
MiCOM Alstom P24x  
 

 GRID 
 

 

 

 

Karta techniczna 

Zespół Zabezpieczeń Silników Elektrycznych  

 

 

  



Karta katalogowa 

 

MiCOM Alstom P241, P242, P243 

 

Poprawa konkurencyjności i wydajności przy jednoczesnym dostosowaniu się 

do szybko zmieniającego się otoczenia biznesowego jest kluczem do każdej 

firmy. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Nowe rozwiązania muszą zostać opracowane w celu optymalizacji zwrotu 
inwestycji i korzystać z najnowszych technologii. 

Zabezpieczenia Alstom MiCOM P24x  oferują kompleksowy pakiet ochrony 
obu maszyn indukcyjnych, asynchronicznych jak i synchronicznych  

Zaawansowane funkcje Alstom MiCOM P24x zapewniają pełną ochronę i 
spokój, dzięki dodaniu kompleksowych pomiarów oraz kontroli i 
monitoringu w celu zwiększenia diagnostyki systemu zasilania i analizy 
błędów. 

Dzięki tej wszechstronności, Alstom MiCOM P24x stanowi idealny wybór dla 
zaawansowanej ochrony i monitoringu. 

Alstom MiCOM seria P40 rozszerza protokół transmisji danych IEC 61850-8-1 
o PRP (Parallel Redundancy Protocol), który oferuje inwestorowi wdrożenie 
redundantnej komunikacji. Zaletą jest zerowy czas odzyskiwania sprawności 
po awarii, ponieważ stale dostępne są alternatywne równoległe ścieżki 
komunikacji. Można to porównać do 25ms lub większego czasu dla 
odzyskiwania sprawności sieci starszych technik, takich jak RSTP. 

  
Korzyści dla użytkownika 

• Zapewnienie kompleksowej 
ochrony dla maszyn 
asynchronicznych i 
synchronicznych 

• Opcja zabezpieczenia różnicowego 

• Optymalizacja pomiaru stanu 
cieplnego silnika 

• Opcje ułatwiające i pomoc dla 
utrzymania ruchu 

• Oszczędności związane z kosztem 
okablowania 

• Zmniejszenie ilości przetworników 
i urządzeń pomiarowych 

• Programowalne schematy logiczne 
i programowalne krzywe 
charakterystyk pozwalają na łatwe 
dostosowanie ochrony i funkcji 
kontrolnych 

• Komunikacja redundantna z 
zerowym czasem przestoju przy 
użyciu opcjonalnej technologii PRP 
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Aplikacje  
MiCOM Alstom P24x to więcej niż 
zwykły przekaźnik zabezpieczeniowy. 
Oferuje liczne funkcje dodatkowe 
odpowiednie i istotne dla szerokiego 
zakresu zastosowań, w tym: 
• Ochrona 
• Monitoring 
• Diagnostyka 
• Narzędzia do analizy błędów 
• Pomoc w utrzymaniu ruchu 

Kompaktowe, specjalnie opracowane i 
zaprojektowane dla maszyn wirujących 
zabezpieczenie Alstom MiCOM P24x, 
spełnia ważną rolę w wielu procesach 
przemysłowych i generowaniu energii 
elektrycznej, w których musza być 
spełnione następujące wymagania: 
• Średnie i duże maszyny wirujące 
• Wysoka bezwładność maszyny 
• Zabezpieczenie różnicowe 
• Szeroki zakres prądów rozruchowych  
• Szeroki zakres odporności termicznej  

Główne funkcje 
Wszystkie funkcje są pogrupowane w 
autonomicznych grupach funkcyjnych, 
które mogą być indywidualnie 
skonfigurowane lub wyłączone dla 
poszczególnych zastosowań. To 
rozwiązanie pozwala na szeroki zakres 
funkcji, uproszczenie procedur nastaw 
oraz zapewnienie im dostosowania się 
do ochrony, kontroli i monitorowania 
zadań objętych w danej aplikacji. 

 
 
 
 
 
 
 
  

Przegląd funkcji 
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Przegląd funkcji zabezpieczeniowych. 

 

  

ANSI IEC 61850 Zabezpieczenia i funkcje P241 P242 P243 

50/51 OcpPTOC Nadprądowe fazowe ● ● ● 

50N/51N EfdPTOC Ziemnozwarciowe ● ● ● 

50N/51/N/67N SenEftPTOC Kierunkowe / Bezkierunkowe czułe ziemnozwarciowe ● ● ● 

32N/64N SenEftPDOP Zerowomocowe ● ● ● 

50BF CbfRBRF Awaria wyłącznika (Lokalna rezerwa wyłącznikowa) ● ● ● 

 SvnRVCS1 Kontrola przekładników prądowych ● ● ● 

 SvnRVCS1 Kontrola przekładników napięciowych ● ● ● 

66 MotPMRI Liczba dozwolonych rozruchów ● ● ● 

37 LosLodPDUP Utrata obciążenia/Podmocowe ● ● ● 

46 NgcPTOC Nadprądowe składowej przeciwnej ● ● ● 

32R PwrRevPDOP Mocowe kierunkowe (moc zwrotna) ● ● ● 

47  Detekcja poprawności sekwencji faz ● ● ● 

49 ThmPTTR Przeciążeniowe ● ● ● 

  Auto adaptacja repliki termicznej  do temperatury 
otoczenia przez RTD 

● ● ● 

40 UxpPDU Utrata pola wzbudzenia ● ● ● 

87 DifLzdPDIF Różnicowe   ● 

27/59 VtpPhsPTUV/Vt 
pPhsPTOV 

Podnapięciowe / Nadnapięciowe ● ● ● 

47 NgvPTOV Nadnapięciowe składowej przeciwnej ● ● ● 

27Abs AbsPTUV Kontrola ponownego rozruchu(Anti-Backspin) ● ● ● 

59N VtpResPTOV Nadnapięciowe składowej zerowej ● ● ● 

81U UfpPTUF Podczęstotliwościowe ● ● ● 

48/51LR MotPMSS Wydłużony rozruch / Utyk wirnika ● ● ● 

51S MotPMSS Zablokowany wirnik podczas rozruchu ● ● ● 

51LR MotPMSS Zablokowany wirnik po udanym rozruchu ● ● ● 

55 PfrPPAm Utrata synchronizmu / Kontrola współczynnika mocy ● ● ● 

14  Wejście pomiaru prędkości obrotowej ● ● ● 

26 RtdPTTR Temperaturowe RTD (opcja 10 czujników) ● ● ● 

 OcpCliPTOC/M 
siCLiGGIO 

4 Opcjonalne wejście analogowe pętli prądowej  
 

● ● ● 

Sterowanie i monitoring 

Rozruch awaryjny ● ● ● 

Programowalna logika działania  ● ● ● 

Sterowanie i monitoring wyłącznika IEC 61850:XCBR ● ● ● 

Kontrola obwodu wyłączającego ● ● ● 

Tryb kontroli wewnętrznych układów ● ● ● 

4 Opcjonalne wyjścia analogowe pętli prądowej ● ● ● 

Grupy nastaw 2 2 2 

Programowalne klawisze funkcyjne IEC 61850: FnkGGID  10 10 

Konfigurowalne diody LED, Czerwona/Zielona/Żółta (R/G/Y) 8R 18R/G/Y 18R/G/Y 

Pomiary i rejestracja 

Pomiary(pierwotne i wtórne) ● ● ● 

Pomiar mocy energii ● ● ● 

Rejestracja zakłóceń do 20 x 10,5 s ● ● ● 

Rejestracja błędów 5 5 5 

Rejestracja zdarzeń 250 250 250 

Komunikacja 

Port przedni (RS232) 1 1 1 

Port tylny (RS485) (COMM1/RP1) 1 1 1 

Opcjonalny drugi tylny port komunikacyjny (RS485/RS232) (COMM2/RP2) ● ● ● 

Opcjonalny  tylny port komunikacyjny światłowód/Ethernet (COMM1/RP1) ● ● ● 

Opcjonalny  tylny port komunikacyjny redundantny Ethernet (COMM1/RP1) ● ● ● 

Opcjonalny  tylny port komunikacyjny światłowód (COMM1/RP1) ● ● ● 

Protokoły tylnego portu 

Modus RTU ● ● ● 

IEC 60870-5-103 ● ● ● 

Kbus - Courier ● ● ● 

IEC 61850 ● ● ● 

Sprzęt 

Wejścia cyfrowe 8-12 16 16 

Wyjścia przekaźnikowe 7-11 16 16 

Wejścia analogowe pomiaru prądu 1 / 5 A 4 4 7 

Wejścia analogowe pomiaru napięcia 100 V AC 3 3 3 

Synchronizacja czasu IRIG-B (opcja) ● ● ● 
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Funkcje zabezpieczeniowe 

Zabezpieczenie od zwarć (50/51) 
Dostępne są cztery niezależne stopnie. 
Wszystkie stopnie mają określone 
czasy opóźnień charakterystyk. Dwa z 
tych stopni mogą być niezależnie 
ustawione na jedną z dziewięciu 
krzywych charakterystyki zależnej 
IDMT (IEC i IEEE i Charakterystyki 
użytkownika). Stopnie IDMT posiadają 
programowalny człon czasowy 
umożliwiający ustawienie 
odpowiedniego stopniowania w 
układach z przekaźnikami 
elektromechanicznymi. Pozwala on 
także skrócić czasy przerw 
bezprądowych automatyki SPZ oraz 
skrócić czas likwidacji zakłócenia w 
przypadku zwarć przemijających. 

Zabezpieczenie od zwarć 
doziemnych (50N, 51N, 67N) 
Prąd ziemnozwarciowy, który pojawi 
się w wyniku zwarcia doziemnego 
stojana może być wykryty przez dwa 
niezależne elementy ochrony. Czułe 
zabezpieczenie ziemnozwarciowe jest 
zasilane z przekładnika Ferrantiego lub 
prądu składowej zerowej pobranej z 
układu Holmgreen'a. Obie metody 
mogą być używane jednocześnie w 
Alstom MiCOM P24x. Każda funkcja 
może być kierunkowa, w celu 
zapewnienia selektywności dla 
systemów z izolowanym punktem 
neutralnym. Zabezpieczenie 
ziemnozwarciowe stojana obejmuje 
normę IEC i IEEE Krzywe IDMT, a także 
programowalne przez użytkownika 
krzywe dla zwiększenia elastyczności. 

Zabezpieczenie zerowomocowe 
(32N/64N) 
Czułe zabezpieczenie ziemnozwarciowe 
nadaje się do systemów uziemionych 
przez cewkę Petersena przez włączenie 
elementu pomiaru mocy. Ta forma 
ochrony korzysta z tej samej 
charakterystyki kierunkowej 
zabezpieczenia ziemnozwarciowego, ale z 
prądem, napięciem i progiem mocy 
resztkowej zapewniając dodatkowe 
wartości dla działania zabezpieczenia. 

Lokalna rezerwa wyłącznikowa (50BF) 
Dwustopniowa logika działania zezwala 
na rezerwowanie wyłączenia cewki 
podstawowej i/lub rezerwowej 
wyłącznika. Jeśli potrzeba, LRW może być 
inicjowana sygnałem zewnętrznym. 

Kontrola przekładników napięciowych 
Kontrola przekładników napięciowych 
(VTS) służy do wykrywania utraty 
jednego, dwóch lub trzech sygnałów 
przekładnika napięciowego(VT), 
zapewniając informację i blokowanie 
elementów zabezpieczeń zależnych od 
napięcia. Optycznie izolowane wejście 
może być również skonfigurowane do 
wszczęcia alarmu kontroli przekładników 
napięciowych i blokowania, w przypadku 
korzystania z wyłączników 
miniaturowych (MCB) lub innych 
zewnętrznych form kontroli 
przekładników napięciowych. 

Kontrola przekładników prądowych 
Kontrola przekładników prądowych (CTS) 
służy do wykrycia utraty sygnałów 
prądowych z przekładnika prądowego 
(CT) i blokowania działania elementów 
zabezpieczeń zależnych od prądu. CTS 
jest dostępna dla obu zestawów 3-faz CT 
w przekaźniku zabezpieczeniowym P243. 

Ograniczenie liczby rozruchów i czasu 
pomiędzy nimi (66) 
Kontrola gorących / zimnych rozruchów 
może być nadzorowana podczas 
nastawionego okresu przez użytkownika. 
Ponadto, można nastawić minimalny czas 
pomiędzy rozruchami, aby uniknąć zbyt 
częstych rozruchów i zabezpieczyć przed 
przegrzaniem zarówno silnik jak i układ 
rozruchowy. 

Utrata pola wzbudzenia (40) 
Dwustopniowy element pomiarowy 
impedancji z przesuniętą charakterystyką 
MHO jest dostępny, w celu wykrycia 
awarii wzbudzenia silnika synchronicznego. 
Umożliwia to charakterystyka z krótkim 
czasem zadziałania,  która  stosowana 
jest do szybkiego wyzwalania przy utarcie 
wzbudzenia. Drugi stopień może być 
ustawiony na większy czas  

opóźnienia charakterystyki aby 
zapewnić stabilne, bezpieczne 
wyzwolenie w warunkach niskiej 
mocy. Zabezpieczenie posiada człon 
czasowy całkujący umożliwiający 
zadziałanie elementu w obrębie 
charakterystyki impedancyjnej przy 
zadanym czasie zwłoki w stanie 
wystąpienia poślizgu biegunów. Alarm 
kontroli współczynnika mocy jest 
również dostępny 

Zabezpieczenie od utraty 
obciążenia/Podmocowe (37) 
Moc czynna, wraz z zwłoką czasową pick-
up, jest stosowana do wykrywania utraty 
obciążenia związanej z pęknięciem wału 
lub z zalaniem pompy. Funkcja jest 
wyłączona podczas rozruchu 

Zabezpieczenie nadprądowe 
składowej przeciwnej (46) 
Dostępne są dwa elementy do 
wykrywania awarii fazy lub 
niewyważonych obciążeń. Może być 
wybrana charakterystyka niezależna lub 
zależna 

Zabezpieczenie od mocy zwrotnej (32R) 
Dostępny jest jeden stopień bazujący 
na pomiarze mocy czynnej, 
wykrywający przepływ mocy z 
urządzenia do systemu (silnik) w 
przypadku braku zasilania na szynach 
lub od systemu do urządzenia (generator). 

Detekcja poprawności sekwencji faz 
(47) 
Każdorazowo przed zezwoleniem na 
rozruch sprawdzany jest kierunek 
wirowania pola magnetycznego oraz 
amplituda napięcia zasilającego. 

Zamiana fazy 
Obiekt powinien zapewniać 
prawidłowe działanie wszystkich 
funkcji zabezpieczeniowych, nawet 
kiedy silnik pracuje w przeciwnym 
kierunku. Osiąga się to poprzez 
ustawienia konfigurowane przez 
użytkownika dla dwóch dostępnych 
grup ustawień. 

Zabezpieczenie przeciążeniowe 
standardowe albo programowalne 
przez użytkownika 
Charakterystyczne funkcje tego 
zabezpieczenia to: 
1. Można wybrać alarm i stopień 
 wyzwalania  
2. Elementy RMS i składowa przeciwna 
 prądu są uwzględnione, tak aby 
 każdy stan asymetrii mógł być 
 wykryty, i żeby uniknąć 
 nieprawidłowego nagrzania wirnika  
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3. Standardowe krzywe 
 przeciążeniowe z różnymi stałymi 
 czasowymi według cykli maszyny 
 (nagrzewanie, chłodzenie, rozruch) 
 w celu zapewnienia optymalnej 
 ochrony. 
4. Funkcja programowania krzywych 
 przez użytkownika daje dodatkową 
 elastyczność. Jeżeli standardowa 
 krzywa przeciążenia nie jest 
 odpowiednia dla aplikacji, 
 użytkownik może zaprogramować i 
 załadować dostosowaną krzywą 
 przeciążenia (zarówno pracy i reset) 
 do zabezpieczenia. Aplikacje takie jak 
 napędy wentylatorów indukcyjnych o 
 dużej bezwładności obciążenia, w 
 którym ograniczenia termiczne stojan 
 silnika i wirnika różnią się znacznie,  
 mogą skorzystać z tej funkcji, dla 
 optymalnej ochrony. 
5. Blokowanie zabezpieczenia w 
 trudnych warunkach rozruchowych 
 (długi czas rozruchu, duży prąd 
 rozruchowy) 
6. Blokowanie ponownego rozruchu 
 do czasu ostygnięcia silnika, 
 natychmiast po wyzwoleniu 
7.Opcjonalne czujniki RTD do pomiaru 
 temperatury otoczenia i korekcji 
 modelu cieplnego. 

Zabezpieczenie różnicowe (87) – 
tylko dla P243 
Zabezpieczenie różnicowe maszyn 3-faz  
służy do wykrywania zwarć uzwojenia 
stojana. Funkcja ta bazuje zarówno na 
dwuodcinkowej charakterystyce 
stabilizacji(pomiar prądu różnicowego 
hamowania, (rysunek 1) lub na układzie 
pomiarowym dużej impedancji. W 
przypadku zastosowania układu dużej 
impedancji wymagane jest 
wykorzystanie rezystora stabilizującego 
oraz ograniczającego typu Metrosil. 

Zabezpieczenie napięciowe 
(27/59/47) 
Dwu stopniowe każde dostępne dla 
podnapięciowego, nadnapięciowego i 
dla składowej przeciwnej napięcia. Tryb 
pomiaru napięcia można ustawić na 
faza-faza lub faza-neutralny i tryb pracy 
można ustawić na 3-faz lub dowolna 
faza. 

Zabezpieczenie nadnapięciowe 
składowej zerowej(59N) 
Funkcja ta jest używana do wykrywania 
zwarć doziemnych w sieciach izolowa- 

nych lub uziemionych przez dużą 
impedancję. Składowa zerowa napięcia 
Uo wyliczana jest z 3 napięć fazowych 
lub mierzona przez wejście 
zerowonapięciowe. Dwa niezależne 
stopnie są dostępne. 

Zabezpieczenie 
podczęstotliwościowe (81U) 
Aby uchronić silniki synchroniczne 
przed utratą zasilania można 
wykorzystać dwa niezależne progi 
nastaw, każdy z określoną zwłoką 
czasową. Funkcja jest blokowana 
podczas rozruchu. 

Zabezpieczenie od wydłużonego 
rozruchu/ zablokowanego wirnika 
(48/51LR) 
Do monitorowania rozruchu silnika, 
Zabezpieczenie MiCOM Alstom P24x 
zapewnia ochronę przed nadmiernym 
czasem rozruchu/zablokowany wirnikiem. 
Opcja rozpoznawania rozruchu obejmuje 
kontrolę zmiany stanu wyłącznika lub 
kontrolę prądu rozruchowego albo zmiany 
stanu wyłącznika i jednocześnie kontrolę 
prądu rozruchowego. W przypadku utknięcia 
silnika wytrzymałość termiczna może być 
krótsza od czasu rozruchu, niezbędne jest 
doprowadzenie do wejścia cyfrowego 
informacji o prędkości obrotowej wirnika, 
aby rozróżnić utyk silnika od wydłużonego 
rozruchu. 

Rozruch awaryjny 
Istnieje możliwość podania sygnału 
napięciowego na wejście opto, z interfejsu 
użytkownika lub zdalnie w celu usunięcia 
wszystkich sygnałów blokujących ponowny 
rozruch (zadziałanie funkcji ograniczenia 
liczby rozruchów czy zabezpieczenia 
przeciążeniowego). Funkcja ta pozwala na 
restart gorącego silnika. 

Ponowny rozruch (27LV) 
W przypadku chwilowego obniżenia się 
napięcia w systemie, prąd może przekroczyć 
próg prąd utyku po przywróceniu 
napięcia(próba ponownego rozruchu). W 
celu umożliwienia ponownego rozruchu 
silnika i zapewnienia lepszej ciągłości 
procesu roboczego, ochrona utyku jest 
tymczasowo wyłączona, gdy zezwolenie 
ponownego rozruchu jest włączone. 
 Przy włączonej funkcji niskiego napięcia  
„ride through”, zabezpieczenie pozwala 
silnikowi ponownie na przyśpieszenie, jeżeli 
napięcie systemu zostało przywrócone do 
progu nastawionego w ciągu zadanego czasu 
opóźnienia.  

Zabezpieczenie może również 
automatycznie ponownie uruchomić 
silnik, jeśli napięcie systemu zostanie 
przywrócone w ciągu określonego czasu, 
po tym jak  został zatrzymany z powodu 
nieudanej próby przyśpieszenia. 
Sekwencyjna automatyka restartu może 
być również zaprogramowana w celu 
umożliwienia odtworzenia obciążenia w 
sposób kontrolowany. 

Zabezpieczenie od pracy 
asynchronicznej (55) 
Zabezpieczenie to oparte jest o pomiar 
współczynnika mocy. Impuls wyłączający 
zostanie wygenerowany po obniżeniu się 
cos ϕ poniżej nastawionej wartości. 
Funkcja realizowana jako dwustopniowa, 
blokowana jest podczas rozruchu. 

Kontrola ponownego rozruchu 
(27Abs) 
Funkcję tę powinno się uaktywniać w 
przypadku zasilania urządzeń o dużej 
bezwładności obciążenia (np. 
wentylatory). W przypadku wyłączenia 
zasilania wentylatora, jego wał będzie się 
jeszcze obracał przez jakiś czas zależny od 
masy i łożyskowania. Przy próbie jego 
powtórnego załączenia, w chwili gdy 
łopatki będą jeszcze w ruchu, w wyniku 
niepoprawnego zasprzęglenia układu 
napędowego może dojść do 
mechanicznego uszkodzenia wentylatora. 
Ryzyko takie eliminuje załączenie funkcji 
27Abs, która kontroluje minimalny czas 
pomiędzy zatrzymaniem silnika, a jego 

ponownym załączeniem. 

Zabezpieczenie temperaturowe 
– czujniki RTD (26) 
Do P24x można podłączyć do 10 
czujników temperatury RTD. Dla każdego 
toru pomiarowego można nastawić próg 
alarmu i wyłączenia. Opcje wyboru 
czujników to Pt100, Ni100 oraz Ni120. 
Funkcja wyposażona jest w detektor 
uszkodzonych obwodów pomiarowych. 

 

Rysunek 1.: Charakterystyka prądowa 

zabezpieczenia różnicowego 

Dla dużej bezwładności, dużych i średnich maszyn - MiCOM Alstom P24x obejmuje szeroki zakres prądów 
i czasów dla rozruchu i utyku  
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Wejścia analogowe 
Do MiCOM Alstom P24x może być 
podłączonych opcjonalnie do 4 wejść 
analogowych. Dla każdego wejścia 
można skonfigurować próg alarmu i 
wyłączenia z czasem zwłoki. Zakresy 
robocze wejść analogowych wynoszą 
4-20 mA, 0-20 mA, 0-10 mA lub 0-1 
mA. 

Funkcje kontrolne 

Niezależne grupy nastaw 
zabezpieczeń 
Dwie grupy nastaw służą do 
ustawienia ochrony w celu 
umożliwienia pracy silników w 
różnych warunkach obciążeniowych w 
szczególności dla ochrony silników 
dwu biegowych. 

Logika programowalna 
Programowalne schematy logiczne 
pozwalają użytkownikowi 
modyfikować funkcje kontrolne i 
zabezpieczeniowe. Wejścia opto, 
diody LED i wyjścia przekaźnikowe są 
skonfigurowane jako domyślne, 
użytkownik może  również 
przekonfigurować zabezpieczenie np. 
zaprogramowane z podtrzymaniem 
lub bez. Schemat zawiera bramki 
logiczne typu OR i AND oraz rożnego 
typu zwłoki czasowe. Posiada 
możliwość negowania sygnałów 
na swoich wejściach i wyjściach oraz 
tworzenie sprzężeń zwrotnych. 
Do graficznego przedstawienia 
schematu służy program edytorski 
MiCOM S1 (Rysunek2). 

Sterowanie wyłącznikiem 
Sterowanie wyłącznikiem dostępne 
jest bezpośrednio z panelu czołowego, 
poprzez wejście cyfrowe lub zdalnie z 
systemu nadzoru zabezpieczeń. 

 

Pomiary rejestracja danych 

Wszystkie zdarzenia, błędy i zapisy 
zakłóceń są próbkowane z 
rozdzielczością 1 ms przy użyciu 
wewnętrznego zegara czasu 
rzeczywistego. Opcjonalny port IRIG-B 
jest również przewidziany na 
dokładną synchronizację czasu. 
Bateria litowa zapewnia podtrzymanie 
zegara czasu rzeczywistego i 
wszystkich zapisów w przypadku 
awarii zasilania. Bateria ta jest 
nadzorowana i łatwo ją wymienić z 

przodu przekaźnika zabezpieczeniowego. 

Pomiary 
Prądy fazowe i napięcia fazowe są 
mierzone w wartościach skutecznych 
RMS  
• Napięcia fazowe 
• Napięcia międzyfazowe 
• Napięcie neutralne 
• Prądy fazowe 
• Prąd neutralny, ISEF 
• Składowe symetryczne prądów oraz 

napięć 
• Częstotliwość 
• Współczynnik mocy 
• Moc czynna, bierna, pozorna 
• Energi(Wh, VArh) 
• Pętla prądowa wejść analogowych 

Wielkości charakterystyczne: 
• Obciążenie cieplne 
• Temperatura, RTD1…RTD10 w °C lub K 
• Czas i prąd rozruchu 
• Czas do wyłączenia przez 

zabezpieczenie przeciążeniowe 

Dodatkowo dla P243 
• Prądy fazowe - Ia2, Ib2, Ic2 
• Prądy różnicowe – Ia,b,c diff 
• Prądy Szczątkowe – Ia,b,c bias 

Rejestrator zdarzeń 
W pamięci nieulotnej zabezpieczenia 
zapisywanych jest do 250 zdarzeń, 
które mogą być dostępne z panelu 
przedniego, tylnego lub bezpośrednio z 
wyświetlacza przekaźnika 
zabezpieczeniowego. 

 
 

Rysunek 2: program edytorski MiCOM S1 

Zaawansowane funkcje zapewniają pełną ochronę, a dodatkowe zwiększenie diagnostyki 
systemu energetycznego i analizy błędów zapewniają funkcje pomiarów, kontroli i monitoringu. 
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Rejestrator wyłączeń 
Rejestracja 5 ostatnich zakłóceń 
nieulotnej pamięci. Dla każdego 
zakłócenia zapisuje i wyświetla: 
• Fazę, w której zaistniało zakłócenie 
• Jakie zabezpieczenie zadziałało 
• Aktywną grupę nastaw 

Rejestrator zakłóceń 

Wbudowany rejestrator zakłóceń 
posiada 8 kanałów analogowych, 32 
kanały cyfrowe oraz 1 kanał pomiaru 
czasu. Dane są próbkowane 24 razy na 
cykl. Istnieje możliwość rejestracji do 
20 przebiegów, każdy w oknie do 10,5 
s w nieulotnej pamięci. Wszystkie 
kanały i źródła wyzwalania są 
konfigurowalne prze użytkownika. 
Dane przebiegów dostępne są 
poprzez port komunikacyjny. Dzięki 
zapisowi w formacie COMTRADE, 
obróbka danych możliwa jest zarówno 
w pakiecie oprogramowania MiCOM 
S1, jak i za pomocą dowolnego 
programu obsługującemu ten format 
(Rysunek 3). 

Wejścia kontrolne 
Stan ON / OFF z 32 wejść kontrolnych 
można zmienić ręcznie lub zdalnie za 
pośrednictwem komunikacji, aby 
zapewnić zdefiniowane przez 
użytkownika funkcje kontrolne. 

Klawisze funkcyjne  
(tylko P242 i P243)  
Dostępnych jest dziesięć klawiszy 
funkcyjnych do realizacji schematów 
sterowania. Klawisze funkcyjne 
pracują w dwóch trybach, normalnym 
i tryb przełączający. Klawisze aktywują 
związane sygnały w PSL, które łatwo 
mogą być wykorzystane w celu 
dostosowania aplikacji. Poniższe 
przykłady pokazują, w jaki sposób 
funkcjonalność schematu można 
łatwo wdrożyć: 
• Wybierz Ustawienie Grupa 2 
• Reset pomiar przeciążenia 

termicznego 
• Resetuj wyzwolonych styków i LED-ów 
• Zapis zakłóceń wyzwalania 
Każdy klawisz funkcyjny ma 
przypisaną trójkolorowa diodę LED 
(czerwona, zielona, żółta) pozwalający 
na wyraźne wskazanie stanu 
stowarzyszonej funkcji. 
 

 

Rysunek 3: Rozruch silnika 
 
Sygnalizacja 
18 trójkolorowy LED-ów (P242/3) i 8 
czerwonych diod LED są dostępne do 
programowania przez użytkownika. W 
P242/3 kolory LED (czerwony, zielony 
lub żółty) są sterowane przez sygnały 
cyfrowe w PSL i mogą być 
zaprogramowane, aby wskazać do 
czterech stanów wyłącznika. Na 
przykład: 
• Off - Nieaktywny, 
• Czerwony - Wyłącznik zamknięty, 
• Zielony - Wyłącznik otwarty, 
• Żółty - Wyłącznik uszkodzony. 

Interfejsy informacyjne 
Wymiana informacji odbywa się za 
pośrednictwem lokalnego panelu 
sterowania, przedniego interfejsu PC, 
głównym tylnym interfejsem 
komunikacyjnym (COMM1 / RPL1) lub 
opcjonalny drugim tylnym interfejsem 
(C0MM2/RP2). 

Lokalna komunikacja 
Przedni port komunikacyjny EIA (RS) 
232 Courier został zaprojektowany do 
użytku z oprogramowaniem Alstom 
MiCOM S1 a przede wszystkim do 
konfiguracji ustawień zabezpieczenia i 
logiki programowalnej. Jest także 
używany lokalnie do odczytywania 
rejestratorów zdarzeń wyłączeń i 
zakłóceń i może być stosowane, jako 
narzędzie do rozruchu silnika  
wyświetlając jednocześnie wszystkie 
pomiary z zabezpieczenia. 

Tylny port komunikacyjny 
Tylny główny interfejs komunikacyjny 
obsługuje cztery protokoły wymienione 
poniżej (wybierane na etapie zamawiania 
zabezpieczenia) i jest przeznaczony do 
integracji z systemami sterowania 
podstacji: 
• Courier / K-Bus 
• Modbus 
• IEC 60870-5-103 
• IEC 61850 

Protokół IEC 61850 jest dostępny, jeśli 
zamówiona zostanie dodatkowa 
ethernetowa lub redundantna 
ethernetowa karta komunikacyjna. 
Protokół ten umożliwia bardzo szybką 
wymianę informacji, komunikację peer-
to-peer, raportowanie, pobieranie 
rejestracji zakłóceń i synchronizację czasu 
zabezpieczenia 

Opcjonalne złącze światłowodowe jest 
dostępne dla każdego z wyżej 
wymienionych protokołów. Możliwe jest 
zamówienie zabezpieczenia z dodatkowym 
drugim portem komunikacyjnym, do 
którego przypisany jest protokół Courier. 
Port ten jest przypisany do zdalnej 
konfiguracji zabezpieczenia po przez 
program MiCOM Alstom S1. 

Port redundantny ethernetowy 
(IEC61850)  
Dostępny jest opcjonalny interfejs 
pozwalając na alternatywą ścieżkę 
komunikacyjną, która będzie zawsze 
dostępna w przypadku awarii sieci 
ethernet. Ta funkcja może zapewnić 
płynną redundancję. Możliwe jest 
również, aby zwiększyć liczbę urządzeń, 
lub rozmiar sieci w podstacji, bez 
zatrzymywania sieci. 

Istnieją trzy dostępne protokoły 
redundancji, które pozwalają szybko 
otworzyć połączenie uszkodzonej sieci 
poprzez znalezienie alternatywnej drogi, 
pozwalające na topologie sieć bez pętli: 
RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol), SHP 
(Self Healing Protocol), DHP (Dual 
Homing Protocol). 

Typowy czas odzyskiwania RSTP to 300 ms, 
który oparty jest na otwartych standardach 
zgodnych z IEDs (Intelligent Electronic 
Device) innych producentów 
wykorzystujących RSTP. Rozwiązania 
Alstom SHP i DHP dostarczają bardzo szybki 
czas odzyskiwania sprawności dla całej sieci 
<1 ms, odpowiadając ograniczeniom 
krytycznych aplikacji czasowych, takich jak 
GOOSE. 
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Wsparcie oprogramowania 
Zgodny z Windows ™ 98/ME/2000/NT;  

Oprogramowanie MiCOM Alstom S1, 

które obejmuje: 

• Ustawienia edytora 
• edytor Logiki programowalnej 
• edytor tekstu Menu 
• Wyświetlacz diagnostyki usterek i 

pomiarów 
• Przeglądarka Rejestratora zakłóceń  

Opis sprzętu 

Obudowa 

Zabezpieczenia MiCOM Alstom są 

umieszczone w specjalnie 

zaprojektowanej obudowie zapewniając 

wysoką funkcjonalności produktu, 

konfigurowalny interfejs użytkownika, a 

dodatkowe funkcje umieszczone są za 

górną i dolną pokrywą. Fizyczna ochrona 

przedniego panelu interfejsu użytkownika 

jak i zapobiegania przypadkowego 

dostępu jest realizowana po przez 

opcjonalną przezroczystą pokrywę, która 

może być zainstalowana lub pominięta w 

zamówieniu. Panel przedni posiada 

stopień ochrony IP52. Obudowa nadaje 

się do każdej szafy lub płyty montażowej. 

• P241: MiCOM Alstom 40TE 
• P242: MiCOM Alstom 60TE 
• P243: MiCOM Alstom 80TE 

Waga 
• P241: 7.3 kg 
• P242: 9.2 kg (z RTD & CLIO) 
• P243: 11.5 kg (z RTD & CLIO) 

 

Osiągnięcia Alstom - przekaźniki zabezpieczeniowe silników i 

maszyn 

Ponad 30 lat doświadczenia w projektowaniu ochrony silnika i 

maszyny. 

Pierwsze numeryczne zabezpieczenie elektroenergetyczne  silników, 

OPN / MOPN uruchomiono w 1988 roku 

Seria Alstom MiCOM dla ochrony silników, która została 

wprowadzona w 1999 roku pochodzi z poprzednich udanych wersji 

oraz informacji od użytkowników. Zawiera wszystkich najnowsze 

metody numeryczne w celu zwiększenia wydajności 

zabezpieczenia, niezawodności i łatwości obsługi. Ponad 7000 

tysięcy jednostek dostarczonych do aplikacji na całym świecie. 
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