz nieciągłość czasu, która występuje 
wraz z rozpoczęciem i zakończeniem czasu letniego. Jest to ważne dla prawidłowej 
korelacji czasowej znakowanych czasowo zapisów. 
Pole dnia tygodnia jest opcjonalne i jeżeli nie będzie obliczone zostanie ustawione na 
wartość zero. 
Pojęcie strefy czasowej nie jest obsługiwane w przypadku tego typu danych, a tym 
samym nie jest obsługiwane przez przekaźnik. Określenie strefy czasowej, 
wykorzystywanej przez przekaźnik, leży w gestii użytkownika. Standardową praktyką jest 
korzystanie z UTC (uniwersalnego czasu koordynacji), co pozwala uniknąć komplikacji 
z poprawianiem błędów znacznika czasowego dla czasu letniego. 
 

3.9 Formaty danych pomiarowych mocy i energii (G29 i G125) 
 
Pomiary mocy i energii są dostępne w dwóch formatach danych: G29 format liczb 
całkowitych oraz format G125 IEEE754 liczb zmiennoprzecinkowych. Ze względów 
historycznych, rejestry zestawione w głównej części kolumny "Pomiary 2" bazy danych 
menu (patrz P14x/EN MD) są formatu G29. Format liczb zmiennoprzecinkowych, G125, 
znajduje się na końcu kolumny. 
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3.9.1 Dane typu G29: 

 
Dane typu G29 składają się z trzech rejestrów: Pierwszy rejestr to pomiar jednostkowy 
mocy lub energii i jest typu G28, co oznacza liczbę 16 bitów. 
Drugi i trzeci rejestr zawierają mnożnik konwertujący wartość jednostkową na wartość 
rzeczywistą. Mnożnik jest typu G27, co oznacza wielkość 32-bitową bez znaku. 
W związku z tym, wartość całkowita, obsługiwana przez typ danych G29 jest obliczana 
jako G29 = G28 ͯ G27. 
 
Przekaźnik oblicza wartość jednostkową mocy lub energii jako G28 = ((zmierzona 

wielkość wtórna)/(strona wtórna PP) ͯ (110V/(strona wtórna PN)). Ponieważ dane typu 

G28 to 16-bitowa liczba całkowita ze znakiem, jej dynamiczny zakres jest ograniczony do 
±32768. Powyższe ograniczenie należy uwzględnić przy pomiarze energii, gdy wartość 
G29 nasyci się dużo wcześniej niż będzie to miało miejsce w przypadku odpowiednika 
G125. 
 
Przypisany mnożnik G27 jest obliczany jako G27 = (strona pierwotna PP) ͯ (strona 
pierwotna PN/110V) gdy wybrany jest pomiar wartości strony pierwotnej i jako G27 = 
(strona wtórna PP)  ͯ (strona wtórna PN/110V), gdy wybrano pomiar wartości strony 
wtórnej. 
 
Ze względu na konieczność zaokrąglenia wartości zmiennoprzecinkowej do wartości 
całkowitej w obliczeniach części składowych oraz ograniczonego zakresu dynamicznego 
G29, zaleca się korzystanie z wartości G29 wyłącznie wtedy, gdy jednostka nadrzędna 
(master) MODBUS nie współpracuje ze zmiennoprzecinkowymi odpowiednikami G125 
IEEE754. 

 
Uwaga: Wartości G29 muszą być odczytane jako całkowite wielokrotności trzech 

rejestrów. Nie ma możliwości odczytania części G28 oraz G27 przy 
pomocy oddzielnych poleceń odczytu. 

 
 

Przykład: 
Dla mocy fazy A (w watach) (rejestry 30300 - 30302) dla przekaźnika 110V, In = 1A, 
mnożnik PN = 110V:110V oraz mnożnik PP = 1A:1A. 
 
Zastosowanie fazy A 1A @ 63.51V 
 
Moc fazy A = ((63.51V x 1A)/In = 1A) x (110/Vn = 110V) = 63,51 watów 
 
Część G29 wartości jest przycięta do jednostki wielkości, która będzie równa 64 (40h). 
Mnożnik jest obliczany z przekładni PP i PN w przekaźniku, na podstawie równania 
((strona pierwotna PP)  ͯ (strona pierwotna PN)/110V). W związku z tym część G27 
wartości będzie równa 1. Wynika z tego, że całkowita wartość rejestru G29 będzie równa 
64x1 = 64W 
 

Rejestry mogą zawierać: 30300 - 0040h 

30301 - 0000h 

30302 - 0001h 

 
Wykorzystując poprzedni przykład z przekładnią PN = 110,000V; 110V oraz przekładnią 
PP = 10,000A:1A mnożnik wyniósłby 10,000A  ͯ 110,000V/110 = 10,000,000. Całkowita 
wartość rejestru G29 będzie równa 64  ͯ 10,000,000 = 640MW. 
 

Uwaga: Występuje rzeczywisty błąd 49MW w obliczeniach, ze względu na utratę 
rozdzielczości. 
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Rejestry mogą zawierać: 30300 - 0040h 

30301 - 0098h 

30302 - 9680h 

 

3.9.2 Dane typu G125 
 
Dane typu G125 są skróconym formatem zmiennoprzecinkowym IEEE754, który zajmuje 
32 bity w dwóch następujących po sobie rejestrach. Najbardziej znaczący bajt formatu 
znajduje się w pierwszym (mniej znaczącym) rejestrze, natomiast mniej znaczący bajt 
w drugim rejestrze. 
Wartość pomiaru G125 jest tak dokładna, jak zdolność przekaźnika do obliczania 
pomiaru po tym jak zastosowane zostały współczynniki skalowania strony wtórnej lub 
pierwotnej. Nie jest ona narażona na błąd obcięcia ani też nie traci na ograniczeniach 
zakresu dynamicznego, związanych z formatem danych G29. 
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4. INTERFEJS IEC60870-5-103 
 

Interfejs IEC60870-5-103 jest interfejsem typu master/slave, w którym przekaźnik 
zabezpieczający pełni rolę urządzenia podrzędnego (slave). Przekaźnik jest zgodny 
z poziomem zgodności 2: poziom zgodności 3 nie jest obsługiwany. 
 
Interfejs wspiera szereg funkcjonalności określonych normą IEC60870-5-103: 
 

 inicjacja (reset), 

 synchronizacja czasu 

 odczyt rejestru zdarzeń, 

 odpytywanie ogólne, 

 pomiary cykliczne, 

 komendy ogólne, 

 odczyt rejestru zakłóceń 

 kody prywatne. 

 

4.1 Połączenie fizyczne oraz warstwa łącza 
 
Dla IEC60870-5-103 dostępne są dwie opcje połączeń, albo port EIA(RS)485 albo 
opcjonalny tylny port światłowodowy. Jeśli ma być wykorzystany port światłowodowy, 
wybór portu jest możliwy poprzez menu panelu przedniego lub przedni port Courier, 
jednak wybór będzie aktywny dopiero po kolejnym uruchomieniu przekaźnika. 
 
Dla obu trybów połączenia możliwy jest wybór zarówno adresu przekaźnika, jak 
i prędkości transmisji, przy pomocy menu panelu przedniego/przedniego Courier. Po 
zmianie któregoś z tych dwóch ustawień wymagane jest polecenie reset, w celu 
ponownego ustanowienia komunikacji, patrz opis polecenia reset poniżej. 

 

4.2 Inicjalizacja 
 
Za każdym razem gdy przekaźnik jest podłączony lub gdy parametry komunikacji są 
zmienione, należy wydać komendę resetującą w celu zainicjowania komunikacji. 
Przekaźnik odpowie na jedno z dwóch poleceń resetowania (Reset CU lub Reset FCB), 
z taką różnicą, że Reset CU wyczyści wszelkie niewysłane komunikatu z bufora transmisji 
przekaźnika. 
 
Przekaźnik odpowie na polecenie resetowania komunikatem identyfikacji ASDU 5, 
przyczyną transmisji COT tej odpowiedzi będzie albo Reset CU albo Reset FCB, zależnie 
od natury polecenia resetowania. Zawartość ASDU 5 jest opisana w sekcji IEC60870-5-
103 bazy danych menu, P14x/EN MD. 
 
Poza komunikatem identyfikacyjnym, jeśli przekaźnik zostanie uruchomiony, wywołane 
zostanie zdarzenie uruchomienia. 

 

 
4.3 Synchronizacja czasu 

 
Czas i data mogą być ustawiane na pomocą funkcji synchronizacji czasu protokołu 
IEC60870- 5-103. Przekaźnik przeprowadza korektę opóźnienia transmisji zgodnie 
z IEC60870-5- 103. Jeśli komunikat o synchronizacji czasu wysyłany jest jako komunikat 
wyślij/potwierdź, przekaźnik odpowiada komunikatem potwierdzającym. Zależnie od tego, 
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czy komunikat synchronizacji czasowej jest wysyłany z potwierdzeniem lub jako 
komunikat nadawczy (wysłanie/bez odpowiedzi), zdarzenie synchronizacji czasowej klasy 
1 zostanie wygenerowane/wytworzone. 
 
Jeśli do synchronizacji zegara przekaźnika wykorzystane jest wejście IRIG-B, nie ma 
możliwości ustawienia czasu przekaźnika za pomocą interfejsu IEC60870-5-103. Przy 
próbie ustawienia czasu urządzenia za pomocą interfejsu przekaźnik utworzy zdarzenie 
z bieżącą datą i czasem pobranym z synchronizowanego zegara wewnętrznego IRIG-B. 

 
4.4 Zdarzenia spontaniczne 
 

Zdarzenia są skategoryzowane z uwzględnieniem poniższych informacji: 
 

 Typ funkcji 

 Numer informacji 

Profil IEC60870-5-103 w menu bazy danych, P14x/EN MD, zawiera pełna listę 
wszystkich zdarzeń wygenerowanych przez przekaźnik. 
 

4.5 Odpytywanie ogólne 
 
Zapytanie GI może być wykorzystane do odczytu statusu przekaźnika, numery funkcji 
oraz numery informacji, które zostaną zwrócone podczas cyklu GI, są wskazywane przez 
profil IEC60870- 5-103 w bazie danych menu, P14x/EN MD. 

 

4.6 Pomiary cykliczne 
 
Przekaźnik cyklicznie wygeneruje wartości mierzone korzystając z ASDU 9, które można 
odczytać używając zapytania klasy 2 (uwaga: ADSU 3 nie jest używany). Częstotliwość, 
z jaką mierzone wartości są generowane może być kontrolowana za pomocą ustawienia 
okresu pomiarowego. 
 
Ustawienie może być edytowane przez menu przedniego panelu/przedni port Courier 
i jest aktywne natychmiast po wprowadzeniu zmiany. 

  
Należy pamiętać, że wielkości mierzone przesyłane przez przekaźnik są wysyłane jako 
2,4 razy znamionowa wartość wartości analogowej. 

 

4.7 Komendy 
 
Lista obsługiwanych komend znajduje się w menu baza danych, P14x/EN MD. 
W przypadku użycia innych komend, przekaźnik odpowie komunikatem ASDU 1, 
z powodem transmisji (COT) wskazującym na „nieudane zatwierdzenie komendy do 
wykonania”. 

 

4.8 Tryb testowy 
 
Z wykorzystaniem menu panelu przedniego lub przedniego portu Courier możliwe jest 
wyłączenie styków wyjść przekaźnikowych, w celu umożliwienia przeprowadzenia 
dodatkowych testów iniekcji. Standard IEC60870-5-103 interpretuje to jako "tryb 
testowy". Wygenerowane zdarzenie wskaże zarówno wejście jak i wyjście z trybu 
testowego. Zdarzenia spontaniczne oraz dane mierzone przesyłane cyklicznie podczas 
trybu testowego będą oznaczone powodem transmisji COT „tryb testowy”. 

 

4.9 Rejestr zakłóceń 
 
Rejestry zakłóceń zapisane są w formacie nieskompresowanym i mogą być odczytane za 
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pomocą standardowych mechanizmów opisanych w IEC60870-5-103. 

 

Uwaga: IEC60870-5-103 obsługuje jedynie do 8 rejestrów. 

 
4.10 Blokowanie kierunku monitorowania 

 
Przekaźnik oferuje funkcje blokowania komunikatów w określonym kierunku 
monitorowania oraz kierunku przesyłania poleceń. Komunikaty mogą być blokowane 
w kierunku monitorowania oraz przesyłania przy pomocy komend menu, Komunikacja - 
Blokowanie CS103 - Wyłączone/Blokowanie monitorowania/Blokowanie przesyłania lub 
poprzez sygnały DDB Monitor zablokowany oraz Komenda zablokowana. 
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5. INTERFEJS DNP3.0 
 

5.1 Protokół DNP3.0 
 

Zamieszczone tutaj opisy bada dołączone do dokumentu charakterystyki urządzenia, 
która jest zamieszczona w dokumencie bazy danych menu, P14x/EN MD. Opis protokołu 
DNP 3.0 nie jest tutaj zamieszczony - można skorzystać z dokumentów grupy 
użytkowników. Dokument charakterystyki urządzenia zawiera niezbędne szczegóły 
związane z implementacją DNP 3.0 w przekaźniku. Jest to dokument opisujący standard 
DNP 3.0, określający obsługiwane obiekty, odmiany oraz kwalifikatory. Dokument 
charakterystyki urządzenia określa, które dane są dostępne z przekaźnika 
wykorzystującego DNP 3.0. Przekaźnik jest urządzeniem podrzędnym DNP 3.0 
i obsługuje poziom podgrupy 2 protokołu oraz kilka dodatkowych funkcji z poziomu 3. 
Komunikacja DNP 3.0 wykorzystuje port EIA(RS)485 lub światłowodowy z tyłu 
przekaźnika. Format danych to 1 bit startowy, 8 bitów danych, opcjonalny bit parzystości 
oraz 1 bit stopu. Parzystość jest konfigurowalna (patrz ustawienia menu poniżej). 

 

5.2 Ustawienia menu DNP3.0 
 

Ustawienia widoczne poniżej są dostępne w menu dla DNP 3.0 w kolumnie 
"Komunikacja". 

 

Ustawienie Zakres Opis 

Adres zdalny 0 - 65534 Adres DNP 3.0 przekaźnika (dziesiętnie) 

Szybkość transmisji 
danych 

1200, 2400, 4800, 
9600, 19200, 38400 

Możliwość wyboru prędkości transmisji dla 
komunikacji DNP 3.0. 

Parzystość 
Brak, nieparzyste, 
parzyste 

Ustawienie parzystości 

RP1 Łącze fizyczne 
Przewód miedziany lub 
światłowód 

Komórka ta definiuje, czy przy komunikacji pomiędzy 
stacją nadrzędną i przekaźnikiem ma być 
wykorzystywane połączenie elektryczne EIA(RS) 485 
czy światłowodowe. Po wybraniu opcji "Światłowód", 

wymagana będzie opcjonalna płytka komunikacji 
światłowodowej. 

Synchronizacja czasu. 
Załączona 
/ Wyłączona 

Uruchamia lub wyłącza żądanie synchronizacji 
czasowej przekaźnika, 
z urządzenia nadrzędnego poprzez IIN bit 4 słowo 1 

Skalowanie pom. 
Pierwotne, wtórne lub 
normalizowane 

Parametr przeznaczony do zgłaszania wartości 
analogowych w zakresie wartości pierwotnych, 
wtórnych lub znormalizowanych (w odniesieniu do 
ustawień przekładni PP/PN). 

Przerwa komunikatu 0 - 50 ms 
Ten parametr umożliwia określenie przerwy 
międzyramkowej dla stacji nadrzędnej. 

Wymagany czas DNP 1 - 30 min. 
Określa, po jakim czasie zostanie wysłanie żądanie 
następnej synchronizacji czasu ze stacji nadrzędnej. 

DNP fragment aplikacji 100 - 2048 bajtów 
Maksymalna długość komunikatu (rozmiar fragmentu 
aplikacji) przesłanego przez przekaźnik. 

Limit czasu DNP App 1 -120s 
Czas oczekiwania, po wysłaniu fragmentu komunikatu 
oraz oczekiwanie na potwierdzenie ze stacji 
nadrzędnej. 

Limit czasu DNP SBO  1 - 10s 
Czas oczekiwania, po otrzymaniu komendy wyboru i 
oczekiwanie na potwierdzenie zadziałania ze stacji 
nadrzędnej. 

Limit czasu łącza DNP 0 - 120s 

Czas, w trakcie którego przekaźnik będzie oczekiwać 
na potwierdzenie ustanowienia połączenia ze stacji 
nadrzędnej. Wartość 0 oznacza wyłączoną obsługę 
połączenia oraz zakres od 1 do 120 sekund stanowi 
ustawienie limitu czasu. 
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Ponadto, jeśli wybrano opcję DNP 3.0 poprzez Ethernet, pojawią się dalsze ustawienia, 
jak w poniższej tabeli. 

 
Ustawienie Zakres Opis 

Synchronizacja 
czasu DNP 

Wyłączona lub 
włączona 

Jeżeli jest ustawiony jako włączona, 
stacja nadrzędna DNP3.0 może być 
użyta do synchronizacji czasu 
przekaźnika. Jeżeli jest ustawiony jako 
wyłączona, wykorzystywany jest 
wewnętrzny niezależny zegar lub wejście 
IRIG-B. 

Skalowanie pom. 
Pierwotne, wtórne 
lub 
normalizowane 

Parametr przeznaczony do zgłaszania 
wartości analogowych w zakresie 
wartości pierwotnych, wtórnych lub 
znormalizowanych (w odniesieniu do 
ustawień przekładni PP/PN). 

Limit czasu NIC 
Tunl 

1 - 30 min. 
Czas oczekiwania zanim nieaktywny 
tunel do stacji nadrzędnej zostanie 
zresetowany. 

Raport łącza NIC 
Alarm, Zdarzenie 
lub Brak 

Konfiguruje sposób zgłaszania 
nieudanego/niedopasowanego 
połączenia sieciowego (miedzianego lub 
światłowodowego): 
Alarm - w przypadku nieudanego 
połączenia uaktywniany jest alarm 
Zdarzenie 
 - w przypadku nieudanego połączenia 
rejestrowane jest zdarzenie  
Brak - brak raportowania w przypadku 
nieudanego połączenia 

Limit czasu łącza 
NIC 

0,1 - 60s 

Czas oczekiwania pomiędzy wykryciem 
awarii łącza sieciowego, a próbą 
nawiązania komunikacji przez 
alternatywny interfejs komunikacyjny. 

 
5.3 Obiekt 1, wejścia binarne 

 
Obiekt 1, wejścia binarne, zawiera informacje opisujące stan sygnałów w przekaźniku, które 
w większości stanowią część magistrali danych cyfrowych (DDB). Obejmują one z reguły 
stan zestyków wyjściowych oraz wejść optycznych, sygnałów alarmowych jak i sygnałów 
uruchomienia oraz wyzwolenia zabezpieczenia. Numery DDB danych punktowych DNP 3.0 
znajdują się w kolumnie „Numer DDB” w dokumencie charakterystyki urządzenia. Mogą 
one być używane do odsyłania do list definicji DDB, która również znajduje się w bazie 
danych menu, P14x/EN MD. Punkty wejść binarnych mogą być również odczytane jako 
zdarzenia zmiany, wykorzystując obiekt 2 oraz obiekt 60 dla danych zdarzeń klasy 1-3. 

 

5.4 Obiekt 10, wyjścia binarne 
 
Obiekt 10, wyjścia binarne, zawiera komendy, które mogą być obsługiwane przez DNP 3.0. 
Tak więc punkty akceptują komendy typu włącz impuls (zerowy, wyzwalanie, zamknięcie) 
oraz wł./wył. zatrzask w sposób, który wyszczególniono w profilu urządzenia w bazie 
danych menu, P14x/EN MD i wykonują polecenia jednokrotnie dla każdej komendy. 
Pozostałe pola są ignorowane (kolejka, wyczyść, wyzwalanie/zamykanie, w czasie i po 
czasie). 
Dostępny jest dodatkowy obraz wejść sterowniczych. Opisane jako koordynowane wejścia 
sterownicze, odzwierciedlają one stan wejść sterowniczych lecz z dynamicznym 
charakterem. 
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Poniższy schemat ilustruje zachowanie, gdy wejście sterujące jest ustawione na impulsowe 
lub zatrzaskowe. 

 

 
Rysunek 11 Zachowanie wejść sterujących 
 
Ze względu na fakt, że wiele funkcji przekaźnika jest konfigurowalnych, może dojść do 
sytuacji, gdy niektóre z poleceń obiektu 10 opisanych poniżej, nie będą dostępne do 
wykorzystania. W przypadku odczytu z obiektu 10 spowoduje to zarejestrowanie punktu 
w trybie off-line, a polecenie zadziałania do obiektu 12 stworzy odpowiedź błędu. 
 
Przykłady punktów obiektu 10, które mogą być zgłaszane jako off-line: 
 

 Aktywacja grup ustawień - Upewnij się, że grupy ustawień są włączone 

 Zamknięcie/wyzwolenie wyłącznika - Upewnij się, że zdalna kontrola wyłącznika 

jest włączona 

 Kasowanie termicznego NPS - Upewnij się, że zabezpieczenie termiczne NPS 

jest włączone 

 Kasowanie termicznego O/L - Upewnij się, że zabezpieczenie termiczne 

przeciążeniowe jest włączone 

 Kasowanie flag RTD - Upewnij się, że wejścia RTD są włączone 

 Wejścia sterujące - Upewnij się, że wejścia sterujące są włączone 
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5.5 Obiekt 20 liczniki binarne 

 
Obiekt 20, liczniki binarne, zawiera liczniki sumaryczne oraz pomiary. Wartości liczników 
binarnych mogą być odczytane jako aktualna „bieżąca” wartość z obiektu 20 lub jako 
„zamrożona” wartość z obiektu 21. Uruchomione liczniki obiektu 20 akceptują funkcje 
odczytu, wstrzymywania oraz kasowania. Funkcja wstrzymania przyjmuje bieżącą 
wartość uruchomionego licznika obiektu 20 oraz przechowuje ją w odpowiednim liczniku 
wstrzymań obiektu 21. Funkcje wstrzymania oraz kasowania resetują uruchomiony licznik 
obiektu 20 do wartości zero po zamrożeniu jego wartości. Zdarzenia zmiany wartości 
licznika binarnego oraz licznika wstrzymań mogą być raportowane odpowiednio z obiektu 
22 oraz obiektu 23. Zdarzenia zmiany licznika (obiekt 22) zgłaszają wyłącznie ostatnią 
zmianę, więc maksymalna liczba obsługiwanych zdarzeń jest taka sama jak łączna liczba 
liczników. Zdarzenia zmiany licznika wstrzymań (obiekt 23) są generowane, ilekroć 
przeprowadzana jest operacja wstrzymania oraz następuje zmiana w stosunku do 
poprzedniej komendy wstrzymania. Kolejki zdarzeń licznika wstrzymania przechowują 
punkty do dwóch operacji wstrzymywania. 
 
 

5.6 Obiekt 30 wejście analogowe 
 
Obiekt 30, wejścia analogowe, zawiera informację z kolumny pomiarów dostępnej 
w menu przekaźnika. Wszystkie punkty obiektu 30 mogą być zgłaszane jako 16 lub 32-
bitowe wartości całkowite z flagą, 16 lub 32-bitowe wartości całkowite bez flagi oraz 
wartości w skróconym formacie zmiennoprzecinkowym. Analogowe wartości mogą być 
zgłaszane do stacji nadrzędnej jako wartości strony pierwotnej, strony wtórnej lub 
znormalizowane (uwzględniające przekładnie PP i PN przekaźnika) i które są ustawiane 
w kolumnie Komunikacja przekaźnika. Odpowiednie ustawienia strefy nieczułości mogą 
zostać wyświetlone z podziałem na wartości strony pierwotnej, strony wtórnej lub wartości 
znormalizowane. Wartości punktów strefy nieczułości mogą być zgłaszane oraz 
zapisywane przy pomocy wariacji Obiektu 34. Ustawienie strefy nieczułości jest używane 
do określenia, czy dla każdego punktu powinna być wygenerowane zdarzenie zmiany. 
Zmiana zdarzeń może być odczytana poprzez obiekt 32 lub obiekt 60 i będzie 
generowana dla każdego punktu, gdzie wartość uległa zmianie o więcej niż określona 
nieczułość, od chwili ostatniego zapisu wartości. 
 
Każdy pomiar analogowy, który jest niedostępny w chwili odczytu, będzie rejestrowany 
jako offline, np. częstotliwość, gdy częstotliwość prądu i napięcia jest poza zakresem 
śledzenia przekaźnika lub stan cieplny, gdy zabezpieczenie termiczne jest wyłączone 
w kolumnie konfiguracji. 

 
5.7 Obiekt 40 wyjście analogowe 

 
Konwersja do formatu stałoprzecinkowego wymaga wykorzystania mnożnika skalowania, 
który można skonfigurować dla różnych rodzajów danych przekaźnika, np. prądu, 
napięcia, kąta fazowego itp. Wszystkie punkty obiektu 40 rejestrują wartości całkowite 
skalowania, a dla konfiguracji wielkości całkowitych skalowania dostępny jest obiekt 41. 

 
5.8 Konfiguracja protokołu DNP3.0 za pośrednictwem oprogramowania MiCOM S1 

Studio 
 
Pakiet wspierający PC dla DNP 3.0 jest dostępny jako część modułu rejestrów i ustawień 
w MiCOM S1 Studio. Moduł S1 umożliwia konfigurację odpowiedzi przekaźnika DNP 3.0. 
Komputer PC jest podłączony do przekaźnika przewodem szeregowym do 9-pinowego 
złącza z przodu przekaźnika - patrz Wprowadzenie (P14x/EN IT). Dane konfiguracyjne są 
kopiowane z przekaźnika na komputer w formie danych skompresowanych i następnie, 
po zmodyfikowaniu, przesyłane w drugą stronę w podobny sposób. Nowa konfiguracja 
DNP3.0 jest uwzględniana w przekaźniku po zakończeniu pobierania. Domyślna 
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konfiguracja może być przywrócona w dowolnym momencie, poprzez wybór "Wszystkie 
ustawienia" w komórce "Przywróć domyślne" w kolumnie "Konfiguracja" menu. W S1, 
dane DNP3.0 wyświetlane są w trzech głównych oknach z zakładkami, jedno okno na 
konfigurację punktu, jedno na skalowanie liczb całkowitych i jedno dla opcji domyślnej 
(format danych). Konfiguracja punktu obejmuje również zakładki dla wejść binarnych, 
wyjść binarnych, liczników oraz wejść analogowych. 
 
Prosimy o odwołanie się do Podręcznika użytkownika Narzędzia konfiguracji DNP 3.0 
(S1V2DNP/EN HI/A11) w celu uzyskania szczegółowych informacji, związanych 
z konfiguracją punktów binarnych, analogowych oraz formatu zapisu. 
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6. INTERFEJS ETHERNET IEC 61850 
 

 
6.1 Wprowadzenie 

 
IEC 61850 jest międzynarodowym standardem komunikacji opartym o protokół Ethernet 
w podstacjach. Standard ten umożliwia integrację wszystkich zabezpieczeń, oferuje 
funkcje sterujące, pomiarowe oraz monitorujące w ramach podstacji oraz dodatkowo 
zapewnia środki pozwalające na warunkowe powiązywanie i zdalne wyłączanie 
bezwarunkowe. Łączy on w sobie udogodnienia oferowane przez sieć Ethernet 
z bezpieczeństwem, które jest tak istotne dla współczesnych podstacji. 
Przekaźniki zabezpieczające MiCOM mogą być integrowane z systemami sterowania 
podstacją PACiS, w celu uzupełnienia oferty Alstom Grid Automation kompletnego 
rozwiązania IEC 61850 dla podstacji. Większość z typów przekaźników MiCOM Px3x 
oraz Px4x może być dostarczona z interfejsem Ethernet, poza tradycyjnymi protokołami 
szeregowymi. Przekaźniki, które posiadają już UCA2.0 dla Ethernet mogą być w łatwy 
sposób uaktualnione do IEC 61850. 

 
6.2 Czym jest IEC 61850? 

 
IEC 61850 to międzynarodowy standard, składający się z 14 części, określający 
architekturę komunikacyjną dla podstacji. 
Standard określa i oferuje dużo więcej, niż sam protokół. Zapewnia on: 

 Ujednolicone modele dla urządzeń IED oraz pozostałych urządzeń wchodzących 

w skład wyposażenia podstacji 

 Ujednolicone usługi komunikacyjne (metody uzyskiwania dostępu do danych oraz ich 

wymiany) 

 Ujednolicone formaty plików konfiguracyjnych 

 Komunikację peer-to-peer (np. przekaźnik z przekaźnikiem) 

Standard uwzględnia mapowanie danych przez Ethernet. Stosowanie sieci Ethernet 

w podstacji oferuje wiele korzyści, wśród których najważniejsze to: 

 Szybka transmisja danych (obecnie 100 Mbps, zamiast 10 kbps lub mniej osiąganych 

przez większość protokołów szeregowych) 

 Wiele urządzeń nadrzędnych (nazywanych "klientami") 

 Ethernet jest otwartym standardem stosowanym w codziennym użytku 

Alstom Grid jest zaangażowany w Grupy robocze, które stworzyły standard, na podstawie 

doświadczeń uzyskanych przy UCA2.0, poprzedniku IEC 61850. 

 
6.2.1 Interoperacyjność 

 
Główną korzyścią wynikającą z zastosowania standardu IEC 61850 jest 
interoperacyjność. IEC 61850 normuje model danych dla urządzeń IED podstacji. Jest to 
odpowiedź na potrzeby łatwiejszej integracji produktów różnych dostawców, np. 
interoperacyjność. Oznacza to, że dostęp do danych odbywa się w taki sam sposób 
w różnych urządzeniach IED, zarówno od tego samego, jak i różnych producentów, 
nawet jeśli przykładowo, algorytmy zabezpieczeń dla przekaźników różnych producentów 
pozostają inne. 
Gdy urządzenie jest opisane jako zgodne z IEC 61850, nie oznacza to, że jest ono 
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wymienne, lecz współpracujące. Nie jest możliwe zwykłe zastąpienie jednego produktu 
innym, jednak terminologia jest wstępnie określona i każdy z podstawową wiedzą o IEC 
61850 powinien móc bardzo szybko integrować nowe urządzenie, bez potrzeby 
mapowania wszystkich nowych danych. IEC 61850 nieuchronnie usprawnia komunikację 
i interoperacyjność w ramach podstacji, przy zapewnieniu niższych kosztów użytkownika 
końcowego. 
 
 

6.2.2 Model danych 
 
Aby ułatwić zrozumienie, model danych dowolnego urządzenia IED IEC 61850 może być 
widoczny jako hierarchicznie ułożone informacje. 
 
Kategorie oraz nazwy tych informacji są normowane w specyfikacji IEC 61850. 
 

 
 

Rysunek 12 Warstwy modelu danych w standardzie IEC61850 
 
Poziomy hierarchii mogą być opisane w następujący sposób: 
 

 Przykład urządzenia fizycznego - Identyfikuje rzeczywiste urządzenie IED 
w systemie. Zazwyczaj używana jest nazwa urządzenia lub adres IP (przykładowo Linia 
zasilająca_1 lub 10.0.0.2) 
 

 Urządzenie logiczne - Identyfikuje grupy odpowiednich węzłów logicznych 
w urządzeniu fizycznym. Przekaźniki MiCOM udostępniają 5 urządzeń logicznych: 
Sterujące, pomiarowe, zabezpieczające, rejestrujące, systemowe. 

 
 Klasa osłonowa (wrapper)/węzeł logiczny - Identyfikuje główne obszary funkcjonalne 
w modelu danych IEC 61850. Zbiór 3 bądź 6 znaków używany jako przedrostek 
pozwalający określić grupę funkcyjną (wrapper), podczas gdy rzeczywista funkcjonalność 
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jest identyfikowana przez 4-znakową nazwę węzła logicznego oznaczoną przyrostkiem 
w postaci numeru instancji. Przykładowo, XCBR1 (wyłącznik), MMXU1 (moduł 
pomiarowy), FrqPTOF2 (zabezpieczenie nadczęstotliwościowe, stopień 2). 

 
 Obiekt danych - Ta kolejna warstwa jest używana do określenia typu danych, które 
zostaną przedstawione użytkownikowi. Przykładowo, Pos (pozycja) węzła logicznego 
typu XCBR. 

 
 Atrybut danych - Są to dane rzeczywiste (wartość pomiaru, status, opis, itp.). Na 
przykład, stVal (wartość statusowa) wskazuje rzeczywiste położenie wyłącznika dla 
obiektu danych typu Pos węzła logicznego typu XCBR 

 
6.3 IEC 61850 w przekaźnikach MiCOM 

 
Standard IEC 61850 został wdrożony w przekaźnikach MiCOM poprzez zastosowanie 
oddzielnej karty Ethernet. Karta zarządza większością implementacji IEC 61850 oraz 
przesyłem danych, unikając jakiegokolwiek wpływu na wydajność funkcji 
zabezpieczających. 
 
Aby prowadzić komunikację z inteligentnym urządzeniem elektronicznym (IED) zgodnym 
ze standardem IEC 61850 w sieci ethernetowej, należy tylko znać jego adres IP. Możliwe 
konfiguracje to: 
 

 "Klient" IEC 61850 (lub urządzenie nadrzędne), takie jak komputer systemu 
nadzoru i sterowania PACiS (MiCOM C264) lub HMI lub  

 "Przeglądarka MMS", za pomocą którego można pobrać pełny model danych 
z urządzenia IED bez żadnej wcześniejszej wiedzy 

 
6.3.1 Możliwości 

 
Interfejs IEC 61850 daje następujące możliwości: 
 
1. Dostęp do odczytu pomiarów 

Wszystkie pomiary są prezentowane w formie pomiarowych węzłów logicznych, 
w urządzeniu logicznym "Pomiary". Zapisywane wartości pomiarowe są 
odświeżane przez przekaźnik raz na sekundę, wraz z interfejsem użytkownika 
przekaźnika. 

2. Generowanie niebuforowanych raportów dotyczących zmiany stanu lub pomiaru 
Niebuforowane raporty, gdy włączone, zgłaszają każdą zmianę statusu i/lub 
pomiarów (zgodnie z ustawieniami nieczułości). 

3. Wsparcie dla synchronizacji czasu za pośrednictwem łącza Ethernet. 
Synchronizacja czasu jest obsługiwana za pomocą protokołu SNTP (Prosty 
protokół sieciowy czasu); protokół ten jest używany do synchronizowania 
wewnętrznego zegara czasu rzeczywistego w przekaźnikach. 

4. Komunikacja równorzędna GOOSE (peer-to-peer) 
Komunikacja GOOSE statusów jest zawarta jako część implementacji IEC 61850. 
Więcej informacji znajduje się w rozdziale 6.6. 

5. Odczyt rejestru zakłóceń 
Odczyt rejestrów zakłóceń, poprzez transfer plików, jest wspierany przez 
przekaźniki MiCOM. Zapis jest odczytywany jako plik COMTRADE w formacie 
ASCII 

6. Operacje sterowania 
 
 
Dostępne są następujące usługi sterowania: 
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 Sterowanie bezpośrednie 

 Sterowanie bezpośrednie z poprawionym bezpieczeństwem 

 Wybierz przed zadziałaniem (SBO) z poprawionym bezpieczeństwem 

 

Operacje sterowania będą stosowane do otwarcia i zamykania wyłączników poprzez 
XCBR.Pos oraz sygnały DDB "Sterowanie wyzw." oraz "Sterowanie zamknij". 
System/LLN0. LLN0.LEDR są wykorzystywane do kasowania wszystkich wskazań LED 
dla wyzwoleń. 
 

7. Raporty 
 
Raporty uwzględniają jedynie obiekty danych, dla których zestaw danych uległ zmianie 
i nie jest kompletny. Wyjątkiem są żądania Odpytywania ogólnego i raporty integralności. 
 

 Raporty buforowane 
Osiem bloków sterujących raportów buforowanych, (BRCB), jest dostępnych 
w SYSTEM/LLN0 urządzenia logicznego ‘System’ 

 
Raporty buforowane są konfigurowane do używania z dowolnym konfigurowanym 
zestawem danych, zlokalizowanym w tym samym urządzeniu logicznym, co BRCB (np. 
SYSTEM/LLN0) 
 

 Raporty niebuforowane 
Szesnaście bloków sterujących raportów niebuforowanych, (URCB), jest 
dostępnych w SYSTEM/LLN0 urządzenia logicznego ‘System’ 

Raporty niebuforowane są konfigurowane do używania z dowolnym konfigurowanym 
zestawem danych, zlokalizowanym w tym samym urządzeniu logicznym, co URCB (np. 
SYSTEM/LLN0) 
 

8. Konfigurowalne zestawy danych 
 
Możliwe jest stworzenie i konfiguracja zestawów danych w dowolnym węźle logicznym, 
przy pomocy konfiguratora IED. Maksymalna liczba zestawów danych będzie określona 
w pliku ICD urządzeń IED. Urządzenie IED może obsługiwać 100 zestawów danych. 
 

9. Publikowanie komunikatów GOOSE 
 
Osiem bloków GOCB jest dostępnych w SYSTEM/LLN0. 
 

10. Unikalność sterowania 
 
Mechanizm unikalności sterowania jest zastosowany w P14x, aby zapewnić zgodność 
z mechanizmem PACiS. Wymaga on, aby przekaźnik mógł otrzymywać sygnał OrdRun 
ze wszystkich urządzeń w systemie i mógł publikować takie sygnały jako komunikat 
GOOSE. 
 

11. Wybierz aktywną grupy ustawień 
 
Grupy zabezpieczeń funkcjonalnych mogą być włączone/wyłączone poprzez prywatne 
atrybuty mod/beh w obiekcie Zabezpieczenie/LLN0.OcpMod. Grupy ustawień można 
wybrać przy pomocy klasy bloku sterującego grupy ustawień, (SGCB). Aktywna grupa 
ustawień może być wybrana, przy pomocy atrybutu danych 
System/LLN0.SP.SGCB.ActSG w urządzeniu logicznym ‘System’. 
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12. Jakość GOOSE 

 
Możliwe jest przetwarzanie parametrów jakości dla dowolnego obiektu danych 
z przychodzącego komunikatu GOOSE Urządzenia niewspierające flag jakości IEC 
61850 będą jako atrybut jakości przesyłać zera. 
 

13. Lista adresów 
 
Dokument listy adresów (o nazwie ADL) jest tworzony dla każdego urządzenia IEC 
i pokazuje mapowanie, pomiędzy modelem danych IEC 61850 a wewnętrznym modelem 
danych urządzenia IED. Uwzględnia on mapowanie w kierunku przeciwnym, które może 
być bardziej przydatne. Jest do dokument osobny od PICS/MICS. 

14. Inicjator sterowania 
 
Mechanizm inicjatora sterowania jest zastosowany dla obsługi polecenia odpowiedzi 
i w modelu danych ST powiązanego obiektu sterowania, zgodnego z mechanizmem 
PACiS. 
 

15. Pomiary 
 
Węzeł logiczny MMTR (pomiary) jest zastosowany w P14x. Wszystkie wartości 
pomiarowe w węźle logicznym MMTR są typu BCR. Atrybut actVal klasy BCR jest typu 
INT128, lecz te typ nie jest obsługiwany przez bibliotekę SISCO MMSLite. Zamiast tego, 
do transmisji będzie kodowana wartość INT 64. 

 
Obiekt danych SPC o nazwie MTTRs jest zawarty w węźle logicznym MMTR. Steruje on 
kasowaniem danych pomiarów. Obiekt danych SPC o nazwie MTTRs jest zawarty 
również w węźle logicznym PTTR. Steruje on kasowaniem pomiarów cieplnych. 
 

16. Pomiary skalowane 
 
Definicja jednostki, jak określone przez IEC jako jednostka SI z opcjonalnym mnożnikiem 
dla każdego pomiaru. Umożliwia to określenie jednostki pomiaru amplitudy, np. mA, A, 
kA, MA. 
Mnożnik zawsze jest zawarty w definicji jednostki i jest konfigurowany w SCL, lecz nie 
można go zmieniać w trakcie działania. Jest on stosowany dla atrybutów amplitudy, 
zakresuC.min oraz zakresuCmax. zakresC.min oraz zakresC.max nie mogą być 
zmieniane w trakcie działania, dla poprawienia zgodności z Px30 i dla ograniczenia 
problemów konfiguracyjnych, związanych z nieczułością. 
 
Zmiany ustawień, takich jak ustawienia zabezpieczające, nie są obsługiwane w aktualnej 
implementacji IEC 61850. Aby proces był nadal możliwie prosty, tego typu zmiany 
ustawień są wykonywane przy pomocy programu ustawień i rejestrów MiCOM S1 Studio. 
Odbywa się to jak poprzednio, przy pomocy połączenia szeregowego portu przedniego 
przekaźnika lub, opcjonalnie w miarę potrzeb, poprzez łącze Ethernet (co jest nazywane 
"tunelowaniem"). 
 

6.3.2 Konfiguracja protokołu IEC 61850 
 
Jednym z głównych założeń IEC 61850 jest zapewnienie możliwości, aby urządzenia IED 
były konfigurowane bezpośrednio z pliku konfiguracyjnego, tworzonego w czasie 
konfiguracji systemu. Na poziomie konfiguracji systemu, możliwości urządzeń IED są 
określone przez plik opisu możliwości IED (ICD), który jest dostarczany z produktem. 
Zbierając pliki ICD dla różnych produktów, możliwe jest zaprojektowanie kompletnego 
zabezpieczenia podstacji, konfigurowanego i sprawdzonego (przez narzędzia 
symulacyjne) jeszcze przed zainstalowaniem produktu w podstacji. 
W celu ułatwienia tego procesu, oprogramowanie MiCOM S1 Studio zawiera narzędzie 
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nazwane konfiguratorem IED, które umożliwia zaimportowanie i przesłanie do urządzenia 
IED wstępnie skonfigurowanego pliku konfiguracyjnego IEC 61850 (pliku SCD lub CID). 
Poza tym, wymagania konfiguracji ręcznej są spełnione, dzięki umożliwieniu ręcznego 
tworzenia plików konfiguracyjnych dla przekaźników MiCOM, na podstawie ich 
pierwotnego opisu możliwości (pliku ICD). 
 
Inne funkcje to odczyt danych konfiguracyjnych dla przeglądania i edycji oraz wyszukana 
sekwencja kontroli błędów, zapewniająca, że plik konfiguracyjny jest odpowiedni do 
przesłania do IED i urządzenie będzie pracować w ramach podstacji. 
 
Aby ułatwić zadanie użytkownikowi, niektóre dane konfiguracyjne są dostępne 
w kolumnie IED KONFIGURATOR interfejsu przekaźnika, pozwalającej na dostęp do 
podstawowych danych konfiguracyjnych bez możliwości ich edycji. 
 

6.3.2.1 Banki konfiguracji 
 
W celu ułatwienia zarządzania wersjami oraz zminimalizowania czasów przestoju 
podczas aktualizacji lub konserwacji systemu, przekaźniki MiCOM wykorzystują 
mechanizm wielu banków konfiguracji. Banki konfiguracji są podzielone na: 
 

 bank konfiguracji aktywnej, 

 bank konfiguracji nieaktywnej. 

Wszystkie nowe konfiguracje wysyłane do przekaźnika są automatycznie zapisywane 
w banku konfiguracji nieaktywnej, tak więc nie wpływają one natychmiastowo na aktualną 
konfigurację. Zarówno aktywne, jak i nieaktywne banki konfiguracji, mogą być w dowolnej 
chwili odczytane. 
 
Po zakończeniu aktualizacji bądź konserwacji, za pomocą narzędzia IED Konfigurator 
można wysłać komendę (do pojedynczego IED, która zezwoli na aktywację nowej 
konfiguracji przechowywanej w nieaktywnym banku konfiguracji, przez przełączanie 
pomiędzy aktywnymi i nieaktywnymi bankami konfiguracji. Zastosowana technika 
przełączania zapewnia, że czas przestoju systemu zostaje zminimalizowany do czasu 
aktywacji nowej konfiguracji. Banki konfiguracji mogą być również przełączane z poziomu 
kolumny IED KONFIGURATOR. 
 
Dane dla zarządzania wersją, są dostępne w kolumnie ‘IED KONFIGURATOR’ interfejsu 
przekaźnika i wyświetlają atrybuty nazwy i wersji SCL obu banków konfiguracji. 

 
 

6.3.2.2 Połączenia sieciowe 
 

Uwaga: Ten rozdział podsumowuje podstawową wiedzę, na temat 
adresowania IP i powiązanych zagadnień. Szczegóły, 
dotyczące tego tematu, mogą być odnalezione w Internecie (po 
wyszukaniu informacji o konfiguracji IP) oraz w licznej 
literaturze. 

 
Konfiguracja parametrów IP przekaźnika (adres IP, maska podsieci, brama) oraz 
parametrów synchronizacji czasu SNTP (SNTP Serwer 1, SNTP Serwer 2) jest 
wykonywana poprzez narzędzie IED Konfigurator, więc jeśli te parametry nie są dostępne 
w pliku SCL, należy jest skonfigurować ręcznie. 
 
Jeżeli przypisany adres IP został powielony gdzieś indziej w tej samej sieci, komunikacja 
zdalna będzie działać w sposób nieprzewidywalny. Aczkolwiek, przekaźnik przy każdej 
zmianie konfiguracji IP i za każdym uruchomieniem będzie sprawdzał, czy taki konflikt 
adresów IP nie istnieje. W razie wykrycia konfliktu IP wygenerowany zostanie alarm. 
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Przekaźnik można skonfigurować na odbiór danych z sieci innych niż sieć lokalna za 
pomocą ustawień "Brama". 

 
6.4 Model danych przekaźników MiCOM 

 
Dla zachowania spójności, nazewnictwo modelu danych przyjęte na potrzeby przekaźników 
Px30 oraz Px40 zostało ujednolicone. W związku z tym, węzły logiczne są rozlokowane 
w jednym z pięciu urządzeń logicznych, a nazwy "wrapper", wykorzystywane do tworzenia 
węzłów logicznych, są zgodne dla przekaźników Px30 oraz Px40. 
Model danych opisano w potwierdzeniu zgodności implementacji modelu (MICS), które jest 
dostępne osobno. Dokument MICS zapewnia listę definicji urządzenia logicznego, węzła 
logicznego, wspólnej klasy danych i atrybutów, numeracji oraz konwersji typów danych 
MMS. Ogólnie jest to zgodne z formatem w częściach 7-3 oraz 7-4 normy IEC 61850. 

 
6.5 Usługi komunikacyjne przekaźników MiCOM 

 
Usługi komunikacyjne IEC 61850, które zaimplementowano w przekaźnikach Px30 oraz 
Px40 opisano w potwierdzeniu zgodności zastosowania protokołu (PICS), który jest 
dostępny osobno. Dokument PICS określa zgodność abstrakcyjnego interfejsu usług 
komunikacyjnych (ACSI), jak określono w Załączniku A części 7-2 standardu IEC 61850. 

 
6.6 Komunikacja peer-to-peer (GSE) 

 
Zastosowanie ogólnego zdarzenia podstacji (GSE) dla IEC 61850 umożliwia łatwiejszą 
i szybszą komunikację między przekaźnikami. Model ogólnego zdarzenia podstacji daje 
możliwość szybkiego i niezawodnego rozdzielenia w obszarze systemu wartości danych 
wejściowych i wyjściowych. 
 
Model ogólnego zdarzenia podstacji opiera się na koncepcji autonomicznej decentralizacji, 
zapewniając wydajną metodę jednoczesnego dostarczania informacji  
o takich samych ogólnych zdarzeniach podstacji do więcej niż jednego urządzenia 
fizycznego, z wykorzystaniem usług multicast. 
 
Wykorzystanie poleceń multicast oznacza, że IEC 61850 GOOSE wykorzystuje układ 
nadawca-odbiorca do przekazywania informacji w obrębie sieci*. Gdy urządzenie wykryje 
zmianę w jednym z punktów monitorowania statusu, wydaje (np. wysyła) nowy komunikat. 
Każde urządzenie, które zgłosi potrzebę uzyskania informacji, subskrybuje (np. odbiera) 
dane w nim zawarte. 

 

Uwaga:  * Komunikaty rozgłoszeniowe nie mogą być routowane 
w sieciach bez specjalnego sprzętu. 

 
Każdy nowy komunikat może być przekazywany dalej w konfigurowalnych odstępach 
czasu, aż do osiągnięcia maksymalnego interwału, aby zapobiegać przekłamaniom, 
z powodu zakłóceń i kolizji. W praktyce, parametry kontrolujące przesyłanie komunikatu nie 
mogą zostać wyliczone. Przed lub podczas uruchamiania należy przeznaczyć odpowiedni 
czas na testowanie schematów GSE, w taki sam sposób, w jaki testuje się schemat 
bezpośredniego połączenia kablowego. 

 
6.6.1 Zakres 

 
W PSL dostępnych jest maksymalnie 64 wejść wirtualnych, które mogą być przypisane 
bezpośrednio do publikowanego zestawu danych w komunikacie GOOSE (obsługiwane są 
konfigurowalne zestawy danych). 
Każdy sygnał GOOSE zawarty w subskrybowanym komunikacie GOOSE może być 
przypisany do dowolnego z 64 wirtualnych wejść w schemacie PSL. Wejścia wirtualne 
mogą być przypisane do funkcji logiki wewnętrznej przeznaczonej do sterowania 
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zabezpieczeniem, bezpośrednio do zestyków wyjściowych lub diod służących do 
monitorowania. 

 
Przekaźnik MiCOM może subskrybować wszystkie komunikaty GOOSE, lecz tylko 
następujące typy danych mogą być zdekodowane oraz przypisane do wejść wirtualnych: 
 

 BOOLEAN 

 BSTR2 

 INT16 

 INT32 

 INT8 

 UINT16 

 UINT32 

 UINT8 

 
6.6.2 Konfiguracja IEC 61850 GOOSE 

 
Cała konfiguracja GOOSE jest przeprowadzana przy pomocy narzędzia Konfigurator 
urządzenia IED dostępnego w oprogramowaniu MiCOM S1 Studio Support Software. 
Wszelkie ustawienia publikowania komunikatu GOOSE można znaleźć w zakładce 
Publikowanie GOOSE w oknie edytora konfiguracji. Wszelkie ustawienia odbierania 
komunikatu GOOSE można znaleźć w zakładce Odbieranie GOOSE w oknie edytora 
konfiguracji. Należy zwrócić uwagę na upewnienie się, że konfiguracja jest poprawna, 
aby umożliwić wydajne działanie schematu GOOSE. 
 
Ustawienia, umożliwiające włączenie sygnalizacji GOOSE oraz pozwalające zastosować 
tryb testowy są dostępne za pośrednictwem interfejsu przekaźnika. 

 
6.7 Funkcjonalność Ethernet 

 
Ustawienia związane z utratą połączenia Ethernet dostępne są w kolumnie 
"KOMUNIKACJA" interfejsu przekaźnika. 

 
6.7.1 Utrata połączenia z siecią ethernet 

 
"Przypisy" IEC 61850 są unikatowe i tworzone dla przekaźnika pomiędzy klientem 
(master) a serwerem (urządzenie IEC 61850). Jeżeli z jakiegoś powodu połączenie 
Ethernet zostanie przerwane, powiązania zostają utracone oraz będą wymagać 
ponownego ustanowienia przez klienta. Urządzenie IED posiada funkcję 
TCP_KEEPALIVE, która monitoruje każde powiązanie oraz przerywa wszystkie 
powiązania, które nie są już aktywne. 

 
6.7.2 Utrata zasilania 
 

Przekaźnik umożliwia ponowne ustanowienie przypisania przez klienta, bez negatywnego 
wpływu na działanie przekaźnika, po utracie zasilania. Przekaźnik zachowuje się wtedy 
jak serwer, klient prosi o ustanowienie powiązania. Niezadeklarowane ustawienia zostają 
anulowane w momencie utraty zasilania, natomiast raporty żądane przez podłączonych 
klientów są resetowane i muszą być ponownie uruchomione przez klienta, który 
następnie tworzy nowe powiązanie z przekaźnikiem. 
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7. POŁĄCZENIE PORTU SK5 
 
Dolne złącze 9-pinowe typu D (SK5) to port InterMiCOM, który opiera się na standardzie 
EIA232. 
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Symbole logiki 

 

Symbole Objaśnienie 

< 

Mniejsze niż: 

Symbol używany do oznaczenia wielkości przyjmujących wartość „poniżej” wartości 

progowej, takich jak na przykład niedomiar prądu (zapad prądu). 

> 

Większe niż: 

Symbol używany do oznaczenia wielkości przyjmujących wartość „powyżej” wartości 

progowej, takich jak na przykład nadmierne natężenie prądu (przetężenie). 

& 
Iloczyn logiczny „AND”: 

Symbol używany na schematach logicznych do przedstawienia funkcji bramki „AND”. 

1 
Suma logiczna „OR”: 

Symbol używany na schematach logicznych do przedstawienia funkcji bramki „OR”. 

 

o 

Małe kółko na wejściu lub wyjściu bramki logicznej: 

Wskazuje funkcję NOT (odwrócenie). 

52a 
Wyłącznik zamknął styk pomocniczy: 

Zestyk jest w tym samym położeniu co zestyki główne wyłącznika. 

52b 
Wyłącznik otworzył styk pomocniczy: 

Zestyk jest w przeciwnym położeniu, niż zestyki główne wyłącznika. 

 
“Sigma”: 

używany do oznaczenia sumowania, takiego jak sumaryczny prąd wyłączany 

 

“Tau”: 

używany do oznaczania stałej czasowej, często związany z charakterystykami 

cieplnymi. 

BAR Sygnał blokowania samoczynnego ponownego załączania. 

BN> 
Człon zabezpieczenia przekroczenia susceptancji neutralnej: 

Składowa bierna obliczania admitancji prądu neutralnego i napięcia szczątkowego. 

BU 
Rezerwa: 

Zazwyczaj rezerwowy element zabezpieczający. 

C/O 
Styk przełączalny, posiadający styki normalnie zamknięte i normalnie otwarte: 

Często nazywany zestykami „typu C”. 

CB Wyłącznik. 

CB Aux. 
Zestyki pomocnicze wyłącznika: 

wskazują otwarcie lub zamknięcie wyłącznika. 

CBF Zabezpieczenie na wypadek usterki wyłącznika. 

CLP Uruchamianie ze stanu zimnego. 

CS Kontrola synchronizmu. 

CT Przekładnik prądowy. 

CTRL. 
Skrót od sterowania "Control": 

Używany dla funkcji wejść sterujących. 

CTS 
Nadzór przekładnika prądowego: 

przeznaczony do wykrywania uszkodzenia wejścia PP. 

DDB 

Magistrala Danych Cyfrowych wewnątrz programowalnego schematu logicznego: 

Punkt logiczny, który przyjmuje stan 0 lub 1. Sygnały DDB są powiązane za pomocą 

logiki, definiując w ten sposób działanie przekaźnika. 

DEF 
Kierunkowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe: 

Kierunkowy układ wykrywania zwarć doziemnych. 
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 Symbole Objaśnienie 

Df/dt Detekcja prędkości zmian częstotliwości (ROCOF). 

Dly Zwłoka czasowa. 

DT 
Skrót od czasu określonego "Definite Time": 

Człon, który w przypadku zadziałania zawsze odpowiada z tym samym opóźnieniem. 

E/F 
Ziemnozwarciowe: 

Bezpośrednio powiązane z członem ziemnozwarciowym. 

FLC 
Prąd pełnego obciążenia: 

znamionowy prąd obwodu. 

Flt. 
Skrót od „Fault” (zwarcie): 

Używany zazwyczaj do wskazania fazy, w której nastąpiło zwarcie. 

FN Funkcja 

Fwd. Oznacza człon reagujący na przepływ w kierunku „w przód”. 

F> 
Człon nadczęstotliwościowy: 

W terminologii ANSI może być oznaczone jako 81O. 

F< 
Człon podczęstotliwościowy: 

W terminologii ANSI może być oznaczone jako 81U. 

GN> 
Człon zabezpieczenia przekroczenia konduktancji neutralnej: 

Składowa czynna obliczania admitancji prądu neutralnego i napięcia szczątkowego. 

Gnd. 

Skrót od „Ground” (uziemienie): 

Określenie używane w nastawach zabezpieczeń odległościowych do określenia 

parametrów, które dotyczą zwarć doziemnych. 

GRP. 
Skrót od grupy: 

Zazwyczaj alternatywna grupa ustawień. 

I Prąd. 

I  

Wartość natężenia prądu podniesiona do potęgi: 

np. gdy statystyka wyłącznika monitoruje kwadrat z kwadratu prądu przerywanego 

( wykładnik potęgi = 2). 

I< 
Człon podprądowy: 

reaguje na zapad prądu. 

I>1 
Pierwszy stopień fazowego zabezpieczenia nadprądowego: 

W terminologii ANSI może być oznaczone jako 51-1. 

I>2 
Drugi stopień fazowego zabezpieczenia nadprądowego: 

W terminologii ANSI może być oznaczone jako 51-2. 

I>3 
Trzeci stopień fazowego zabezpieczenia nadprądowego: 

W terminologii ANSI może być oznaczone jako 51-3. 

I>4 
Czwarty stopień fazowego zabezpieczenia nadprądowego: 

W terminologii ANSI może być oznaczone jako 51-4. 

I0 
Składowa zerowa prądu: 

równa 1/3 zmierzonego prądu w przewodzie neutralnym/prądu szczątkowego. 

I1 Składowa zgodna prądu. 

I2 Składowa przeciwna prądu. 

I1 Składowa zgodna prądu. 

I2 Składowa przeciwna prądu. 
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Symbole Objaśnienie 

I2> Zabezpieczenie nadprądowe reagujące na składową przeciwną (Element NPS). 

I2pol Prąd polaryzacji składowej przeciwnej. 

IA 

Prąd fazowy A: 

może być oznaczona jako L1, faza czerwona lub w inny sposób, wg terminologii 

klienta. 

IB 

Prąd fazy B: 

może być oznaczona jako L2, faza żółta lub w inny sposób, wg terminologii 

klienta. 

IC 

Prąd fazy C: 

może być oznaczona jako L3, faza niebieska lub w inny sposób, wg terminologii 

klienta. 

ID 

Skrót od identyfikatora: 

Najczęściej znacznik używany do śledzenia wersji zainstalowanego 

oprogramowania. 

IDMT 

Charakterystyka czasowo zależna: 

Charakterystyka, w której czas wyzwalania zależy od zmierzonej wartości 

wejściowej (tj. prądu), wg krzywej zależnej czasowo. 

In 

Znamionowy prąd przekaźnika: 

wybierana programowo wartość 1 A lub 5 A, odpowiednio do wejścia liniowego 

przekładnika prądowego. 

IN 
Prąd przewodu neutralnego lub prąd szczątkowy: 

jest wynikiem wewnętrznego sumowania trzech zmierzonych prądów fazowych. 

IN> 
Szczątkowe zabezpieczenie nadprądowe: 

wykrywanie zwarć doziemnych. 

IN>1 
Pierwszy stopień zabezpieczenia nadprądowego od zwarć doziemnych: 

W terminologii ANSI może być oznaczone jako 51N-1. 

IN>2 
Drugi stopień zabezpieczenia nadprądowego od zwarć doziemnych: 

W terminologii ANSI może być oznaczone jako 51N-2. 

Inh Sygnał blokujący. 

ISEF> Czułe zabezpieczenie nadprądowe od zwarć doziemnych. 

Inst. 
Człon zadziałania "natychmiastowego": 

np. bez określonej zwłoki czasowej. 

I/O 
Skrót od "Wejść i wyjść": 

Wykorzystywany dla wejść optycznych oraz styków wyjściowych w przekaźniku. 

I/P Skrót od „Input” (wejście): 

kZN 
Współczynnik kompensacji szczątkowej: 

zapewnia prawidłowy zasięg dla zabezpieczenia od zwarć doziemnych. 

LCD 
Wyświetlacz ciekłokrystaliczny: 

wyświetlacz tekstowy przedniego panelu przekaźnika. 

LD 
Skrót od detektora poziomu "Level Detector": 

człon reagujący na prąd lub napięcie poniżej zadanej wartości progowej. 

LED 
Dioda elektroluminescencyjna: 

Czerwony lub zielony wskaźnik na panelu przednim. 

MCB 
"Wyłącznik miniaturowy": 

Używany zamiast bezpiecznika do zabezpieczenia obwodów wtórnych PN. 

N 
Wskazanie, że przewód "Neutralny" uczestniczył w zwarciu: 

np. zwarcie doziemne. 
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Symbole Objaśnienie 

N/D Nie dotyczy 

N/C (pol. NZ) 
Zestyk normalnie zamknięty lub „rozwierny”: 

Często nazywany zestykiem „typu B”. 

N/O (pol. NO) 
Zestyk normalnie otwarty lub „zwierny”: 

Często nazywany zestykiem „typu A”. 

NPS Składowa przeciwna. 

NXT 
Skrót od „Next” (dalej): 

w odniesieniu do klawisza skrótu w menu. 

NVD 
Przesunięcie napięcia punktu neutralnego: 

odpowiednik szczątkowego zabezpieczenia nadnapięciowego. 

O/P Skrót od „Output” (wyjście): 

Opto 
Wejście logiczne optyczne: 

Termin alternatywny: wejście binarne. 

P1 

Oznaczenie używane w terminologii IEC do określenia polaryzacji zacisków 

strony pierwotnej PP: 

W przypadku standardu ANSI zastąpione przez kropkę. 

P2 

Oznaczenie używane w terminologii IEC do określenia polaryzacji zacisków 

strony pierwotnej PP: 

Zacisk nie oznaczony kropką. 

PCB Płytka obwodu drukowanego 

Ph 

Skrót od „Phase” (faza): 

Określenie używane w ustawieniach odległościowych do określenia parametrów, 

które dotyczą zwarć międzyfazowych. 

Pol 

Skrót od polaryzacji: 

Zazwyczaj napięcie polaryzujące wykorzystywane przy podejmowaniu decyzji 

kierunkowej. 

PN> 

Zabezpieczenie ziemnozwarciowe watometryczne: 

wykorzystujące obliczenia wykonywane na podstawie napięcia szczątkowego 

oraz wielkości prądowych. 

PSL 

Programowalny schemat logiczny: 

Część konfiguracji logiki przekaźnika, która może być modyfikowana przez 

użytkownika przy pomocy graficznego edytora oprogramowania MiCOM S1. 

R Rezystancja. 

R Gnd. 
Nastawa strefy zasięgu rezystancyjnego: 

wykorzystywana przy zwarciach doziemnych. 

RCA 
Skrót od "Relay Characteristic Angle” (kąt charakterystyki przekaźnika): 

Środek charakterystyki kierunkowej. 

REF Strefowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe. 

Rev. Oznacza element reagujący na przepływ w kierunku „w tył”. 

RMS 

Równoważny prąd AC: 

uwzględniający składową podstawową oraz równoważny efekt cieplny od 

wszelkich harmonicznych Skrót od "root mean square" (średnia kwadratowa). 

RP 
Skrót od "Rear Port" (port tylny): 

Porty komunikacyjne z tyłu przekaźnika 

Rx 
Skrót od „Receive” (odbiór): 

zazwyczaj wykorzystywany do oznaczania linii/styku odbiorczego. 

S1 

Oznaczenie używane w terminologii IEC do określenia polaryzacji zacisków 

strony wtórnej PP: 

W przypadku standardu ANSI zastąpione przez kropkę. 
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Symbole Objaśnienie 

S2 
Oznaczenie używane w terminologii IEC do określenia polaryzacji zacisków strony wtórnej PP: 

Zacisk nie oznaczony kropką. 

SEF Czułe zabezpieczenie ziemnozwarciowe 

t Opóźnienie czasowe. 

TCS Monitoring obwodu wyzwalającego 

TD 
Nastawa mnożnika czasowego: 

stosowana przy krzywych zależnych czasowo (ANSI/IEEE). 

TE 
Standard obliczania szerokości obudowy przekaźnika: 

Jeden cal = 5TE 

TMS Ustawienie mnożnika czasu, stosowane dla krzywych czasowo zależnych (IEC). 

Tx 
Skrót od „Transmit” (transmisja): 

zazwyczaj wykorzystywany do oznaczania linii/styku transmisyjnego. 

V Napięcie 

V< Człon podnapięciowy. 

V<1 
Pierwszy stopień zabezpieczenia podnapięciowego: 

W terminologii ANSI może być oznaczone jako 27-1. 

V<2 
Drugi stopień zabezpieczenia podnapięciowego: 

W terminologii ANSI może być oznaczone jako 27-2. 

V> Człon nadnapięciowy. 

V>1 
Pierwszy stopień zabezpieczenia nadnapięciowego: 

W terminologii ANSI może być oznaczone jako 59-1. 

V>2 
Drugi stopień zabezpieczenia nadnapięciowego: 

W terminologii ANSI może być oznaczone jako 59-2. 

V0 
Składowa zerowa napięcia: 

równa 1/3 zmierzonego napięcia w przewodzie neutralnym/napięcie szczątkowe. 

V1 Składowa zgodna napięcia. 

V2 Składowa przeciwna napięcia. 

V2pol Składowa przeciwna napięcia polaryzacji. 

VA 
Napięcie fazy A: 

może być oznaczona jako L1, faza czerwona lub w inny sposób, wg terminologii klienta. 

VB 
Napięcie fazy B: 

może być oznaczona jako L2, faza żółta lub w inny sposób, wg terminologii klienta. 

VC 
Napięcie fazy C: 

może być oznaczona jako L3, faza niebieska lub w inny sposób, wg terminologii klienta. 

VCO Człon nadprądowy zależny napięciowo 

Vk Napięcie punktu załamania przekładnika prądowego wg IEC. 

Vn 
Znamionowe napięcie przekaźnika: 

odpowiednie dla wejścia liniowego przekładnika napięciowego. 

VN Przesunięcie napięcia punktu neutralnego lub napięcie szczątkowe. 

VN>1 Pierwszy stopień zabezpieczenia szczątkowego: 

VN>2 Drugi stopień zabezpieczenia szczątkowego: 

Vres. Przesunięcie napięcia punktu neutralnego lub napięcie szczątkowe. 

VT Przekładnik napięciowy 

VTS 
Nadzór przekładnika napięciowego: 

przeznaczony do wykrywania uszkodzenia wejścia PN. 

Vx 
Pomocnicze napięcie zasilania: 

zazwyczaj napięcie akumulatora podstacji używane do zasilania przekaźnika. 

YN> 
Człon zabezpieczenia przekroczenia admitancji neutralnej: 

Zabezpieczenie bezkierunkowe admitancji neutralnej, obliczane z prądu neutralnego i napięcia 
szczątkowego. 

Z0 Impedancja dla składowej zerowej. 

Z1 Impedancja dla składowej zgodnej. 

Z2 Impedancja dla składowej przeciwnej. 
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Symbole 
logiki 

Objaśnienie Wykres czasowy 

 

 
Timer opóźnienia liczony od 
momentu pobudzenia, t 

WEJŚCIE 

WYJŚCIE 

WEJŚCIE 

WYJŚCIE 

 

 
 

 

 
Timer opóźnienia liczony od 
momentu odpadnięcia, t 

 

WEJŚCIE 

WYJŚCIE 

WEJŚCIE 

WYJŚCIE 

 

 

 

 
Timer opóźnienia liczony od 
momentu 
pobudzenia/odpadnięcia, t 

 

WEJŚCIE 

WYJŚCIE 

WEJŚCIE 

WYJŚCIE 
 

 

 
Timer pulsowy 

 

WEJŚCIE 

WYJŚCIE 

WEJŚCIE 

WYJŚCIE 

 

 

 
Impuls wyzwalany zboczem 
opadającym 

 

WEJŚCIE 

WYJŚCIE 
 

 

 

 
Impuls wyzwalany zboczem 
narastającym 

 

WEJŚCIE 

WYJŚCIE 
 

 

 
Układ z blokowaniem 

WEJŚCIE 

WYJŚCIE 
 

 
Timer wstrzymywania 

 

WEJŚCIE 

WYJŚCIE  

WEJŚCIE 

WYJŚCIE 

 

 

Układ prosty (bez blokowania): 
Utrzymuje wartość do momentu 
podania sygnału resetującego 

 

WEJŚCIE 

WYJŚCIE  
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Bramki logiczne 
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SPIS TREŚCI 

 
(IN) 15- 

 

 

1. ODBIÓR PRZEKAŹNIKA 5 
 

 

2. OBSŁUGA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH 5 
 

 

3. PRZECHOWYWANIE 6 
 

 

4. ROZPAKOWYWANIE 6 
 

 

5. MONTAŻ PRZEKAŹNIKA 6 

5.1 Montaż w szafie 7 

5.2 Montaż tablicowy 8 
 

 

6. OKABLOWANIE PRZEKAŹNIKA 10 

6.1 Złącza listwy zaciskowej dla średnich i dużych obciążeń 10 

6.2 Port EIA(RS)485 11 

6.3 Złącza IRIG-B (jeżeli są) 11 

6.4 Przedni port EIA(RS)232 11 

6.5 Port Ethernet (jeżeli jest) 11 

6.6 Port wgrywania/monitorowania danych 12 

6.7 Podłączenie uziemienia 12 
 

 

7. P14x WYMIARY OBUDOWY 13 
 

 

8. P14x SCHEMAT PODŁĄCZENIA DRUGIEJ 

PŁYTY KOMUNIKACYJNEJ  15 
 

 

9. SCHEMATY POŁĄCZEŃ ZEWNĘTRZNYCH 16 
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1. ODBIÓR PRZEKAŹNIKA 
 
Podczas odbioru przekaźnik powinien być natychmiast sprawdzony, aby upewnić się, że 
podczas transportu nie doszło do uszkodzenia zewnętrznego. Jeśli stwierdzono 
uszkodzenie, należy przygotować zgłoszenie reklamacyjne do przewoźnika, a Alstom Grid 
powinno być o tym poinformowane. 
Przekaźniki, które dostarczone są w stanie niezłożonym i nie są przeznaczone do 
natychmiastowej instalacji, powinny być po odbiorze ponownie zapakowane w worki z folii 
polietylenowej i w ich oryginalne opakowanie. Rozdział 3 w P145/EN IN zawiera więcej 
informacji o przechowywaniu przekaźników. 

 
 

 

2. OBSŁUGA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH 
 
Osoba wykonująca normalne ruchy może z łatwością wygenerować ładunki 
elektrostatyczne o potencjale do kilku tysięcy woltów. Rozładowanie tych ładunków do 
elektronicznych urządzeń półprzewodnikowych podczas dotknięcia obwodów 
elektronicznych może spowodować poważne uszkodzenia, które nie muszą być 
natychmiast widoczne. Takie uszkodzenia poważnie ograniczają niezawodność obwodów. 
Obwody elektroniczne przekaźnika są skutecznie chronione przed rozładowaniem 
ładunków elektrostatycznych jeśli moduł z elektroniką umieszczony jest w obudowie. Nie 
należy ich narażać na uszkodzenie poprzez niepotrzebne demontowanie przedniego 
panelu i płytek obwodu drukowanego. 
Każda płytka obwodu drukowanego posiada najwyższy poziom zabezpieczenia swoich 
części półprzewodnikowych. Jednakże, w przypadku konieczności zdemontowania płytki 
obwodu drukowanego, należy stosować następujące środki ostrożności, aby zachować 
konstrukcyjną i wykonawczą niezawodność i trwałość przekaźnika. 
Przed wyjęciem płytki obwodu drukowanego upewnij się, że posiadasz ten sam potencjał 
elektrostatyczny co urządzenie, poprzez dotknięcie jego obudowy. 
Analogowe moduły wejściowe należy chwycić za płytę czołową, ramkę lub krawędzie 
płytek obwodu drukowanego. Płytki obwodu drukowanego należy chwytać tylko za ich 
krawędzie. Nie należy dotykać komponentów elektronicznych, ścieżek obwodów 
drukowanych lub złączy. 
Nie należy podawać modułu drugiej osobie, jeżeli nie ma pewności, że ta osoba ma taki 
sam potencjał elektrostatyczny jak osoba podająca. Uścisk dłoni zapewnia wyrównanie 
potencjałów. 
Należy położyć moduł na powierzchni antystatycznej lub przewodzącej o tym samym 
potencjale, jaki posiada ciało osoby, która go trzyma. 
Jeżeli konieczne jest przechowywanie lub transportowanie płytek obwodu drukowanego 
wyjętych z obudowy, należy umieścić je oddzielnie w przewodzących elektryczność 
antystatycznych torebkach. 
W mało prawdopodobnym zdarzeniu, zaleca się, aby operator wykonujący pomiary na 
wewnętrznych obwodach pracującego przekaźnika, połączony był z obudową poprzez 
znajdującą się na nadgarstku opaskę antystatyczną. Opaski antystatyczne powinny mieć 
rezystancję między 500k do 10M . Jeżeli użytkownik nie dysponuje paskiem 
antystatycznym, powinien utrzymać kontakt z obudową, aby zapobiec nagromadzeniu 
potencjału elektrostatycznego. Używane przyrządy pomiarowe powinny być również 
w miarę możliwości uziemione do obudowy. 

 
Więcej informacji na temat procedur bezpiecznej pracy dla wszystkich urządzeniach 
elektronicznych można znaleźć w dokumentacji BS EN 100015: Część 1:1992. Alstom 
Grid usilnie zaleca, aby szczegółowe badania obwodów elektronicznych lub prace 
modyfikacyjne, były przeprowadzane w specjalnie przystosowanych miejscach, takich jak 
opisane w normach brytyjskich. 
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3. PRZECHOWYWANIE 
 
Jeżeli przekaźniki nie będą montowane bezpośrednio po transporcie należy je 
przechowywać w miejscu wolnym od kurzu i wilgoci, w ich oryginalnych opakowaniach. 
Jeśli w opakowaniu zostały umieszczone saszetki pochłaniające wilgoć, należy je 
pozostawić. 
Aby zapobiec samoistnemu rozładowywaniu się baterii podczas transportu 
i przechowywania, na każdej z nich został fabrycznie zainstalowany pasek izolacyjny. Po 
otwarciu dolnej pokrywy obudowy baterii, przy biegunie dodatnim baterii powinna 
wystawać czerwona końcówka taśmy izolacyjnej. 
 
Należy zwrócić uwagę, aby po rozpakowaniu żaden kurz, zgromadzony na kartonie, nie 
dostał się do wewnątrz. W miejscach o wysokiej wilgotności, pudło i opakowanie mogą 
nasiąknąć wilgocią a kryształki pochłaniające wilgoć mogą stracić swoje właściwości. 
Przed instalacją przekaźniki powinny być przechowywane w temperaturze pomiędzy –
25˚C a +70˚C (-13˚F do +158˚F). 

 
 

 

4. ROZPAKOWYWANIE 
 
Podczas rozpakowywania i instalacji przekaźników należy zwrócić uwagę, czy żadna 
część nie jest uszkodzona lub czy w opakowaniu nie zostały przypadkowo żadne 
dodatkowe komponenty lub nie zaginęły one. Nie należy wyrzucać jakichkolwiek płyt 
CDROM lub dokumentacji technicznej użytkownika - należy je dostarczyć razem 
z przekaźnikiem do podstacji, w której będzie zainstalowany. 

 
Uwaga: Po otwarciu dolnej pokrywy obudowy baterii, przy biegunie dodatnim baterii (+) 
powinna wystawać czerwona końcówka taśmy izolacyjnej. Nie należy zdejmować tego 
paska ponieważ zapobiega on samoistnemu rozładowywaniu się baterii podczas 
transportu i magazynowania. Pasek izolacyjny jest zdejmowany dopiero podczas testów 
rozruchowych. 
 
Prace dotyczące przekaźników mogą wykonywać jedynie osoby odpowiednio 
wykwalifikowane. 
Miejsce przeznaczone do zamontowania przekaźnika powinno być dobrze oświetlone aby 
ułatwić kontrolę, czyste, suche i w możliwym stopniu wolne od pyłu i nadmiernych 
wibracji. 

 
 

 

5. MONTAŻ PRZEKAŹNIKA 
 
Przekaźniki MiCOM są wysyłane do odbiorcy jako urządzenie osobne lub stanowiące 
element szafy/stojaka. 
Indywidualne przekaźniki są zwykle dostarczane ze szablonem montażowym 
przedstawiającym wymiary wycięć w panelu i wymiary pomiędzy środkami otworów na 
śruby mocujące. Informacje te można znaleźć również w publikacji dotyczącej 
urządzenia. 
 
Na żądanie odbiorcy dostarczone mogą być opcjonalne płyty czołowe przekaźnika. 
Zabezpieczają one przed nieuprawnionymi zmianami ustawień i statusów alarmowych. 
Dostępne są one w różnych rozmiarach obudowy: 60TE (GN0038 001) oraz 40TE 
(GN0037 001). 
 
Konstrukcja urządzenia jest taka, że dostęp do kołnierzy montażowych jest możliwy 
jedynie po otwarciu osłon dostępowych, a gdy osłony są zamknięte, są one ukryte. 



Instalacja P14x/EN IN/Ee6 
 

MiCOM P141, P142, P143, P144 & P145 (IN) 15-7 
 

 
Jeśli ma być zawarty blok testowy P991 lub MMLG, zaleca się, aby patrząc z przodu, był 
on umieszczony po prawej stronie przekaźnika (lub przekaźników), do którego jest 
przypisany. Pozwala to zminimalizować okablowanie pomiędzy przekaźnikiem i złączem 
probierczym oraz umożliwia łatwą i prawidłową identyfikację złącza probierczego podczas 
testów rozruchowych i konserwacyjnych. 
 

 
Rysunek 1 Umiejscowienie paska izolacyjnego baterii 
 
Jeśli konieczne jest sprawdzenie poprawności działania przekaźnika podczas instalacji, 
pasek izolacyjny baterii może być usunięty, lecz powinien być przywrócony, jeśli rozruch 
nie będzie odbywał się w najbliższym czasie. Po otwarciu dolnej pokrywy komory 
bateryjnej, czerwona końcówka paska izolacyjnego baterii będzie wystawać przy biegunie 
dodatnim baterii. Aby usunąć pasek izolacyjny, pociągnij czerwoną końcówkę lekko 
dociskając baterię, aby zapobiegać jej wypadnięciu. Umieszczając ponownie pasek 
izolacyjny, należy upewnić się, że został on zamocowany jak na Rysunku 1, np. 
z paskiem za baterią, z wysuniętą czerwoną końcówką. 
 

 
5.1 Montaż w szafie typu rack 

 
Przekaźniki MiCOM można montować korzystając z pojedynczego rzędu ramek do 
montażu typu „rack” (nasz numer części FX0021 001), jak pokazano na Rysunku 2. 
Ramki te zostały tak zaprojektowane, aby miały wymiary zgodne z normą IEC 60297 i są 
dostarczane już jako zmontowane i gotowe do użycia. W układzie standardowym typu 
rack 483mm, umożliwia to ułożenie różnych kombinacji szerokości obudów w taki 
sposób, aby rozmiar całkowity w szerokości był równy 80TE przy montowaniu modułów 
obok siebie w jednej ramce. 
 
Dwie poziome szyny ramki typu „rack” mają otwory wywiercone w odległości około 26mm 
od siebie. Przekaźniki montuje się za pośrednictwem ich kołnierzy montażowych za 
pomocą wkrętów samogwintujących M4 Taptite z podkładką o grubości 3mm (znanych 
jako SEMS). Wkręty te są dostępne w opakowaniach po 5 sztuk (nasz numer części 
ZA0005 105). 
 

Uwaga: Konwencjonalne wkręty samogwintujące, w tym wkręty 
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dostarczane do montażu przekaźników MiDOS mają 
nieznacznie większe łby, które mogą uszkodzić profil pokrywy 
czołowej. 

 
Kiedy rząd jest ukończony, ramki są mocowane w szafach typu rack za pomocą 
kątowników montażowych umieszczonych na każdym końcu rzędu. 
 

 
Rysunek 2 Montaż przekaźników w szafach typu rack 
 
Przekaźniki mogą być grupowane mechanicznie w pojedynczym rzędzie (4U) lub ułożone 
wielorzędowo za pomocą ramki typu rack. Umożliwia to wspólne, wstępne okablowanie 
instalacji wykorzystujących urządzenia typu MiCOM i MiDOS przed ich zamontowaniem. 
Jeżeli w dowolnym rzędzie łączna szerokość elementów jest mniejsza niż 80TE lub jeżeli 
wymagane jest pozostawienie wolnego miejsca z przeznaczeniem pod montaż kolejnych 
przekaźników w przyszłości, można zastosować płytki zaślepiające. Zaślepki te można 
wykorzystywać również do montażu wyposażenia pomocniczego. W Tabeli 1 pokazano 
wymiary zaślepek, które można zamówić. 

 
Uwaga:  Zaślepki są dostępne tylko w kolorze czarnym. 

 
Dalsze szczegóły dotyczące montażu przekaźników serii MiDOS podano w publikacji 
R7012, MiDOS Parts Catalogue and Assembly Instructions ("Instrukcja montażu 
i katalog części do urządzeń typu MiDOS"). 

 

Szerokość elementów zamontowanych 
w ramce 

Numer części zaślepki 

5TE GJ2028 101 

10TE GJ2028 102 

15TE GJ2028 103 

20TE GJ2028 104 
 

Tabela 1: Zaślepki 
 
 
5.2 Montaż panelowy 

 
Przekaźniki mogą być montowane w panelach (w jednej płaszczyźnie z powierzchnią 
paneli) za pomocą wkrętów samogwintujących M4 SEMS Taptite z łbem o grubości 3mm 
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(znanych jako SEMS). Wkręty te są dostępne w opakowaniach po 5 sztuk (nasz numer 
części ZA0005 104). 

 
Uwaga:  Konwencjonalne wkręty samogwintujące, w tym wkręty 

dostarczane do montażu przekaźników MiDOS mają 
nieznacznie większe łby, które mogą uszkodzić profil pokrywy 
czołowej. 

Jeżeli minimalna grubość panelu wynosi 2,5mm, alternatywnie można wykorzystać 
otwory gwintowane. 

 
 

W przypadku zastosowań, w których przekaźniki muszą być montowane w konfiguracji na 
wpół wystającej lub wystającej, dostępny jest asortyment kołnierzy. 
W przypadku montażu kilku przekaźników w jednym wycięciu w panelu, zaleca się 
mechaniczne zgrupowanie urządzeń poziomo i/lub pionowo w celu uzyskania stabilnej 
struktury przed zamontowaniem do panelu. 

 
Uwaga: Nie zaleca się mocowania przekaźników MiCOM za pomocą nitów, ponieważ 
utrudni to demontaż z panelu w przyszłości, jeżeli konieczna będzie naprawa. 
Jeżeli wymagane jest montowanie zespołu przekaźników na panelu odpowiadającym 
normie IEC 60529 IP52, niezbędne jest umieszczenie metalowej taśmy uszczelniającej 
między sąsiadującymi przekaźnikami (numer części GN2044 001) oraz pierścienia 
uszczelniającego wokół całego zespołu. 

 

Szerokość Rząd pojedynczy Rząd podwójny 

40TE GJ9018 008 GJ9018 024 

60TE GJ9018 012 GJ9018 028 
 

Tabela 2: Pierścienie uszczelniające IP52 
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6. OKABLOWANIE PRZEKAŹNIKA 
 

Ten rozdział to przewodnik służący do wyboru odpowiedniego okablowania i rodzaju 
złącza dla każdego zacisku przekaźnika MiCOM. 

 
6.1 Złącza listwy zaciskowej dla średnich i dużych obciążeń 

 
Klawisz: 
Wysokoobciążalne listwy zaciskowe: Obwody PP i PN, zaciski z przedrostkiem "D" 
Średnioobciążalne: Wszystkie pozostałe listwy (szare) 
 
Przekaźniki wyposażone są w wystarczającą ilość śrubek M4 do wykonania połączenia 
do tylnych listew zaciskowych, wykorzystujących zaciski oczkowe, o zalecanej, 
maksymalnej liczbie dwóch zacisków oczkowych na jeden zacisk przekaźnikowy. 
 
Jeżeli jest to wymagane, ALSTOM Grid może dostarczyć końcówki do zaciskania typu 
M4 90° o trzech różnych wymiarach, w zależności od wielkości przewodu okablowania 
(patrz Tabela 3). Każdy rodzaj końcówek dostępny jest w torebkach po 100 sztuk. 

 

Numer części Rozmiar przewodu Kolor izolacji 

ZB9124 901 0.25 – 1.65mm2 (22 - 16AWG) Czerwony 

ZB9124 900 1.04 – 2.63mm2 (16 - 14AWG) Niebieski 

ZB9124 904 2.53 – 6.64mm2 (12 - 10AWG) Bez izolacji* 
 

Tabela 3: Końcówki do zaciskania typu M4 90° 
 
*Aby utrzymać wymagania dotyczące izolacji listwy zaciskowej określone w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa, tulejka izolacyjna powinna być zakładana na zacisku 
oczkowym po jego zaciśnięciu. 
Zalecane są następujące minimalne wymiary przewodów: 
 
Przekładniki prądowe 2.5mm2 

Zasilanie pomocnicze, Vx 1.5mm2 

Port EIA(RS)485 Port Patrz osobny rozdział 

Pozostałe obwody 1,0mm2 

Z powodu ograniczeń dotyczących zacisków oczkowych, maksymalny rozmiar przewodu, 
który można stosować dla zacisków średnich i dużych obciążeń wynosi 6,0mm2, przy 
wykorzystaniu zacisków oczkowych, które nie są wstępnie zaizolowane. Jeżeli 
wymagane jest stosowanie tylko wstępnie zaizolowanych zacisków oczkowych, 
maksymalny rozmiar przewodu, który można stosować jest ograniczony do 2,63mm2 na 
zacisk oczkowy. Jeżeli wymagany jest większy rozmiar przewodu, należy stosować dwa 
równolegle połączone przewody, każdy zakończony oddzielnym zaciskiem oczkowym od 
strony przekaźnika. 
 
Okablowanie stosowane do wszystkich połączeń listew zaciskowych dla średnich 
i dużych obciążeń, za wyjątkiem portu EIA(RS)485, powinno mieć minimalną wartość 
skuteczną napięcia rzędu 300 V. 
 
Zaleca się, aby okablowanie zasilania pomocniczego zabezpieczone było bezpiecznikiem 
16A o dużej zdolności wyłączenia (HRC) typu NIT lub TIA. Z przyczyn bezpieczeństwa, 
nigdy nie należy zabezpieczać obwodów przekładników prądowych bezpiecznikami. Inne 
obwody należy odpowiednio zabezpieczyć bezpiecznikami w celu ochrony stosowanego 
okablowania. 
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6.2 Port EIA(RS)485 
 
Połączenia z portem EIA(RS)485 wykonane są przy wykorzystaniu zacisków oczkowych. 
Zaleca się stosowanie ekranowanych przewodów 2-żyłowych, o całkowitej długości 
maksymalnej 1000m lub całkowitej pojemności kablowej 200 nF. Typowa specyfikacja 
takiego przewodu będzie następująca: 
Każda żyła: Przewody miedziane z izolacją PVC 

16/0.2mm 

Nominalna powierzchnia przewodząca: 0,5mm2 na żyłę. 

Ekran: Plecionka pełna, powłoka PCW 

 
Szczegółowe omówienie ustawień magistrali EIA(RS)485 znajduje się w dziale 
Komunikacja SCADA (P145/EN CT). 

 
6.3 Złącza IRIG-B (jeżeli są) 

 
Wejście IRIG-B oraz złącze BNC mają impedancję charakterystyczną 50Ω. Zaleca się, 
aby połączenia między urządzeniem ze złączem IRIG-B a przekaźnikiem było 
wykonywane przewodem koncentrycznym typu RG59LSF z ognioodpornym 
bezhalogenowym płaszczem. 

 
6.4 Przedni port EIA(RS)232 

 
Krótkie połączenia do portu EIA(RS)232 znajdującego się za pokrywą dolną można 
wykonać wielożyłowym ekranowanym przewodem sygnałowym o długości do 15m lub 
o całkowitej pojemności 2500 pF. Przewód powinien być zakończony od strony 
przekaźnika 9-pinową wtyczką męską typu D w osłonie metalowej. Przypisanie pinów jest 
wyszczególnione w dziale 1.8 Wprowadzenie (P145/EN GS). 

 
6.5 Port Ethernet (jeżeli jest) 

 
Światłowodowy port komunikacyjny 
Przekaźniki mogą posiadać port ethernetowy 100 Mbps. Dla stałych połączeń 
w środowisku podstacji zalecane jest stosowanie połączenia światłowodowego. Port 
100Mbit wykorzystuje złącze SC, kompatybilne ze światłowodami wielomodowymi 
50/125µm, jak i 62,5/125µm -13000nm. 
Port RJ-45 (przewód miedziany) 
 
Urządzenie może być również podłączone do koncentratora 10Base-T lub 100Base-TX. 
Port w urządzeniu automatycznie wykrywa, jaki rodzaj koncentratora jest podłączony. 
Z racji możliwości wystąpienia szumów i zakłóceń, połączenie to zalecane jest tylko 
w przypadku tymczasowych połączeń na krótkich odległościach. Optymalnym 
rozwiązaniem jest, jeżeli przekaźniki oraz koncentrator znajdują się w tej samej szafie 
rozdzielczej. 
 
Do portu ethernetowego podłączany jest wtyk ekranowany RJ-45. W tabeli opisano 
sygnały oraz piny złącza. 
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Pin Nazwa sygnału Definicja sygnału 

1 TXP Przesyłanie danych (dodatni) 

2 TXN Przesyłanie danych (ujemny) 

3 RXP Odbiór danych (dodatni) 

4 - Niewykorzystany 

5 - Niewykorzystany 

6 RXN Odbiór danych (ujemny) 

7 - Niewykorzystany 

8 - Niewykorzystany 
 

Tabela 4: Sygnały na złączu podłączanym do portu ethernetowego 
 
6.6 Port wgrywania/monitorowania danych 

 
Krótkie połączenia do wgrywania/monitorowania danych znajdującego się za pokrywą 
dolną można wykonać 25-żyłowym ekranowanym przewodem sygnałowym o długości do 
4m. Przewód powinien być zakończony od strony przekaźnika 25-pinową wtyczką męską 
typu D w osłonie metalowej i połączony dla połączenia równoległego danych. 

 
6.7 Podłączenie uziemienia 

 
Każdy przekaźnik musi być połączony z lokalną szyną uziemiającą, z wykorzystaniem 
zacisków śrubowych M4 znajdujących się w dolnym, lewym rogu obudowy przekaźnika. 
Zalecane jest stosowanie przewodów o minimalnym przekroju 2,5mm2, zakończonych od 
strony przekaźnika zaciskiem oczkowym. 
Aby zapobiec możliwości zachodzeniu reakcji elektrolitycznej pomiędzy mosiężnymi lub 
miedzianymi przewodami uziemiającymi i tylną częścią przekaźnika, należy zastosować 
odpowiednie środki. Przykłady, uwzględniające umieszczenie podkładki niklowanej 
pomiędzy przewodem a obudową przekaźnika lub przy pomocy ocynkowanych zacisków 
pierścieniowych. 
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7. P14x WYMIARY OBUDOWY 

 
 

 
Rysunek 3 P141/P142 Wymiary obudowy 
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Rysunek 4 P143/P145 Wymiary obudowy 
 

 
Rysunek 4A P143 z 32I + 32O Wymiary obudowy 
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8. P14x SCHEMAT PODŁĄCZENIA DRUGIEJ PŁYTY KOMUNIKACYJNEJ 
 

 
 

Rysunek 5 Podłączenie drugiego tylnego portu zabezpieczenia P14x 
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9. SCHEMATY POŁĄCZEŃ ZEWNĘTRZNYCH 
 

 
 

Rysunek 6 Przekaźnik zarządzający linii zasilającej P141 - Zabezpieczenie 
kierunkowe nadprądowe oraz ziemnozwarciowe (8 I/P i 7 O/P) 
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Rysunek 7 Przekaźnik zarządzający linii zasilającej P141 - Zabezpieczenie 
kierunkowe nadprądowe oraz ziemnozwarciowe ze strefowym ziemnozwarciowym 
wysokiej impedancji (8 I/P i 7 O/P) 
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Rysunek 8 Przekaźnik zarządzający linii zasilającej P141 - Zabezpieczenie 
kierunkowe nadprądowe oraz ziemnozwarciowe ze strefowym ziemnozwarciowym 
niskiej impedancji (8 I/P i 7 O/P) 
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Rysunek 9 Przekaźnik zarządzający linii zasilającej P141 - Zabezpieczenie 
kierunkowe oraz kierunkowe z PN podłączonym rozgałęźnie (8 I/P i 7 O/P) 
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Rysunek 10 Przekaźnik zarządzający linii zasilającej P142 - Zabezpieczenie 
kierunkowe nadprądowe oraz ziemnozwarciowe z SPZ (8 I/P i 7 O/P) 
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Rysunek 11 Przekaźnik zarządzający linii zasilającej P142 - Zabezpieczenie 
kierunkowe nadprądowe oraz ziemnozwarciowe z SPZ (8 I/P i 11 O/P z 4 stykami 
o dużej zdolności rozłączania) 

  



P14x/EN IN/Ee6 Instalacja 
 
(IN) 15-22 MiCOM P141, P142, P143, P144 & P145 

 

 

 
 

Rysunek 12 Przekaźnik zarządzający linii zasilającej P142 - Zabezpieczenie 
kierunkowe nadprądowe oraz ziemnozwarciowe z SPZ (12 I/P i 11 O/P) 

  



Instalacja P14x/EN IN/Ee6 
 

MiCOM P141, P142, P143, P144 & P145 (IN) 15-23 
 

 

 
 

Rysunek 13 Przekaźnik zarządzający linii zasilającej P142 - Zabezpieczenie 
kierunkowe nadprądowe oraz ziemnozwarciowe z SPZ (16 I/P i 7 O/P) 

  



P14x/EN IN/Ee6 Instalacja 
 
(IN) 15-24 MiCOM P141, P142, P143, P144 & P145 

 

 

 
 

Rysunek 14 Przekaźnik zarządzający linii zasilającej P142 - Zabezpieczenie 
kierunkowe nadprądowe oraz ziemnozwarciowe z SPZ (8 I/P i 15 O/P) 

  



Instalacja P14x/EN IN/Ee6 
 

MiCOM P141, P142, P143, P144 & P145 (IN) 15-25 
 

 

 
 

Rysunek 15 Przekaźnik zarządzający linii zasilającej P143 - Zabezpieczenie 
kierunkowe nadprądowe oraz SEF z SPZ i z kontrolą synchromizmu (16 I/P i 14 O/P) 

  



P14x/EN IN/Ee6 Instalacja 
 
(IN) 15-26 MiCOM P141, P142, P143, P144 & P145 

 

 

 
 

Rysunek 16 Przekaźnik zarządzający linii zasilającej P143 - Zabezpieczenie 
kierunkowe nadprądowe oraz SEF z SPZ i z kontrolą synchromizmu (16 I/P i 18 O/P 
z 4 wyjściami o dużej zdolności rozłączania) 

  



Instalacja P14x/EN IN/Ee6 
 

MiCOM P141, P142, P143, P144 & P145 (IN) 15-27 
 

 

 
 

Rysunek 17 Przekaźnik zarządzający linii zasilającej P143 - Zabezpieczenie 
kierunkowe nadprądowe oraz SEF z SPZ i z kontrolą synchromizmu (16 I/P i 22 O/P) 

  



P14x/EN IN/Ee6 Instalacja 
 
(IN) 15-28 MiCOM P141, P142, P143, P144 & P145 

 

 

 
 

Rysunek 18 Przekaźnik zarządzający linii zasilającej P143 - Zabezpieczenie 
kierunkowe nadprądowe oraz SEF z SPZ i z kontrolą synchromizmu (16 I/P i 22 O/P 
z 8 stykami o dużej zdolności rozłączania) 

  



Instalacja P14x/EN IN/Ee6 
 

MiCOM P141, P142, P143, P144 & P145 (IN) 15-29 
 

 

 
 

Rysunek 19 Przekaźnik zarządzający linii zasilającej P143 - Zabezpieczenie 
kierunkowe nadprądowe oraz SEF z SPZ i z kontrolą synchromizmu (16 I/P i 26 O/P 
z 4 stykami o dużej zdolności rozłączania) 

  



P14x/EN IN/Ee6 Instalacja 
 
(IN) 15-30 MiCOM P141, P142, P143, P144 & P145 

 

 

 
 

Rysunek 20 Przekaźnik zarządzający linii zasilającej P143 - Zabezpieczenie 
kierunkowe nadprądowe oraz SEF z SPZ i z kontrolą synchromizmu (16 I/P i 30 O/P) 

  



Instalacja P14x/EN IN/Ee6 
 

MiCOM P141, P142, P143, P144 & P145 (IN) 15-31 
 

 

 
 

Rysunek 21 Przekaźnik zarządzający linii zasilającej P143 - Zabezpieczenie 
kierunkowe nadprądowe oraz SEF z SPZ i z kontrolą synchromizmu (24 I/P i 14 O/P) 

  



P14x/EN IN/Ee6 Instalacja 
 
(IN) 15-32 MiCOM P141, P142, P143, P144 & P145 

 

 

 
 

Rysunek 22 Przekaźnik zarządzający linii zasilającej P143 - Zabezpieczenie 
kierunkowe nadprądowe oraz SEF z SPZ i z kontrolą synchromizmu (24 I/P i 22 O/P) 

  



Instalacja P14x/EN IN/Ee6 
 

MiCOM P141, P142, P143, P144 & P145 (IN) 15-33 
 

 

 
 

Rysunek 23 Przekaźnik zarządzający linii zasilającej P143 - Zabezpieczenie 
kierunkowe nadprądowe oraz SEF z SPZ i z kontrolą synchromizmu (32 I/P i 14 O/P) 

  



P14x/EN IN/Ee6 Instalacja 
 
(IN) 15-34 MiCOM P141, P142, P143, P144 & P145 

 

 

 
Rysunek 24 Przekaźnik zarządzający linii zasilającej P144 - Zabezpieczenie 
kierunkowe nadprądowe oraz ziemnozwarciowe z SPZ i osobnym wejściem 
napięcia szczątkowego (8 I/P i 7 O/P) 

  



Instalacja P14x/EN IN/Ee6 
 

MiCOM P141, P142, P143, P144 & P145 (IN) 15-35 
 

 

 
 

Rysunek 25 Przekaźnik zarządzający linii zasilającej P144 - Zabezpieczenie 
kierunkowe nadprądowe oraz ziemnozwarciowe z SPZ i osobnym wejściem 
napięcia szczątkowego (8 I/P i 11 O/P z 4 stykami o dużej zdolności rozłączania) 

  



P14x/EN IN/Ee6 Instalacja 
 
(IN) 15-36 MiCOM P141, P142, P143, P144 & P145 

 

 

 
 

Rysunek 26 Przekaźnik zarządzający linii zasilającej P144 - Zabezpieczenie 
kierunkowe nadprądowe oraz ziemnozwarciowe z SPZ i osobnym wejściem 
napięcia szczątkowego (8 I/P i 15 O/P) 

  



Instalacja P14x/EN IN/Ee6 
 

MiCOM P141, P142, P143, P144 & P145 (IN) 15-37 
 

 

 
 

Rysunek 27 Przekaźnik zarządzający linii zasilającej P144 - Zabezpieczenie 
kierunkowe nadprądowe oraz ziemnozwarciowe z SPZ i osobnym wejściem 
napięcia szczątkowego (12 I/P i 11 O/P) 

  



P14x/EN IN/Ee6 Instalacja 
 
(IN) 15-38 MiCOM P141, P142, P143, P144 & P145 

 

 

 
Rysunek 28 Przekaźnik zarządzający linii zasilającej P144 - Zabezpieczenie 
kierunkowe nadprądowe oraz ziemnozwarciowe z SPZ i osobnym wejściem 
napięcia szczątkowego (16 I/P i 7 O/P) 

  



Instalacja P14x/EN IN/Ee6 
 

MiCOM P141, P142, P143, P144 & P145 (IN) 15-39 
 

 

 
 

Rysunek 29 Przekaźnik zarządzający linii zasilającej P141 - Zabezpieczenie 
kierunkowe nadprądowe oraz SEF z SPZ i z kontrolą synchromizmu (12 I/P i 12 O/P) 

  



P14x/EN IN/Ee6 Instalacja 
 
(IN) 15-40 MiCOM P141, P142, P143, P144 & P145 

 

 

 
 

Rysunek 30 Przekaźnik zarządzający linii zasilającej P145 - Zabezpieczenie 
kierunkowe nadprądowe oraz SEF z SPZ i z kontrolą synchromizmu (16 I/P i 16 O/P) 

  



Instalacja P14x/EN IN/Ee6 
 

MiCOM P141, P142, P143, P144 & P145 (IN) 15-41 
 

 

 
 

Rysunek 31 Przekaźnik zarządzający linii zasilającej P145 - Zabezpieczenie 
kierunkowe nadprądowe oraz SEF z SPZ i z kontrolą synchromizmu (16 I/P i 20 O/P 
z 4 stykami o dużej zdolności rozłączania) 

  



P14x/EN IN/Ee6 Instalacja 
 
(IN) 15-42 MiCOM P141, P142, P143, P144 & P145 

 

 

 
 

Rysunek 32 Przekaźnik zarządzający linii zasilającej P145 - Zabezpieczenie 
kierunkowe nadprądowe oraz SEF z SPZ i z kontrolą synchromizmu (16 I/P i 24 O/P) 

  



Instalacja P14x/EN IN/Ee6 
 

MiCOM P141, P142, P143, P144 & P145 (IN) 15-43 
 

 

 
 

Rysunek 33 Przekaźnik zarządzający linii zasilającej P145 - Zabezpieczenie 
kierunkowe nadprądowe oraz SEF z SPZ i z kontrolą synchromizmu (16 I/P i 24 O/P 
z 8 stykami o dużej zdolności rozłączania) 

  



P14x/EN IN/Ee6 Instalacja 
 
(IN) 15-44 MiCOM P141, P142, P143, P144 & P145 

 

 

 
 

Rysunek 34 Przekaźnik zarządzający linii zasilającej P145 - Zabezpieczenie 
kierunkowe nadprądowe oraz SEF z SPZ i z kontrolą synchromizmu (16 I/P i 28 O/P 
z 4 stykami o dużej zdolności rozłączania) 

  



Instalacja P14x/EN IN/Ee6 
 

MiCOM P141, P142, P143, P144 & P145 (IN) 15-45 
 

 

 
 

Rysunek 35 Przekaźnik zarządzający linii zasilającej P145 - Zabezpieczenie 
kierunkowe nadprądowe oraz SEF z SPZ i z kontrolą synchromizmu (16 I/P i 32 O/P) 

  



P14x/EN IN/Ee6 Instalacja 
 
(IN) 15-46 MiCOM P141, P142, P143, P144 & P145 

 

 

 
 

Rysunek 36 Przekaźnik zarządzający linii zasilającej P145 - Zabezpieczenie 
kierunkowe nadprądowe oraz SEF z SPZ i z kontrolą synchromizmu (24 I/P i 16 O/P) 

  



Instalacja P14x/EN IN/Ee6 
 

MiCOM P141, P142, P143, P144 & P145 (IN) 15-47 
 

 

 
 

Rysunek 37 Przekaźnik zarządzający linii zasilającej P145 - Zabezpieczenie 
kierunkowe nadprądowe oraz SEF z SPZ i z kontrolą synchromizmu (24 I/P i 20 O/P 
z 4 stykami o dużej zdolności rozłączania) 

 
  



P14x/EN IN/Ee6 Instalacja 
 
(IN) 15-48 MiCOM P141, P142, P143, P144 & P145 

 

 

 
 

Rysunek 38 Przekaźnik zarządzający linii zasilającej P145 - Zabezpieczenie 
kierunkowe nadprądowe oraz SEF z SPZ i z kontrolą synchromizmu (24 I/P i 24 O/P) 

  



Instalacja P14x/EN IN/Ee6 
 

MiCOM P141, P142, P143, P144 & P145 (IN) 15-49 
 

 

 
 

Rysunek 39 Przekaźnik zarządzający linii zasilającej P145 - Zabezpieczenie 
kierunkowe nadprądowe oraz SEF z SPZ i z kontrolą synchromizmu (32 I/P i 16 O/P)



P14x/EN IN/Ee6 Instalacja 
 
(IN) 15-50 MiCOM P141, P142, P143, P144 & P145 

 

 
 

 



Oprogramowanie i podręcznik serwisowy historia wersji P14x/EN VH/Ee6 
 
MiCOM P141, P142, P143, P144 & P145  
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Data: 27 listopada 2009 r. 

Końcowe oznaczenie modelu: J 

Wersja oprogramowania: 43 

Schematy połączeń:  10P141/2/3/4/5xx 

(xx = od 01 do 07) 

 
 

 

 



P14x/EN VH/Ee6 Oprogramowanie i podręcznik serwisowy 
historia wersji 

 MiCOM P141, P142, P143, P144 & P145 

 

 
 



Oprogramowanie i podręcznik serwisowy historia wersji P14x/EN VH/Ee6 
 

MiCOM P141, P142, P143, P144 & P145 (VH) 16-1 

 

 
 

Typ przekaźnika: P14x … 
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00 

A A Paźdz. 1998 Wydanie oryginalne V2.08 TG8612C 

B A List. 1998 

 Korekcja, dla wzorca testowego wyjścia 
przekaźnikowego ustawianego przez Courier 

 Modyfikacja dla poprawności działania wzorca 
testowego wyjścia przekaźnikowego 

 Poprawiona widoczność komórki pomiaru 
częstotliwości 

 Problemy z wyborem trybu prostowanego SPZ 

 Poprawiony pomiar częstotliwości systemu w 
rejestrach zwarć 

V2.08 TG8612C 

C A List. 1998 

 Poprawiony odczyt flag binarnych w dzienniku 
zdarzeń 

 Modyfikacja logiki czasu martwego SPZ 

 Dodano 100 ms zwłoki czasowej do wyjścia 
usterki wyłącznika w domyślnym PSL 

 Modyfikacja domyślnych ustawień 
podnapięciowych 

 Korekcja tekstu etykiety wejścia logicznego 

V2.08 TG8612C 

D A Luty 1999  Korekcja zdarzeń IEC870 V2.08 TG8612C 

E A Mar 1999 

 Modyfikacja szczątkowego zabezpieczenia 
nadnapięciowego. 

 Modyfikacja zabezpieczenia nadnapięciowego i 
nadprądowego składowej ujemnej 

 Poprawki drobnych błędów 

V2.08 TG8612C 

 
  



P14x/EN VH/Ee6 Oprogramowanie i podręcznik serwisowy 
historia wersji 

(VH) 16-2 MiCOM P141, P142, P143, P144 & P145 

 

 
Typ przekaźnika: P14x … 
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00 
Kont. 

F A Mar 1999  Dodano wartości progowe pomiarów, aby 
zapobiegać fluktuacjom. 

 Modyfikacja ustawień niskiej impedancji REF 

 Modyfikacja alarmów usterki baterii 

 Poprawki drobnych błędów 

V2.08 TG8612C 

G A Czerw 
1999 

 Modyfikacja nastawy prądu minimalnego dla 
zabezpieczenia SEF 

 Sygnał kontr. synchr. widoczny w PSL 

 Poprawki drobnych błędów 

V2.08 TG8612C 

H A Lip 1999  Rejestrator zakłóceń zmodyfikowany, aby 
uwzględniać właściwą nazwę podstacji 

 Pomiar częstotliwości MODBUS poprawiony 

 Ustawienie lokalizatora zwarć w milach 
wskazuje mile, nie metry 

 Pomiar częstotliwości przedstawia "Nie 
dostępne" zamiast widoczności, gdy nie ma 
prądu lub napięcia. 

 Pobieranie PSL rejestrowane jako zdarzenia 

V2.08 TG8612C 

I A Lip 1999  Nastawa IREF>Is1 poprawnie skalowana 
przez mnożnik PP 

V2.08 TG8612C 

J A Sie 1999  Modyfikacja rejestratora zwarć, aby unikać 
rejestrowania startów stanu podnapięciowego 
jako wyłączenia podnapięciowe 

 Poprawione błędy językowe w tekście języka 
francuskiego 

 Modyfikacja widoczności ustawienia "ISEF 
Kierunek" po wybraniu "Nisk Z REF" 

 
V2.08 

 
TG8612C 

  



Oprogramowanie i podręcznik serwisowy historia wersji P14x/EN VH/Ee6 
 

MiCOM P141, P142, P143, P144 & P145 (VH) 16-3 

 

 
Typ przekaźnika: P14x … 
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01 A A Wrz 1999  Poprawione błędy językowe w tekście języka 
francuskiego 

 Modyfikacja rejestratora zakłóceń dla zapewnienia, 
że zmiany stanu logicznego są wyświetlane w 
odpowiednim czasie 

 Korekcja logiki VTS, umożliwiająca skalowanie 
wartości progowej prądu mnożnikiem PP 

 Korekcja logiki VCO, umożliwiająca skalowanie 
wartości progowej V< mnożnikiem PN 

 Modyfikacja zapobiegająca powrotom mnożników 
PN do wartości domyślnych po przerwaniu zasilania 
pomocniczego 

V2.08 TG8612C 

B A Paźdz. 
1999 

 Modyfikacja zapobiegająca generowaniu kodu 
błędu, gdy wejścia opto są włączane i wyłączane 
pomiędzy 200 a 10 000 razy na sekundę 

V2.08 TG8612C 

02 A A List. 1999  Dodano zabezpieczenie częstotliwościowe 

 Drobne zmiany stosowania Courier 

V2.08 TG8612C 

B A List. 1999  Modyfikacja algorytmu chwilowego wydłużenia 
strefy, dla poprawy czułości dla błędów zaraz ponad 
wartość progową 

V2.08 TG8612C 

C A Gru 1999  Korekcja, zapobiegająca generowaniu kodu błędu, 
podczas odczytu stanu termicznego poprzez stację 
master MODBUS 

V2.08 TG8612C 

D A Luty 1999  Modyfikacja poprawiająca pomiary częstotliwości 
systemu, długości trwania zwarcia i czasu 
wyłączenia przekaźnika, podczas odczytu rejestru 
zwarć poprzez stację master MODBUS 

V2.08 TG8612C 

E A Maj 2002  Naprawiono możliwe ponowne uruchamianie, 
spowodowane niewłaściwym zgłoszeniem 
MODBUS 

 Modyfikacja polepszająca zgodność pomiędzy 
przekaźnikami Px20 oraz Px40 w sieciach 
komunikacyjnych MODBUS 

V2.08 TG8612C 

  



P14x/EN VH/Ee6 Oprogramowanie i podręcznik serwisowy 
historia wersji 

(VH) 16-4 MiCOM P141, P142, P143, P144 & P145 

 

 
Typ przekaźnika: P14x … 

W
e
rs

ja
 

o
p

ro
g

ra
m

o
w

a
n

ia
 

K
o

ń
c
o

w
e
 o

z
n

a
c
z
e
n

ie
 m

o
d

e
lu

 

P
ie

rw
o

tn
a
 d

a
ta

 w
y
d

a
n

ia
 

O
p

is
 z

m
ia

n
 

S
1

 
Z

g
o

d
n

o
ś
ć

 

D
o

k
u

m
e
n

ta
c
ja

 te
c
h

n
ic

z
n

a
 

G
łó

w
n

e
 

P
o

b
o

c
z
n

e
 

03 A A Kwi 
2000 

 Dodano zabezpieczenie admitancyjne 
 Dodano zewnętrzne inicjowanie SPZ 
 Funkcje Cos phi oraz sin phi dodane do 

zabezpieczenia SEF 
 Nastawa maksymalnego Vn napięcia polaryzacji 

zwiększona z 22V do 80V (zwiększone do 320V 
dla przekaźników 440V) 

 Nastawa maksymalnego przesunięcia punktu 
neutralnego zwiększona z 50V do 80V 
(zwiększone do 320V dla przekaźników 440V) 

 Minimalna nastawa "Licznika częstotliwości 
zwarć" zwiększona z 0 do 1 

V2.08 TG8612C 

B A Maj 
2002 

 Naprawiono możliwe ponowne uruchamianie, 
spowodowane niewłaściwym zgłoszeniem 
MODBUS 

 Modyfikacja polepszająca zgodność pomiędzy 
przekaźnikami Px20 oraz Px40 w sieciach 
komunikacyjnych MODBUS 

V2.08 TG8612C 

04 A A Lip 
2000 

 Nie wprowadzono do produkcji 
 Dodano protokół DNP3.0 
 Usprawnienia Courier oraz MODBUS, 

poprawiające zgodność z innymi 
zabezpieczeniami 

 Korekcja skalowania ustawienia REF poprzez 
mnożnik PP 

 Poprawione błędy językowe w tekście języka 
francuskiego, niemieckiego oraz hiszpańskiego 

 Funkcje Cos phi oraz sin phi dodane do 
zabezpieczenia SEF 

V2.08 TG8612C 

  



Oprogramowanie i podręcznik serwisowy historia wersji P14x/EN VH/Ee6 
 

MiCOM P141, P142, P143, P144 & P145 (VH) 16-5 

 

 
Typ przekaźnika: P14x … 
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04 
Kont. 

B A Sie 
2000 

 Nie wprowadzono do produkcji 
 Poprawki dla zapewnienia, że wszystkie 

zdarzenia analogowe są właściwie 
generowane 

 Modyfikacja zapewniająca, że przekaźnik 
wykorzystuje właściwe ustawienia pasma 
martwego dla zdarzeń analogowych 

V2.08 TG8612C 

C A Sie 
2000 

 Nie wprowadzono do produkcji 
 Modyfikacja członów kierunkowych IN1> oraz 

IN2>, aby stopnie 2, 3 oraz 4 nie były 
blokowane, gdy stopień 1 jest ustawiony jako 
bezkierunkowy 

V2.08 TG8612C 

D A Wrz 
2000 

 Modyfikacja polepszająca zgodność pomiędzy 
przekaźnikami Px20 oraz Px40 w sieciach 
komunikacyjnych MODBUS 

V2.08 TG8612C 

E A Paźd
z. 
2000 

 Nie wprowadzono do produkcji 
 Modyfikacja logiki usterki wyłącznika i 

monitorowania stanu wyłącznika 
 Poprawki upewniające, że zmiany adresów 

mogą być wykonane poprzez zmianę cechy 
adresu zdalnego DNP3.0 

 Nowy typ danych (D15) dodany do protokołu 
DNP3.0 

V2.08 TG8612C 

05 A A List. 
2000 

 Dodano filtrowanie zdarzeń V2.08 TG8612C 

B A Gru 
2000 

 Wprowadzone usprawnienia filtrowania 
zdarzeń i pomiarów energii 

V2.08 TG8612C 

C A Lip 
2001 

 Nie wprowadzono do produkcji 
 Dodano wsparcie dla kodu 7 MODBUS 

V2.08 TG8612C 
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05 
Kont. 

D A Gru 
2001 

 Modyfikacja, umożliwiająca uruchomienie 
usterki wyłącznika przez człony pod i 
nadczęstotliwościowe 

 Ulepszony lokalizator błędów, umożliwiający 
ustawienie "MILE" przez MiCOM S1 

V2.08 TG8612C 

E A Sty 
2002 

 Naprawiono możliwe ponowne uruchamianie, 
spowodowane rejestratorem zakłóceń 

V2.08 TG8612C 

F A Sty 
2002 

 Naprawiono możliwe ponowne uruchamianie, 
spowodowane niewłaściwym zgłoszeniem 
MODBUS 

V2.08 TG8612C 

G A Lip 
2002 

 Nie wprowadzono do produkcji 
 Poprawienie zamknięcia i wyłączenia 

MODBUS poprzez polecenie "0" 

V2.08 TG8612C 

H A List. 
2002 

 Modyfikacja, umożliwiająca właściwą 
sekwencję odczytanych danych IEC60870-5-
103 

 Usprawniono wsparcie obiektu 10 DNP3.0 
dla zamknięcia impulsowego wyłącznika 

 Modyfikacja, ograniczająca czas 
przełączania pomiędzy grupami ustawień 

 Ustawienia długości linii lokalizatora zwarć 
poprawione dla grup 2, 3 oraz 4 

 Obiekt 10 w DNP3.0 uwzględniony w 
odpytywaniu klasy 0 

 Wsparcie DNP3.0 dla sezonu w informacji o 
czasie 

V2.08 TG8612C 

I A List. 
2002 

 Modyfikacja polepszająca zgodność 
pomiędzy przekaźnikami Px30 oraz Px40 w 
sieciach komunikacyjnych IEC60870 

V2.08 TG8612C 

J A Lip 
2003 

 Uruchamianie rejestratora zakłóceń nie 
powoduje utraty danych rejestratora 
zakłóceń, tymczasowego zamrożenia 
interfejsu użytkownika lub utraty komunikacji 
portów tylnych 

V2.08 TG8612C 
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05 
Kont. 

K A Sty 2004  Poprawka, zapobiegająca utracie połączenia 
poprzez przedni port Courier, zauważanego w 
szczególności dla przekaźników z tylnym 
portem MODBUS 

 Prędkość skanowania analogowego DNP3.0 
ograniczona z 5s do 1s 

 Prędkość skanowania cyfrowego DNP3.0 
ograniczona z 5s do 0,5s 

 Usprawnienia ustawień pasma martwego 
DNP3.0 dla rodzajów danych D1 do D7 

 Modyfikacja filtrowania zdarzeń, rozwiązująca 
problem z członami podprądowymi, 
powodującymi przepełnienie bufora 

 Ponowne uruchomienie przekaźnika po 
wciśnięciu klawisza kasowania następuje po 
zdalnym kasowaniu wskazań 

V2.08 TG8612C 

L A Maj 
2004 

 Test wyłączenia SPZ tworzy teraz rejestr 
zwarć w interfejsie użytkownika 

 Strona rejestru zwarć nadnapięciowych w 
interfejsie użytkownika jest poprawna dla 
zwarć VCN 

 Ustawienie parzystości jest teraz właściwie 
rozpoznawane przez DNP3.0 oraz MODBUS 
po uruchomieniu 

 Kanały kontroli analogowej są monitorowane 
przez cały czas 

 Poprawiono odbiór ramek MODBUS, co nie 
powoduje blokady, gdy fałszywe komunikaty 
są wysyłane w sieci RS485 

 Przekaźnik blokuje się, w razie wykrycia 
defektów awarii SRAM przy uruchamianiu 

V2.08 TG8612C 

M A Lip 2004  Sterownik urządzenia MODBUS może 
niewłaściwie interpretować długość ramki i 
zwracać niewłaściwe dane dla poprawnego 
komunikatu 

 Polecenia zdalne mogą okazjonalnie 
powodować ponowne uruchomienie 

V2.08 TG8612C 
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05 
Kont. 

N A Czerw 
2005 

 Sterownik urządzenia MODBUS ulepszony, aby 
zwiększyć wydajność przy 60 Hz 

 Poprawiony ekran pomiarów mocy dla 
niezerowych prądów wejściowych 

 Histereza zabezpieczenia fazowego 
pod/nadnapięciowego zmieniona na 2% 

 Alarm konserwacyjny wyłącznika ustawiony dla 
każdego nowego wyłączenia 

 Usprawniono zachowanie SPZ w trybie ustawień 
użytkownika 

V2.08 TG8612C 

09 Wydania specjalne dla Tajwanu 

A B Kwi 
2002 

 Funkcjonalność wyłączenia i zamknięcia 
wyłącznika dostępna na domyślnym ekranie 

V2.08 Na 
podstawie 
P14x/EN 
T/A22 

B B Gru 
2002 

 Wejścia sterujące zmodyfikowane dla 
generowania zdarzeń zabezpieczeń 

 Zmiana wejść sterujących na nieulotne 
 Ulepszenia stopnia 2 krzywej IDG 
 Zmiana trybu SPZ na nieulotne 
 Ustawienia długości linii lokalizatora zwarć 

poprawione dla grup 2, 3 oraz 4 
 Obiekt 10 w DNP3.0 uwzględniony w 

odpytywaniu klasy 0 
 Wsparcie DNP3.0 dla sezonu w informacji o 

czasie 
 Sygnał DDB "Kasowanie przekaźników/LED" 

poprawiony dla kasowania LED 
 Pomiar poślizgu częstotliwości poprawiony 

poprzez MODBUS 
 Modyfikacja, ograniczająca czas przełączania 

pomiędzy grupami ustawień 
 Ustawienie czasu ISEF > IDG uwzględnia 

jednostki (sekundy) 

V2.08 Na 
podstawie 
P14x/EN 
T/A22 
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09 
Kont. 

C B List. 
2003 

 Modyfikacja polepszająca zgodność pomiędzy 
przekaźnikami Px30 oraz Px40 w sieciach 
komunikacyjnych IEC60870 

 Ustawienia czasu kontr. synchr. - rozmiar kroku 
ograniczony ze 100 ms do 10 ms 

 Uruchamianie rejestratora zakłóceń nie powoduje 
utraty danych rejestratora zakłóceń, tymczasowego 
zamrożenia interfejsu użytkownika lub utraty 
komunikacji portów tylnych 

 Modyfikacja polepszająca zgodność pomiędzy 
przekaźnikami Px30 oraz Px40 w sieciach 
komunikacyjnych IEC60870 

V2.09 
+ 
Patch 
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D B Czerw 
2005 

 Sterownik urządzenia MODBUS ulepszony, aby 
zwiększyć wydajność przy 60 Hz 

 Poprawiony ekran pomiarów mocy dla niezerowych 
prądów wejściowych 

 Histereza zabezpieczenia fazowego 
pod/nadnapięciowego zmieniona na 2% 

 Alarm konserwacyjny wyłącznika ustawiony dla 
każdego nowego wyłączenia 

 Usprawniono zachowanie SPZ w trybie ustawień 
użytkownika 

 IEC60870-5-103. Poprawiony status bitu 
sumującego 

 Wzorzec testu uruchomieniowego dla przekaźników 
wyjściowych ulepszony, dla uwzględnienia 
przekaźników mocowanych 

 Komórka statusu DDB testu odbiorczego 1022-992 
wskazuje 31 bitów (zamiast 32) 

V2.11 
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10 A B Paźdz. 
2001 

 Nie wprowadzono do produkcji 
 Wsparcie kard 8 wejść, 8 wyjść oraz 4+4 
 Dodano uniwersalne wejście opto + kolumnę "Konfig. 

wejścia opto" 
 Styki wyjściowe ulepszone z 5A do 10A 
 Modyfikacja, umożliwiająca uruchomienie usterki 

wyłącznika przez człony pod i nadczęstotliwościowe 
 Dodano komórkę I/D odniesienia PSL 
 Poprawiono sygnały DDB od 512 do 1023 

V2.08 P
1
4
x
/E

N
 T

/A
2
2

 

B B List. 
2001 

 Poprawiono alarmy użytkownika od 9 do 36 
 Krzywe US/IEEE zmodyfikowane do TD/7 z TD 
 Dodano charakterystyki IDG, prostownika oraz RI 
 Usprawnienia kontroli synchronizacji SPZ 
 Do wielkości sekwencji dodano kąty fazowe 
 Zab. przeciążeniowe termiczne zmodyfikowano na 

podstawie RMS 
 Zakres wysokich nastaw SEF zwiększony z 0,8 In do 

2 In 
 Blokada SEF oraz wył. testowe SPZ mogą być 

obsługiwane poprzez wejście opto 

V2.08 P
1
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x
/E

N
 T

/A
2
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C B List. 
2001 

 Nie wprowadzono do produkcji 
 Korekta P142 oraz P143 w domyślnym PSL, dla 

ponownego przypisania sygnałów wejścia L7 oraz 
wyłączenia V>2 

V2.08 P
1
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x
/E

N
 

T
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2
2

 

D B Luty 
2002 

 Naprawiono możliwe ponowne uruchamianie, 
spowodowane rejestratorem zakłóceń 

 Naprawiono możliwe ponowne uruchamianie, 
spowodowane niewłaściwym zgłoszeniem MODBUS 

V2.08 P
1
4
x
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N
 

T
/A

2
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10 
Kont. 

E B Gru 
2002 

 Wejścia sterujące zmodyfikowane dla generowania 
zdarzeń zabezpieczeń 

 Zmiana wejść sterujących na nieulotne 
 Ulepszenia stopnia 2 krzywej IDG 
 Zmiana trybu SPZ na nieulotne 
 Ustawienia długości linii lokalizatora zwarć poprawione 

dla grup 2, 3 oraz 4 
 Obiekt 10 w DNP3.0 uwzględniony w odpytywaniu 

klasy 0 
 Wsparcie DNP3.0 dla sezonu w informacji o czasie 
 Sygnał DDB "Kasowanie przekaźników/LED" 

poprawiony dla kasowania LED 
 Pomiar poślizgu częstotliwości poprawiony poprzez 

MODBUS 
 Modyfikacja, ograniczająca czas przełączania 

pomiędzy grupami ustawień 
 Ustawienie czasu ISEF > IDG uwzględnia jednostki 

(sekundy) 
 Usprawniono wsparcie obiektu 10 DNP3.0 dla 

zamknięcia impulsowego wyłącznika 

V2.08 P
1
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x
/E

N
 T

/A
2
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F B Wrz 
2003 

 Uruchamianie rejestratora zakłóceń nie powoduje 
utraty danych rejestratora zakłóceń, tymczasowego 
zamrożenia interfejsu użytkownika lub utraty 
komunikacji portów tylnych 

 Modyfikacja polepszająca zgodność pomiędzy 
przekaźnikami Px30 oraz Px40 w sieciach 
komunikacyjnych IEC60870 

V2.08 P
1
4
x
/E

N
 T

/A
2
2

 

Specjalne wydanie dla LADWP (Los Angeles) 

13 A B Kwi 
2002 

 Wydanie beta 
 Dodano pomiar mocy SEF 
 Dodano 4 sygnały DDB wskazujące uruchomienia 

kierunkowe 

V2.08  

B B Maj 
2002 

 Wydanie przed zatwierdzeniem   
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13 
Kont. 

C C Maj 
2002 

 Zmodyfikowano zasilanie dla ograniczenia 
szczytowego prądu rozruchowego do mniej niż 
10A 

 Wsparcie dla drugiego tylnego portu 
komunikacyjnego 

V2.08  

D C Czerw 
2002 

 Zmieniona strategia zliczania uruchomień SEF   

E C Sty 2003  Ustawienie czasu ISEF > IDG uwzględnia 
jednostki (sekundy) 

 Ustawienia długości linii lokalizatora zwarć 
poprawione dla grup 2, 3 oraz 4 

 Obiekt 10 w DNP3.0 uwzględniony w 
odpytywaniu klasy 0 

 Wsparcie DNP3.0 dla sezonu w informacji o 
czasie 

 Pomiar poślizgu częstotliwości poprawiony 
poprzez MODBUS 

 Modyfikacja, ograniczająca czas przełączania 
pomiędzy grupami ustawień 

 Zmiana trybu SPZ na nieulotne 
 Wejścia sterujące zmodyfikowane dla 

generowania zdarzeń zabezpieczeń 
 Poprawiona wydajność SPZ dla zwarć 

krótkotrwałych 
 Sygnał DDB "Kasowanie przekaźników/LED" 

poprawiony dla kasowania LED 
 Poprawienie zamknięcia i wyłączenia MODBUS 

poprzez polecenie "0" 
 Wsparcie dla impulsu wyłączenia i zamknięcia w 

Obiekcie 10 w DNP3.0 
 Ulepszenia stopnia 2 krzywej IDG 

V2.08  
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15 A C Wrz 
2002 

 Nie wprowadzono do produkcji 
 Wsparcie dla drugiego tylnego portu komunikacyjnego 
 Zmodyfikowano zasilanie dla ograniczenia 

szczytowego prądu rozruchowego do mniej niż 10A 
 Wsparcie kodów osobistych VDEW 
 Wsparcie nieskompresowanego rejestratora zakłóceń 

VDEW 
 Zmiana, aby usterka zegara wewnętrznego była 

właściwie rejestrowana 

V2.08 P
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B C Wrz 
2002 

 Domyślny identyfikator PSL poprawiony dla P144 
 Opcje REF usunięte dla P144 

 P
1
4
x
/E

N
 

T
/A

3
3

 

C C Luty 
2003 

 IEC 103 DR nie generuje już niewłaściwego rejestru 
zakłóceń, gdy wyzwolenia następują po udanym 
zamknięciu 

 Niektóre pozycje menu zmienione dla języka 
francuskiego i hiszpańskiego 

 Modyfikacja, aby alarmy użytkownika ręcznego 
kasowania były właściwie rejestrowane w rejestrze 
zdarzeń 

 Zmiana wejść sterujących na nieulotne 
 Ustawienia długości linii lokalizatora zwarć poprawione 

dla grup 2, 3 oraz 4 

 Obiekt 10 w DNP3.0 uwzględniony w odpytywaniu 
klasy 0 

 Wsparcie DNP3.0 dla sezonu w informacji o czasie 
 Ustawienie czasu ISEF > IDG uwzględnia jednostki 

(sekundy) 
 Pomiar poślizgu częstotliwości poprawiony poprzez 

MODBUS 
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15 
Kont. 

D C Sty 
2004 

 Uruchamianie rejestratora zakłóceń nie powoduje 
utraty danych rejestratora zakłóceń, tymczasowego 
zamrożenia interfejsu użytkownika lub utraty 
komunikacji portów tylnych 

 Prędkość skanowania analogowego DNP3.0 
ograniczona z 5s do 1s 

 Prędkość skanowania cyfrowego DNP3.0 ograniczona 
z 5s do 0,5s 

 Usprawnienia ustawień pasma martwego DNP3.0 dla 
rodzajów danych D1 do D7 

 Modyfikacja filtrowania zdarzeń, rozwiązująca problem 
z członami podprądowymi, powodującymi 
przepełnienie bufora 
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E C Maj 
2004 

 Format znacznika czasu MODBUS IEC może być 
wyrażony jako dodatni lub ujemny przy pomocy 
ustawienia. 

 Sygnały kasowania LED/blokad mają taką samą 
funkcjonalność jak komórki menu wskaźników 
kasowania w interfejsie użytkownika 

 Pomiar mocy SEF uwzględnia minimalną wartość 
progową 

 Strona rejestru zwarć nadnapięciowych w interfejsie 
użytkownika poprawiona dla zwarć VCN 

 Kontr. synchr. Kasowanie blokowania 
pod/nadnapięciowego, niezależnie dla szyny i dla linii 

 Ustawienie parzystości jest teraz właściwie 
rozpoznawane przez DNP3.0 oraz MODBUS po 
uruchomieniu 

 IEC60870. FAN właściwie dodaje nowe warunki 
zwarciowe 

 Kanały kontroli analogowej są monitorowane przez 
cały czas 
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15 
Kont. 

E C Maj 
2004 

 Poprawiono odbiór ramek MODBUS, co nie powoduje 
blokady, gdy fałszywe komunikaty są wysyłane w sieci 
RS485 

 Przekaźnik blokuje się, w razie wykrycia defektów 
awarii SRAM przy uruchamianiu 
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F C Sie 
2004 

 Sterownik urządzenia MODBUS może niewłaściwie 
interpretować długość ramki i zwracać niewłaściwe 
dane dla poprawnego komunikatu 

 Rozdzielczość synchronizacji czasowej ulepszona dla 
wszystkich protokołów komunikacyjnych 

 Ulepszenia DNP3.0: Obiekt 20: Prądy wyłączone IAx, 
Ibx, ICx dodane do listy punktów 

 Obiekt 30: Lokalizator zwarć w % długości linii dodany 
do listy punktów. 
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G C Kwieci
eń 
2005 

 Sterownik urządzenia MODBUS ulepszony, aby 
zwiększyć wydajność przy 60 Hz 

 Poprawa konfiguracji charakterystyk zależnych 
czasowo IDMT dla IDG Histereza zabezpieczenia 
fazowego pod/nadnapięciowego zmieniona do 2% 

 Alarm konserwacyjny wyłącznika ustawiony dla 
każdego nowego wyłączenia 

 Usprawniono zachowanie SPZ w trybie ustawień 
użytkownika 

 IEC60870-5-103. Poprawiony status bitu sumującego 
 Wzorzec testu uruchomieniowego dla przekaźników 

wyjściowych ulepszony, dla uwzględnienia 
przekaźników mocowanych 

 Komórka statusu DDB testu odbiorczego 1022-992 
wskazuje 31 bitów (zamiast 32) 

 Korekta ekranu wyświetlającego stan pomiaru 
termicznego dla zdalnego dostępu Courier 
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15 
Kont. 

G C Kwiecień 
2005 

 Poprawiony ekran pomiarów mocy dla 
niezerowych prądów wejściowych 
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H C Kwiecień 
2006 

 Sterownik urządzenia transmisji MODBUS 
uaktualniony dla wykorzystywania DMA 
podczas transmisji - ograniczenie 
obciążenia CPU 

 Korekcja DDB 'Częstotliwość nie 
odnaleziona' przy uruchamianiu zasilania 

 Korekcja zmian ustawień DNP3.0 
 Korekcja komunikat zgłoszenia 

powtarzanego CS103 
 Korekcja alarmu blokady SPZ CS103 

pomiędzy GI a zdarzeniem nagłym 
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Specjalne wydanie na rynek australijski (na podstawie oprogramowania 15B) 

16 A C Luty 
2003 

 Dodano opcje wejść sterujących 
impulsowych/blokujących 

 IEC 103 DR nie generuje już niewłaściwego 
rejestru zakłóceń, gdy wyzwolenia następują 
po udanym zamknięciu 

 Niektóre pozycje menu zmienione dla języka 
francuskiego i hiszpańskiego 

 Modyfikacja, aby alarmy użytkownika 
ręcznego kasowania były właściwie 
rejestrowane w rejestrze zdarzeń 

 Zmiana wejść sterujących na nieulotne 
 Ustawienia długości linii lokalizatora zwarć 

poprawione dla grup 2, 3 oraz 4 
 Obiekt 10 w DNP3.0 uwzględniony w 

odpytywaniu klasy 0 
 Wsparcie DNP3.0 dla sezonu w informacji o 

czasie 
 Ustawienie czasu ISEF > IDG uwzględnia 

jednostki (sekundy) 
 Pomiar poślizgu częstotliwości poprawiony 

poprzez MODBUS 
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Specjalne wydanie dla LADWP (na podstawie oprogramowania 16) 

17 A C List. 
2003 

 Nie wprowadzono do produkcji 
 Dodano opcje wejść sterujących 

impulsowych/blokujących 
 Prędkość skanowania analogowego DNP3.0 

ograniczona z 5s do 1s 
 Prędkość skanowania cyfrowego DNP3.0 ograniczona z 

5s do 0,5s 
 Modyfikacja filtrowania zdarzeń, rozwiązująca problem z 

członami podprądowymi, powodującymi przepełnienie 
bufora 

 Brak opcji PP "brak" (tylko w P144) dla zastosowań z 
trzema PP 

 Usprawnienia ustawień pasma martwego DNP3.0 dla 
rodzajów danych D1 do D7 

 Wsparcie pomiarów podstawowych przez DNP3.0 przy 
pomocy mnożników skali, które mogą być 
podglądane/zmieniane zarówno lokalnie, jak i zdalnie 

 Uruchamianie rejestratora zakłóceń nie powoduje utraty 
danych rejestratora zakłóceń, tymczasowego 
zamrożenia interfejsu użytkownika lub utraty komunikacji 
portów tylnych 

V2.10  

B C Gru 
2003 

 Punkty alarmu użytkownika kasowania ręcznego 
DNP3.0 są teraz nieulotne 

 Polecenie synchr. czasowej DNP3.0 nie powoduje już 
ponownego uruchomienia, gdy aktywne jest IRIG-B 
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20 A G Czerw 
2003 

 Nie wprowadzono do produkcji 
 Nowa karta CPU i wyświetlacz przedni. Wyświetlacz 

punktowy typu macierzowego zawiera 16 x 3 znaków 
i posiada klawisze bezpośredniego dostępu (skróty) 

 Poprawiona funkcjonalność kontroli synchr., 
uwzględniająca funkcją przewidywanego zamknięcia 

 Wsparcie dla protokołu UCA2 i powiązanych funkcji 
(GOOSE itp.) 

 Dodano filtrowanie wejścia konfigurowalnego opto 
 Dodano synchronizację czasową poprzez wejścia opto 
 Brak opcji PP "brak" (tylko w P144) dla zastosowań z 

trzema PP 
 Dodano synchronizację czasową poprzez wejścia opto 
 Ulepszenie tylnego portu Courier, w celu uzyskania 

zgodności z K-bus oraz EIA(RS)485 
 Wsparcie dla 512 zdarzeń 
 Wsparcie automatycznego odczytu rejestratora 

zakłóceń dla Courier, VDEW oraz UCA2 
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B G List. 
2003 

 Nie wprowadzono do produkcji 
 Dodano wsparcie dla języka rosyjskiego 
 Wsparcie automatycznego odczytu rejestratora 

zakłóceń dla MODBUS 
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C G Gru 
2003 

 Nie wprowadzono do produkcji 
 Usprawnienia, zapewniające przywracanie komunikacji 

Ethernet po dłuższej utracie połączenia Ethernet 
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20 
Kont. 

C G Gru 
2003 

 Poprawka, zapobiegająca restartowaniu się 
przekaźnika, gdy jakiekolwiek ustawienia Ethernet są 

 modyfikowane bez karty Ethernet 
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D G Luty 
2004 

 Nie wprowadzono do produkcji 
 Rozwiązanie problemów EMC z tylnym portem K-Bus 
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E G Luty 
2004 

 Usprawnienia, zwiększające maksymalną liczbę 
zapytań oczekujących UCA2 

 Liczba jednoczesnych klientów UCA2 zwiększona 
z 4 do 10 

 Modyfikacja, zapobiegająca wyświetlaniu pustej 
strony rejestru zwarć, gdy rejestr jest generowany 
bez błędu ogólnego (np. poprzez wejście opto). 
Pusta strona występuje tylko wtedy, gdy rejestr zwarć 
jest generowany, gdy alarm już występuje 
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F G Czer
w 

2004 

 Modyfikacja, zapobiegająca restartowaniu, gdy 
rejestry zakłóceń są odczytywane poprzez UCA2 

 MODBUS. Format znacznika czasu IEC może być 
wyrażony jako dodatni lub ujemny przy pomocy 
ustawienia. 

 Strona rejestru zwarć nadnapięciowych w interfejsie 
użytkownika poprawiona dla zwarć VCN 

 Kontr. synchr. Kasowanie blokowania 
pod/nadnapięciowego, niezależnie dla szyny i dla linii 
Histereza ograniczona do 2% 

 IEC60870. FAN właściwie dodaje nowe warunki 
zwarciowe 
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G G Maj 
2005 

 Sterownik urządzenia MODBUS ulepszony, aby 
zwiększyć wydajność przy 60 Hz 

 Poprawiony ekran pomiarów mocy dla niezerowych 
prądów wejściowych 
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20 
Kont. 

G G Maj 
2005 

 Histereza zabezpieczenia fazowego 
pod/nadnapięciowego zmieniona na 2% 

 Alarm konserwacyjny wyłącznika ustawiony dla 
każdego nowego wyłączenia 

 Usprawniono zachowanie SPZ w trybie ustawień 
użytkownika 

 IEC60870-5-103. Poprawiony status bitu sumującego 
 Wzorzec testu uruchomieniowego dla przekaźników 

wyjściowych ulepszony, dla uwzględnienia 
przekaźników mocowanych 

 Komórka statusu DDB testu odbiorczego 1022-992 
wskazuje 31 bitów (zamiast 32) 

 Ulepszenia drugiego tylnego portu komunikacyjnego 
protokołu Courier 

 Usprawnienia komunikacji Px40 UCA2 
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21 A G Maj 
2004 

 4 stopniowe zabezpieczenie prędkości zmian 
częstotliwości ze zwłoką 

 Uruchomienie usterki wyłącznika przez zewnętrzne 
zabezpieczenie jednobiegunowe lub 
ziemnozwarciowe 

 Wskazanie kontroli synchr. blokowania dla stopnia 1 
 Potwierdzenie zmiany kontrastu LCD 
 UCA2 - wyświetlanie adresu MAC karty Ethernet 
 UCA2 - Lokalna nazwa IED GOOSE 
 Format znacznika czasu MODBUS IEC może być 

wyrażony jako dodatni lub ujemny przy pomocy 
ustawienia. 

 Strona rejestru zwarć nadnapięciowych w interfejsie 
użytkownika poprawiona dla zwarć VCN 

 Kontrola synchr. - Kasowanie blokowania 
pod/nadnapięciowego, niezależnie dla szyny i dla linii 
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21 
Kont. 

A G Maj 
2004 

 IEC60870 - FAN właściwie dodaje nowe warunki 
zwarciowe 
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B G Gru 
2004 

 Usterka drugiego tylnego portu komunikacyjnego 
protokołu Courier 

 Zabezpieczenie fazowe pod/nadnapięciowe - 
histereza 2% 

 Alarm konserwacyjny wyłącznika ustawiony dla 
każdego nowego wyłączenia 

 Możliwe zablokowanie stanu maszyny SPZ w trybie 
ustawień użytkownika 
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30 A J Gru 
2004 

 4 stopniowe zabezpieczenie nadprądowe składowej 
ujemnej kierunkowe czasowo niezależne 

 Charakterystyki obsługi/kasowania podwójnego 
wejścia opto 

 Wsparcie światłowodu dla protokołów 
Courier/MODBUS/DNP3.0 

 Wskazanie blokowania stopnia 2 kontroli synchr. 
 Wyzwalanie rejestratora zakłóceń przez wejścia 

sterujące, wejścia GOOSE oraz wyjścia GOOSE 
 Informacje rejestru zwarć przez protokół IEC60870-

5-103 
 Informacje o lokalizacji zwarć i uszkodzeniu 

przewodów przez protokół DNP3.0 
 Zmiana tekstu menu z ALSTOM na AREVA. Szara 

obudowa 
 Poprawiony domyślny tekst dla etykiet przekaźnika i 

opto 
 Zabezpieczenie fazowe pod/nadnapięciowe - 

histereza 2% 
 Alarm konserwacyjny wyłącznika ustawiony dla 

każdego nowego wyłączenia 
 Usprawniono zachowanie SPZ w trybie ustawień 

użytkownika 
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B J Luty 
2006 

 Przerwa między ramkami DNP3.0 ponownie 
ustalona dla fazy 2 CPU. 

 Poprawa rejestrowania statusu IRIG-B oraz 
fałszywych zdarzeń 
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30 
Kont. 

B J Luty 
2006 

 Korekcja konfiguracji charakterystyki IDG 
zależnej czasowo IDMT 
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 Tylko dla P145: Wydanie oryginalne 
 Ewolucja P145 z rozszerzonym interfejsem 

użytkownika 
 (10 przycisków funkcyjnych oraz 18 

trójkolorowych diod LED) 
 Status wejścia sterującego zapisany w pamięci 

FLASH 
 10 rejestrów konserwacji zamiast 5 
 Programowalna inicjacja przez opto zmiany 

grupy ustawień poprzez sygnały DDB (zamiast 
stałych L1 oraz L2) 

 Blokowanie zdalnego wyłączania/zamykania 
wyłącznika przez sygnały DDB 

 Blokada zab. ziemnozwarciowych 1 i 2 przez 
sygnały DDB 

 Pominięcie pierwszej próby sekwencji SPZ 
przez sygnał DDB 
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32 A J Paźdz. 
2005 

 tylko P141/2/3/4  
 Nowe sygnały DDB dla inicjacji PSL wyboru 

grupy ustawień 
 Nowy sygnał DDB dla blokowania poleceń 

zdalnego wyłączenia/zamknięcia wyłącznika 
 Nowy sygnał DDB blokujący zab. 

ziemnozwarciowe 1 i 2 
 Pominięcie pierwszej próby sekwencji SPZ 

przez sygnał DDB 
 Sygnał odniesienia zerowego DDB 
 Rozszerzenie rejestrów konserwacyjnych 
 Rotacja faz dla wszystkich 4 grup ustawień 
 Charakterystyka EPATR_B w stopniach 1 i 2 

SEF 
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32 
Kont. 

A J Paźdz. 
2005 

 Modyfikacje SPZ, uwzględniające: 

 4 liczniki czasu regeneracji - po jednym 
dla każdej próby SPZ 

 Ustawienie pominięcia próby 1 SPZ 

 Sygnały DDB dla blokady regeneracji, 
regeneracji w toku oraz czasu 
zakończenia regeneracji 

 Przemieszczenie komórki konfiguracji Df/dt 
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2006 

 Przerwa między ramkami DNP3.0 ponownie 
ustalona dla fazy 2 CPU. 

 Poprawa rejestrowania statusu IRIG-B oraz 
fałszywych zdarzeń 
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34 A J Czerw 
2006 

 Tylko dla P141/2/3 - na podstawie 
funkcjonalności 32A 

 HMI ma dostępny język chiński, angielski 
oraz francuski, wykorzystując dwie linie 
ekranu (zamiast 3 linii) 

 Przednie i tylne porty wspierają tylko język 
angielski i francuski 
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35 A J Paźdz. 
2006 

 Protokół komunikacji IEC61850 
 Zmiany serii DNP3.0 
 Styki o wysokiej zdolności rozłączeniowej - 

P142/3/4/5 
 Zabezpieczenie nadprądowe składowej 

ujemnej z charakterystykami zależnymi 
czasowo IDMT 

 Interfejs w j. chińskim (wzięty z 34A) 
 Dodawanie określonego czasu dla 

charakterystyk zależnych czasowo 
POC/EF/SEF/NPSOC 
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2007 

 16 nieulotnych zatrzasków S-R   

  



P14x/EN VH/Ee6 Oprogramowanie i podręcznik serwisowy 
historia wersji 

(VH) 16-24 MiCOM P141, P142, P143, P144 & P145 

 

 
Typ przekaźnika: P14x … 

W
e
rs

ja
 

o
p

ro
g

ra
m

o
w

a
n

ia
 

K
o

ń
c
o

w
e
 o

z
n

a
c
z
e
n

ie
 m

o
d

e
lu

 

P
ie

rw
o

tn
a
 d

a
ta

 w
y
d

a
n

ia
 

O
p

is
 z

m
ia

n
 

S
1

 
Z

g
o

d
n

o
ś
ć

 

D
o

k
u

m
e
n

ta
c
ja

 te
c
h

n
ic

z
n

a
 

G
łó

w
n

e
 

P
o

b
o

c
z
n

e
 

40 A J   64 programowalne zatrzaski SR 
 Przerwanie ciągłości obwodu start 
 EIA 232 InterMiCOM 
 Usprawnienie adaptacyjnej kontroli synchr. 
 Sygnał wyzwalający niezależny od 

przekaźnika 3 
 DNP3.0 po sieci Ethernet 
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41 A J Czerw 
2008 

 Ulepszenie platformy Px40 K3.0: 
 32 punkty DNP3 ze zmienioną 

funkcjonalnością dla wejść sterujących 
 Dodatkowe ustawienia komunikacyjne 

DNP3 
 Ograniczenie 2 harmonicznej, selektywnie 

blokujące: 
 4 stopnie zabezpieczenia nadprądowego 

fazowego 
 4 stopnie zabezpieczenia pomiarowego 

ziemnozwarciowego 
 4 stopnie zabezpieczenia obliczeniowego 

ziemnozwarciowego 
 4 stopnie zabezpieczenia czułego 

ziemnozwarciowego 
 4 stopnie zabezpieczenia nadprądowego 

składowej ujemnej 
 Usunięcie 16 zakodowanych zatrzasków 

SR 
 Zbędne, ponieważ dostępnych jest 16 

zatrzasków PSL 
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 Nie wprowadzono do produkcji 
 Ulepszenia fazy II IEC 61850 
 Tryb tylko do odczytu 
 Znakowanie czasowe 1msek. wejść opto 

V2.14 oraz 
S1 Studio 
v3.1.0 
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Kont. 

B J Paźdz. 
2008 

 Ulepszenia fazy II IEC 61850 
 Tryb tylko do odczytu 
 Znakowanie czasowe 1msek. wejść opto 

V2.14 
oraz S1 
Studio 
v3.1.0 
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2009 

 Zabezpieczenie częstotliwościowe 
zaawansowane 

 Zabezpieczenie mocy z segregacją faz 
 Zabezpieczenie czułe mocowe 
 Usprawnienia kontroli synchr. 
 Ulepszone We/Wy dla P143 
 Redundantna komunikacja Ethernet - optyczna 

(opcjonalna) 
 Ulepszenia fazy III IEC 61850 

V2.14 
oraz S1 
Studio 
v3.1.0 
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Uwaga: Zgodność pliku tekstowego oprogramowania 15 zapewniona do B oraz od C w górę. Np. Nie jest możliwe łączenie B lub wcześniejszych z 
C lub późniejszym. 
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Uwaga: Zgodność pliku tekstowego oprogramowania 15 zapewniona do B oraz od C w górę. Np. Nie jest możliwe łączenie B lub wcześniejszych z C lub 
późniejszym. 
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