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1 WPROWADZENIE 
 
 

Niniejszy podręcznik techniczny zawiera funkcjonalny oraz techniczny opis inteligentnego 
urządzenia elektronicznego (IED) serii P443 firmy Alstom Grid, jak również zapewnia obszerny 
zestaw instrukcji dotyczących użytkowania urządzenia. 
 
 

 

1.1 Adresaci niniejszego podręcznika 
 
Niniejszy podręcznik skierowany jest do wszystkich specjalistów zajmujących się 
instalowaniem, uruchamianiem, konserwacją, usuwaniem awarii lub obsługą dowolnych 
produktów z określonej rodziny. Do tych specjalistów możemy zaliczyć pracowników biorących 
udział w instalacji i rozruchu jak również wszystkich inżynierów odpowiedzialnych za obsługę 
produktu. 
Sposób prezentacji informacji w tym podręczniku zakłada, że inżynierowie biorący udział 
w instalacji i uruchomieniu mają wiedzę na temat postępowania z urządzeniami elektronicznymi 
a inżynierowie systemowi oraz od zabezpieczeń mają dogłębną wiedzę na temat systemów 
zabezpieczeń oraz osprzętu powiązanego. 
 
 

 

1.2 Nazewnictwo 
 

1.2.1. Konwencje typograficzne 
 

Poniższe konwencje typograficzne zostały zastosowane na potrzeby niniejszego 
podręcznika. 

 

 Nazwy klawiszy specjalnych oraz klawiszy funkcyjnych wypisano wielkimi literami. Na 
przykład: ENTER 
 

 W opisach oprogramowania, pozycje menu, przyciski, etykietki itp., pojawiające się na 
ekranie, są wypisywane czcionką pogrubioną. 

 

 Na przykład: Wybrać Save z menu pliku. 

 
 W strukturach menu w opisach oprogramowania zastosowano symbol > do 

zaznaczenia następnego poziomu 

 
 Na przykład: Wybrać File > Save 

 

 Nazwy plików oraz ścieżki dostępowe wypisane są czcionką Courier. Na przykład: 
Example\File.text 

 

 Terminy specjalne zaczynane są wielkimi literami. Na przykład: Czułe zabezpieczenie 
ziemnozwarciowe 

 
 W przypadku odniesienia do bazy danych Courier firmy Alstom Grid, nazwa kolumny 

wypisana jest wielkimi literami Kolumna SYSTEM DATA (dane systemowe) 

 
 W przypadku odniesienia do bazy danych Courier firmy Alstom Grid, nazwa komórki 

jest pogrubiona Komórka Language (język) w kolumnie SYSTEM DATA (dane 
systemowe) 

 
 W przypadku odniesienia do bazy danych Courier firmy Alstom Grid, zawartość 

komórki jest objęta apostrofami 
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 Na przykład: Komórka Language (język) w kolumnie SYSTEM DATA (dane 

systemowe) ma wartość „English” 
 
 

1.2.2 NOMENKLATURA 
 

Z racji technicznego charakteru niniejszego podręcznika, pada w nim wiele specjalistycznych 
terminów, skrótów i akronimów. Niektóre z tych terminów są powszechnie stosowane w 
branży, podczas gdy inne mogą być specyficzne dla danego produktu i używane wyłącznie 
przez Alstom Grid. Znajdujący się na końcu niniejszego podręcznika glosariusz stanowi pełne 
wyszczególnienie wszystkich specjalistycznych terminów pojawiających się w podręczniku. 
 
Chcielibyśmy jednak wspomnieć o kilku zmianach wprowadzonych w nomenklaturze: 

 
 

 

 Wyrażenie „przekaźnik” nie odnosi się już do urządzenia. Zamiast tego, urządzenie 
określane jest mianem „IED” (Inteligentnego Urządzenia Elektronicznego), 
nazywane po prostu „urządzeniem”, „produktem” lub „jednostką”. Wyrażenie 
„przekaźnik” używane jest wyłącznie w odniesieniu do elektromechanicznych 
podzespołów urządzenia. tj. do przekaźników wyjściowych. 

 Niniejszy instrukcja napisana jest w języku polskim, pojawiają się w niej jednak 
wyrażenia 
w j. angielskim (zwykle w kontekście opisu oprogramowania), których znaczenie 
objaśniane jest w nawiasach. 

 Brytyjskie wyrażenie „Earth” (uziemienie) jest bezpośrednim odpowiednikiem 
amerykańskiego wyrażenia „Ground”. 

 
 

 

1.3 Struktura podręcznika 
 

Podręcznik składa się z następujących rozdziałów: 
 

 Rozdział 1: Wprowadzenie 

 Rozdział 2: Informacje dotyczące bezpieczeństwa 

 Rozdział 3: Struktura sprzętowa 

 Rozdział 4: Struktura programowa 

 Rozdział 5: Konfiguracja 

 Rozdział 6: Ustawienia i rejestry 

 Rozdział 7: Działanie 

 Rozdział 8: Przykłady zastosowań 

 Rozdział 9: Komunikacja SCADA 

 Rozdział 10: Cyberbezpieczeństwo 

 Rozdział 11: Edytor PSL 

 Rozdział 12: Schematy PSL 

 Rozdział 13: Instalacja 

 Rozdział 14: Wskazówki dotyczące uruchomienia 

 Rozdział 15: Konserwacja oraz usuwanie usterek 

 Rozdział 16: Specyfikacje techniczne 

 Rozdział 17: Symbole oraz glosariusz 

 Rozdział 18: Schematy połączeń 
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 Załącznik A: Formularze protokołów z uruchomienia 

 Załącznik B: Wskazówki dotyczące uruchomienia interfejsu komunikacyjnego 
P59X  

 Załącznik C: Sygnały DDB 

 
 
 

1.4 Zastosowanie produktu 
 

Urządzenie MiCOMho P443 przeznaczone jest do zabezpieczania linii napowietrznych 
i kablowych w sieciach o punkcie neutralnym uziemionym bezpośrednio/skutecznie. 
Zabezpieczenie MiCOMho P443 przeznaczone jest do zastosowań jednowyłącznikowych. 
Urządzenie MiCOMho P443 jest dostępne w pięciu wariantach: modele A, B, C, D oraz Y. 
Poszczególne warianty różnią się liczbą WE/WY oraz rodzajem użytych zestyków wyjściowych. 
Różnice przedstawiono w poniższej tabeli: 
 

 

Funkcja Model A Model B Model C Model D Model Y 

Liczba wejść przekładnika prądowego 5 5 5 5 5 

Liczba wejść przekładnika napięciowego 4 4 4 4 5 

Izolowane optycznie wejścia cyfrowe 16 24 24 24 32 

Zestyki standardowego wyjścia przekaźnikowego 24 32 8 16 32 

Szybkie zestyki wyjściowe o dużej zdolności 
rozłączeniowej 

  12 8  

 

Tabela 1: Różnice w wariantach poszczególnych modeli 
 
 
 

1.5 Właściwości i funkcje 
Zabezpieczenie obsługuje następujące funkcje: 
 
Zabezpieczenie odległościowe/kierunkowe ziemnozwarciowe/porównawczo-
kierunkowe 
 

Funkcja IEC61850 ANSI 

Strefy zasięgu, zabezpieczenia pełnoschematowego (5) DisPDIS 21/21N 

Charakterystyka zabezpieczenia fazowego (Mho oraz 
czworoboczna) 

  

Charakterystyka zabezpieczenia ziemnozwarciowego (Mho 
oraz czworoboczna) 

  

Eliminacja przejściowego wydłużenia zasięgu 
pojemnościowego przekładnika napięciowego 

  

Blokada przeciwkołysaniowa   

Łatwy tryb ustawień   

Schemat zabezpieczenia przewodowo-łączowego, PUTT, 
POTT, Blokowanie, Zasilanie od strony słabego źródła 

DisPSCH 85 

Przyspieszone wyłączanie - utrata obciążenia oraz 
rozszerzenie strefy Z1 

  

Zabezpieczenia z funkcją załączenia na zwarcie oraz 
wyzwalane w momencie ponownego zamknięcia wyłącznika – 
elementy przeznaczone do szybkiego wyłączania zwarć przy 
zamykaniu wyłącznika 

SofPSOF/ 
TorPSOF 

50SOTF/27SOTF 

Blokada przeciwkołysaniowa PsbRPSB 68 

Kierunkowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe (DEF)  67N 

Utrata synchronizmu OstRPSB 78 

Zabezpieczenie porównawczo-kierunkowe - schemat szybkich 
kanałów działających na zwarcie generujące nakładające się 
wielkości 

 
78DCB/78DCUB 
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Tabela 2: Zabezpieczenie odległościowe / kierunkowe ziemnozwarciowe / porównawczo-
kierunkowe 

 
Funkcje zabezpieczeniowe 

 

Funkcja IEC61850 ANSI 

Tryb wyłączania (1 i 3 polowy)  PTRC   

Kolejność faz ABC oraz ACB    

Stopnie nadprądowe fazowe z opcjonalną kierunkowością (4)  OcpPTOC/RDIR  50/51/67  

Stopnie nadprądowe ziemnozwarciowe z opcjonalną kierunkowością (4)  EfdPTOC/RDIR  50N/51N/ 67N  

Czułe zabezpieczenie ziemnozwarciowe (SEF) (4)  SenPTOC/RDIR  50N/51N/67N  

Wysokoimpedancyjne strefowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe (REF)  SenRefPDIF  64 

Stopnie nadprądowe składowej przeciwnej, z opcjonalną kierunkowością (4)  NgcPTOC/RDIR  67/46  

Detekcja przerwanego przewodu (otwarty łącznik), wykorzystywana do wykrywania 
zwarć na otwartym obwodzie  

 46 

Zabezpieczenie przeciążeniowe cieplne  ThmPTTR  49 

Stopnie zabezpieczenia podnapięciowego (2)  VtpPhsPTUV  27 

Stopnie zabezpieczenia nadnapięciowego (2)  VtpPhsPTOV  59 

Stopnie zabezpieczenia nadnapięciowego zdalnego (2)  VtpCmpPTOV  59R 

Stopnie zabezpieczenia nadnapięciowego składowej zerowej (detekcja przesunięcie 
napięcia punktu neutralnego) (2)  

VtpResPTOV  59N 

 

Tabela 3: Funkcje zabezpieczeniowe 
 
Funkcje komunikacyjne 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 4: Funkcje komunikacyjne 
 
Funkcje ogólne 

 

Funkcja IEC61850 ANSI P443 

Cyberbezpieczeństwo zgodne z wymaganiami NERC    ● 

Wielopoziomowy dostęp kontrolowany za pomocą haseł    ● 

Klawisze funkcyjne  FnkGGIO   10 

Diody programowalne  LedGGIO   18 

Programowalne klawisze skrótu    2 

Programowalne przyporządkowanie wejść oraz wyjść cyfrowych    ● 

W pełni edytowalne opisy menu    ● 

Pomiar wszystkich chwilowych oraz całkowanych wartości    MET  ● 

Kontrola wyłącznika, monitorowanie jego stanu i warunków zadziałania  XCBR  52 ● 

Nadzorowanie cewki oraz obwodu wyłączania    ● 

Wejścia sterownicze  PloGGIO1   ● 

Diagnostyka po zasileniu i ciągła samokontrola    ● 

 

Funkcja IEC61850 ANSI P443 

Przedni szeregowy port komunikacyjny RS232 przeznaczony do 
konfiguracji  

 16S  ● 

Tylny szeregowy port komunikacyjny RS485 przeznaczony do 
sterowania SCADA  

 16S  ● 

Dwa dodatkowe tylne szeregowe porty komunikacyjne do sterowania 
SCADA oraz telezabezpieczenia (światłowodowe i miedziane) 
(opcjonalne)  

 16S  (●) 

Komunikacja Ethernet (opcjonalna)   16E (●) 

Redundantna komunikacja Ethernet (opcjonalna)   16E (●) 

Protokół Courier   16S  ● 

Protokół IEC61850 (opcjonalny)   16E  (●) 

Protokół IEC60870-5-103 (opcjonalny)   16S  ● 

Protokół DNP3.0 po łączu szeregowym (opcjonalny)   16S  ● 

Protokół DNP3.0 po sieci Ethernet (opcjonalny)   16E (●) 

Synchronizacja czasu IRIG-B (opcjonalna)   CLK (●) 
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Funkcja IEC61850 ANSI P443 

Dwuzakresowe wejścia przekładnika prądowego 1A oraz 5A    ● 

Alternatywne grupy ustawień (4)    4 

Lokalizator zwarć  RFLO   ● 

Rejestry zdarzeń   SER  1024 

Rejestrator zakłóceń do rejestracji przebiegów – 
konfigurowany poprzez liczbę próbek na cykl (48)  

RDRE  DFR  48 

Graficzny, programowalny schemat logiczny (PSL)    ● 
 

Tabela 5: Funkcje ogólne 
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2 ZGODNOŚĆ 
 
 

Urządzenie przeszło szereg dokładnych badań oraz procesów certyfikacyjnych w celu 
zapewnienia i udowodnienia zgodności z wymaganiami wszystkich rynków docelowych. 
W tabeli 6 zamieszczono spis norm, których wymagania spełnia przedmiotowe urządzenie. 
Szczegółowy opis tychże kryteriów można znaleźć w rozdziale Specyfikacje techniczne. 
 

Warunek Zgodność 
Kompatybilność EMC (obowiązkowa)  2004/108/EWG (wprowadzona przez EN50263:2000)  
Bezpieczeństwo produktu (obowiązkowe)  2006/95/EWG (wprowadzona przez EN60255-27:2005)  
Kompatybilność z R&TTE (obowiązkowa)  99/5/WE  
EMC  EN50263, IEC 60255-22-1/2/3/4, IEC 61000-4-5/6/8/9/10, 

EN61000- 4-3/18, IEEE/ANSI C37.90.1/2, ENV50204, 
EN55022  

Bezpieczeństwo produktu dla Ameryki Północnej  Nr dok. UL/CL: UL/CUL E202519  
Warunki środowiskowe  IEC 60068-2-1/30/60/78  
Przerwy w zasilaniu  IEC 60255-11, IEC 61000-4-11  
Badania typu dla izolacji, drogi upływu prądu oraz 
odstępów, wytrzymałości dielektrycznej dla wysokich 
napięć oraz wytrzymałości na napięcia udarowe  

IEC 60255-27:2005  

Stopień ochrony obudowy  IEC 60529:1992 – IP10, IP30, IP52  
Wytrzymałość mechaniczna  IEC 60255-21-1/2/3  

 

Tabela 6: Zgodność z normami 
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3 DIAGRAM FUNKCJONALNY 
 

 
 
 

 

 

Rysunek 1: Diagram funkcjonalny 
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4 OPCJE ZAMAWIANIA 
 
 

 

 

Wymagane informacje przy zamówieniu :                       

Warianty Numer Zamówieniowy 

Zabezpieczenie odległościowe P443 
1 i 3 polowe wyzwalanie/powtórne załączenie, charakterystyka MHO/czworoboczna z opcjami produktu P443               **     

Znamionowe napięcie pomocnicze 
 

                    

24 - 48 V DC 
 

1                   

48 - 110 V DC (40 - 100 V AC) 
 

2                   

110 - 250 V DC (100 - 240 V AC) 
 

3                   

Znamionowe In/Vn 
  

                  

Dwuzakresowy PP (1 oraz 5A : 100 - 120 V) 
 

  1                 

Opcje sprzętowe 
Kompatybilność 

protokołów 
   

                

Standardowe - Brak 1, 3 & 4 

   
1               

Tylko IRIG-B (modulowany) 1, 3 & 4 

   
2               

Tylko konwerter światłowodowy 1, 3 & 4 

   
3               

IRIG-B (modulowany) oraz konwerter światłowodowy 1, 3 & 4 

   
4               

Ethernet (100Mbit/s) 6, 7 & 8 

   
6               

Ethernet (100Mbit/s) plus IRIG-B (modulowany) * 6, 7 & 8 

   
7               

Ethernet (100Mbit/s) plus IRIG-B (demodulowany) * 6, 7 & 8 

   
8               

IRIG-B (demodulowany) * 1, 3 & 4 

   
A               

InterMiCOM + tylny port Courier *** 1, 3 & 4 

   
B               

InterMiCOM + tylny port Courier + IRIG-B modulowany *** 1, 3 & 4 

  
  C               

Redundantny pierścień Ethernet typu Self-Healing, 2 wielomodowe porty światłowodowe + modulowany IRIG-B ** 6, 7 & 8 

   
G               

Redundantny pierścień Ethernet typu Self-Healing, 2 wielomodowe porty światłowodowe + niemodulowany IRIG-B ** 6, 7 & 8 

   
H               

Redundantny Ethernet wg standardu RSTP, 2 wielomodowe porty światłowodowe + modulowany IRIG-B ** 6, 7 & 8 

   
J               

Redundantny Ethernet wg standardu RSTP, 2 wielomodowe porty światłowodowe + niemodulowany IRIG-B ** 6, 7 & 8 

   
K               

Redundantna sieć Ethernet o topologii Dual-Homing Star, 2 wielomodowe porty światłowodowe + modulowany IRIG-B ** 6, 7 & 8 

   
L               

Redundantna sieć Ethernet o topologii Dual-Homing Star, 2 wielomodowe porty światłowodowe + niemodulowany IRIG-B ** 6, 7 & 8 

   
M               

* Tylko w przekaźnikach z przedrostkiem K/M i nowszych) 
    

              

** Tylko w przekaźnikach z przedrostkiem K/M z oprogramowaniem 55 i nowszym 
    

              

*** Tylko w przekaźnikach z przedrostkiem K/M z oprogramowaniem 57 i nowszym; zastępuje opcje sprzętowe „7” oraz „8”            

Opcje produktu 
    

              

16 wejść oraz 24 standardowe wyjścia 
    

A             

24 wejścia oraz 32 standardowe wyjścia 
    

B             

16 wejść oraz 16 standardowych plus 4 szybkie zestyki wyjściowe o dużej zdolności rozłączeniowej  
    

C             

24 wejścia oraz 16 standardowych plus 8 szybkich zestyków o dużej zdolności rozłączeniowej     D       

16 wejść oraz 24 standardowe wyjścia + dwukanałowe 850 nm     E       

24 wejścia oraz 32 standardowe wyjścia + dwukanałowe 850 nm     F       

16 wejść oraz 16 standardowych plus 4 szybkie zestyki wyjściowe o dużej zdolności rozłączeniowej + dwukanałowe 850 nm      G       

16 wejść oraz 24 standardowe plus 8 szybkich zestyków wyjściowych o dużej zdolności rozłączeniowej + dwukanałowe 850 nm     H       

16 wejść oraz 24 standardowe wyjścia + jednomodowe jednokanałowe 1300 nm     I       

24 wejścia oraz 32 standardowe + jednomodowe jednokanałowe 1300nm     J       

16 wejść oraz 16 standardowych plus 4 szybkie zestyki wyjściowe o dużej zdolności rozłączeniowej + jednomodowe jednokanałowe 1300nm     K       

24 wejść oraz 16 standardowych plus 8 szybkich zestyków wyjściowych o dużej zdolności rozłączeniowej + jednomodowe jednokanałowe 1300nm     L       

16 wejść oraz 24 standardowe wyjścia + jednomodowe dwukanałowe 1300nm     M       

24 wejścia oraz 32 standardowe wyjścia + jednomodowe dwukanałowe 1300nm     N       

16 wejść oraz 16 standardowych plus 4 szybkie zestyki wyjściowe o dużej zdolności rozłączeniowej + jednomodowe dwukanałowe 1300nm     O       

24 wejścia oraz 16 standardowych plus 8 szybkich zestyków wyjściowych o dużej zdolności rozłączeniowej + jednomodowe dwukanałowe 1300nm     P       

16 wejść oraz 24 standardowe wyjścia + wielomodowe jednokanałowe 1300nm     Q       

24 wejściowe oraz 32 standardowe wyjścia + wielomodowe jednokanałowe 1300nm     R       

16 wejść oraz 16 standardowych plus 4 szybkie zestyki wyjściowe o dużej zdolności rozłączeniowej + wielomodowe jednokanałowe 1300nm     S       

24 wejścia oraz 16 standardowych plus 8 szybkich zestyków wyjściowych o dużej zdolności rozłączeniowej + wielomodowe jednokanałowe 1300nm     T       

16 wejścia oraz 24 standardowe wyjścia + wielomodowe dwukanałowe 1300nm      U       

24 wejścia oraz 32 standardowe wyjścia + wielomodowych dwukanałowych 1300nm     V       

16 wejść oraz 16 standardowych plus 4 szybkich zestyków wyjściowych o dużej zdolności rozłączeniowej + wielomodowe dwukanałowe 1300nm     W       

24 wejścia oraz 16 standardowych plus 8 szybkich zestyków wyjściowych o dużej zdolności rozłączeniowej + wielomodowe dwukanałowe 1300nm     X       

32 wejścia oraz 32 standardowe wyjścia (Dostępne tylko w modelach z przedrostkiem K/M z wersją oprogramowania „54” lub późniejszą)     Y       

24 wejścia 32 standardowe wyjścia + wielomodowe 850nm + jednomodowe dwukanałowe 1300nm     Z       

24 wejścia oraz 16 standardowych plus 8 szybkich zestyków wyjściowych o dużej zdolności rozłączeniowej + wielomodowe 850nm + jednomodowe 
dwukanałowe 1300nm     1       

24 wejścia oraz 32 standardowe wyjścia + jednomodowe 1300nm + wielomodowe dwukanałowe 850nm     2       

24 wejścia oraz 16 standardowych plus 8 szybkich zestyków wyjściowych o dużej zdolności rozłączeniowej + jednomodowe 1300nm + 
wielomodowe dwukanałowe 850nm     3       

24 wejścia oraz 32 standardowe wyjścia + wielomodowe 850nm + wielomodowe dwukanałowe 1300nm     4       

24 wejścia oraz 16 standardowych plus 8 szybkich zestyków wyjściowych o dużej zdolności rozłączeniowej + wielomodowe 850nm + wielomodowe 
dwukanałowe 1300nm     5       

24 wejścia oraz 32 standardowe wyjścia + wielomodowe 1300nm + wielomodowe dwukanałowe 850nm     6       

24 wejścia oraz 16 standardowych plus 8 szybkich zestyków wyjściowych o dużej zdolności rozłączeniowej + wielomodowe 1300nm + 
jednomodowe dwukanałowe 850nm     7       

Opcje protokołu Kompatybilność sprzętowa 
     

            

K-Bus 1, 2, 3, 4, C, E & F 
     

1           

IEC870 1, 2, 3, 4, C, E & F 
     

3           

DNP3.0 1, 2, 3, 4, C, E & F 
     

4           

IEC61850 + Courier za pośrednictwem tylnego portu RS485 6, A, B, G, H, J, K, L, M 
     

6           

IEC61850+IEC60870-5-103 za pośrednictwem tylnego portu RS485 6, A, B, G, H, J, K, L, M 
    

  7           

DNP3.0 po sieci Ethernet * 6, A, B, G, H, J, K, L, M 
     

8           

* Dostępne w modelach z przedrostkiem K/M z wersją oprogramowania „54” i nowszą            

Montaż 
      

          

Montaż panelowy 
      

M         

Montaż w stojaku 19" 
      

N         

Montaż panelowy z powłoką odporną na trudne warunki środowiskowe       P     

Montaż w stojaku 19" z powłoką odporną na trudne warunki środowiskowe       Q     

Język 
       

        

angielski, francuski, niemiecki, hiszpański 
       

0       

angielski, francuski, niemiecki, rosyjski (Dostępny wyłącznie w modelach z przedrostkiem K/M i późniejszych) 
       

5       

chiński, angielski lub francuski za pośrednictwem HMI, wyłącznie z językiem angielskim lub francuskim  za pośrednictwem portów komunikacyjnych 
(z przedrostkiem K/M oraz oprogramowaniem „52” i późniejszym) 

      
  C       

Wersja oprogramowania 
        

      

Zależna od daty i zastosowania 
       

  **     

Opcje specjalne  
        

    

Wersja standardowa   

         
0   

Wersja dostosowana do potrzeb klienta  
        

A   

Wersja sprzętu 
          

  

Ulepszony procesor główny (CPU2) z klawiszami skrótu, wejścia optyczne o charakterystyce podwójnej 
          

J 

Ulepszony procesor główny (XCPU2) z klawiszami funkcyjnymi oraz trójkolorowymi diodami LED           K 

W wersji K ze zwiększoną pamięcią procesora głównego (XCPU3), funkcjami cyberbezpieczeństwa           M 



MiCOMho P443   2 Informacje dotyczące bezpieczeństwa 
 
 

P443/PL  2-1 
 

ROZDZIAŁ 2 

INFORMACJE DOTYCZĄCE 
BEZPIECZEŃSTWA 

 



2 Informacje dotyczące bezpieczeństwa MiCOMho P443 
 
 

2-2 P443/PL 
 

 



MiCOMho P443   2 Informacje dotyczące bezpieczeństwa 
 
 

P443/PL  2-3 
 

 

1 STRESZCZENIE ROZDZIAŁU 
 
 
Niniejszy rozdział zawiera informacje na temat bezpiecznej obsługi urządzenia. Przed 
przystąpieniem do rozpakowywania, instalowania, uruchamiania lub serwisowania urządzenia 
należy zapoznać się z niniejszym rozdziałem. 
 
Ten rozdział składa się z następujących części: 

 
1 Streszczenie rozdziału 
2 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

3 Symbole 

4 Instalowanie, uruchamianie i serwisowanie 

4.1 Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa 
4.1.1 Zagrożenia związane z podnoszeniem ładunków 
4.1.2 Zagrożenia związane z elektrycznością 
4.2 Wymagania UL/CSA/CUL 
4.3 Podłączenia urządzenia 
4.4 Wymagania dotyczące klasy ochronności 1 urządzeń 
4.5 Co należy sprawdzić przed załączeniem zasilania 
4.6 Peryferyjne obwody elektroniczne 
4.7 Modernizacja/serwisowanie 
 

5 Wycofanie z eksploatacji i utylizacja 
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2 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 
 
 
Informacje zawarte w tym rozdziale mają zapewnić prawidłową instalację i obsługę urządzenia 
oraz utrzymanie go w stanie gwarantującym bezpieczeństwo użytkowania i bezpieczeństwo 
pracowników przez cały okres eksploatacji. 
Personel zaangażowany w prace związane z urządzeniem musi ponadto być zaznajomiony  
z treścią rozdziału „Informacje dotyczące bezpieczeństwa” jak również z Wytyczną 
bezpieczeństwa (SFTY/4L M). 
Podczas eksploatacji urządzenia elektrycznego, w niektórych częściach urządzenia będą 
występować niebezpieczne napięcia. Nieprawidłowe użytkowanie urządzenia oraz 
nieprzestrzeganie ostrzeżeń będzie sprowadzało niebezpieczeństwo na personel. 
Prace przy urządzeniu jak również obsługę urządzenia może wykonywać jedynie 
wykwalifikowany personel. Osoby wykwalifikowane to osoby, które: 
 

• maja wiedzę na temat instalacji, uruchomienia i eksploatacji urządzeń i układu, do 
którego urządzenie jest podłączone, 

 
• mają świadomość zatwierdzonych inżynierskich praktyk zapewnienia bezpieczeństwa 

i są autoryzowane do prawidłowego podłączania i odłączania urządzenia od zasilania, 
 

• zostały przeszkolone w zakresie konserwacji i obsługi urządzeń zabezpieczających 
zgodnie z praktykami bezpieczeństwa, 

 
• zostały przeszkolone w zakresie postępowania w sytuacjach awaryjnych (pierwsza 

pomoc). 
 
Mimo, iż niniejsza dokumentacja zawiera instrukcje dotyczące instalacji, uruchomienia 
i obsługi urządzenia, nie jest w stanie objąć wszystkich możliwych sytuacji ani szczegółowych 
informacji na temat wszystkich zagadnień. W razie pytań lub problemów nie wolno 
podejmować żadnych działań bez uzyskania na nie uprzedniej zgody. Należy skontaktować 
się z odpowiedni biurem sprzedaży urządzeń ALSTOM Grid i poprosić o udzielenie 
niezbędnych informacji. 
 
 



MiCOMho P443   2 Informacje dotyczące bezpieczeństwa 
 
 

P443/PL  2-5 
 

3 SYMBOLE 
 
 
W treści niniejszej instrukcji będzie można napotkać następujące symbole. Takie same 
symbole można również dostrzec na elementach urządzenia. 
 

 Uwaga: należy zapoznać się z dokumentacją urządzenia. Niezastosowanie się do tej instrukcji 
może skutkować uszkodzeniem urządzenia. 

 

 Uwaga: Ryzyko porażenia prądem elektrycznym 
 

 Zacisk uziemienia 
 

 Zacisk przewodu ochronnego 
 
 
 



2 Informacje dotyczące bezpieczeństwa MiCOMho P443 
 
 

2-6 P443/PL 
 

4 INSTALOWANIE, URUCHAMIANIE I SERWISOWANIE 
 
 
 

4.1 Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa 
 

4.1.1 Zagrożenia związane z podnoszeniem ładunków 
 

Należy uważnie planować działania, identyfikować wszelkie możliwe zagrożenia i przede 
wszystkim określić czy dane ładunki w ogóle muszą być przeniesione. Zastanowić się czy nie 
ma możliwości przeniesienia ładunku w inny sposób niż ręcznie. Stosować odpowiednie 
techniki podnoszenia oraz środki ochrony osobistej w celu zredukowania ryzyka urazu. 
 
Przyczyna wielu urazów leży w: 
 

• podnoszeniu zbyt ciężkich obiektów, 

• nieprawidłowym podnoszeniu przedmiotów, 

• popychaniu lub ciągnięciu ciężkich obiektów, 

• powtarzającym się wykorzystywaniu tych samych partii mięśniowych. 

 
Należy stosować się do przepisów zawartych w Ustawie o BHP z 1974 roku (Health and 
Safety at Work, etc Act 1974) oraz przepisów dotyczących zarządzania ochroną zdrowia 
i bezpieczeństwem w pracy z 1999 r. (Management of Health and Safety at Work Regulations 
1999). 
 

4.1.2 Zagrożenia związane z elektrycznością 
 

Całość personelu zaangażowanego w instalację, uruchomienie lub serwisowanie urządzenia musi być 
zaznajomiona z odpowiednimi procedurami pracy. 
 
Przed przystąpieniem do instalacji, uruchomienia lub serwisowania urządzenia należy odnieść się do 
dołączonej do niego dokumentacji. 
 
Urządzenie zawsze musi być używane w sposób określony przez producenta.  Niespełnianie tego 
warunku negatywnie wpłynie na poziom bezpieczeństwa gwarantowany przez urządzenie. 
 
Zdjęcie panelu lub osłon z urządzenia może odsłonić niebezpieczne części pod napięciem, których nie 
wolno dotykać do momentu odłączenia zasilania. Szczególną uwagę należy zachować, gdy dostęp do 
tylnej części urządzenia nie jest niczym ograniczony. 
 
Odciąć urządzenie od zasilania przed przystąpieniem do pracy na listwach zaciskowych. 
 
W przypadku przestrzeni ograniczonych, w których występuje ryzyko porażenia prądem związane 
z nieosłoniętymi zaciskami, należy zastosować odpowiednie bariery ochronne. 
 
Przed przystąpieniem do demontażu należy odłączyć zasilanie. Demontaż urządzenia może odsłonić 
czułe obwody elektroniczne. Aby nie doszło do uszkodzenia urządzenia, należy przedsięwziąć 
odpowiednie środki zabezpieczające przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD). 
 
Nie wolno patrzeć bezpośrednio w porty zainstalowanych elementów komunikacji światłowodowej. Do 
określenia prawidłowości działania urządzenia lub poziomu sygnału należy użyć optycznego miernika 
mocy. 
 
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. 
Warunki pracy urządzeń 
 
Urządzenie powinno być eksploatowane w określonym zakresie parametrów elektrycznych 
i środowiskowych. 
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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. 

 
 
 

4.2 Wymagania UL/CSA/CUL 
 
Urządzenia przeznaczone do montażu panelowego lub w regale są przeznaczone do stosowania w 
obudowie z płaską powierzchnią Typu 1 zdefiniowanej przez Underwriters Laboratories (UL). 
 
W celu zachowania zgodności z wymaganiami UL oraz CSA/CUL, urządzenie powinno być 
zainstalowane z użyciem części certyfikowanych przez UL/CSA dla stosowania z: kablami, 
bezpiecznikami zabezpieczającymi, uchwytami bezpiecznikowymi oraz wyłącznikami, izolowanymi 
końcówkami zaciskowymi oraz akumulatorami wewnętrznymi. 
 
Do zewnętrznego zabezpieczenia bezpiecznikowego muszą być stosowane bezpieczniki znajdujące się 
w wykazie UL lub CSA. Ujęty w tym wykazie typ bezpiecznika to: zwłoczny bezpiecznik klasy J o 
maksymalnym prądzie znamionowym 15 A i minimalnym napięciu znamionowym 250 V DC (np. 
bezpiecznik typu AJT15). 
 
W przypadku, gdy nie jest wymagane, by urządzenie było ujęte w wykazie UL/CSA, można zastosować 
bezpiecznik o wysokiej zdolności rozłączeniowej (HRC) o maksymalnym prądzie znamionowym 16 A 
i minimalnym napięciu znamionowym 250 V DC (np. topikowy (Red Spot), typu NIT lub TIA). 

 
 
 

4.3 Podłączenia urządzenia 
 

Zachowaj ostrożność! Zaciski odsłonięte na czas instalacji, uruchomienia i konserwacji mogą być pod 
niebezpiecznym napięciem, chyba że urządzenie jest elektrycznie odizolowane. 
 
Śruby mocujące M4 wysokoobciążalnych listew zaciskowych używanych do podłączenia przekładników 
prądowych i napięciowych muszą być dokręcone momentem nominalnym 1,3 Nm. 
 
Śruby mocujące M3,5 średnio obciążonych listew zaciskowych używanych do podłączenia modułu 
dwustanowych WE/WY i przewodów zasilania muszą być dokręcone momentem nominalnym 0,8 Nm. 
 
Śrubki w listwach zaciskowych używanych do podłączenia okablowania obiektowego muszą być 
dokręcone momentem nominalnym 0,25 Nm. 
 
Do wykonania połączeń napięciowych i prądowych należy zawsze stosować izolowane końcówki 
zaciskowe. 
 
Końcówki zaciskowe oraz przyrząd do ich zaciskania muszą być dopasowane do przekroju przewodu. 
 
Sprawność urządzenia wskazywana jest zestykami typu watchdog (systemu samokontroli). ALSTOM 
Grid zdecydowanie zaleca, aby te zaciski na stałe podłączyć do systemu automatyki, który 
w odpowiednim momencie wywoła alarm. 

 
 
 

4.4 Wymagania dotyczące klasy ochronności 1 urządzeń 
 
Uziemić urządzenie wykorzystując do tego zacisk PCT (zacisk przewodu ochronnego). 
 
Nie wolno demontować zacisku PCT. 
 
Zacisk PCT służy czasem do podłączenia ekranów kabli. Po podłączeniu lub usunięciu któregoś 
z przewodów uziemienia funkcjonalnego do/od zacisku PCT, należy zawsze sprawdzić czy nie została 
naruszona jego integralność. 
 



2 Informacje dotyczące bezpieczeństwa MiCOMho P443 
 
 

2-8 P443/PL 
 

Integralność zacisków PCT podłączonych za pomocą gwintowanego kołka należy zapewnić stosując 
nakrętkę zabezpieczającą lub podobne rozwiązanie. 
 
Zalecany minimalny przekrój przewodu ochronnego podłączanego do zacisku PCT to 2,5 mm² dla 
krajów, w których napięcie sieci energetycznej wynosi 230 V (np. dla państw europejskich) oraz 3,3 mm² 
dla krajów, w których napięcie sieci energetycznej wynosi 110 V (np. państw Północnej Ameryki). 
Lokalne lub krajowe przepisy mogą wymagać zwiększenia tego przekroju. 
 
 

Połączenie ochronne PCT musi mieć niską induktancje i powinno być jak najkrótsze. 
 
Wszystkie połączenia z urządzeniami muszą mieć określony potencjał.  Wstępnie wykonane, ale nie 
używane połączenia powinny być uziemione, przekaźniki dwustanowych wejść i wyjść są izolowane.  
Gdy przekaźniki wejść i wyjść dwustanowych są podłączone do wspólnego potencjału, nieużywane, 
wykonane połączenia należy podłączyć do wspólnego potencjału połączeń zgrupowanych. 

 
 
 

4.5 Co należy sprawdzić przed załączeniem zasilania 
 
 
Sprawdzić napięcie/polaryzację (tabliczka znamionowa/dokumentacja urządzenia). 
 
 
Sprawdzić parametry znamionowe przekładnika prądowego (tabliczka znamionowa) oraz integralność 
połączeń. 
 
 
Sprawdzić parametry bezpiecznika zabezpieczającego lub wyłącznika nadprądowego (MCB). 
 
 
Sprawdzić integralność połączenia ochronnego PCT. 
 
 
Sprawdzić obciążalności prądowe i napięciowe zewnętrznych przewodów, upewniając się, że są 
odpowiednie do danego zastosowania. 

 
 
 
 

4.6 Peryferyjne obwody elektroniczne 
 

Nie wolno otwierać obwodu wtórnego przekładnika prądowego pod napięciem, ponieważ generowane 
wysokie napięcie może stanowić zagrożenie dla życie lub może uszkodzić izolację. Obwód wtórny 
przekładnika prądowego należy zewrzeć przed rozłączeniem jakichkolwiek połączeń do niego 
prowadzących. 
 
Uwaga: W przypadku większości urządzeń z zaciskami oczkowymi, gwintowany blok zacisków 
przekładnika prądowego ma automatyczny moduł zwierania przekładnika.  A zatem zewnętrzne zwieranie 
przekładników prądowych może nie być wymagane. Aby to określić, należy zapoznać się 
z dokumentacją dołączoną do urządzenia. 
 
Jeżeli używane są zewnętrzne podzespoły, takie jak rezystory lub warystory (VDR), mogą być elementami 
grożącymi porażeniem prądowym lub oparzeniem w razie dotknięcia. 
 
Podczas używania zewnętrznych listew lub wtyczek probierczych, jak np. MMLG, MMLB oraz MiCOM 
ALSTOM P990 należy zachować szczególną ostrożność, gdyż może dojść do odsłonięcia elementów 
znajdujących się pod niebezpiecznym napięciem. Na przekładniku prądowym, przed włożeniem czy też 
wyciągnięciem wtyczek probierczych MMLB, muszą być założone zworki, co ma na celu zapobieżenie 
występowaniu potencjalnie groźnych dla życia napięć. 

 
 
 

4.7 Modernizacja/serwisowanie 
 
Moduły, płytki obwodów drukowanych lub karty rozszerzające należy wkładać lub wyciągać z urządzenia 
pozbawionego zasilania, gdyż w innym wypadku może dojść do jego uszkodzenia. Może dojść również do 
odsłonięcia części znajdujących się pod niebezpiecznym napięciem, co stanowi zagrożenie dla personelu. 
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5 WYCOFANIE Z EKSPLOATACJI I UTYLIZACJA 
 
 
Przed przystąpieniem do wycofywania urządzenia z eksploatacji należy całkowicie odizolować 
urządzenie od źródeł zasilania (oba bieguny wszelkich połączeń DC). Na wejściu zasilania 
pomocniczego mogą być równolegle podłączone kondensatory, które mogą nadal być naładowane. 
Aby uniknąć porażenia prądem, należy przed odłączeniem urządzenia rozładować te kondensatory 
poprzez zewnętrzne zaciski. 
 
Unikać spalania jak też utylizacji przez usuwanie do cieków wodnych. Utylizacja urządzenia powinna 
przebiegać w sposób bezpieczny, odpowiedzialny i bezpieczny dla środowiska, i w zgodzie ze 
stosownymi przepisami krajowymi. 
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1 STRESZCZENIE ROZDZIAŁU 
 
 
Rozdział „Konstrukcja Urządzenia” opisuje projekt platformy sprzętowej urządzenia. 
Rozdział składa się z następujących sekcji: 
 
 

1. Streszczenie rozdziału 
 
2. Konstrukcja Urządzenia 

 
3. Warianty Obudowy 

 
4. Panel Frontowy 

4.1 Porty na panelu frontowym 
 

5. Panel tylny 
 

6. Karty i moduły 
6.1 Karta Procesora Głównego 
6.2 Karta Zasilacza 
6.3 Standardowa Karta Przekaźników Wyjściowych 
6.4 Moduł Wejść 
6.4.1 Karta przekładników/transformatorów pomiarowych 
6.4.2 Karta Wejść 
6.5 Karta Koprocesora 
6.6 Karta IRIG-B 
6.7 Karta Ethernet 
6.8 Redundantny Ethernet z wejściem IRIG-B 
6.9 Karta Komunikacyjna na panelu tylnym 
6.10 Karta komunikacyjna światłowodowa 
6.11 Karta wyjść z przekaźnikiem mocnym 
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2 KONSTRUKCJA URZĄDZENIA 
 
 
Wszystkie produkty oparte na platformie Px40 posiadają wspólną architekturę 
sprzętową(hardware-ową). Część sprzętowa urządzeń jest oparta na konstrukcji modułowej, 
którą stanowi kilkanaście modułów spośród standardowego zakresu. 
Dokładna specyfikacja i liczba użytych modułów sprzętowych(kart) jest zależna od numeru 
modelu i wariantu urządzenia. Urządzenie składa się z kombinacji następujących 
kart(modułów): 
 

Karta Część nr: 
Karta zasilacza 24/54 V DC ZN0021 001 
Karta zasilacza 48/125 V DC ZN0021 002 
Karta zasilacza 110/250 V DC ZN0021 003 
Karta przekaźników wyjściowych z 8-ma wyjściami ZN0019 001 
Karta transformatorów pomiarowych ZN0004 001 
Karta wejść ZN0017 011 
Karta wejść z wejściami opto ZN0017 012 
Karta procesora ZN0069 001 
Karta IRIG-B ZN0007 001 
Karta światłowodowa(Fibre) ZN0007 002 
Karta światłowodowa(Fibre) + IRIG-B ZN0007 003 
2-ga tylna karta komunikacyjna ZN0025 001 
2-ga tylna karta komunikacyjna z wejściem IRIG-B ZN0025 002 
Karta Ethernet 100Mbit ZN0049 001 
Karta Ethernet 100Mbit z wejściem modulowanym IRIG-B ZN0049 002 
Karta Ethernet 100Mbit z wejściem demodulowanym IRIG-B ZN0049 003 
Karta z wejściem IRIG-B demodulowanym ZN0049 004 
Karta z przekaźnikiem mocnym ZN0042 001 
Karta koprocesora ZN0020 002 
Karta koprocesora ZN0020 003 
Karta Redundantny Ethernet SHP, 2-wa porty światłowodowe multi-
modowe + modulowane wejście IRIG-B ZN0071 001 

Karta Redundantny Ethernet SHP, 2-wa porty światłowodowe multi-
modowe + demodulowane wejście IRIG-B ZN0071 002 

Karta Redundantny Ethernet RSTP, 2-wa porty światłowodowe 
multi-modowe + modulowane wejście IRIG-B ZN0071 005 

Karta Redundantny Ethernet RSTP, 2-wa porty światłowodowe 
multi-modowe + demodulowane wejście IRIG-B ZN0071 006 

Karta Redundantny Ethernet DHP, 2-wa porty światłowodowe multi-
modowe + modulowane wejście IRIG-B ZN0071 007 

Karta Redundantny Ethernet DHP, 2-wa porty światłowodowe multi-
modowe + demodulowane wejście IRIG-B ZN0071 008 

 

Tabela 1 Opcje kart 
 
Wszystkie moduły są połączone równoległą magistralą danych, co umożliwia karcie procesora 
wysyłanie i otrzymywanie informacji do i z innych modułów według potrzeb. W urządzeniu jest 
również osobna szeregowa szyna danych dla doprowadzania „próbkowanych” danych 
z modułu wejściowego do procesora. Rysunek poniżej przedstawia poszczególne moduły 
i przepływ informacji pomiędzy nimi. 
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Rys.1 Schemat funkcjonalny  
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3 WARIANTY OBUDOWY 
 
 
Produkty serii MiCOM Px40 mogą być umieszczone w określonym zakresie typów kaset 
(obudów). 
Do dyspozycji są dwie główne kategorie obudów: wolnostojąca i do montażu w standardowej 
ramie. Każdy produkt może być zabudowanym w każdym dostępnym typie obudowy. 
Wymiary obudów dla zastosowań przemysłowych zwykle bazują na wymiarach modułowych 
jednostek standardowej ramy(stojaka). 
Są to: U dla wysokości obudowy oraz TE dla szerokości obudowy, gdzie: 
 
• 1U = 1,75” = 44,45mm 
 
• 1TE = 0,2 cala = 5,08 mm 
 
Serie Px40 są dostępne w wersjach do zabudowy w ramie(stojaku) oraz jako wolnostojące. 
Wszystkie produkty mają nominalną wysokość 4U co pozwala na zamontowanie w 19” 
ramie(stojaku) zgodnie z normą IEC 60297. Wysokość panelu frontowego urządzenia jest tak 
dobrana że w przypadku montażu urządzeń w ramie(stojaku) jednego nad drugim, nie są 
widoczne przerwy pomiędzy panelami frontowymi. 
 
Szerokość kasety(obudowy) jest zależna od typu produktu i jego opcji sprzętowych. 
Do dyspozycji są trzy różne szerokości kaset (obudów) dla serii Px40: 40TE, 60TE oraz 80TE. 
 
Szerokości w milimetrach i calach dla ww. wariantów kaset są przedstawione poniżej: 
 

Szerokość kasety 
w jedn. TE 

Szerokość kasety 
w [mm] 

Szerokość kasety 
w [inches] cale 

40TE 203,2 8 
60TE 304,8 12 
80TE 406,4 16 

 

Tabela 2 Szerokości kaset (obudów) 
 
Kaset (obudowy) są wykonane ze stali pokrytej przewodzącą warstwą aluminium i cynku. 
Takie wykonanie zapewnia dobrą przewodności dla wszystkich połączeń uziemiających, co 
jest istotną zaletą w przypadku używania urządzeń w środowisku, gdzie występuje tzw. 
zewnętrzny szum (zakłócenia elektryczne.)   
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4 PANEL FRONTOWY 
 
 
Na rysunku 2 przedstawiono panel przedni typowej obudowy o szerokości 60TE. Panele 
przednie dla produktów w kasetach (obudowach) o szerokościach 40TE oraz 80TE są 
podobne i różnią się tylko liczbą tzw. „hotkeys” (przycisków skrótu) i liczbą programowalnych 
diod LED.  
Mocowane na zawiasach pokrywy górna i dolna na panelu przednim są pokazane jako 
otwarte. 
Opcjonalna transparentna pokrywa przednia chroni cały panel przedni. 
 

 
 

Rys.2 Panel przedni (60TE) 
 
Panel przedni urządzenia składa się z następujących elementów: 
 
Przedział górny z umocowaną na zawiasach pokrywą 
Ten przedział zawiera etykiety z: 
 
• Numerem seryjnym 

• Danymi znamionowymi prądu i napięcia. 

 
Przedział dolny z umocowaną na zawiasach pokrywą 
Ten przedział zawiera: 
 
• Przedział dla baterii potrzymania ½ AA (używanej dla zegara czasu rzeczywistego oraz dla 

rejestratora zdarzeń, wielkości zwarciowych, zakłóceń) 

• 9-pinowe żeńskie gniazdo typu D jako port do połączenia szeregowego (RS232) z 

laptopem(PC) 

• 25-pinowe żeńskie gniazdo typu D jako port równoległy do monitorowania sygnałów 

wewnętrznych oraz do szybkiego wgrywania oprogramowania oraz informacji tekstowych. 

 
Alfanumeryczny wyświetlacz ciekłokrystaliczny(LCD) 
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• Wyświetlacz LCD jest wyświetlaczem monochromatycznym o rozdzielczości 16 
znaków i trzech linii (wierszy) 
 
Klawiatura 
Klawiatura składa się z następujących klawiszy: 
 

 
 

Klawisze funkcyjne  do  
Zależnie od modelu urządzenia, dla potrzeb użytkownika jest dostępnych do dziesięciu 
programowalnych klawiszy funkcyjnych. 
Klawisze funkcyjne są skojarzone z programowalnymi diodami LED dla potrzeb lokalnego 
sterowania. 
Fabryczne nastawy domyślne kojarzą specyficzne funkcje z klawiszami funkcyjnymi oraz 
diodami LED, lecz używając logiki programowalnej, można zmienić domyślne funkcje klawiszy 
i LED, aby dopasować je do specyficznych potrzeb użytkownika. 
 
Nieprogramowalne wskaźniki LED. 
Wskaźniki LED z przypisanymi na stałe (nieprogramowalnymi) funkcjami znajdujące się po 
lewej stronie wyświetlacza na panelu frontowym sygnalizują następujące stany pracy 
urządzenia: 
• Trip/Wyłączenie (kolor czerwony) świeci się, gdy urządzenie wygeneruje sygnał wyłącz. 
Sygnał jest kasowany, gdy skojarzony z nim zapis zdarzenia zwarciowego jest skasowany z 
wyświetlacza frontowego. Dioda „Trip/Wyłączenie” może być skonfigurowany jako 
samokasującay. 
• Alarm (kolor żółty) miga, gdy urządzenie zarejestruje alarm. Może on być wyzwolony przez 
uszkodzenie, zdarzenie lub sygnał serwisowy. LED miga do momentu, gdy alarm zostanie 
potwierdzony, wtedy świeci światłem ciągłym. Gdy alarm zostanie skasowany LED gaśnie. 
• Blokada/Uszkodzenie (kolor żółty) świeci ciągle, gdy urządzenie jest zablokowane 
(nieczynne!) 
• Praca (stan „zdrowy”) (kolor zielony) świeci ciągle, gdy urządzenie pracuje prawidłowo i 
powinna świecić cały czas (non stop). Wskaźnik gaśnie, gdy urządzenie podczas 
samotestowania wykryje błąd sprzętowy (hardware’owy) lub błąd oprogramowania 
(software’owy). Stan „Zdrowy” jest również odwzorowany przez zestyki „Watchdog” dostępne 
na panelu tylnym urządzenia, których położenie jest tożsame ze stanem LED „Praca” (stan 
Zdrowy). 
 
Programowalne alarmowe wskaźniki LED 
Zależnie od modelu, urządzenie posiada do ośmiu programowalnych LED (numery od 1 do 8), 
które są używane do sygnalizacji alarmowej. Wszystkie programowalne LED są trójkolorowe i 
mogą być ustawione na kolor: Czerwony, Żółty lub Zielony. 
 
Programowalne funkcyjne wskaźniki LED 
Zależnie od modelu, urządzenie posiada do dziesięciu programowalnych LED (F1 do F10) 
wskazujących status klawiszy funkcyjnych. Wszystkie programowalne LED są trójkolorowe 
i mogą być ustawione na kolor: Czerwony, Żółty lub Zielony. 
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4.1 Porty na panelu frontowym 
 
Frontowy port szeregowy (SK1) 
Frontowy port komunikacyjny jest usytuowany pod dolną pokrywą umocowaną na zawiasach. 
Jest to 9-pinowe gniazdo żeńskie typu D, zapewniające szeregową komunikacje RS232. Ten 
port jest przeznaczony do tymczasowego podłączenia podczas testowania, montażu i 
uruchomienia. Nie jest przeznaczony do ciągłej komunikacji z systemem nadrzędnym SCADA. 
Port pracuje w standardzie protokołu Courier. 
Courier jest prawnie zastrzeżonym protokołem umożliwiającym komunikację ze sprzętem 
zabezpieczeniowym i pomiędzy urządzeniem(zabezpieczeniem) a oprogramowaniem 
działającym w środowisku Windows. 
 
Można podłączyć urządzenie do PC za pomocą kabla szeregowego o długości do 15 metrów. 
 

 
 

Rys.3 Połączenie przez port frontowy 
 
Rozmieszczenie pinów portu jest zgodne ze standardem DCE (Data Communication 
Equipment) wg następującego połączenia na złączu 9-pinowym. 
 

Numer PIN-u Opis 
2 Tx – Transmisja(Nadawanie) danych 
3 Rx – Odbiór danych 
5 0 V – Zero Volt (wspólny) 

 

Tabela 3 DCE połączenia 9-pinowego portu szeregowego 
 
Konieczne jest użycie prawidłowego kabla szeregowego, w innym przypadku komunikacja nie 
będzie możliwa. Wymagany jest kabel prosty (bez przeplotu!!!) łączący: pin 2 do pin 2, pin 3 
do pin 3, oraz pin 5 do pin 5. 
 
Gdy połączenie pomiędzy urządzeniem (zabezpieczeniem) a PC zostanie ustanowione, 
nastawy komunikacyjne w PC muszą być dopasowane do nastaw w urządzeniu 
(zabezpieczeniu). 
Poniższa tabela przedstawia nastawy komunikacji w urządzeniu dla portu na panelu frontowym. 
 

Protokół Courier 
Baud rate (prędkość) 19200 bps 
Courier address (adres) 1 
Format wiadomości 11bit – 1 start bit, 8 bitów danych, 1 bit parzystości 

(parzysty), 1 bit stopu 
 

Tabela 4 RS232 nastawy komunikacji 
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Opóźnienie czasowe tzw. „bezczynności” dla portu jest ustawione na 15 minut. Parametr ten 
określa jak długo port frontowy urządzenia pozostaje aktywny po podaniu hasła. Jeżeli żadne 
informacje nie są odbierane przez port frontowy przez 15 minut, wtedy dostęp aktywowany 
hasłem zostaje zablokowany. 
 
Frontowy port komunikacji pracujący w standardzie protokołu Courier zapewnia komunikację 
jeden do jeden. Jest on przeznaczony do używania podczas instalowania, uruchomienia lub 
testowania i nie jest przewidziany do komunikacji ciągłej (permanentnej). 
 

Uwaga: Frontowy port szeregowy nie zapewnia automatycznego rozpakowania (odczytywania) 
zdarzeń lub zakłóceń, Takie dane są dostępne przy odczycie manualnym. 

 
 
 
Frontowy port równoległy (SK2) 
Jest to port 25-pinowy typu D. Ten port jest używany do uruchomienia, wgrywania aktualizacji 
firmware’u i edytowania tekstu menu. 
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5 PANEL TYLNY 
 
 
Serie MiCOM Px40 mają konstrukcję modułową, gdzie większość elementów jest 
zaimplementowana na kartach i modułach, które wsuwane są w gniazda tzw. sloty. Niektóre 
z kart posiadają styki wsuwane w bloki zacisków, które są zamocowane do tylnej ściany 
obudowy urządzenia, podczas gdy niektóre karty, jak np. karty komunikacyjne, posiadają 
swoje własne przyłącza (zaciski). Panel tylny zawiera ww. bloki zacisków oraz przyłącza kart 
komunikacyjnych. 
 
Wycięcia na panelu tylnym i rozmieszczenie slotów jest zróżnicowane zależnie od rodzaju 
urządzenia, typów używanych kart i zacisków, które wypełniają kasetę (obudowę) urządzenia. 
Poniższy rysunek pokazuje widok typowego panelu tylnego kasety( obudowy) 80TE 
wypełnionego różnymi kartami. 
 

 
 

Rys.4: Widok tyłu wypełnionej kasety(obudowy) 80TE 
 
Uwaga! Przedstawiony rysunek jest jedynie przykładem i może nie pokazywać dokładnie 
produktu opisywanego w niniejszej instrukcji. Rysunek nie pokazuje również pełnego zakresu 
dostępnych kart a jedynie typową aranżację urządzenia (zabezpieczenia). 
 
Nie wszystkie sloty są tego samego rozmiaru. Szerokość slotu jest zależna od typu karty lub 
bloku zacisków. Na przykład blok zacisków (Heavy Duty), wymaganych dla wejść 
analogowych wymaga szerszego slotu niż blok zacisków (Medium Duty). Pozycje kart nie są 
generalnie zamienne. Każdy slot jest przeznaczony do poszczególnego typu karty. Zależy to 
od typu lub modelu urządzenia. 
Dostępne są cztery typy bloków zaciskowych: RTD/CLIO, MIDOS, HD i MD. Bloki zacisków są 
mocowane do panelu tylnego za pomocą wkrętów. 
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Rys. 5 Typy bloków zacisków 
 

Uwaga: Poszczególne urządzenia nie używają wszystkich typów zacisków. Urządzenia opisane 
w niniejszej instrukcji używają jednego lub więcej typów zacisków spośród wyżej 
pokazanych. 
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6 KARTY I MODUŁY 
 
 
Rysunek poniżej przedstawia widok rozłożonego typowego produktu serii MiCOM Px40. 
Każdy produkt/urządzenie składa się z szeregu płytek obwodów drukowanych (kart) 
i podzespołów, zależnie od wybranej konfiguracji sprzętowej urządzenia. 
 

 
 

Rys.6 Widok rozłożonego urządzenia. 
 
Karty/płytki obwodów drukowanych 
Każda karta ma przypisany 9-znakowy numer części rozpoczynający się od liter „ZN”. 
Następnie występuje 7-cyfrowy numer podzielony na dwie części jak poniżej: 
ZN<4 cyfrowy numer>  <3 cyfrowy numer>, 
gdzie numer 4-cyfrowy jest tzw. numerem głównym danej części (karty) a 3-cyfrowy numer 
jest wersją danej części (karty). Najlepiej ilustruje to przykład poniżej; w tym przypadku mamy 
trzy wersje karty zasilacza: 
 

Opis komponentu(karty) Numer części 
Karta zasilacza 24/54 V DC ZN0021 001 
Karta zasilacza 48/125 V DC ZN0021 002 
Karta zasilacza 110/250 V DC ZN0021 003 

 

Tabela 5: Numerowanie kart 
 
Typowa karta składa się z komponentów elektronicznych, przedniego przyłącza do 
podłączenia karty do magistrali szeregowej systemu głównego za pomocą taśmy kablowej 
oraz przyłącza tylnego. Przyłącze tylne może być w postaci: 
 
• Bezpośrednio dostępnego (od zewnątrz) przyłącza/gniazda (jak dla kart komunikacyjnych 
ethernetowych) 
 
• Przyłącza podłączanego do bloku zacisków zamocowanego do tyłu obudowy (jak dla 
większości kart) 
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Rys.7: Tylne podłączenie do bloku zacisków 
 
Podzespoły 
Podzespoły składają się z dwóch lub z większej liczby kart połączonych mechanicznie 
(skręconych za pomocą śrub z dystansami) i elektrycznie. Podzespoły mogą wymagać 
spełnienia dodatkowy specjalnych warunków jak np.: zamknięcia w metalowej obudowie w 
celu „ekranowania” od pola elektromagnetycznego. 
Karty są oznaczane za pomocą numeru części rozpoczynającego się od liter „ZN”, podczas 
gdy wstępnie zmontowane już podzespoły są oznaczane numerem części rozpoczynającym 
się od liter „GN”. Podzespoły, które są złożone razem na etapie produkcji nie posiadają 
oddzielnego numeru części. 
 
Produkty serii Px40 zazwyczaj zawierają dwa podzespoły: 
 
• Zespół zasilacza złożony z: 

 Karty zasilacza 

 Karty przekaźników wyjściowych 

• Moduł wejść złożony z: 

 Jednej lub więcej kart(y) przekładników, która zawiera przekładniki napięciowe i prądowe. 

 Jednej lub więcej kart(y) wejść 

 Metalowej ochronnej pokrywy ekranującej przed polem elektromagnetycznym. 

 
Moduł wejść jest tzw. modułem wstępnie zmontowanym i dlatego oznaczony jest numerem 
rozpoczynającym się od liter: „GN”, podczas gdy moduł zasilacza jest zmontowany już na 
etapie produkcji i dlatego nie posiada indywidualnego numeru części. 
 
Podłączenia 
Do podłączenia sygnałów prądowych i napięciowych są używane bloki zaciskowe HD lub 
MIDOS na tylnej ścianie urządzenia. Dla podłączenia wejściowych cyfrowych sygnałów 
logicznych, zestyków przekaźników wyjściowych, zasilnia oraz tylnych portów komunikacji są 
używane bloki zaciskowe typu MD. 
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Uziemianie 
Karty i moduły posiadają wiele punktów uziemiających służących poprawieniu ich odporności 
na zewnętrzny szum elektryczny oraz minimalizacji szumu pochodzącego od obwodów elektr. 
urządzenia. Na kartach są wykonane ścieżki/płaszczyzny uziemiające w celu zredukowania 
impedancji ścieżki uziem. oraz są używane zaciski sprężynujące w celu uziemienia modułów/ 
kart. 
 
 
 

6.1 Karta procesora głównego 
 

 
 

Rys.8 Procesor główny ZN0069 
 
Karta procesora głównego jest zbudowana na bazie zmiennopozycyjnego 32-bitowego 
procesora 
(DSP-Digital Signal Processor). Wykonuje on wszystkie obliczenia oraz steruje pracą 
wszystkich innych modułów w urządzeniu (IED), włączając w to komunikację danych oraz 
obsługę interfejsu użytkownika. Ta karta jest jedyną kartą która nie pasuje do żadnego ze 
slotów. Karta ta jest umieszczona w panelu frontowym i jest podłączona do reszty systemu 
przez wewnętrzną taśmę kablową. 
Wyświetlacz ciekłokrystaliczny oraz wskaźniki LED są zamontowane na karcie procesora 
głównego z frontowymi portami komunikacyjnymi. Komunikacja szeregowa jest prowadzona 
używając FPGA. 
 
Pamięć zabudowana na karcie procesora głównego jest podzielona na dwie kategorie, 
nietrwałą (ulotną) i trwałą (nieulotną): pamięć nietrwała jest pamięcią szybkiego dostępu 
SRAM, która jest używana do przechowywania i wykonywania operacji związanych z 
oprogramowaniem procesora oraz do przechowywania danych podczas obliczeń procesora. 
Pamięć trwała jest podzielona na dwie podgrupy: 
 
• Pamięć Flash dla trwałego przechowywania kodów oprogramowania, tekstu i danych 
konfiguracji włączając w to bieżące wartości nastaw. 
 
• Pamięć SRAM z podtrzymaniem bateryjnym do przechowywania rejestrów zakłóceń, 
zdarzeń, wielkości zwarciowych oraz serwisowych. 
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6.2 Karta zasilacza 
 

 

 
 

Rys.9 Karta zasilacza 
 
Karta zasilacza zapewnia zasilanie dla układów całego urządzenia. W urządzeniu może być 
zabudowana karta z jedną z trzech dostępnych konfiguracji zasilacza. Rodzaj kart zasilacza 
jest specyfikowany podczas zamawiania urządzenia i zależy od napięcia obwodów, do jakich 
urządzenie będzie przyłączone. 
Trzy wersje karty zasilacza są następujące: 
 
• ZN0021 001: 24/54 V DC 

• ZN0021 002: 48/125 V DC 

• ZN0021 003: 110/250 V DC 

 
Karta zasilacza jest wsuwana od frontu urządzenia aż do wetknięcia przyłączy karty do bloku 
zacisków zabudowanego na tylnej ścianie obudowy urządzenia. 
 
Karta zasilacza jest zwykle zmontowana razem z kartą przekaźników wyjściowych tworząc 
w ten sposób podzespół, jak pokazano na rysunku poniżej. 
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Rys.10 Podzespół zasilacza 
 
Wyjścia zasilacza są używane do zapewnienia zasilania dla różnych modułów w urządzeniu 
za pomocą izolowanych szyn zasilających. W urządzeniu są stosowane trzy poziomy napięć 
dla zasilania kart/modułów. 
 
• 5,1 V dla wszystkich obwodów cyfrowych 

• +/- 16 V dla części analogowej elektroniki jak np.: karta wejść 

• 22 V dla sterowania cewkami przekaźników wyjściowych. 

 
Wszystkie napięcia zasilające, włączając w to 0 V linię uziemienia, są dystrybuowane w 
urządzeniu za pomocą 64-żyłowej taśmy kablowej 
 
Dodatkowe zasilanie 48 V jest zapewnione dla potrzeb tzw. napięcia wzbudzenia. Napięcie to 
doprowadzone jest do zacisków na tylnej ścianie urządzenia tak, aby można go było użyć do 
sterowania optycznie izolowanych wejść cyfrowych. 
 
Karta zasilacza posiada układ ograniczenia nagłego wzrostu wartości prądu. Ograniczenie 
wartości szczytowej prądu wynosi około 10 A. 
 
Zasilanie jest przyłączane do zacisków 1 oraz 2 na bloku zaciskowym, gdzie zacisk 1  
to zacisk „- (minus)” a zacisk 2 to zacisk „+ (plus)”. 
Numery zacisków są wyraźnie zaznaczone na bloku zaciskowym, jak pokazano niżej. 
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Rys.11 Zaciski zasilania  
 
Sygnalizacja Watchdog 
 
Na karcie zasilacza dostępny jest również tzw. sygnał Watchdog. Sygnał Watchdog 
wyprowadzony jest na dwa zestyki przekaźnika wyjściowego, jeden normalnie otwarty i jeden 
normalnie zamknięty. Zestyki te są używane, aby wskazać tzw. stan „zdrowy” karty procesora 
głównego. 
Są one sterowane przez kartę procesora głównego. 
 

 
 

Rys.12 Zaciski styków Watchdog 
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Tylny port szeregowy 
Tylny port szeregowy (RP1) jest trójzaciskowym portem komunikacji szeregowej, 
umiejscowionym na karcie zasilacza. Jest on przeznaczony do trwałego połączenia ze 
zdalnym centrum sterowania. 
Fizycznie port składa się z trzech zacisków śrubowych; dwa dla połączenia sygnału i trzeci dla 
uziemienia/ekranowania kabla. Są to zaciski 16,17 oraz 18 na bloku zaciskowym karty 
zasilacza, który jest skrajnym prawym blokiem zacisków patrząc od tyłu. Interfejs może być 
wybrany jako RS485 lub jako szyna-K. Przy wybraniu opcji szyna-K, polaryzacja sygnałów jest 
nieistotna. 
 
Uwaga. Opcja szyna-K niewrażliwa na polaryzację sygnałów jest stosowana dla protokołu 
Courier. 
 Protokoły z polaryzacja sygnałów jak MODBUS, IEC60870-5-103 oraz DNP3.0 są 
protokołami wymagającymi RS485. 
 
Tylny port szeregowy jest pokazany na rysunku 13. Oznaczenia zacisków są następujące: 
 
• Zacisk 16: Uziemienie/ekran 

• Zacisk 17: Sygnał ujemny 

• Zacisk 18: Sygnał dodatni 

 
 

Rys.13: Zaciski tylnego portu szeregowego 
 

Uwaga: Dodatkowy port szeregowy typu D jest dostępny jako opcjonalna karta 

 
Karta zasilacza z zabudowanym tylnym portem szeregowym (RP1) będącym interfejsem 
EIA(RS)485 zapewnia komunikację z systemem SCADA. Interfejs używa komunikacji tzw. 
półdupleksowej i zapewnia izolację optyczną dla szeregowej transmisji danych. 
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6.3 Standardowa Karta Przekaźników Wyjściowych 
 

 
 

Rys.14 Standardowa Karta Przekaźników Wyjściowych 
 
Istnieją dwa typy standardowej karty przekaźników wyjściowych: 
 
• ZN0019 xxx: 8 przekaźników z 6 zestykami NO i 2 przełącznymi 

• ZN0031 xxx: 7 przekaźników z 3 zestykami NO i 4 przełącznymi 

 
Wybrany rodzaj karty zależy od modelu i jego odmiany. 
Przekaźniki wyjściowe mogą sterować jakimkolwiek obwodem wymagającym wejść logicznych 
jak np.: wyłącznikami, sygnałami blokad oraz sygnałami logik programowalnych PSL. 
 
Karta przekaźników wyjściowych może być dostarczona razem z kartą zasilacza jako kompletny 
podzespół, lub jako karta niezależna dla potrzeb dalszej rozbudowy wyjść przekaźnikowych. 
 
Na rysunku powyżej, widoczne są dwa wycięcia na karcie, które mają umożliwić włożenie w nie 
wystających elementów karty zasilacza, gdy karta zasilacza i przekaźników wyjściowych są 
zmontowane razem jako jeden podzespół. Jeżeli karta przekaźników wyjściowych jest używana 
jako niezależna karta, wtedy wycięcia pozostają nie naruszone. 
 
Zaciski przekaźników wyjściowych (karta z 8 przekaźnikami) 
 
Zaciski przekaźników wyjściowych na karcie z 8 przekaźnikami są pokazane w tabeli poniżej 
 

Numer zacisku Rodzaj zestyku/ numer przekaźnika 
Zacisk 1 Przekaźnik 1 NO 
Zacisk 2 Przekaźnik 1 NO 
Zacisk 3 Przekaźnik 2 NO 
Zacisk 4 Przekaźnik 2 NO 
Zacisk 5 Przekaźnik 3 NO 
Zacisk 6 Przekaźnik 3 NO 
Zacisk 7 Przekaźnik 4 NO 
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Numer zacisku Rodzaj zestyku/ numer przekaźnika 

Zacisk 8 Przekaźnik 4 NO 
Zacisk 9 Przekaźnik 5 NO 
Zacisk 10 Przekaźnik 5 NO 
Zacisk 11 Przekaźnik 6 NO 
Zacisk 12 Przekaźnik 6 NO 
Zacisk 13 Przekaźnik 7 przełączny 
Zacisk 14 Przekaźnik 7 wspólny 
Zacisk 15 Przekaźnik 7 przełączny 
Zacisk 16 Przekaźnik 8 przełączny 
Zacisk 17 Przekaźnik 8 wspólny 
Zacisk 18 Przekaźnik 8 przełączny 

 

Tabela 6: Zaciski karty (ośmiu) przekaźników wyjściowych 
 
Zaciski przekaźników wyjściowych (karta z 7 przekaźnikami) 
Zaciski przekaźników wyjściowych na karcie z 7 przekaźnikami są pokazane w tabeli poniżej 
 

Numer zacisku Rodzaj zestyku/ numer przekaźnika 
Zacisk 1 Przekaźnik 1 NO 
Zacisk 2 Przekaźnik 1 NO 
Zacisk 3 Przekaźnik 2 NO 
Zacisk 4 Przekaźnik 2 NO 
Zacisk 5 Przekaźnik 3 NO 
Zacisk 6 Przekaźnik 3 NO 
Zacisk 7 Przekaźnik 4 przełączny 
Zacisk 8 Przekaźnik 4 wspólny 
Zacisk 9 Przekaźnik 4 przełączny 
Zacisk 10 Przekaźnik 5 przełączn 
Zacisk 11 Przekaźnik 5 wspólny 
Zacisk 12 Przekaźnik 5 przełączn 
Zacisk 13 Przekaźnik 6 przełączny 
Zacisk 14 Przekaźnik 6 wspólny 
Zacisk 15 Przekaźnik 6 przełączny 
Zacisk 16 Przekaźnik 7 przełączny 
Zacisk 17 Przekaźnik 7 wspólny 
Zacisk 18 Przekaźnik 7 przełączny 

 

Tabela 7: Zaciski karty (siedmiu) przekaźników wyjściowych 
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6.4 Moduł Wejść 
 

 
 

Rys.15 Moduł wejściowy z jedną kartą przekładników 
 

 
 

Rys.16 Moduł wejściowy z dwoma kartami przekładników 
 
Moduł wejściowy składa się z dwóch lub trzech płytek drukowanych; głównej karty wejściowej 
oraz z jednej lub dwóch kart przekładników, zależnie od wybranego modelu urządzenia. Karta 
przekładników zawiera przekładniki napięciowe i prądowe, które izolują oraz skalują analogowe 
sygnały wejściowe dostarczane z przekładników napięciowych i prądowych. 
Karta wejściowa zawiera przetworniki Analogowo/Cyfrowe (A/D Analog/Digital) oraz obwody 
przetwarzania cyfrowego jak również osiem cyfrowych optycznie izolowanych wejść (wejścia 
opto). 
 
Karty są ze sobą połączone fizycznie (skręcone śrubami z dystansami) oraz elektrycznie 
(poprzez złącza elektryczne). Moduł jest zamknięty w metalowej obudowie dla ekranowania 
przed wpływem pola elektromagnetycznego. 
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6.4.1 Karta przekładników 
 

 
 

Rys.17 Typowa karta przekładników 
 
Karta przekładników zawiera przekładniki prądowe i napięciowe, które są używane do 
obniżenia wartości prądów i napięć pochodzących z przekładników prądowych i napięciowych 
do poziomów, które są używane przez obwody elektroniczne urządzenia. Ponadto 
przekładniki napięciowe 
i prądowe zabudowane na karcie zapewniają elektryczną izolację pomiędzy urządzeniem 
a obwodami zewnętrznymi (obwodami wtórnymi pola). 
 
Karta przekładników podłączana jest fizycznie i elektrycznie do karty wejść tworząc w ten 
sposób kompletny moduł wejść. 
 
Wejścia przekładników 
Uzwojenia wtórne przekładników prądowych i napięciowych dostarczają różnicowe sygnały 
wejściowe do karty wejść, aby obniżyć tzw. szum elektryczny. Na karcie przekładników może 
być zabudowanych do 5 przekładników prądowych i do 4 przekładników napięciowych. 
Wejścia prądowe są przystosowane zarówno do prądu nominalnego 1 A jak i 5 A, zależnie od 
wybranego zaczepu (zakresu). Wejścia przekładników prądowych i napięciowych są 
przyłączane za pomocą bloku zacisków typu HD lub MiDOS. 
 
Dokładne rozmieszczenie zacisków przyłączeniowych jest zależne od wybranego modelu 
i wariantu, ale generalnie stosuje się następujący schemat standardowy. 
Poniższa tabela pokazuje typowe rozmieszczenie zacisków dla pierwszej karty przekładników. 
Szczegóły przedstawiono na schematach podłączeń, w sekcji Schematy podłączeń pod 
koniec niniejszej instrukcji. 
 

Numer zacisku Faza/ zaczep (zakres prądowy) 
Zacisk 1 IA 5A zaczep 
Zacisk 2 IA wspólny 
Zacisk 3 IA 1A zaczep 
Zacisk 4 IB 5A zaczep 
Zacisk 5 IB wspólny 
Zacisk 6 IB 1A zaczep 
Zacisk 7 IC 5A zaczep 
Zacisk 8 IC wspólny 
Zacisk 9 IC 1A zaczep 
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Numer zacisku Faza/ zaczep (zakres prądowy) 
Zacisk 10 IN 5A zaczep 
Zacisk 11 IN wspólny 
Zacisk 12 IN 1A zaczep 
Zacisk 13 IN sen 5A zaczep 
Zacisk 14 IN sen wspólny 
Zacisk 15 IN sen 1A zaczep 
Zacisk 16  
Zacisk 17  
Zacisk 18  
Zacisk 19 VA 
Zacisk 20 VB 
Zacisk 21 VC 
Zacisk 22 VN 
Zacisk 23 VCS1 
Zacisk 24 VCS2 

 

Tabela 8: Zaciski przekładników wejściowych 
 
6.4.2 Karta wejść (binarnych) 
 

 
 

Rys.18: Karta wejść 
 
Karta wejść jest używana do przetwarzania sygnałów analogowych dostarczanych przez 
przekładniki prądowe i napięciowe na wielkości cyfrowe używane przez urządzenie. Karta 
wejść posiada również obwody wejść opto. Do dyspozycji jest osiem optycznie izolowanych 
wejść cyfrowych i skojarzone z nimi układy filtrowania szumu (zakłóceń) oraz buforowania. 
Wejścia opto są dostępna dla użytkownika na bloku zaciskowym MD, który jest przyległym 
blokiem zacisków do bloku zaciskowego wejść analogowych (prądów i napięć). 
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Karta wejść jest przyłączona fizycznie i elektrycznie do karty przekładników, tworząc w ten 
sposób kompletny moduł wejść. 
 
Schemat modułu wejściowego złożonego z dwóch kart jest pokazany na rys.19 

 
 

Rys.19: Schemat modułu wejściowego 
 
Przetwarzanie A/C (Analogowo/Cyfrowe) 
Sygnały z różnicowych wejść analogowych przekładników prądowych i napięciowych są 
przekazywane do karty wejść jak pokazano na rysunku powyżej. Sygnał z każdego 
różnicowego wejścia jest najpierw przetwarzany na sygnał pojedynczy w odniesieniu do 
potencjału zera/ziemi/masy karty wejściowej. Następnie sygnały są przepuszczane przez filtr 
niskoprzepustowy, aby stłumić składowe o wyższych częstotliwościach (wyższe harmoniczne) 
zanim zostaną one doprowadzone do multipleksera. Sygnał z wyjścia multipleksera zanim trafi 
do 16 bitowego przetwornika A/C jest najpierw buforowany. W przetworniku próbki są 
przetwarzane na wielkość cyfrową o 16 bitowej rozdzielczości. S-próbkowany sygnał jest 
przesyłany przez moduł interfejsu szeregowego a następnie dostarczony do karty procesora 
poprzez szeregową szynę (magistralę) danych. 
 
Współczynniki kalibracji są przechowywane w pamięci nie-ulotnej. Są one używane przez 
kartę procesora do skorygowania jakichkolwiek błędów amplitudy lub fazy wprowadzonych 
przez transformatory oraz obwody analogowe. 
 
Wejścia optoizolowane 
Inną funkcją karty wejść jest sczytywanie wejść cyfrowych. Jak i w przypadku wejść 
analogowych, wejścia cyfrowe muszą być również odizolowane elektrycznie od obwodów 
zewnętrznych pola (systemu elektroenergetycznego). Jest to realizowane za pomocą 8 
optycznych elementów izolujących zabudowanych na karcie wejść, służących do podłączenia 
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do 8 sygnałów cyfrowych. 
 
Sygnały cyfrowe są przepuszczane przez opcjonalnie załączany filtr szumów, następnie 
zostają poddane buforowaniu i w końcu zostają doprowadzone do karty procesora poprzez 
równoległą magistralę danych. 
Załączana funkcja filtrowania stosuje wstępnie ustawiony filtr jednopołówkowy, który zapewnia 
większą odporność wejść na indukowane w połączeniach zakłócenia pochodzące od 
obwodów zewnętrznych (systemu elektroenergetycznego). 
Chociaż wymieniona metoda jest bezpieczna, to może być wolna, szczególnie dla 
wzajemnego wyłączania (Inter-tripping). Można wyeliminować ww. wadę przez wyłączenie 
jednopołówkowego filtru, lecz w takim przypadku należy rozpatrzeć zastosowanie jednej 
z następujących metod redukujących szum elektryczny (zakłócenia). 
 
• Stosowanie dwubiegunowego sterowania/załączania wejść 

• Używanie ekranowanych kabli dla obwodów wejść cyfrowych 

Optoizolowane wejścia logiczne mogą być zaprogramowane dla nominalnego poziomu 
napięcia baterii zasilającej obwody, w których pracują wejścia, umożliwiając zastosowanie 
różnych napięć dla różnych obwodów jak np. :obw. sygnalizacji i obw. sterowania. 
Wejścia mogą również mieć zaprogramowany współczynnik odpadu np.: 60%-80% lub 50%-
70% wartości nominalnego napięcia baterii, w celu zaspokojenia różnych wymagań 
eksploatacyjnych. 
 
Poziomy wyzwalania są następujące: 
 

Nominalne 
napięcie baterii 

Poziom wyzwalania 
wejścia logicznego:  
60%-80% współcz. 

odpadu 
(Odpad/Pobudzenie) 

Poziom wyzwalania wejścia 
logicznego:  

50%-70% współcz. odpadu 
(Odpad/Pobudzenie) 

24/27V Logiczne0< 16.2V; 
Logiczna1> 19.2V 

Logiczne0< 12.0V; Logiczna1> 
16.8V 

30/34V Logiczne0< 20.4V; 
Logiczna1> 24.0V 

Logiczne0< 15.0V; Logiczna1> 
21.0V 

48/54V Logiczne0< 32.4V; 
Logiczna1> 38.4V 

Logiczne0< 24.0V; Logiczna1> 
33.6V 

110/125V Logiczne0< 75.0V; 
Logiczna1> 88.0V 

Logiczne0< 55.0V; Logiczna1> 
77.0V 

220/250V Logiczne0< 150.0V; 
Logiczna1> 176.0V 

Logiczne0< 110.0V; Logiczna1> 
154.0V 

 

Tabela 9: Wejścia Opto – poziomy wyzwalania 
 
Niższe wartości eliminują chwilowe pobudzenia, jakie mogą się pojawić w przypadku 
doziemienia baterii, gdy na skutek pojemności kabli obwodów wtórnych na wejściu może 
pojawić się napięcie do 50% wartości nap. znamionowego baterii. 
 

Uwaga: Zespół wejść opto może być dostarczony w wersji bez obwodów analogowych jako 
osobna karta, która może być dodatkową kartą wejść opto. Numer karty z samymi 
wejściami opto to: ZN0017-012 

 
 
Wejścia Opto 
Oznaczenie zacisków dla wejść opto przedstawiono w tabelce poniżej. 
 

Numer zacisku Wejście opto 
Zacisk 1 Opto 1 -ve 
Zacisk 2 Opto 1 +ve 
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Numer zacisku Wejście opto 
Zacisk 3 Opto 2 -ve 
Zacisk 4 Opto 2 +ve 
Zacisk 5 Opto 3 -ve 
Zacisk 6 Opto 3 +ve 
Zacisk 7 Opto 4 -ve 
Zacisk 8 Opto 4 +ve 
Zacisk 9 Opto 5 -ve 
Zacisk 10 Opto 5 +ve 
Zacisk 11 Opto 6 -ve 
Zacisk 12 Opto 6 +ve 
Zacisk 13 Opto 7 -ve 
Zacisk 14 Opto 7 +ve 
Zacisk 15 Opto 1 -ve 
Zacisk 16 Opto 8 +ve 
Zacisk 17 Wspólny 
Zacisk 18 Wspólny 

 

Tabela 10: Oznaczenie zacisków wejść opto 
 
 
 

6.5 Karta Koprocesora 
 

 
 

Rys.20: Karta koprocesora z interfejsami komunikacyjnymi 
 

Uwaga: Powyższy rysunek pokazuje kompletną kartę koprocesora z wejściem GPS oraz z 2-
ma interfejsami światłowodowymi. Przedstawione interfejsy nie będą zabudowane na 
karcie, jeżeli nie są wymagane. 

 
 
Tam, gdzie ma to zastosowanie, jest użyta karta drugiego procesora służąca do wykonywania 
specjalnych algorytmów w urządzeniu. Druga karta procesora zapewnia szybki dostęp do 
SRAM dla celów przechowywania danych i dla samego programu. Pamięć ta może być 
dostępna przez kartę procesora głównego przez równoległą magistralę/szynę danych. W taki 
sposób oprogramowanie jest przekazywane z pamięci flash na karcie procesora głównego do 
karty koprocesora podczas załączenia zasilania. Dalsza komunikacja pomiędzy dwoma 
kartami procesorów odbywa się przez przerwania i dzieloną pamięć SRAM. Szeregowa 
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magistrala danych przenosząca dane próbek jest również przyłączona do karty koprocesora, 
używając wbudowanego portu szeregowego jak na karcie procesora głównego. 
 
Światłowodowe szeregowe połączenie dla przesyłu danych 
Tam, gdzie ma to zastosowanie, karta koprocesora może być doposażona w maksymalnie 
dwie karty, gdzie każda zawiera światłowodowy interfejs dla połączenia szeregowego. Do tego 
celu stosowane są złącza BFOC 2.5ST. Zapewniony jest jeden lub dwa kanały, każdy kanał 
składa się z  pary optycznych złącz; do transmisji i odbioru (Rx Tx).  
Omawiane kanały są oznaczone jako Ch1 i Ch2. Tego typu połączenie szeregowe jest 
używane do transferu informacji pomiędzy dwoma lub trzema urządzeniami(IED) 
 
 
 

6.6 Karta IRIG-B 
 

 
 

Rys.21: Karta IRIG-B 
 
Karta IRIG-B może być zabudowana w urządzeniu, aby zapewnić dokładne odniesienie 
czasowe (indeks czasu, tzw. time tagging) dla urządzenia. Sygnał IRIG-B jest przyłączony do 
karty poprzez złącze BNC. Sygnał odmierzania (synchronizacji) czasu jest używany w celu 
synchronizacji wewnętrznego zegara czasu rzeczywistego urządzenia z dokładnością 1 ms. 
Wewnętrzny zegar jest używany do czasowego znakowania (indeksowania) zdarzeń, 
uszkodzeń i zapisów zakłóceń. 
 
Interfejs IRIG-B jest dostępny w formacie modulowanym i demodulowanym. Dwa warianty 
karty są następujące: 
 
• ZN0007 001: modulowane wejście IRIG-B 

• ZN0049 004: demodulowane wejście IRIG-B 

Ze względu na ograniczoną liczbę slotów element IRIG-B jest również zabudowywany w 
kombinacji z innymi układami funkcyjnymi na licznych typach dodatkowych kart, jak np.: 
 
• karta światłowodowa z IRIG-B, 

• druga karta komunikacji (tylna) z IRIG-B, 

• karta Ethernet z IRIG-B, 

• redundantna karta Ethernet z IRIG-B. 
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Każda z wymienionych kart jest dostępna zarówno z modulowanym jak i demodulowanym 
wejściem IRIG-B 
 

Uwaga: Sygnał IRIG-B może być dostarczany przez urządzenie MiCOM P594. Sygnał IRIG-B 
jest używany do ustawiania wewnętrznego zegara czasu rzeczywistego. Sygnał nie 
może być używany do urządzeń synchronizacji czasu (urządzeń synchronizujących). 

 
 

 

6.7 Karta Ethernet 

 

 
 

Rys.22: Karta Ethernet 
 
Opisywana karta komunikacyjna zapewnia standardowy interfejs100Mbit. Karta zapewnia 
jedno połączenie elektryczne, tzw. drutowe/przewodowe (Cu) oraz jedną parę światłowodów 
dla połączenia światłowodowego. 
 
Istnieją trzy następujące warianty dla omawianej karty: 
 
• ZN0049 001: 100Mbit karta Ethernet, 

• ZN0049 002: 100Mbit Ethernet z modulowanym wejściem IRIG-B, 

• ZN0049 003: 100Mbit Ethernet z demodulowanym wejściem IRIG-B. 

 
Dwa spośród wariantów zapewniają interfejs (przyłącze) IRIG-B. IRIG-B zapewnia tzw. 
odniesienie czasowe (indeksowanie znacznikiem czasu) dla urządzenia – jedna karta z 
modulowanym wejściem IRIG-B i jedna z demodulowanym. Sygnał IRIG-B jest podłączony do 
karty poprzez złącze BNC. 
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4.1.1 Redundantny Ethernet z wejściem IRIG-B 
 

 
 

Rys.23: Karta redundantny Ethernet z wejściem IRIG-B 
 
Karta zapewnia dualny redundantny Ethernet (dwie pary przyłączy światłowodowych) razem 
z wejściem IRIG-B dla synchronizowania odniesienia czasowego (wewnętrznego. zegara 
czasu rzecz.). 
 
ALSTOM Grid dostarcza sześć różnych wariantów karty zależnie od potrzeb redundancji 
protokołu oraz typu wejścia sygnału IRIG-B (demodulowane lub modulowane). Dostępne są 
następujące protokoły: 
 
• SHP (Self Healing Protocol) 

• RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) 

• DHP (Dual Homing Protocol) 

 
Sześć wariantów dla opisywanej karty wyszczególniono poniżej 
 
• ZN0071 001: 100Mbit redundantny Ethernet RSTP, z modulowanym wej. IRIG-B 

• ZN0071 002: 100Mbit redundantny Ethernet RSTP, z demodulowanym wej. IRIG-B 

• ZN0071 005: 100Mbit redundantny Ethernet SHP, z modulowanym wej. IRIG-B 

• ZN0071 006: 100Mbit redundantny Ethernet SHP, z demodulowanym wej. IRIG-B 

• ZN0071 007: 100Mbit redundantny Ethernet DHP, z modulowanym wej. IRIG-B 

• ZN0071 008: 100Mbit redundantny Ethernet DHP, z demodulowanym wej. IRIG-B 
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6.9 Karta Komunikacyjna na panelu tylnym 
 

 
 

Rys.24: Karta komunikacji na panelu tylnym 
 
Opcjonalna karta komunikacji stanowi drugi zestaw portów zapewniających dwa interfejsy 
szeregowe zrealizowane na 9-pinowym przyłączu typu D. Opisywane interfejsy są oznaczane 
jako SK4 i SK5. 
 
SK4 może być używany jako RS232, RS485 i szyna „K” (magistrala K). 
 
SK5 może być używany tylko jako RS232 i jest używany do komunikacji InterMiCOM. 
Druga (tylna) karta komunikacji i karta IRIG-B nie mogą być użyte w urządzeniu równocześnie 
ponieważ używają tego samego slotu. Z tego powodu dostępne są dwie wersje drugiej (tylnej) 
karty komunikacji; jedna z wejściem IRIG-B a druga bez: 
 
• ZN0025 001: druga (tylna) karta komunikacji, 

• ZN0025 002: druga (tylna) karta komunikacji z wejściem IRIG-B. 
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6.10 Karta komunikacyjna światłowodowa 
 

 
 

Rys.25: Karta komunikacyjna przyłączy światłowodowych 
 
Karta zapewnia interfejs do komunikacji ze stacją nadrzędną tzw. master. To 
połączenie komunikacyjne może używać wszystkich kompatybilnych protokołów 
(Courier, IEC 60870-5-103, MODBUS oraz DNP3.0). Jest to połączenie 
światłowodowe będące alternatywą dla metalicznego połączenia poprzez port 
RS485 dostępny na bloku zaciskowym modułu zasilacza i jako takie wyklucza się ze 
wspomnianym portem RS485  
 
Przyłącza światłowodowe używają gniazd BFOC 2.5 ST 
 
Karta dostępna jest w dwóch wariantach: 
 
• ZN0007 002: karta światłowodowa bez wejścia IRIG-B 

• ZN0007 003: karta światłowodowa z wejściem IRIG-B 
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6.11 Karta wyjść z przekaźnikiem szybkim-mocnym 
 

 
 

Rys.26: Karta wyjść z przekaźnikiem szybkim-mocnym 
 
Karta wyjść z przekaźnikiem szybkim-mocnym jest dostępna jako opcja. Zawiera ona cztery 
normalnie otwarte zestyki, które są odpowiednie do przerywania dużych obciążeń. 
 
Tzw. zestyk szybki-mocny (high break contact) składa się z przekaźnika o dużej zdolności 
rozłączeniowej oraz z równolegle podłączonego tranzystora MOSFET. Tranzystor MOSFET 
posiada warystor w celu zapewnienia ochrony, która jest wymagana podczas 
wyłączania/przerywania obciążeń indukcyjnych. 
Powodem jest magazynowana energia w elemencie indukcyjnym, która przy przerywaniu 
obwodu powoduje pojawienie się wysokiego napięcia zwrotnego (przepięcia), które mogłoby 
uszkodzić tranzystor MOSFET, jeśli nie byłby chroniony. 
Gdy na wejściu sterującym pojawia się komenda aktywująca działanie zestyku wyjściowego, 
wtedy równocześnie z tranzystorem MOSFET działa miniaturowy przekaźnik. Zestyk 
miniaturowego przekaźnika zamyka się w nominalnym czasie 3,5 ms i jest używany do 
podtrzymywania ciągłego prądu obciążenia. Tranzystor MOSFET działa w czasie krótszym niż 
0,2 ms, lecz wyłączany jest po 7,5 ms. 
Gdy na wejściu sterującym zanika sygnał sterujący, Tranzystor MOSFET jest ponownie 
załączany na 7,5 ms. Miniaturowy przekaźnik odpada (odwzbudza się) nominalnie w ciągu 3,5 
ms przed tranzystorem MOSFET. To znaczy, że tranzystor MOSFET jest używany do 
przerywania obciążenia. 
Tranzystor MOSFET absorbuje energię podczas przerywania obciążeń indukcyjnych 
i ogranicza przepięcie. Taka konstrukcja zestyku jest przewidziana tylko dla obwodów prądu 
stałego. 
 
Następujący rysunek pokazuje wykres czasowy działania zestyku szybkiego- mocnego. 
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Rys.27: Działanie zestyku szybkiego-mocnego 
 
Zastosowania zestyku mocnego 
 
• Efektywniejsze projektowanie 
 
W tradycyjnych konwencjonalnie okablowanych obwodach zestyk szybki-mocny mógłby być 
zrealizowany tylko za pomocą zewnętrznego elektromechanicznego przekaźnika 
wyłączającego. Zamiast tego można użyć wewnętrznego zestyku szybkiego-mocnego, dzięki 
czemu można zredukować wymaganą przestrzeń. 
 
• Dostępność zestyków pomocniczych wyłącznika 
 
Powszechną praktyką jest używanie zestyku pomocniczego wyłącznika 52a (CB Closed) 
do przerywania prądu cewki wyłączającej podczas operacji wyłączania, przez co uzyskuje się 
odciążenie zestyków zabezpieczenia. W niektórych przypadkach (jak np.: sterowanie 
odłącznikami lub retro-fit), może się zdarzyć, że zestyki (52a) wyłącznika są niedostępne lub 
zawodne. W takich przypadkach, zestyki szybkie-mocne mogą być używane do przerywania 
prądu cewki wyłączającej.  
 
• Uszkodzenie wyłącznika 
 
W razie uszkodzenia wyłącznika (np.: zakleszczony zestyk główny) lub uszkodzenia zestyków 
pomocniczych, nie jest możliwe użycie tychże zestyków 52a. Obowiązek przerywania prądu  
w obwodzie cewki wyłączającej spada wtedy na zestyki przekaźników wyjściowych urządzenia 
(zabezpieczenia), które mogą mieć niewystarczającą zdolność rozłączeniową, aby przerwać 
prąd w obwodzie cewki wyłączającej. W takim przypadku należy użyć zestyku szybki-mocny, 
aby uniknąć ryzyka wypalenia się zestyków wyjściowych. 
 
• Inicjowanie telezabezpieczeń 
 
Styki szybki-mocny oferują również szybkie załączanie, co skutkuje szybszym wyłączaniem. 
W dodatku, szybkie sterowanie telezabezpieczeniem jest bardzo korzystne. Impulsowanie za 
pomocą zestyku szybkiego-mocnego jest szybsze niż czas zadziałania konwencjonalnych 
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przekaźników, szczególnie przy wysyłaniu sygnałów telezabezpieczeń, takich jak blokada, 
wyłącz, sygnał deblokady. 
 

 

Ostrzeżenie: Opisywane zestyki przekaźnika są wrażliwe na polaryzację. Zewnętrzne 
okablowanie musi spełniać wymogi odpowiedniej polaryzacji opisane na 
schemacie połączeń zewnętrznych w celu zapewnienia poprawnego działania 
zestyku szybkiego-mocnego. 
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1 STRESZCZENIE ROZDZIAŁU 
 
 
Każdy produkt ma inne parametry konfiguracyjne, dostosowane do przewidzianej dla niego 
funkcji. Jednakże istnieje wspólna, używana dla wszystkich produktów serii Px40 metoda 
konfigurowania tych parametrów. 
 
Niniejszy rozdział stanowi przegląd tej uniwersalnej metody, jak również dostarcza zwięzłych 
instrukcji na temat konfiguracji urządzenia. 
 
Niniejszy rozdział składa się z następujących części: 

 
1 Streszczenie rozdziału 

2 Obsługa panelu HMI 

2.1 Nawigacja w panelu HMI 

2.2 Jak rozpocząć? 

2.3 Ekran domyślny 

2.4 Wprowadzanie hasła 

2.5 Odczyt oraz kasowanie komunikatów alarmowych oraz zapisów zwarć 

2.6 Struktura menu 

2.7 Zmiana konfiguracji 

2.8 Dostęp bezpośredni (menu klawiszy skrótu) 

2.9 Klawisze funkcyjne 

3 Praca z MiCOM S1 Studio 

3.1 Wymagania sprzętowe 

3.2 Nawiązywanie połączenia z urządzeniem za pomocą oprogramowania MiCOM 

S1 Studio 

3.3 Korzystanie z programu MiCOM S1 Studio w trybie offline 

3.4 Importowanie modeli danych dla urządzeń 

4 Konfigurowanie interfejsu Ethernet 

4.1 Konfigurowanie interfejsu Ethernet do współpracy z protokołem IEC 61850 

4.2 Konfigurowanie interfejsu Ethernet do współpracy z protokołem DNP3.0 

5 Konfigurowanie redundantnej karty Ethernet 

5.1 Konfigurowanie adresu IP urządzenia IED 

5.2 Konfigurowanie adresu IP karty 

5.3 Konfiguracja protokołu RSTP 

6 Konfigurowanie protokołów danych 

6.1 Konfiguracja protokołu Courier 

6.2 Konfiguracja protokołu DNP3.0 

6.3 Konfiguracja protokołu IEC 60870-5-103 

6.4 Konfiguracja protokołu IEC 61850 

6.5 Konfiguracja protokołu DNP3.0 za pośrednictwem oprogramowania MiCOM S1 

Studio 
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6.6 Konfiguracja protokołu IEC 61850 

6.6.1 Banki konfiguracji IEC 61850 

6.62 Komunikacja sieciowa IEC 61850 
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2 OBSŁUGA PANELU HMI 
 

 
 

2.1 Nawigacja w panelu HMI 
 
Przy pomocy panelu HMI można: 
 

• wyświetlać i modyfikować ustawienia, 

• wyświetlać status cyfrowych sygnałów WE/WY, 

• wyświetlać wielkości pomiarowe, 

• wyświetlać zapisy zwarć, 

• resetować wskazania informujące o zwarciach i alarmach. 

 
Klawiatura zapewnia pełny dostęp do funkcji urządzenia poprzez szereg opcji menu. 
Informacje wyświetlane są na wyświetlaczu LCD. 
 

Przyciski Opis Funkcja 

 

 
Klawisze strzałki 

w górę i w dół 

 
Pozwalają zmienić poziom menu lub 
przejść z jednego parametru na drugi w 
określonej kolumnie, lub też zmienić 
wartość danej komórki.  

 

 
Klawisze strzałki 
w lewo i w prawo 

 
Pozwalają zmienić wyświetlany ekran, 
przechodzić pomiędzy nagłówkami kolumn 
lub też zmieniać wartość komórki.   

 

 
Klawisz ENTER 

 
Pozwala zmieniać i zatwierdzać ustawienia.   

 

 
Klawisze skrótu 

 
Pozwala wykonywać komendy 
i zatwierdzać ustawienia, dla których 
zdefiniowano skróty klawiaturowe.   

 

 
Klawisz Cancel 

(Anuluj) 

 
Pozwala wrócić do nagłówka kolumny z 
dowolnej komórki menu.  

 

 
Klawisz Read 

(Odczytu) 

 
Pozwala wrócić do nagłówka kolumny z 
dowolnej komórki menu. 

 

 
Klawisze funkcyjne 

 
Pozwalają wykonywać funkcje 
zaprogramowane przez użytkownika.  

 

Tabela 1: Opisy klawiszy 
 

Uwaga: Ponieważ wyświetlacz LCD ma rozdzielczość rzędu 16 znaków w 3 wierszach, 
niektóre informacje mają skróconą postać mnemoniczną. 
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C 
 

 

 

C 
 

C 
 

P4565ENa 

  

    

 

Klawisze strzałek służą do nawigowania po menu. Klawisze te mają funkcję samopowtarzania, 
aktywowaną przez ich dłuższe naciśnięcie. Dzięki temu szybciej można zarówno zmieniać 
wartości parametrów jak i nawigować po menu. Im dłużej wciśnięty jest klawisz, tym zmiany 
nim wywoływane są szybsze. 
 
Rysunek 1. Sposób nawigacji w menu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rysunek 1: Nawigacja po menu 
 
 
 

2.2 Jak rozpocząć? 
 
Urządzenie IED po uruchomieniu realizuje najpierw swoją procedurę startową. Po kilku 
sekundach ustawi się na jednym z menu górnego poziomu. Na tym poziome dostępne są dwa 
menu: 
 

• menu alarmowe w przypadku, gdy aktywne są jakiekolwiek alarmy, 
• domyślnie wyświetlane menu w przypadku, gdy nie ma aktywnych alarmów. 

 
W przypadku wystąpienia alarmu zaświeci się żółta dioda alarmowa, a ekran menu będzie 
miał następującą postać: 
 
 
 
 

 
Komunikat 
alarmowy 

 
Opcje ekranu domyślnego 

 

Nawigacja w 
ekranie domyślnym 

Nawigacja w 
ekranie domyślnym 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kolejne nagłówki kolumn 
 
 
 

Przemieszczanie kursora w pionie pomiędzy 
poszczególnymi wierszami ustawień 

 
 

 

 

Klawisz Cancel 
(Anuluj) przenosi 

do nagłówka 
kolumny 

 

 
Kolejne wiersze 

 

 
Kolejne wiersze 

 

 

Wiersz 01 
Curve 1 name 

(Nazwa krzywej 1) 

 
Wiersz 01 

Language (Język) 

Kolumna B8 
User curves (Krzywe 

programowalne) 

 

Kolumna 00 
System data 

(Dane systemu) 

Przemieszczanie kursora 
w poziomie pomiędzy 

wartościami danej komórki 
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Nawet jeśli urządzenie powinno być w pełnej gotowości operacyjnej po pierwszym 
uruchomieniu, nadal może jednak zgłaszać alarm, np. o braku łączności z siecią w przypadku, 
gdy wyposażone jest w kartę sieciową. W takim przypadku informację o alarmie można 
odczytać naciskając przycisk „Read”. 
 
 

 
 
Jedynym sposobem usunięcia tego alarmu będzie włączenie urządzenia w sieć ethernetową. 
Jest to także jedyny sposób na uzyskanie dostępu do domyślnie wyświetlanego menu. 
 
W przypadku, gdy urządzenie zgłasza jeszcze inne alarmy, należy je wyczyścić, by można 
było przejść do opcji menu ekranu domyślnego. 
 
 
 

2.3 Ekran domyślny 
 
Menu ekranu domyślnego zawiera szereg opcji, które mogą być wybrane na ekran domyślny. 
Tymi opcjami są: 
 
Baner zgodny z wymaganiami NERC 
 

 
 
Data oraz godzina, 
Na przykład: 
 

 
 
Opis (wprowadzony przez użytkownika) 
Na przykład: 
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DISPLAY NOT NERC 
COMPLIANT, OK? 
(ekran domyślny 
niezgodny z NERC) 

DISPLAY NOT NERC 
COMPLIANT, OK? 
(ekran domyślny 
niezgodny z NERC) 

 
Baner zgodny z 

NERC 

 
Prąd sieci 

 
Napięcie sieci 

 
Moc sieci 

 
Data i godzina 

 
Opis 

 
Indentyfikator 

instalacji 

 
Częstotliwość sieci 

 
Poziom dostępu 

 

Nazwa instalacji (nadana przez użytkownika) 
Na przykład: 
 

 
 
Poziom dostępu 
Na przykład: 
 

 
 
Oprócz powyższych dostępne są również ekrany zawierające informację o napięciach, 
prądach, mocy, częstotliwości sieci. 
 
Rysunek 2. Nawigacja pomiędzy ekranami domyślnymi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 2: Nawigacja w ekranie domyślnym 
 
Klawisz strzałki w prawo powoduje przejście do następnej opcji menu w kierunku zgodnym 
z ruchem wskazówek zegara, natomiast klawisz strzałki w lewo powoduje przejście 
w odwrotnym kierunku. 
Jeżeli aktualnie urządzenie nie jest jeszcze skonfigurowane na zgodność z wymaganiami 
NERC (patrz rozdział Cyberbezpieczeństwo) przy próbie przejścia z baneru „NERC compliant” 
wyświetlony zostanie komunikat ostrzegawczy. Ten komunika ostrzegawczy wygląda 
następująco: 
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Przed przejściem do kolejnego poziomu konieczne będzie potwierdzenie przyciskiem ENTER. 
 

Uwaga: Urządzenie IED dostarczane jest z ekranem domyślnym zgodnym z wymaganiami 
NERC. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z rozdziałem 
Cyberbezpieczeństwo. 

 

Uwaga: Zawsze, gdy urządzenie zgłasza jakiekolwiek alarmy, ekran domyślny zastąpiony 
zostanie informacją tekstową o obecności błędu/alarmu. Nie można pominąć 
wyświetlania ekranu domyślnego. Jednakże z układu ekranu domyślnego można wejść 
do struktury menu nawet wtedy, gdy wyświetlacz pokazuje komunikat o wystąpieniu 
alarmów/błędów. 

 
 
 

2.4 Wprowadzanie hasła 
 
Do konfiguracji ekranu domyślnego (oprócz modyfikacji innych ustawień) wymagany jest 
dostęp poziomu 3. Użytkownik, zanim będzie mógł wprowadzać jakiekolwiek zmiany, zostanie 
poproszony o podanie hasła wg następującego schematu. Domyślnie hasło dla poziomu 3 
uprawnień to AAAA. 
 

 
 
1. Migający kursor wskazuje na literę hasła, która może być zmieniona w danej chwili. 

Nacisnąć klawisz strzałki w górę lub w dół, by zmienić wprowadzany znak (wskazówka: 
jednokrotne naciśniecie strzałki w górę ustawi znak „A” wymagany w domyślnym haśle 
dla poziomu 3 uprawnień). 

2. Poruszanie się pomiędzy znakami hasła wykonywane jest za pomocą klawiszy strzałki 
lewej 
i prawej. 

3. Po wprowadzeniu, hasło zatwierdzane jest klawiszem Enter. W przypadku 
wprowadzenia nieprawidłowego hasła, wyświetlony zostanie komunikat o 
nieprawidłowym haśle, który następnie zostanie zmieniony na komunikat Enter 
password (wprowadź hasło). Po wprowadzeniu prawidłowego hasła wyświetlony 
zostanie komunikat informujący o tym, że hasło zostało przyjęte i który poziom dostępu 
(uprawnień) został aktywowany wprowadzonym hasłem. 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. 

4. Komunikat zamykany jest po naciśnięciu klawisza Clear. Alternatywnie można 
wprowadzić hasło poprzez System data > Password (Dane systemowe > Hasło). 
W przypadku 15 minutowej bezczynności klawiatury, system ochrony hasła interfejsu 
użytkownika panelu przedniego powróci do domyślnego poziomu uprawnień. 

5. W celu ręcznego przywrócenia zabezpieczenia hasłem do poziomu domyślnego należy 
wybrać System data > Password, a następnie zamiast wprowadzania hasła nacisnąć 
przycisk Clear. 
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2.5 Odczyt oraz kasowanie komunikatów alarmowych oraz zapisów zwarć 
 
W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek komunikatu alarmowego, pojawi się on na 
wyświetlaczu domyślnym i zaczną migać żółte diody alarmowe. Komunikaty alarmowe mogą 
być typu albo samoresetującego, albo blokującego się. Komunikaty blokujące się muszą być 
czyszczone ręcznie. 

 
1. Aby wyświetlić komunikaty alarmowe, należy nacisnąć klawisz „Read”. Po 

wyświetleniu wszystkich alarmów, gdy nie są one jeszcze skasowane, dioda 
alarmowa przestanie migać 
i zacznie świecić się światłem ciągłym, następnie wyświetlony zostanie ostatni zapis 
błędu (jeżeli takowy istnieje). 

 
2. Za pomocą klawiszy strzałek można przewinąć ekrany ostatnio zapisanych błędów. 

Po przejrzeniu wszystkich zapisów zwarć pojawi się następujące okienko. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. Aby skasować wszystkie komunikaty alarmowe, należy nacisnąć klawisz Clear. Aby 
powrócić do ekranu z aktywnymi alarmami lub błędami nie kasując alarmów, należy 
wcisnąć klawisz „Read”. 

4. W zależności od konfiguracji opcji dla hasła konieczne może być jego wprowadzenie 
przed wykasowaniem komunikatów alarmowych. 

5. Po skasowaniu wszystkich alarmów, żółta dioda LED zgaśnie. Zgaśnie również 
czerwona dioda LED, jeżeli się świeciła. 

 

Uwaga: W celu przyspieszenia tej procedury należy za pomocą klawisza Read wejść do 
przeglądarki alarmów i następnie nacisnąć Clear. W ten sposób przejdziemy bezpośrednio 
do ekranu rejestru zwarć. Aby przejść bezpośrednio do okienka resetowania alarmów 
należy ponownie nacisnąć klawisz Clear, naciśnięcie Clear po raz kolejny spowoduje 
skasowanie wszystkich alarmów. 

 
 
 

2.6 Struktura menu 
 
Ustawienia, komendy, zapisy oraz pomiary są przechowywane w lokalnej, wewnętrznej 
nieulotnej bazie danych urządzenia IED. Podczas korzystania z interfejsu człowiek-maszyna 
(HMI) wygodnym rozwiązaniem jest zwizualizowanie systemu nawigacji po menu w postaci 
tabeli. Każda pozycja menu jest nazywana komórką, do której dostęp jest możliwy na zasadzie 
odniesienia do adresu kolumny i wiersza. Każda kolumna i wiersz są opisane dwucyfrowym 
kodem szesnastkowym, co skutkuje 4 cyfrowym adresem każdej komórki w bazie danych. 
Główne grupy menu są rozlokowane w kolumnach, a pozycje w obrębie tychże grup są 
rozlokowane w wierszach, co oznacza, że dana pozycja z danej grupy jest komórką. 
 
Każda kolumna zawiera wszystkie z nią związane pozycje, przykładowo wszystkie ustawienia 
rejestratora zakłóceń oraz zapisy są w tej samej kolumnie. 
 
Istnieją komórki trzech typów: 
 

• ustawienia: dedykowane parametrom, które mogą być ustawione na różne wartości 

• komendy: dedykowane poleceniom, które mają być wykonywane 

• dane: dedykowane pomiarom i zapisom, które mają być wyświetlane, i które nie są 
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konfigurowalne 
 

Uwaga: Czasami termin „ustawienie” jest używany w sensie ogólnym do opisania wszystkich 
tych trzech typów 

 
 
W tabeli 2 przedstawiono przykład struktury menu. 
 

DANE SYSTEMOWE 
 (kol. 00) 

WYŚWIETLANIE 
ZAPISÓW (kol. 01) POMIARY 1 (kol. 02) … 

Język (w. 01)   „Wybierz zdarzenie [0...n]” 
(w. 01)   Amplituda IA (w. 01)   … 

Hasło (w. 02)   Menu Cell Ref (w. 02)   Kąt fazowy IA (w. 02)   … 

Sys Fn Links (w. 03)   Godzina i data (w. 03) Amplituda IB (w. 03)   … 
… … …  

 

Tabela 2: Struktura menu 
 
Wygodniejszym sposobem jest zdefiniowanie wszystkich ustawień w pojedynczej kolumnie 
podając kompletny adres Courier dla każdego ustawienia. Powyższa tabela może zatem mieć 
następującą postać: 
 

Ustawienie Kolumna Wiersz Opis 

DANE SYSTEMOWE   00 00 Definicja pierwszej kolumny   

Język (w. 01)   00 01 Pierwsze ustawienie w pierwszej 
kolumnie   

Hasło (w. 02)   00 02 Drugie ustawienie w pierwszej 
kolumnie   

Sys Fn Links (w. 03)   00 03 Trzecie ustawienie w pierwszej 
kolumnie   

… … …  
KOLUMNA VIEW RECORDS 
(wyświetlanie zapisów)   01 00 Definicja drugiej kolumny   

Wybór zdarzenia [0...n]   01 01 Pierwsze ustawienie w drugiej 
kolumnie   

Menu Cell Ref   01 02 Drugie ustawienie w drugiej kolumnie   

Godzina i data:   01 03 Trzecie ustawienie w drugiej 
kolumnie   

… … …  
POMIARY 1   02 00 Definicja trzeciej kolumny   

Amplituda IA   02 01 Pierwsze ustawienie w trzeciej 
kolumnie   

Kąt fazowy IA   02 02 Drugie ustawienie w trzeciej 
kolumnie   

Amplituda IB   02 03 Trzecie ustawienie w trzeciej 
kolumnie   

… … …  
 

Tabela 3: Przykład tabeli z ustawieniami 
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Nagłówki pierwszych trzech kolumn są takie same dla całej serii Px40. Niemniej jednak, wiersze 
każdej 
z tych kolumn mogą się różnić w zależności od typu produktu. Większość nagłówków kolumn 
powtarza się we wszystkich produktach serii Px40. Jednakże nie ma gwarancji, że adresy będą 
takie same dla danego nagłówka kolumny. Dlatego też należy zawsze zapoznać się 
z dokumentacją dotycząca konfiguracji produktu, a nie czynić jakichkolwiek założeń. 
 
 
 

2.7 Zmiana konfiguracji 
 
1. Zaczynając od domyślnego układu wyświetlacza nacisnąć klawisz strzałki w dół, aby 

wyświetlić nagłówek pierwszej kolumny. 
 

2. Za pomocą klawiszy strzałek poziomych wybrać wymagany nagłówek kolumny. 
 

3. Za pomocą klawiszy strzałek pionowych można podejrzeć wartości parametrów wybranej 
kolumny. 

 

4. Aby wrócić do nagłówka kolumny, należy nacisnąć klawisz strzałki w górę i przytrzymać 
go przez kilka sekund lub jednokrotnie nacisnąć klawisz Cancel (anuluj). Pomiędzy 
kolumnami można przechodzić jedynie na poziomie nagłówków. 

 

5. Aby z dowolnego nagłówka kolumny wrócić do domyślnego układu wyświetlacza, należy 
nacisnąć klawisz strzałki w górę lub klawisz Cancel (anuluj). Wciśnięcie i przytrzymanie 
klawisza strzałki w górę, gdy znajdujemy się na poziomie komórek kolumn nie spowoduje 
bezpośredniego przejścia do wyświetlacza domyślnego, gdyż ten sposób przenosi nas 
jedynie do poziomu nagłówków kolumn. 

 

6. Aby zmienić wartość danej opcji konfiguracyjnej należy przejść do odpowiedniej komórki 
menu 
i w celu zmiany jej wartości nacisnąć klawisz Enter. Migający kursor na wyświetlaczu 
LCD wskazuje na możliwość edycji danej wartości. Może być jednak wymagane najpierw 
podanie hasła. 

 

7. Aby zmienić wartość danej opcji konfiguracyjnej należy nacisnąć klawisz strzałki w górę 
lub w dół. Jeżeli opcja, która ma być zmieniona jest wartością binarną lub ciągiem 
znaków, bit lub literę do zmiany należy wybrać za pomocą klawiszy strzałek w lewo 
i prawo. 

 

8. Nacisnąć klawisz Enter, aby zatwierdzić nowy parametr lub klawisz kasowania Clear, 
by anulować zmianę. Nowa wartość zostanie anulowana automatycznie, jeżeli nie 
zostanie zatwierdzona w ciągu 15 sekund. 

 
9. W przypadku ustawień grupy zabezpieczeń oraz ustawień rejestratora zakłóceń, zmiany 

muszą być zatwierdzone zanim będą mogły być używane. Po wprowadzeniu wszystkich 
wymaganych zmian należy powrócić do poziomu nagłówków kolumn i nacisnąć klawisz 
strzałki w dół. Zanim ekran powróci do układu domyślnego pojawi się następujące 
okienko: 
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10. Nacisnąć klawisz Enter, aby zatwierdzić nowe ustawienia lub klawisz kasowania Clear, 

by anulować nowe ustawienia. 
 

Uwaga: Jeżeli przed zatwierdzeniem zmian ustawień wystąpi przekroczenie czasu bezczynności 
dla menu, nowe ustawienia zostaną anulowane. 

 

Ustawienia kontroli i obsługi są aktualizowane w sposób natychmiastowy, zaraz po ich 
wprowadzeniu, bez wyświetlania okienka Update settings. 

 
 

 
 

2.8 Dostęp bezpośredni (menu klawiszy skrótu) 
 
Konfiguracja parametrów z użyciem HMI może być dość uciążliwym procesem, szczególnie 
w przypadku ustawień i komend, które wymagają okresowego uruchamiania. Urządzenia IED, 
bezpośrednio pod wyświetlaczem LCD mają dwa klawisze, które mogą być wykorzystane do 
bezpośredniego uruchamiania określonych konfiguracji lub komend. 
Funkcje, które mogą być przypisane do tych klawiszy skrótu, to: 
 

• wybór grupy ustawień 

• wejścia sterownicze 

• funkcje sterowania wyłącznikiem 

 
Wybór grupy ustawień 
Domyślnie załączona jest jedynie Grupa ustawień 1. Pozostałe grupy będą dostępne 
dopiero po ich aktywowaniu. Aby można było wybrać inną grupę ustawień, należy ją 
najpierw załączyć w kolumnie CONFIGURATION (konfiguracja). 
 
Wejścia sterownicze 
Wejścia sterownicze są funkcjami przypisywanymi do użytkownika. Do konfiguracji 
wejść sterowniczych menu klawiszy skrótu można wykorzystać kolumnę CTRL I/P 
CONFIG. W tym celu należy za pośrednictwem komórki ustawienia pierwszego 
Hotkey Enabled aktywować lub dezaktywować dowolne z 32 wejść sterowniczych. 
Następnie każde z wejść sterowniczych można skonfigurować jako blokowane lub 
impulsowe i ustawić jego komendę na „On/Off”, „Set/Reset” (ustaw/zresetuj), „In/Out” 
(wejście/wyjście), lub „Enabled/Disabled” (aktywne/nieaktywne). 
 
Domyślne klawisz skrótu jest załączony dla wszystkich 32 wejść sterowniczych, które 
są skonfigurowane jako „Latched” (blokowane) i ustawione na „Set/Reset” 
(ustaw/zresetuj). 
 
Sterowanie wyłącznikiem 
Sterowany wyłącznik można otwierać i zamykać za pośrednictwem znajdującego się 
po prawej klawisza skrótu, o ile został on aktywowany w sposób opisany powyżej. 
Domyślnie bez[pośredni dostęp do wyłączników jest wyłączony. 
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Dostępność tychże funkcji jest kontrolowana komórką Direct Access (dostęp bezpośredni), 
znajdującą się w kolumnie CONFIGURATION (konfiguracja). Do wyboru mamy cztery opcje: 
„Disabled” (nieaktywne), „Enabled” (aktywne), „CB Ctrl only” (wyłącznie sterowanie 
wyłącznikiem) oraz „Hotkey only” (wyłącznie klawisz skrótu).  

 
W przypadku wyboru grupy ustawień oraz wejść sterujących, komórka ta musi być ustawiona 
albo na „Enabled” lub „Hotkey only”. 
 
W przypadku funkcji sterujących wyłącznikiem, komórka musi być ustawiona na „Enabled” lub 
„CB Ctrl only”. 
 
Ekran klawiszy skrótu 
Układ standardowego ekranu menu klawiszy skrótu jest następujący: 
 

• 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, 

 
Nawigacja po menu klawiszy skrótu 
Aby z domyślnego układu wyświetlacza przejść do menu klawiszy skrótu należy nacisnąć 
klawisz znajdujący się bezpośrednio pod napisem HOTKEY na wyświetlaczu LCD. Pojawi się 
poniższy ekran. 
 

 
 
Posługując się klawiszami strzałek w lewo i prawo przejść pomiędzy pozostałymi dostępnymi 
opcjami, a następnie użyć klawiszy skrótu do kontrolowania wybranych funkcji. Jeżeli w ciągu 
20 sekund od wejścia do podmenu klawiszy skrótu nie zostanie naciśnięty żaden klawisz 
strzałki, urządzenie powróci do domyślnego układu menu. 
 
Aby powrócić do menu domyślnego z dowolnego ekranu menu przycisków skrótu, nacisnąć 
przycisk Clear. 
 

Uwaga: Bardziej szczegółowe informacje na temat trzech powyższych funkcji są dostępne 
w rozdziale Działanie. 

 
 
Menu CB control (Sterowanie wyłącznikiem) 
Jeżeli dostęp bezpośredni został aktywowany, w dolnej prawej części wyświetlacza pojawi się 
napis „Open” (otwórz) lub „Close” (zamknij); w zależności od tego, czy wyłącznik jest aktualnie 
zamknięty, czy otwarty: 
 
Na przykład: 
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Aby zamknąć wyłącznik (w tym przypadku), należy nacisnąć klawisz znajdujący się 
bezpośrednio poniżej napisu CLOSE. Po naciśnięciu pojawi się komunikat proszący 
o anulowanie (Cancel) lub potwierdzenie (Confirm) operacji. 
 

 
 
 
 

6.63 Klawisze funkcyjne 
 
Większość urządzeń posiada 10 klawiszy funkcyjnych pozwalających zaprogramować funkcje 
sterujące przy pomocy programowalnego schematu logiki (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 klawiszy funkcyjnych znajdują się w kolumnie 
FUNCTION KEYS (klawisze funkcyjne). 
 
Pierwszą komórką w kolumnie FUNCTION KEYS (klawisze funkcyjne) jest Fn Key Status 
(status klawisza funkcyjnego). Zawiera ona 10-bitowe słowo reprezentujące 10 komend 
klawiszy funkcyjnych. Status tych komend można odczytać właśnie z tego 10-bitowego słowa. 
 

 
 
Kolejna komórka od góry (Fn Key 1) umożliwia aktywację lub dezaktywację pierwszego 
klawisza funkcyjnego (1). Ustawienie Lock pozwala na blokowanie klawisza funkcyjnego. 
Pozwala na zablokowanie statusu bistabilnych (Toggled) 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 (Normal) 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. 
 

 
 
Kolejna komórka od góry (Fn Key 1 Mode) pozwala skonfigurować klawisz jako „Normal” 
(zwykły) lub „Toggled” (dwustabilny). W trybie 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. W razie potrzeby można zdefiniować minimalną 
szerokość impulsu poprzez przypisanie timera impulsu minimalnego do sygnału DDB 
wystawianego klawiszem funkcyjnym. 
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Kolejna komórka od góry (Fn Key 1 Label) pozwala zmienić etykietę danej funkcji. Domyślnie 
ta etykieta dla tego konkretnego przypadku to „Function key 1”. Aby zmienić etykietę należy 
nacisnąć klawisz enter i następnie znak po znaku zmienić tekst w dolnym wierszu. Tekst tej 
etykiety będzie wyświetlany po przejściu do danego klawisza funkcyjnego z poziomu menu 
klawiszy funkcyjnych, lub może być wyświetlany w kodzie PSL. 
 

 
 
Kolejne komórki umożliwiają przeprowadzenie tej samej procedury dla pozostałych klawiszy 
funkcyjnych. 
 
Status klawiszy funkcyjnych zapisywany jest w podtrzymywanej bateryjnie pamięci. Status 
klawiszy funkcyjnych jest zapisywany w momencie wystąpienia przerwy w zasilaniu 
pomocniczym. 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 urządzenie IED 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 zapobiega przypadkowym, dwukrotnym 
naciśnięciom klawisza. 
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6 PRACA Z MICOM S1 STUDIO 

 
 
MiCOM S1 Studio jest oprogramowaniem zaprojektowanym specjalnie do współpracy 
z urządzeniami zabezpieczającymi Alstom Grid. W niniejszym rozdziale zamieszczono krótki 
opis, dzięki któremu będzie można rozpocząć pracę z programem MiCOM S1 Studio. 
 
Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, należy zapoznać się z demonstracją dołączoną 
do oprogramowania MiCOM S1 STUDIO oraz skorzystać z systemu pomocy online. 
Dodatkowe informacje są również dostępne w podręczniku DNP3.0 Configurator 
S1V2DNP/EN HI. 
 
 
 

3.1 Wymagania sprzętowe 
 
MiCOM S1 Studio dla poprawnego działania ma następujące wymagania sprzętowe. 
 
Minimalnie 
 

• 1 GHz procesor 

• 256 MB RAM 

• WindowsTM XP 

• Rozdzielczość 800 x 600 (256 kolorów) 

• 1 GB wolnej przestrzeni dyskowej 

 

Parametry zalecane 
 

• 2 GHz procesor 

• 1 GB RAM 

• Rozdzielczość WindowsTM XP 1024 x 768 

• GB wolnej przestrzeni dyskowej 

 
 
 

3.2 Nawiązywanie połączenia z urządzeniem za pomocą oprogramowania 
MiCOM S1 Studio 
 
Niniejszy paragraf ma służyć za szybki instruktarz z obsługi programu MiCOM S1 Studio 
i zakłada, że kopia tego programu jest już zainstalowana na komputerze użytkownika. Więcej 
informacji w paragrafie Pomoc online w zakresie programu MiCOM S1 Studio. 
 

1. Podłączyć kabel szeregowy do portu znajdującego się na przednim panelu urządzenia 

IED oraz do portu komputera PC. 

2. Aby uruchomić program Micom S1 Studio, należy wybrać Programs > MiCOM S1 
Studio > MiCOM S1 Studio. 

3. Kliknąć zakładkę Quick Connect (szybkie połączenie) i wybrać Create a New 
System (utwórz nową instalację). 

4. Nowy plik zostanie umieszczony w domyślnej lokalizacji wskazanej w polu Path to 
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System (ścieżka do pliku instalacji). Można zmienić tę ścieżkę w razie potrzeby. 

5. Wprowadzić nazwę instalacji w polu Name (nazwa) (jeśli to konieczne można dodać 

krótki opis za pomocą pola Comment (komentarz)). 

6. Kliknąć OK. 

7. Wybrać typ urządzenia Px40 Series (Seria Px40) 

8. Wybrać port komunikacyjny Front port (przedni port), Rear port (tylny port) lub 

Ethernet port (port Ethernet). 

9. Po połączeniu ustawić język pliku konfiguracyjnego, nazwę urządzenia i następnie 

kliknąć Finish (skończone). Konfiguracja została zaktualizowana. 

10. Aby przejąć bezpośrednią kontrolę nad urządzeniem, w oknie przeglądarki Studio 

Explorer należy wybrać Device > Supervise Device…. 

 
 
 

3.3 Korzystanie z programu MiCOM S1 Studio w trybie offline 
 
Micom S1 Studio może być również używany w trybie offline, jako narzędzie przygotowywania 
konfiguracji, bez potrzeby bezpośredniego dostępu do urządzenia. 
 

1. Tworząc nową instalację w przeglądarce Studio Explorer należy wybrać opcję Create 
new system (utwórz nową instalację). 

2. Następnie stworzoną instalację należy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać 

opcję New substation (nowa podstacja). 

3. Kliknąć prawym przyciskiem myszy nową podstację i wybrać New voltage level 

(nowy poziom napięcia). 

4. Kliknąć prawym przyciskiem myszy nowy poziom napięcia i wybrać New bay (nowe 

pole). 

5. Kliknąć prawym przyciskiem myszy nowe pole i wybrać New device (nowe 

urządzenie). 

6. Wybrać typ urządzenia z listy oraz wprowadzić typ zabezpieczenia. Kliknąć Next 
(dalej). 

7. Wprowadzić pełny numer modelu i kliknąć Next (dalej). 

8. Wybrać język (Language) oraz model, następnie kliknąć Next (dalej). 

9. Wprowadzić unikalną nazwę urządzenia i kliknąć Finish (zakończ). 

10. Prawym przyciskiem myszy kliknąć folder Settings (ustawienia) i wybrać New File 

(nowy plik). Dodany zostanie plik domyślny 000. 

11. Kliknąć prawym przyciskiem myszy plik 000 i wybrać Open (otwórz). Teraz można 

przeprowadzić edycję ustawień. 

 

Uwaga: Urządzenie można dodawać na dowolnym poziomie, bez różnicy czy jest to instalacja, 
podstacja, napięcie, czy pole. 
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 Jeżeli wymagane urządzenie nie znajduje się na liście, konieczne będzie 
zaimportowanie modelu danych urządzenia. Szczegółowe informacje znajdują się 
w rozdziale  3.4. 

 
 

3.4 Importowanie modeli danych dla urządzeń 
 
Aby korzystać z oprogramowania MiCOM S1 Studio jako narzędzia offline przeznaczonego do 
przygotowywania ustawień, konieczne jest zainstalowanie modeli danych dla produktów, które 
mają być skonfigurowane. Modele danych są instalowane za pomocą menadżera modelu 
danych Data Model Manager. 
 

1. Przed uruchomieniem programu Data Model Manager należy zamknąć 

oprogramowanie MiCOM S1 Studio. 

2. Aby uruchomić program Data Model Manager, należy wybrać Programs > Alstom 
Grid > MiCOM S1 Studio > Data Model Manager. 

3. Pojawi się komunikat z prośbą o dodanie modelu danych. Okno dialogowe udostępnia 

listę lokalizacji, z których pozyskiwane będą modele danych. 

4. Należy teraz ponownie uruchomić oprogramowanie MiCOM S1 Studio, aby skorzystać 

z nowych modeli danych. 

 

Uwaga: Każda wersja produktu posiada kilka modeli danych. Całość jest bardzo duża, 
w związku z czym czas pobierania może być stosunkowo długi. Aby zachować 
rozsądny czas pobierania zalecane jest wybranie tylko tych modeli danych, które są 
konieczne. 
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4 KONFIGUROWANIE INTERFEJSU ETHERNET 
 
 
Sposób konfiguracji interfejsu Ethernet jest uzależniony od typu posiadanego interfejsu. 
W przypadku interfejsu DNP3.0 należy skorzystać z pliku konfiguracyjnego DNP, aby ustawić 
interfejs Ethernet. W przeciwnym wypadku, należy skorzystać z narzędzia IED configurator 
dostępnego w oprogramowaniu MiCOM S1 Studio. 
 
Aby uruchomić oprogramowanie MiCOM S1 Studio, należy podłączyć komputer do 
przedniego portu szeregowego. 
 

Uwaga: Dodatkowe informacje dostępne są w rozdziale Komunikacja. 

 
 
 

4.1 Konfigurowanie interfejsu Ethernet do współpracy z protokołem IEC 
61850 
 

1. Otworzyć program MiCOM S1 Studio: 

2. Wybrać Tools > IEC61850 IED Configurator (narzędzia > konfiguracja IED 

IEC61850) 

3. Wybrać Device > Manage IED (urządzenie > zarządzanie urządzeniem IED). 

4. Wybrać Px40 

5. Wprowadź adres urządzenia IED, którym chcesz zarządzać (będzie on przyjmował 

wartość „1” ilekroć urządzenie będzie podłączone za pośrednictwem przedniego 

portu) 

6. Kliknąć Next (dalej). Pojawi się następujący ekran: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7. Wybrać Extract Configuration, Active Bank (wyodrębnij konfiguracje, aktywny bank) 
 
 



MiCOMho P443   5 Konfiguracja 
 

P443/PL  5-21 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Wybrać model. Uwidocznione zostaną dane dotyczące adresu IP: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Aby zmienić wartości adresu, należy wybrać View > Enter Manual Editing Mode 
(widok > wejdź w tryb edycji ręcznej) 

10. Wprowadzić wymaganą konfigurację IP i wybrać zielony przycisk pobierania: 
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4.2 Konfigurowanie interfejsu Ethernet do współpracy z protokołem DNP3.0 
 

1. Otworzyć program MiCOM S1 Studio: 

2. Wybrać plik DNP3.0 urządzenia (który został utworzony przez kreatora DNP3.0) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Ustawić i zapisać wartości, a następnie wysłać plik DNP3.0 do urządzenia 
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5 KONFIGUROWANIE REDUNDANTNEJ KARTY ETHERNET 
 
 
Adres IP jest adresem logicznym przypisanym do urządzeń znajdujących się w sieci 
komputerowej, korzystającej z protokołu internetowego (IP) do komunikacji pomiędzy węzłami. 
Adresy IP przechowywane są w postaci liczb binarnych, lecz reprezentowane są 
z wykorzystaniem dziesiętnej notacji kropkowej, w przypadku której cztery zestawy liczb są 
oddzielone kropkami w następujący sposób: 
 
XXX.XXX.XXX.XXX 
 
Na przykład: 10.86.254.85 
 
Adres IP w sieci jest zazwyczaj powiązany z maską podsieci, która definiuje w której sieci 
urządzenie się znajduje. Maska podsieci przybiera taką samą postać jak adres IP. 
 
Na przykład: 255.255.255.0 
 
Pełne wyjaśnienie adresowania IP oraz maskowania podsieci znajduje się poza zakresem 
niniejszej instrukcji. Dalsze informacje dostępne na życzenie. 
 
Zarówno urządzenie IED jak i redundantna karta ethernetowa (Redundant Ethernet Board - REB) 
mają swoje adresy IP.  Na rysunku 3 przedstawiono urządzenie IED oznaczone jako IP1 oraz 
kartę REB jako IP2. 
 

Uwaga: IP1 oraz IP2 są różne lecz korzystają z tej samej maski podsieci. 

 
 
Adres IP przełącznika musi być skonfigurowany za pośrednictwem sieci. 
 

 
 

Rysunek 3: Konfiguracja adresu IP urządzenia IED oraz karty REB 
 
 
 

5.1 Konfigurowanie adresu IP urządzenia IED 
 
Adres IP urządzenia IED jest konfigurowany za pomocą programu IED Configurator 
wchodzącego w skład oprogramowania S1 Studio. W przypadku protokołu IEC 61850, adres 
IP urządzenia IED jest ustawiany za pomocą oprogramowania IED Configurator. 
W przypadku protokołu DNP3 over Ethernet, adres IP urządzenia IED jest zarządzany 
bezpośrednio za pomocą pliku DNP3. 
Dostępne są 254 adresy, konfigurowane w ostatnim oktecie. Znajdują się one w zakresie od 
01 do 254 w zapisie dziesiętnym, stanowiącym odpowiednik zapisu szesnastkowego od 01 do 
FE lub binarnego od 00000001 do 11111110. 
Podobnie jak we wszystkich sieciach IP, pierwszy i ostatni adres (00 oraz FF) nie powinny być 
używane, gdyż są one zarezerwowane odpowiednio dla adresu sieci oraz adresu 
rozgłoszeniowego. 

Switch manager (SHP lub DHP) 
RSTP Configurator (RSTP) 

Ustawione na stałe 

IED Configurator  
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Uwaga 

 
Należy upewnić się, że w oprogramowaniu IED Configurator 
ustawiony został typ portu „Copper” (miedziany) (nawet jeśli 
używane są redundantne łącza światłowodowe) 

 
 
 
 

 

5.2 Konfigurowanie adresu IP karty 
 
Adres IP karty REB jest konfigurowany zarówno programowo jak i sprzętowo, tak jak 
pokazano na rysunku 3. Dlatego też konfigurację należy przeprowadzić przed podłączeniem 
urządzenia IED do sieci, aby uniknąć konfliktu adresu IP. 
 
Konfigurowanie pierwszych dwóch oktetów adresu IP 
W przypadku korzystania z protokołu SHP lub DHP, pierwsze dwa oktety są konfigurowane 
za pomocą Switch Managera lub przeglądarki SNMP MIB. Urządzenia sieciowe H35 (SHP) 
lub H36 (DHP) są niezbędne w sieci do konfigurowania adresu IP redundantnych kart 
ethernetowych Px40 
za pomocą protokołu SNMP. 
W przypadku używania protokołu RSTP, pierwsze dwa oktety są konfigurowane za pomocą 
narzędzia programowego RSTP Configurator lub przeglądarki SNMP MIB. 
 
Konfigurowanie trzeciego oktetu adresu IP karty 
W trzecim oktecie występuje stała wartość 254 (FE w zapisie szesnastkowym, 11111110 
w zapisie binarnym, niezależnie od protokołu. 
 
Konfigurowanie ostatniego oktetu adresu IP karty 
Ostatni oktet konfigurowany jest za pomocą znajdującego się na karcie REB 8-sekcyjnego 
przełącznika typu DIP adresu karty oznaczonego jako SW2. 
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Rysunek 4: Przełączniki adresu karty REB (SW2) 
 
Szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób uzyskać dostęp do przełączników 
znajdujących się na karcie REB zamieszczono w rozdziale Instalacja. 
 
 

 
Przestroga 

Konfiguracja tego sprzętu powinna być przeprowadzana przed 
zainstalowaniem urządzenia. Jeżeli jest to niemożliwe, musi ona 
zostać przeprowadzona przez upoważnionych instalatorów. 

 
 
 

 

5.3 Konfiguracja protokołu RSTP 
 
W przypadku korzystania z protokołu RSTP, niezbędne będzie oprogramowanie RSTP 
configurator. Jest ono udostępniany przez Alstom Grid na życzenie. 
 
Oprogramowanie RSTP Configurator służy do identyfikacji urządzenia, konfigurowania adresu 
IP, konfigurowania adresu IP serwera SNTP oraz konfigurowania ustawień RSTP. 
 
Instalowanie oprogramowania RSTP Configurator 
 

1. Dwukrotnie kliknąć plik WinPcap_4_0.exe, aby zainstalować sterownik WinPcap. 
 

2. Dwukrotnie kliknąć plik Alstom Grid-RSTP Configurator.msi aby zainstalować 
oprogramowanie RSTP Configurator. 
 

3. Pojawi się okno kreatora konfiguracji. Kliknąć Next (Dalej) i postępować zgodnie 
z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami, aby uruchomić instalację. 
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Uruchamianie programu RSTP Configurator 
 

1. Aby uruchomić oprogramowanie RSTP Configurator, należny wybrać Programs > 
RSTP Configurator > RSTP Configurator (Programy > RSTP Configurator > RSTP 
Configurator). 
 

2. Pojawi się ekran logowania. Aby zalogować się w trybie użytkownika, jako Login 
wprowadzić User, a następnie kliknąć OK bez wprowadzania żadnego hasła. 

 
3. Jeżeli okno logowania nie pojawia się, należy sprawdzić wszystkie połączenia 

sieciowe. 
 

4. Pojawi się główne okno programu RSTP Configurator. W polu rozwijanej listy 
oznaczonej jako Network Board (karta sieciowa) pojawi się adres IP oraz adres MAC 
komputera, na którym oprogramowanie RSTP Configurator jest uruchomione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identyfikacja urządzenia 
 

1. Aby skonfigurować kartę REB, należy przejść do głównego okna, a następnie 
kliknąć przycisk Identify Device (identyfikuj urządzenie). 

2. Karta REB podłączona do komputera zostanie zidentyfikowana a jej parametry 
zostaną przedstawione w następujący sposób. 

 
• Adres urządzenia 
 

• Adres MAC 

• Numer wersji firmware. 

• Adres IP SNTP 

• Data i godzina zegara czasu rzeczywistego, z karty. 
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Uwaga: Ze względu na czas potrzebny do nawiązania połączenia protokołem RSTP, należy 
odczekać 25 sekund od chwili podłączenia komputera do urządzenia IED do momentu 
kliknięcia przycisku Identify Device (identyfikuj urządzenie). 

 
 
Konfiguracja adresu IP 
 

1. Aby zmienić część sieciowego adresu IP, należy przejść do głównego okna oraz 
kliknąć przycisk IP Config. Ukaże się ekran konfiguracji urządzenia.  Konfigurowane 
mogą być pierwsze trzy oktety adresu IP karty. Uwaga: ostatni oktet jest ustawiany 
za pomocą przełączników DIP (SW2) znajdujących się obok złącza taśmy. 

2. Wprowadź wymagany adres IP karty, a następnie kliknij OK. Adres karty sieciowej 
zostanie zaktualizowany oraz wyświetlony w oknie głównym. 

 
Konfiguracja adresu IP serwera SNTP 
 

1. Aby skonfigurować adres IP serwera SNTP, należy przejść do okna głównego, po 
czym kliknąć przycisk SNTP Config. Ukaże się ekran konfiguracji urządzenia. 

2. Wprowadzić wymagany adres MAC oraz adres IP serwera SNPT, a następnie 
kliknąć OK. Zaktualizowany adres IP serwera SNTP pojawi się na ekranie głównym. 

 
Urządzenia 
 

1. Aby wyświetlić adresy MAC zapamiętane przez przełącznik, należny przejść do okna 
głównego i kliknąć przycisk Identify Device (identyfikuj urządzenie). Wówczas 
wyróżniony zostanie adres MAC wybranego urządzenia. 

2. Kliknąć przycisk Equipment (urządzenia). Wyświetlona zostanie lista adresów MAC 
zapamiętanych przez przełącznik wraz z odpowiadającymi im portami. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parametry protokołu RSTP 
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1. Aby wyświetlić lub skonfigurować parametry mostka RSTP, należy przejść do okna 

głównego oraz wybrać urządzenie klikając jego adres. Pojawi się wyróżniony adres 
MAC wybranego urządzenia. 

 
2. Kliknąć przycisk RSTP Config. Pojawi się ekran RSTP Config. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Aby wyświetlić dostępne parametry podłączonej karty, należy kliknąć przycisk Get RSTP 
Parameters (uzyskaj parametry RSTP).
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4. Aby ustawić konfigurowalne parametry, takie jak Bridge Max Age, (maks. czas 
mostu)Bridge Hello Time, (interwał Hello mostu) Bridge Forward Delay (opóźnienie 
przekazywania mostu) oraz Bridge Priority (priorytet mostu) należy zmodyfikować 
wartości parametrów, a następnie kliknąć Set RSTP Parameters (ustaw parametry 
RSTP) w następujący sposób: 

 
Nr S Parametr Wartość 

domyślna 
(sekundy) 

Wartość 
minimalna 
(sekundy) 

Wartość 
maksymalna 

(sekundy) 
1 Bridge Max Age (maks. czas 

mostu)  
20 6 40 

2 Bridge Hello Time (interwał 
Hello mostu)  

2 1 10 

3 Bridge Forward Delay 
(opóźnienie przekazywania 
mostu)  

15 4 30 

4 Bridge Priority (priorytet 
mostu)  

32768 0 61440 

 

Parametry mostu 
 

1. Aby wyświetlić parametry mostu RSTP z karty, należy przejść do okna głównego 
oraz wybrać urządzenie klikając jego adres. Pojawi się okno konfiguracyjne RSTP 
Config oraz domyślna zakładka Bridge Parameters (parametry mostu). 

2. Kliknąć przycisk Get RSTP Parameters (uzyskaj parametry RSTP). Spowoduje to 
wyświetlenie wszystkich paramentów mostu RSTP z karty ethernetowej. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Aby zmodyfikować parametry RSTP, należy wprowadzić odpowiednie wartości, 
a następnie kliknąć Set RSTP Parameters (ustaw parametry RSTP). 

4. Aby przywrócić wartości domyślne, kliknąć Restore Default (przywróć domyślne), 
a następnie Set RSTP Parameters (ustaw parametry RSTP). 

5. Parametry podświetlone na szaro mają status tylko do odczytu i nie mogą być 
zmodyfikowane. 

 
 
Parametry portów 
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Funkcja ta jest użyteczna, jeżeli konieczne jest wyświetlenie parametrów każdego portu. 
 

1. W głównym oknie kliknąć adres wybranego urządzenia, w wyniku  czego ukaże się okno 
RSTP Config. 

2. Wybrać zakładkę Port Parameters (parametry portu), a następnie kliknąć Get 
Parameters (uzyskaj parametry), aby odczytać parametry portów. 

3. Ewentualnie, wybrać numery portów, aby odczytać parametry. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stany portów 
Opcja ta jest używana do sprawdzenia, które z portów karty są włączone, a które wyłączone. 
 

1. W oknie głównym kliknąć adres wybranego urządzenia. Pojawi się okno RSTP 
Config. 

2. Wybrać zakładkę Port States, a następnie kliknąć przycisk Get Port States (pobierz 
informacje o stanie portu). Wyszczególnione zostaną porty karty ethernetowej. 
Zaznaczone pole wyboru oznacza, że są one włączone. 
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6 KONFIGUROWANIE PROTOKOŁÓW DANYCH 
 
 

W zależności od modelu z tylnymi portami szeregowymi używane mogą być różne protokoły. 
Jednakże, tylko jeden protokół danych może być skonfigurowany do używania w danym 
czasie na dowolnym IED. Dostępne opcje komunikacyjne zależą od wybranego protokołu. 
 

 
 

6.1 Konfiguracja protokołu Courier 
 
Aby skonfigurować tylny port do pracy na protokole Courier, należy wprowadzić odpowiednie 
ustawienia na panelu HMI. Z protokołu Courier można korzystać zarówno w przypadku 
połączenia kablem miedzianym jak i światłowodowym. 
 

1. Wybrać kolumnę CONFIGURATION (konfiguracja) i sprawdzić, czy komórka Comms 
settings (ustawienia protokołów komunikacyjnych) jest ustawiona na Visible 
(widoczne). 

2. Wybrać kolumnę COMMUNICATIONS (komunikacja). 
3. Przejść do pierwszej komórki od góry (RP1 protocol). Jest to komórka 

niekonfigurowalna, w której pokazany jest aktualnie wybrany protokół komunikacyjny - 
w tym konkretnym przypadku jest to Courier. 

 

 
 

4. Przejdźmy w dół do kolejnej komórki (RP1 Address). Komórka ta definiuje adres 
urządzenia IED. Do jednego gniazda może być podłączonych do 32 urządzeń IED. 
Dlatego też do każdego IED należy przypisać inny, unikalny adres, tak by komunikaty 
ze sterującej stacji nadrzędnej trafiały tylko do jednego, określonego urządzenia IED. 
Courier do adresowania IED wykorzystuje liczby całkowite w zakresie od 0 do 254. 
Ważnym jest, by nie było dwóch urządzeń IED o tym samym adresie. 

 

 
 

5. Przejść w dół do kolejnej komórki (RP1 InactivTimer). Komórka ta określa czas timera 
bezczynności. Timer bezczynności określa po jakim czasie urządzenie IED nie 
odbierające 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. 

 

 
 

6. Jeżeli przyłączone są opcjonalne złączki światłowodowe, widoczna jest komórka RP1 
PhysicalLink. Komórka ta definiuje typ łącza fizycznego używanego do komunikacji 
(przewód miedziany lub światłowód). 
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7. Przejść w dół do kolejnej komórki (RP1 Card Status). Ta komórka nie jest 
konfigurowalna. Wyświetlany jest w niej status wybranej warstwy fizycznej protokołu 
RP1. 

 
 
1.  

8. Przejdźmy w dół do kolejnej komórki (RP1 Port Config). Komórka ta definiuje typ 
połączenia szeregowego. Wybrać pomiędzy K-Bus lub RS485. 

 

 
 

9. W przypadku wybrania EIA(RS)485, w następnej komórce wybierany jest tryb 
komunikacji. Do wyboru jest IEC 60870 FT1.2 dla typowych modemów 11-bitowych 
lub 10 bitowych, bez bitu parzystości. W przypadku wybrania komunikacji K-Bus 
komórka ta nie pojawi się. 

 

 
 

10. W przypadku wybrania EIA(RS)485, kolejna komórka poniżej definiuje prędkość 
transmisji. Możliwe są trzy prędkości transmisji: 9600, 19200 oraz 38400. W 
przypadku wybrania komunikacji K-Bus komórka ta w ogóle się nie pojawi, gdyż 
prędkość transmisji jest tu ustawiona na stałe na 64 kbps. 

 

 
 
 

Uwaga: Ustawienia rejestratora zabezpieczeń i zakłóceń zmienione za pomocą edytora on-line, 
jak np. PAS&T wymagają zatwierdzenia. Aby to zrobić należy wybrać komórkę „Save 
changes” (zapisz zmiany) z kolumny Configuration (konfiguracja). Edytory off-line, jak np 
MiCOM S1 Studio nie wymagają tej operacji do tego, by wprowadzone zmiany zostały 
uwzględnione. 

 
 
 

6.2 Konfiguracja protokołu DNP3.0 
 
Aby skonfigurować tylny port do pracy na protokole DNP3.0, należy wprowadzić odpowiednie 
ustawienia na panelu HMI. Z protokołu DNP3.0 można korzystać zarówno w przypadku 
połączenia kablem miedzianym jak i światłowodowym. 
 

1. Wybrać kolumnę CONFIGURATION (konfiguracja) i sprawdzić, czy komórka 
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Comms settings (ustawienia protokołów komunikacyjnych) jest ustawiona na 
Visible (widoczne). 

2. Wybrać kolumnę COMMUNICATIONS (komunikacja). 
3. Przejść do pierwszej komórki od góry (protokół RP1). Jest to komórka 

niekonfigurowalna, 
w której pokazany jest aktualnie wybrany protokół komunikacyjny - w tym 
konkretnym przypadku jest to DP3.0. 

 

 
 

4. Przejdźmy w dół do kolejnej komórki (RP1 Address). Komórka ta definiuje adres 
DNP3.0 urządzenia IED. Do jednego gniazda może być podłączonych do 32 
urządzeń IED, dlatego też istotne jest, by każde urządzenie IED miało swój unikalny 
adres, tak by komunikaty ze sterującej stacji nadrzędnej trafiały tylko do jednego, 
określonego urządzenia IED. DNP3.0 do adresowania IED wykorzystuje liczby 
całkowite w zakresie od 1 do 65519. Ważnym jest, by nie było dwóch urządzeń IED 
o tym samym adresie. 

 

 
 

5. Przejść w dół do kolejnej komórki (RP1 Baud Rate). Komórka ta definiuje prędkość 
zastosowanej transmisji. Urządzenie IED 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 IED jest taka 
sama jak ta ustawiona na stacji nadrzędnej. 

 

 
 

6. Przejść w dół do kolejnej komórki (RP1 Parity). Komórka ta określa format 
parzystości zastosowany w ramkach danych. Parzystość może być ustawiona na 
None (żadna), Odd (parzystość nieparzysta) lub Even (parzystość parzysta). Należy 
upewnić się, że format parzystości ustawiony na IED jest taki sam jak ten ustawiony 
na stacji nadrzędnej. 

 

 
 

7. Jeżeli przyłączone są opcjonalne złączki światłowodowe, widoczna jest komórka 
RP1 PhysicalLink. Komórka ta definiuje typ łącza fizycznego używanego do 
komunikacji (przewód miedziany lub światłowód). 

 

 
 

8. Przejść w dół do kolejnej komórki (RP1 Time Sync). Komorka ta odpowiada za 
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prośbę o synchronizację czasu wysyłaną przez urządzenie IED do stacji nadrzędnej. 
Może być ona ustawiona na enabled (włączoną) lub disabled (wyłączoną). Gdy 
włączona pozwala na synchronizację czasu z nadrzędnym urządzeniem po 
protokole DNP3.0. 

 

 
 
 
 

6.3 Konfiguracja protokołu IEC 60870-5-103 
 
Aby skonfigurować tylny port do pracy na protokole IEC 60870-5-103, należy wprowadzić 
odpowiednie ustawienia na panelu HMI. Z protokołu IEC 60870-5-103 można korzystać 
zarówno w przypadku połączenia kablem miedzianym jak i światłowodowym. 
 
Urządzenie pełni w systemie rolę urządzenia podrzędnego (slave), które odpowiada na 
polecenia przesyłane ze stacji nadrzędnej (master). 
 

1. Wybrać kolumnę CONFIGURATION (konfiguracja) i sprawdzić, czy komórka Comms 
settings (ustawienia protokołów komunikacyjnych) jest ustawiona na Visible 
(widoczne). 

2. Wybrać kolumnę COMMUNICATIONS (komunikacja). 
3. Przejść do pierwszej komórki od góry (protokół RP1). Jest to komórka 

niekonfigurowalna, 
w której pokazany jest aktualnie wybrany protokół komunikacyjny - w tym konkretnym 
przypadku jest to IEC 60870-5-103. 

 

 
 

4. Przejdźmy w dół do kolejnej komórki (RP1 Address). Komórka ta definiuje adres IEC 
60870-5-103 urządzenia IED. Do jednego gniazda może być podłączonych do 32 
urządzeń IED. Dlatego też 
do każdego IED należy przypisać inny, unikalny adres, tak by komunikaty ze 
sterującej stacji nadrzędnej trafiały tylko do jednego, określonego urządzenia IED. IEC 
60870-5-103 do adresowania IED wykorzystuje liczby całkowite w zakresie od 0 do 
254. Ważnym jest, by nie było dwóch komunikujących się protokole IEC 60870 5 103 
urządzeń IED o tym samym adresie. Adres IEC 60870-5103 używany jest przez stację 
nadrzędną do komunikowania się z IED. 

 

 
 

5. Przejść w dół do kolejnej komórki (RP1 Baud Rate). Komórka ta definiuje prędkość 
zastosowanej transmisji. Na urządzeniu IED można ustawić dwie prędkości transmisji: 
900 bits/s oraz 19200 bits/s. Należy upewnić się, że prędkość transmisji ustawiona na 
IED jest taka sama jak ta ustawiona na stacji nadrzędnej. 
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6. Przejść w dół do kolejnej komórki (RP1 Meas. period). Kolejna komórka od góry 
definiuje okres pomiędzy kolejnymi pomiarami IEC 60870-5-103. Protokół IEC 60870-
5-103 umożliwia, by urządzenie IED przesyłało pomiary w określonych odstępach 
czasu. Interwał pomiędzy pomiarami jest definiowany w tej komórce i może być 
ustawiony w zakresie od 1 do 60 sekund. 

 

 
 

7. Jeżeli przyłączone są opcjonalne złączki światłowodowe, widoczna jest komórka RP1 
PhysicalLink. Komórka ta definiuje typ łącza fizycznego używanego do komunikacji 
(przewód miedziany lub światłowód). 

 

 
 

8. Kolejna komórka może zostać wykorzystana do blokowania monitorowania lub 
komend. 

 

 
9. Z tą komórką powiązane są trzy parametry: 

 
Ustawienie: Opis: 

Wyłączony  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 urządzenie zwraca komunikat „Termination of general 
interrogation” (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 
urządzenie zwraca komunikat „negative acknowledgement of command” (nieudane 
zatwierdzenie komendy do wykonania) do stacji nadrzędnej.  
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6.4 Konfiguracja protokołu IEC 61850 
 
Jedynymi zmianami w konfiguracji protokołu IEC 61850, które można wykonać z panelu HMI 
są włączenie lub wyłączenie komunikacji GOOSE. 

 
 
 

6.5 Konfiguracja protokołu DNP3.0 za pośrednictwem oprogramowania 
MiCOM S1 Studio 
 
W ramach dostarczanego oprogramowania konfiguracyjnego MiCOM S1 Studio dostępny jest 
pakiet programowy służący do konfiguracji odpowiedzi urządzenia komunikującego się po 
protokole DNP3.0. Dane konfiguracyjne są kopiowane z urządzenia na komputer w formie 
danych skompresowanych 
i następnie, po zmodyfikowaniu, przesyłane w drugą stronę w podobny sposób. Nowa 
konfiguracja DNP3.0 jest uwzględniana po zakończeniu pobierania. Aby w dowolnym czasie 
przywrócić domyślną konfigurację, należy z kolumny CONFIGURATION (konfiguracja), 
wybrać komórkę Restore Defaults (przywróć ustawienia domyślne) i następnie opcję „All 
Settings” (wszystkie ustawienia). 
 
W MiCOM S1 Studio, dane DNP3.0 umieszczane są w trzech głównych folderach, jeden 
folder na konfigurację punktu, jeden na skalowanie liczb całkowitych i jeden dla opcji 
domyślnej (format danych). Konfiguracja punktu obejmuje również konfigurację zrzutów 
ekranowych dla wejść binarnych, wyjść binarnych, liczników oraz wejść analogowych. 

 
 
 

6.6 Konfiguracja protokołu IEC 61850 
 

Nie można skonfigurować urządzenia do pracy na IEC 61850 za pośrednictwem panelu HMI, 
w jaki jest to urządzenie wyposażone. W tym celu należy skorzystać z IED Configuratora. 
IEC 61850 umożliwia konfigurację urządzeń IED bezpośrednio z pliku konfiguracyjnego. 
Możliwości konfiguracji systemu urządzenia IED są określone w pliku IED Capability 
Description (ICD), dostarczanym wraz z produktem. Przy pomocy plików ICD dedykowanych 
instalowanemu produktowi można projektować, konfigurować a nawet testować (przy pomocy 
narzędzi symulacyjnych) całe układy zabezpieczeń podstacji zanim poszczególne produktu 
zostaną w ogóle w tej podstacji zainstalowane. 
W celu ułatwienia tego procesu, oprogramowanie MiCOM S1 Studio oferuje narzędzie 
nazwane IED Configuratorem, które umożliwia zaimportowanie i przesłanie do urządzenia IED 
wstępnie skonfigurowanego pliku konfiguracyjnego IEC 61850. Równie dobrze można ręcznie 
stworzyć pliki konfiguracyjne dla urządzeń IED MiCOM w oparciu o oryginalny plik ICD. 
 
Pozostałe właściwości to: 
 

• wyodrębnianie danych konfiguracyjnych do podglądu lub edycji, 

• złożona sekwencja weryfikacji danych konfiguracyjnych przed wysłaniem ich do IED. 

 

Uwaga: Aby ułatwić zadanie użytkownikowi, niektóre dane konfiguracyjne są dostępne 
w kolumnie IED CONFIGURATOR, pozwalającej na dostęp do podstawowych danych 
konfiguracyjnych bez możliwości ich edycji. 
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6.6.1 Banki konfiguracji IEC 61850 
 
W celu ułatwienia zarządzania wersjami oraz zminimalizowania czasów przestoju podczas 
aktualizacji lub konserwacji systemu, urządzenia IED MiCOM wykorzystują mechanizm wielu 
banków konfiguracji. Te banki konfiguracji dzielone są na dwie kategorie: 
 

• bank konfiguracji aktywnej, 

• bank konfiguracji nieaktywnej. 

 
Wszystkie nowe konfiguracje wysyłane do urządzenia IED są automatycznie zapisywane 
w banku konfiguracji nieaktywnej, tak więc nie wpływają one natychmiastowo na aktualną 
konfigurację. 
 
Po zakończeniu aktualizacji bądź konserwacji, za pomocą narzędzia IED Configurator można 
wysłać komendę, która zezwoli na aktywację nowej konfiguracji przechowywanej w banku 
konfiguracji nieaktywnej. Dokonuje się tego poprzez przełączanie pomiędzy bankami 
konfiguracji aktywnej i nieaktywnej. Banki konfiguracji mogą być również przełączane 
z poziomu kolumny IED CONFIGURATOR panelu HMI. 
 
W kolumnie IED CONFIGURATOR panelu HMI można również znaleźć nazwę SCL jak 
również atrybuty wersji dla dwóch banków konfiguracji. 
 
 
 

6.6.2 Komunikacja sieciowa IEC 61850 
 
Konfiguracja parametrów IP oraz parametrów synchronizacji czasu SNTP wykonywane są za 
pomocą narzędzia IED Configurator. Jeżeli te parametry nie są dostępne z pliku SCL, należy 
je skonfigurować ręcznie. 
 
Ponieważ adresowanie po IP będzie kompletnie rozdzielone i niezależne od jakiejkolwiek sieci 
publicznej, to do obowiązków administratora sieci danej firmy będzie należało opracowanie 
strategii nadawania adresów IP. Każdy taki adres IP musi być unikalny w danej sieci. Dotyczy 
to wszystkich urządzeń włączonych w daną sieć. Takie same adresy IP wejdą ze sobą w 
konflikt i dlatego takie sytuacje muszą być unikane. Urządzenie IED będzie sprawdzało czy 
taki konflikt nie istnieje za każdą zmianą konfiguracji IP i za każdym uruchomieniem. W razie 
wykrycia konfliktu IP wygenerowany zostanie alarm. 
 
Urządzenie IED można skonfigurować tak (w ustawieniach bramy), by odbierało dane 
z innych sieci. W przypadku większej liczby sieci, adresy IP muszą być unikalne dla 
wszystkich tych sieci razem. 
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1 STRESZCZENIE ROZDZIAŁU 
 
 

Przedstawiany produkt jest inteligentnym urządzeniem elektronicznym (IED), które musi 
zostać skonfigurowane do działania w układzie i zastosowaniu, przy użyciu odpowiednich 
nastaw. IED jest dostarczane w stanie wstępnej konfiguracji, z fabrycznymi (domyślnymi) 
dostawami, lecz należy dokonać ustawienia parametrów stosownie do danego 
zastosowania. IED zapewnia również dokonywanie pomiarów parametrów układu, które nie 
są nastawialne. 
 
Niniejszy rozdział zawiera tabele i opisy wszystkich nastaw urządzenia i parametrów 
pomiarowych. Rozdział ten składa się z następujących podrozdziałów:  

 
1 Streszczenie rozdziału 

 
2 Opis nastaw 

2.1 Kategorie nastaw  
2.2 Struktura menu  
2.3 Racjonalizacja konfiguracji jednostki  
 

3 Nastawy sterowania i wspierania 
3.1 Nastawy i przegląd danych układu  
3.2 Przegląd zapisów zdarzeń i zakłóceń  
3.3 Pomiary 1 
3.4 Pomiary 2 
3.5 Pomiary 4 
3.6 Monitorowanie stanu wyłącznika  
3.7 Kontrola wyłącznika  
3.8 Data i czas  
3.9 Konfiguracja  
3.10 Przekładnie przekładników prądowych i napięciowych  
3.11 Kontrola zapisów  
3.12 Nastawy rejestratora zakłóceń (oscyloskop) 
3.13 Nastawianie pomiarów  
3.14 Nastawy komunikacji  
3.15 Testy przy uruchamianiu  
3.16 Nastawianie monitorowania stanu wyłącznika  
3.17 Konfiguracja wejścia optycznego  
3.18 Wejścia sterowania  
3.19 Konfiguracja wejść sterowania  
3.20 Komunikacja szeregowa InterMiCOM  
3.21 Konfiguracja szeregowa InterMiCOM 
3.22 Klawisze funkcyjne  
3.23 Konfiguracja IEC 61850  
3.24 Telezabezpieczenia światłowodowe  
3.25 Konfiguracja systemu bezpieczeństwa  
3.26 Etykiety wejść sterowania  
3.27 Dane PSL  
3.28 Dane krzywych użytkownika  
 

4 Nastawy zabezpieczeń GROUP 
4.1 Parametry linii  
4.2 Nastawiane odległości  
4.3 Elementy odległościowe  
4.4 Logika układu (układ podstawowy i wspomagany)  
4.5 Zabezpieczenie nadprądowe fazowe  
4.6 Nadmierny prąd przeciwnej kolejności faz  
4.7 Uszkodzony przewód  
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4.8 Doziemienie  
4.9 Wspomagane DEF  
4.10 Czuły przekaźnik ziemnozwarciowy  
4.11 Przeciążenie termiczne  
4.12 Blokowanie kołysań mocy  
4.13 Zabezpieczenie napięciowe  
4.14 Zabezpieczenie częstotliwościowe  
4.15 Niezależny stopień zmian zabezpieczenia częstotliwościowego  
4.16 Nie działanie wyłącznika i funkcja wykrywania nieczynnego bieguna  
4.17 Nadzór  
4.18 Sprawdzanie układu (Funkcja sprawdzania układu)  
4.19 Funkcja SPZ  
4.20 Etykiety wejść  
4.21 Etykiety wyjść  
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2 OPIS NASTAW 

 
 
 

2.1 Kategorie nastaw 
 

Ze względu na rozbudowaną funkcjonalność urządzenia zawiera ono dużą ilość nastaw, 
których można dokonywać przy pomocy przycisków i wyświetlacza LCD na panelu frontowym 
urządzenia lub za pomocą dostarczonego oprogramowania, do którego dostęp uzyskuje się 
przez podłączenie komputera. Nastawy te są zorganizowane w hierarchicznym menu.  
Istnieją dwie kategorie nastaw przeznaczonych dla użytkownika: 
 
• Nastawy sterowania i wspierania.  

• Nastawy zabezpieczeń.  

 
 
 

2.2 Struktura menu 
 
Nastawy, rozkazy, zapisy i pomiary są przechowywane wewnątrz urządzenia, w nieulotnej 
pamięci, w lokalnej bazie danych. Przy korzystaniu z interfejsu człowiek-maszyna (HMI) 
wygodnie jest pokazać system nawigacji w menu w postaci tabeli. Każda pozycja w menu 
tworzy komórkę, do której dostęp uzyskuje się przez wpisanie adresu kolumny i wiersza. 
Każdej kolumnie i wierszowi przypisano dwucyfrowy numer szesnastkowy, dający unikalny 
czterocyfrowy adres komórki dla każdej komórki w bazie danych. Każdej grupie menu 
głównego przydzielono kolumny a poszczególnym pozycjom w grupach wiersze, co oznacza, 
że dana pozycja w danej grupie jest komórką. 
 
Każda kolumna zawiera wszystkie związane z nią pozycje, na przykład, wszystkie nastawy 
rejestratora zakłóceń i zapisy znajdują się w tej samej kolumnie. 
 
Istnieją trzy typy komórek: 
 
• Nastawienia: przeznaczone dla parametrów, dla których można nastawiać różne 

wartości.  

• Rozkazy: przeznaczone dla rozkazów, które mają zostać wykonane.  

• Dane: przeznaczone dla pomiarów i zapisów do przeglądania, nie można nastawiać ich 

wartości.  

 

Uwaga: Czasem termin "Nastawy" jest wykorzystywany ogólnie dla wszystkich trzech 
typów. 

 
 

Tabela 1 pokazuje przykłady struktury menu.  
 

SYSTEM DATA (Col 
00) VIEW RECORDS (Col 01) MEASUREMENTS 1 

(Col 02) … 

Language (Row 01) "Select Event [0...n]" (Row 01) IA Magnitude (Row 01) … 
Password (Row 02) Menu Cell Ref (Row 02) IA Phase Angle (Row 02) … 
Sys Fn Links Row 03) Time & Date (Row 03) IB Magnitude (Row 03) … 
… … … … 

 

Tabela 1: Struktura menu.  
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Bardziej wygodne jest określanie wszystkich nastaw w pojedynczej kolumnie, określając 
kompletny adres Courier dla każdej nastawy. Powyższa tabela może więc zostać 
przedstawiona w następujący sposób: 
 

Setting Column Row Description 
SYSTEM DATA 00 00 First Column definition 

Language (Row 01) 00 01 First setting within first column 
Password (Row 02) 00 02 Second setting within first column 
Sys Fn Links Row 03) 00 03 Third setting within first column 
… … …  
VIEW RECORDS 01 00 Second Column definition 

Select Event [0...n] 01 01 First setting within second column 
Menu Cell Ref 01 02 Second setting within second column 
Time & Date 01 03 Third setting within second column 
… … …  
MEASUREMENTS 1 02 00 Third Column definition 

IA Magnitude 02 01 First setting within third column 
IA Phase Angle 02 02 Second setting within third column 
IB Magnitude 02 03 Third setting within third column 
… … …  

 

Tabela 2: Przykład tabeli nastaw.  
 
Nagłówki pierwszych trzech kolumn są wspólne dla całej serii Px40. Jednak wiersze każdym 
nagłówku kolumny mogą się różnić zależnie od typu produktu. Wiele spośród tych nagłówków 
jest takich samych dla wszystkich produktów w obrębie serii Px40. Nie ma jednak gwarancji, 
że adresy będą takie same dla danego nagłówka kolumny. Tak więc zawsze należy 
powoływać się na dokumentację produktu, nie tworzyć żadnych założeń.  
 
 
 

2.3 Racjonalizacja konfiguracji jednostki 
 

Opisywana jednostka jest urządzeniem wielofunkcyjnym wspierającym liczne zabezpieczenia, 
systemy sterowania i komunikacji. Dla uproszczenia nastawiania jednostki istnieje kolumna 
nastaw CONFIGURATION, która może zostać użyta do uaktywnienia lub wyłączenia wielu 
funkcji jednostki. Nastawy powiązane z jakąkolwiek wyłączoną funkcją nie będą pojawiać się 
w menu. W celu wyłączenia wybranej funkcji należy zmienić odpowiednią komórkę w kolumnie 
z "Enabled" na "Disabled".  
Kolumna  CONFIGURATION steruje wyborem jednej z czterech grup nastaw zabezpieczeń 
jako aktywnej poprzez ustawienie komórki "Active Settings". Grupa nastawy zabezpieczeń 
również może zostać wyłączona w kolumnie konfiguracji, zakładając że nie jest obecna w 
grupie aktywnej. Podobnie, grupa wyłączona nie może zostać ustawiona jako grupa aktywna.  
Możliwe jest kopiowanie zawartości jednej z grup nastawiania do innej grupy. W tym celu 
należy wybrać komórkę "Copy from" dla grupy, która ma być kopiowana a "Copy to" dla 
grupy do której zawartość ma zostać skopiowana. Kopiowane nastawy są początkowo 
umieszczane w tymczasowym "Notesie" i mogą być używane dopiero po potwierdzeniu.  
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3 NASTAWY STEROWANIA I WSPIERANIA 

 
 

Nastawy te są wykorzystywane do sterowania i wspierania parametrów, które nie wymagają 
zmian przy zmianach warunków układu. Nastawy te są częścią menu głównego i są 
stosowane do zmiany globalnej konfiguracji. Ta kategoria nastaw zawiera następujące 
kolumny Courier.  
 

Column Header Column No. 
SYSTEM DATA 00 
VIEW RECORDS 01 
MEASUREMENTS 1 02 
MEASUREMENTS 2 03 

MEASUREMENTS 4 05 
CB CONDITION 06 
CB CONTROL 07 
DATE AND TIME 08 

CONFIGURATION 09 
CT AND VT RATIOS 0A 
RECORD CONTROL 0B 
DISTURB RECORDER 0c 

MEASURE'T SETUP 0D 
COMMUNICATIONS 0E 
COMMISSION TESTS 0F 
CB MONITOR SETUP 10 

OPTO CONFIG 11 
CONTROL INPUTS 12 
CTRL I/P CONFIG 13 
INTERMICOM COMMS 15 

INTERMICOM CONF 16 
FUNCTION KEYS 17 
IED CONFIGURATOR 19 
PROT COMMS/ IM64 20 

SECURITY CONFIG 25 
CTRL I/P LABELS 29 
PSL DATA B7 
USER CURVES DATA B8 

 

Tabela 3: Kolumny nastaw sterowania i wspierania.  
 

 
 

3.1 Nastawy i przegląd danych układu 
 
Kolumna SYSTEM DATA pokazuje ogólne nastawy systemu i informacje o statusie.  
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MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 
Description 

SYSTEM DATA 0 0 0  
This column contains general system settings 

 
MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 

Description 
 
Language 

 
0 

 
1 

 
English 

0 = English, 1 = Francais, 2 = 
Deutsch, 3 = Espanol OR 
0 = English, 1 = Francais, 2 = 
Deutsch, 3 = Russian OR 
0 = English, 1 = Francais, 2 = 
Chinese 

Sets the required language to be used by the device 
Password 0 2 0 ASCII 33 to 122 
Plain text password entry cell 

 
 
Sys Fn Links 

 
 
0 

 
 
3 

 
 
0 

Bit 0 = Trip led self reset (1 = 
enable self reset), Bit 1 = Not 
Used, Bit 2 = Not Used, Bit 3 = 
Not Used, Bit 4 = Not Used, Bit 5 
= Not Used, Bit 6 = Not Used or 
Bit 7 = Not Used 

Setting to allow the fixed function trip LED to be self resetting (set to 1 to extinguish the LED after a period of healthy restoration of load 
current). 
Description 0 4 MiCOMho P443 32 to 163 step 1 
Editable 16 character description of the unit 
Plant Reference 0 5 MiCOM 32 to 163 step 1 
Editable 16 character plant description 
Model Number 0 6 Model Number <Model number> 
Displays the model number 
Serial Number 0 8 Serial Number <Serial number> 
Displays the serial number 
Frequency 0 9 50 50 to 60 step 10 
Sets the nominal system frequency 
Comms Level 0 0A 1 <conformance level displayed> 
Displays the conformance of the IED to the Courier Level 2 comms. 
Relay Address 0 0B 255 0 to 255 step 1 
Sets the first rear port IED address. 
Plant Status 0 0C 0 16-bit binary flag 
Displays the circuit breaker plant status. 
Control Status 0 0D 0 Not used 
Not used 
Active Group 0 0E 1 1 to 4 step 1 
Displays the active settings group 
CB Trip/Close 0 10 No Operation 0 = No Operation, 1 = Trip, 2 = 

Close 
Supports trip and close commands if enabled in the Circuit Breaker Control menu. Visible to LCD+Front Port 
CB Trip/Close 0 10 No Operation 0 = No Operation, 1 = Trip, 2 = 

Close 
Supports trip and close commands if enabled in the Circuit Breaker Control menu. Visible to Rear Port 
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Software Ref. 1 0 11 0 <Software Ref. 1> 
Displays the IED software version including protocol and IED model. 
Software Ref. 2 0 12 0 <Software Ref. 2> 
Displays the software version of the Ethernet card 
Opto I/P Status 0 20 0 32-bit binary flag: 0 = energized, 1 = de-

energized 
Displays the status of all available opto inputs fitted. 

Relay O/P Status 0 21 0 32-bit binary flag: 0 = operated state 1 = 
non-operated state 

Displays the status of all available output relays fitted. 
 

MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 
Description 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alarm Status 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 

0=Setting Group via opto invalid, 1=Test 
Mode Enabled, 
2=Static Test Mode, 3=Loop Back Test 
Enabled, 4=IM64 Test Enabled, 5=VTS 
Indication, 
6=CTS Alarm, 7=CT2S Alarm, 
8=Remote CTS Alarm, 9=Power Swing, 
10=BF Block AR, 11=CB Monitor Alarm, 
12=CB Lockout Alarm , 13=CB Status 
Alarm, 14=CB Failed to Trip, 15=CB 
Failed to Close, 16=Control CB 
Unhealthy, 17=Control No Checksync, 
18=Autoclose Lockout/RLY BAR, 
19=No Healthy (AR), 
20=No Check Sync / AR Fail, 
21=System Split Alarm, 22=GPS Alarm, 
23=Signaling failure alarm, 
24=Signaling Propagation Delay Alarm, 
25=Differential protection failure alarm, 
26=IM64 Scheme Fail alarm, 
27=IEEE C37.94 Communications 
Alarms, 28=Diff Protection inhibited, 
29=Aid1 Channel Out, 30=Aid2 Channel 
Out, 31=Frequency out of range 

Displays the status of the first 32 alarms as a binary string. Includes fixed and user settable alarms. Data type G96 
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MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 

Description 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alarm Status (Copy of 0022) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 

0=Setting Group via opto invalid, 1=Test Mode 
Enabled, 
2=Static Test Mode, 3=Loop Back Test Enabled, 
4=IM64 Test Enabled, 5=VTS Indication, 
6=CTS Alarm, 7=CT2S Alarm, 8=Remote CTS 
Alarm, 9=Power Swing, 10=BF Block AR, 11=CB 
Monitor Alarm, 
12=CB Lockout Alarm , 13=CB Status Alarm, 14=CB 
Failed to Trip, 15=CB Failed to Close, 16=Control CB 
Unhealthy, 17=Control No Checksync, 
18=Autoclose Lockout/RLY BAR, 19=No Healthy 
(AR), 
20=No Check Sync / AR Fail, 21=System Split Alarm, 
22=GPS Alarm, 23=Signaling failure alarm, 
24=Signaling Propagation Delay Alarm, 
25=Differential protection failure alarm, 26=IM64 
Scheme Fail alarm, 
27=IEEE C37.94 Communications Alarms, 28=Diff 
Protection inhibited, 
29=Aid1 Channel Out, 30=Aid2 Channel Out, 
31=Frequency out of range 

32 bit field gives status of first 32 alarms. Includes fixed and user settable alarms. 
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MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 

Description 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alarm Status 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
51 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 

0=BF Block AR 2, 1=CB2 Monitor Alarm, 2=CB2 
Lockout Alarm, 3=CB2 Status Alarm, 4=CB2 
Failed to Trip, 5=CB2 Failed to Close, 
6=Control CB2 Unhealthy, 7=Control No 
Checksync, 8=Autoclose Lockout/RLY BAR, 
9=No Healthy (AR), 
10=No Check Sync / AR Fail, 11=Invalid AR 
Mode, 12=Incompatible relays, 13=In Valid 
Message Format, 14=Copro Main Prot. Fail, 
15=Configuration Error, 16=Re-Configuration 
Error, 
17=C Diff Protection Comms Mode, 18=Max 
Prop Delay Alarm, 19=Unused, 
20=Unused, 21=Unused, 22=Unused, 
23=Unused, 
24=SR User Alarm 1, 25=SR User Alarm 2, 
26=SR User Alarm 3, 27=SR User Alarm 4, 
28=MR User Alarm 5, 29=MR User Alarm 6, 
30=MR User Alarm 7, 31=MR User Alarm 8 

Displays the status of the next 32 alarms as a binary string. Data type G128 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alarm Status 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
52 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 

0=Battery Fail, 1=Field Volt Fail, 2=Rear Comm 2 
Fail, 
3=GOOSE IED Absent, 
4=NIC Not Fitted, 5=NIC No Response, 6=NIC 
Fatal Error, 7=NIC Soft. Reload, 8=Bad TCP/IP 
Cfg., 9=Bad OSI Config., 10=NIC Link Fail, 
11=NIC SW Mis-Match, 12=IP Addr Conflict, 
13=IM Loopback, 14=IM Message Fail, 15=IM 
Data CD Fail, 16=IM Channel Fail, 17=Backup 
Setting, 18=Unused, 19=Backup Curve, 
20 to 31= Unused 

Displays the status of the next 32 alarms as a binary string. Data type G228 
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MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 

Description 

Access Level 0 D0 0 0 = Read Some, 1 = Read All, 2 = Read All + 
Write Some, 3 = Read All + Write All 

Displays the current access level. 
Level 0 - No password required - Read access to Security features, Model Number, Serial Number, S/W version, Description, Plant reference, 
Security code (UI Only), Encryption key (UI Only), User Banner and security related cells (BF12 - BF14). 
Level 1 - Password 1, 2 or 3 required - Read access to all data and settings. Write access to Primary/Secondary selector, Level 1 password 
setting, Password reset cell and log extraction cells (record selector) 
Level 2 - Password 2 or 3 required - Read access to all data and settings. Write access to Reset demands and counters and Level 2 password 
setting. Level 3 - Password 3 required - Read access to all data and settings. Write access to All settings including Level 3 password setting, 
PSL, IED Config, Security settings (port disabling etc) 

Password Level 1 0 D2 0 ASCII 33 to 122 
Allows user to change password level 1. (8 characters) 
Password Level 2 0 D3 AAAA ASCII 33 to 122 
Allows user to change password level 2. (8 characters) 
Password Level 3 0 D4 AAAA ASCII 33 to 122 
Allows user to change password level 3. (8 characters) 
Security Feature 0 DF 1 1 
Displays the level of cyber security implemented, 1 = phase 1. 
Password 0 E1 0 ASCII 33 to 122 
Encrypted password entry cell. Not visible via UI 
Password Level 1 0 E2 0 ASCII 33 to 122 
Allows user to change Encrypted password level 1. (8 characters) Not visible via UI 
Password Level 2 0 E3 0 ASCII 33 to 122 
Allows user to change Encrypted password level 2. (8 characters) Not visible via UI 

Password Level 3 0 E4 0 ASCII 33 to 122 
Allows user to change Encrypted password level 3. (8 characters) Not visible via UI 

 

Tabela 4: Kolumna SYSTEM DATA.  
 
 
 

3.2 Przegląd zapisów zdarzeń i zakłóceń 
 
Urządzenie zapisuje i oznacza czasowo zdarzenia (1024) i przechowuje je w pamięci zasilanej 
z akumulatora. Pozwala to ustalić kolejność zdarzeń, które zaszły w pewnych warunkach 
zasilania, przy przełączeniach, itp. Po zajęciu całej pojemności pamięci najstarsze zdarzenie 
jest automatycznie nadpisywane przez nowe.  
Kolumna VIEW RECORDS wyświetla te zdarzenia, zakłócenia i czynności konserwacyjne. 
Większość pozycji w tej kolumnie ma charakter informacyjny i nie może być nastawiana, mimo 
że istnieją nastawienia pozwalające na wybranie zapisanych rekordów.  
 

MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 
Description 

VIEW RECORDS 1 0 0  
This column contains record configuration 
Select Event [0...n] 1 1 0 0 to 1023 step 1 

This selects the required event record. A value of 0 corresponds to the latest event and so on. 
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MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 
Description 

Menu Cell Ref 1 2 (From Record)  
Indicates the type of event 
Time & Date 1 3 (From Record)  
Time & Date Stamp for the event given by the internal Real Time Clock. 
Event Text 1 4 0  
Up to 32 Character description of the Event (refer to following sections). 
Event Value 1 5 0  
Up to 32 Bit Binary Flag or integer representative of the Event (refer to following sections). 
Select Fault [0...n] 1 6 0 0 to 14 step 1 

Setting range from 0 to 14. This selects the required fault record from the possible 15 that may be stored. A value of 0 corresponds to the latest 
fault and so on. 

 
Faulted Phase 

 
1 

 
7 

 
0 

0x0001 = Start A, 0x0002 = Start B, 0x0004 = 
Start C, 0x0008 = Start N, 0x0010 = Trip A, 
0x0020 = Trip B, 0x0040 = Trip C, 0x0080 = 
Trip N 

Displays the faulted phase. Started phases + tripped phases 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Start Elements 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 

0x0000,0x0001=General Start, 
0x0000,0x0002=Start I Diff, 
0x0000,0x0004=Start Z1, 
0x0000,0x0008=Start Z2, 
0x0000,0x0010=Start Z3, 
0x0000,0x0020=Start ZP, 
0x0000,0x0040=Start Z4, 
0x0000,0x0080=Start I>1, 
0x0000,0x0100=Start I>2, 
0x0000,0x0200=Start I>3, 
0x0000,0x0400=Start I>4, 
0x0000,0x0800=Start IN1>1, 
0x0000,0x1000=Start IN1>2, 
0x0000,0x2000=Start IN1>3, 
0x0000,0x4000=Start IN1>4, 
0x0000,0x8000=Start ISEF>1, 
0x0001,0x0000=Start ISEF>2, 
0x0002,0x0000=Start ISEF>3, 
0x0004,0x0000=Start ISEF>4, 
0x0008,0x0000=Thermal Alarm, 
0x0010,0x0000=Start NVD 1, 
0x0020,0x0000=Start NVD 2, 
0x0040,0x0000=Start I2>1, 
0x0080,0x0000=Start I2>2, 
0x0100,0x0000=Start I2>3, 
0x0200,0x0000=Start I2>4, 
0x0400,0x0000=Start F<1, 
0x0800,0x0000=Start F<2, 
0x1000,0x0000=Start F<3, 
0x2000,0x0000=Start F<4, 
0x4000,0x0000=Start F>1, 
0x8000,0x0000=Start F>2 

Displays the status of the first 32 start signals. 
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MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 
Description 

 

 
 
 
 
 
 
 
Start Elements 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
1 

 

 
 
 
 
 
 
 
9 

 

 
 
 
 
 
 
 
0 

0x0000,0x0001=Start V<1, 
0x0000,0x0002=Start V<2, 
0x0000,0x0004=Start V<A, 
0x0000,0x0008=Start V<B, 
0x0000,0x0010=Start V<C, 
0x0000,0x0020=Start V>1, 
0x0000,0x0040=Start V>2, 
0x0000,0x0080=Start V>A, 
0x0000,0x0100=Start V>B, 
0x0000,0x0200=Start V>C, 
0x0000,0x0400=Start df/dt>1, 
0x0000,0x0800=Start df/dt>2, 
0x0000,0x1000=Start df/dt>3, 
0x0000,0x2000=Start df/dt>4, 

Displays the status of the second 32 start signals. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trip Elements(1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 

0x0000,0x0001=Any Trip, 
0x0000,0x0002=Trip I Diff, 
0x0000,0x0004=InterTrip I Diff, 
0x0000,0x0008=PIT, 
0x0000,0x0010=Trip Z1, 
0x0000,0x0020=Trip Z2, 
0x0000,0x0040=Trip Z3, 
0x0000,0x0080=Trip ZP, 
0x0000,0x0100=Trip Z4, 
0x0000,0x0200=Aid 1 Dist Trip, 
0x0000,0x0400=Aid 1 Delta Trip, 
0x0000,0x0800=Aid 1 DEF Trip, 
0x0000,0x1000=Aided 1 WI, 
0x0000,0x2000=Aid 2 Dist Trip, 
0x0000,0x4000=Aid 2 Delta Trip, 
0x0000,0x8000=Aid 2 DEF Trip, 
0x0001,0x0000=Aided 2 WI, 
0x0002,0x0000=TOR, 
0x0004,0x0000=SOTF, 
0x0008,0x0000=LOL, 
0x0010,0x0000=Stub Bus Trip, 
0x0020,0x0000=Trip F<1, 
0x0040,0x0000=Trip F<2, 
0x0080,0x0000=Trip F<3, 
0x0100,0x0000=Trip F<4, 
0x0200,0x0000=Trip F>1, 
0x0400,0x0000=Trip F>2, 
0x0800,0x0000=Trip df/dt>1, 
0x1000,0x0000=Trip df/dt>2, 
0x2000,0x0000=Trip df/dt>3, 
0x4000,0x0000=Trip df/dt>4, 
0x8000,0x0000=Phase Comparison 

Displays the status of the first 32 trip signals. 
 

  



MiCOMho P443   6 Nastawy i zapisy 
 
 

P443/PL  6-15 
 

MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 
Description 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trip Elements(2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 

0x0000,0x0001=Trip I>1, 
0x0000,0x0002=Trip I>2, 
0x0000,0x0004=Trip I>3, 
0x0000,0x0008=Trip I>4, 
0x0000,0x0010=Trip Broken Line, 
0x0000,0x0020=Trip IN1>1, 
0x0000,0x0040=Trip IN1>2, 
0x0000,0x0080=Trip IN1>3, 
0x0000,0x0100=Trip IN1>4, 
0x0000,0x0200=Trip ISEF>1, 
0x0000,0x0400=Trip ISEF>2, 
0x0000,0x0800=Trip ISEF>3, 
0x0000,0x1000=Trip ISEF>4, 
0x0000,0x2000=Trip Thermal, 
0x0000,0x4000=Trip NVD 1, 
0x0000,0x8000=Trip NVD 2, 
0x0001,0x0000=Trip I2>1, 
0x0002,0x0000=Trip V< 1, 
0x0004,0x0000=Trip V< 2, 
0x0008,0x0000=Trip V< A, 
0x0010,0x0000=Trip V< B, 
0x0020,0x0000=Trip V< C, 
0x0040,0x0000=Trip V> 1, 
0x0080,0x0000=Trip V> 2, 
0x0100,0x0000=Trip V> A, 
0x0200,0x0000=Trip V> B, 
0x0400,0x0000=Trip V> C, 
0x0800,0x0000=Pred. OST, 
0x1000,0x0000=OST, 
0x2000,0x0000=Trip I2>2, 
0x4000,0x0000=Trip I2>3, 
0x8000,0x0000=Trip I2>4 

Displays the status of the second 32 trip signals. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fault Alarms 

 

 
 
 
 
 
 
 
1 

 

 
 
 
 
 
 
 
0C 

 

 
 
 
 
 
 
 
0 

0x0000,0x0001=CB Fail 1, 
0x0000,0x0002=CB Fail 2, 
0x0000,0x0004=A/R Trip 1, 
0x0000,0x0008=A/R Trip 2, 
0x0000,0x0010=A/R Trip 3, 
0x0000,0x0020=A/R Trip 4, 
0x0000,0x0040=A/R Trip 5, 
0x0000,0x0080=VTS, 
0x0000,0x0100=PSB, 
0x0000,0x0200=CB2 Fail 1, 
0x0000,0x0400=CB2 Fail 2, 
0x0000,0x0800=CTS1, 
0x0000,0x1000=CTS2, 
0x0000,0x2000=Remote CTS 

Displays the status of the fault alarm signals. 
Fault Time 1 0D 0  
Displays fault time and date. 
Active Group 1 0E 0  
Displays active setting group 
System Frequency 1 0F 0  
Displays the system frequency 
Fault Duration 1 10 0  
Displays time from the start or trip until the undercurrent elements indicate the CB is open 
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MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 
Description 

CB Operate Time 1 11 0  
Displays time from protection trip to undercurrent elements indicating the CB is open 
Relay Trip Time 1 12 0  
Displays time from protection start to protection trip 
Fault Location 1 13 0  
Displays fault location in metres. 
Fault Location 1 14 0  
Displays fault location in miles. 
Fault Location 1 15 0  
Displays fault location in ohms. 
Fault Location 1 16 0  
Displays fault location in percentage. 

 
 
 
Start Elements 3 

 
 
 
1 

 
 
 
1A 

 
 
 
0 

0x0000,0x0001 = V1>1 Cmp Start, 
0x0000,0x0002 = V1>2 Cmp Start, 
0x0000,0x0004 = Start I>>Diff, 
0x0000,0x0008 = Start IN>NDiff, 
0x0000,0x0010 = Not Used 0x0000,0x0020 = 
StubBus Start 

Displays the status of the third 32 start signals. 
 

 
Trip Elements(3) 

 

 
1 

 

 
1C 

 

 
0 

0x0000,0x0001 = V1>1 Cmp Trip, 
0x0000,0x0002 = V1>2 Cmp Trip, 
0x0000,0x0004 = Trip I>>Diff, 
0x0000,0x0008 = Trip IN Diff, 
0x0000,0x0010 = Intertrp IN Diff 

Displays the status of the third 32 trip signals. 
IA Prefault Mag 1 20 0  
Measured parameter 
IA Prefault Ang 1 21 0  
Measured parameter 
IB Prefault Mag 1 22 0  
Measured parameter 
IB Prefault Ang 1 23 0  
Measured parameter 
IC Prefault Mag 1 24 0  
Measured parameter 
IC Prefault Ang 1 25 0  
Measured parameter 
IN Prefault Mag 1 26 0  
Measured parameter 
IN Prefault Ang 1 27 0  
Measured parameter 
IM Prefault Mag 1 28 0  
Measured parameter 
IM Prefault Ang 1 29 0  
Measured parameter 
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MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 
Description 

VA Prefault Mag 1 30 0  
Measured parameter 
VA Prefault Ang 1 31 0  
Measured parameter 
VB Prefault Mag 1 32 0  
Measured parameter 
VB Prefault Ang 1 33 0  
Measured parameter 
VC Prefault Mag 1 34 0  
Measured parameter 
VC Prefault Ang 1 35 0  
Measured parameter 
VN Prefault Mag 1 36 0  
Measured parameter 
VN Prefault Ang 1 37 0  
Measured parameter 
IA Fault Mag 1 40 0  
Measured parameter 
IA Fault Ang 1 41 0  
Measured parameter 
IB Fault Mag 1 42 0  
Measured parameter 
IB Fault Ang 1 43 0  
Measured parameter 
IC Fault Mag 1 44 0  
Measured parameter 
IC Fault Ang 1 45 0  
Measured parameter 
IN Fault Mag 1 46 0  
Measured parameter 
IN Fault Ang 1 47 0  
Measured parameter 
IM Fault Mag 1 48 0  
Measured parameter 
IM Fault Ang 1 49 0  
Measured parameter 
VA Fault Mag 1 50 0  
Measured parameter 
VA Fault Ang 1 51 0  
Measured parameter 
VB Fault Mag 1 52 0  
Measured parameter 
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MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 
Description 

VB Fault Ang 1 53 0  
Measured parameter 
VC Fault Mag 1 54 0  
Measured parameter 
VC Fault Ang 1 55 0  
Measured parameter 
VN Fault Mag 1 56 0  
Measured parameter 
VN Fault Ang 1 57 0  
Measured parameter 
Ch 1 Prop Delay 1 73 0  
Measured parameter 
Ch 2 Prop Delay 1 74 0  
Measured parameter 
V1 Rem Magnitude 1 98 0  
Measured parameter 
V1 Rem Phase Ang 1 99 0  
Measured parameter 
Select Maint [0...n] 1 F0 0 0 to 9 step 1 

This selects the required maintenance report from those stored. A value of 0 corresponds to the latest report and so on. 
Maint Text 1 F1 0  
Up to 16 Character description of the occurrence (refer to following sections). 
Maint Type 1 F2 0  
These cells are numbers representative of the occurrence. They form a specific error code which should be quoted in any related 
correspondence to Report Data. 
Maint Data 1 F3 0  
These cells are numbers representative of the occurrence. They form a specific error code which should be quoted in any related 
correspondence to Report Data. 
Evt Iface Source 1 FA 0 0 
Interface on which the event was logged 
Evt Access Level 1 FB 0 0 
Any security event that indicates that it came from an interface action, such as disabling a port, will also record the access level of the interface 
that initiated the event. This will be recorded in the ‘Event State’ field of the event. 
Evt Extra Info 1 FC 0 0 
This cell provides supporting information for the event and can vary between the different event types. 
Evt Unique Id 1 FE 0 0 
Each event will have a unique event id. The event id is a 32 bit unsigned integer that is incremented for each new event record and is stored in 
the record in battery-backed memory (BBRAM). The current event id must be non-volatile so as to preserve it during power cycles, thus it 
too will be stored in      BBRAM. The event id will wrap back to zero when it reaches its maximum (4,294,967,295). The event id will be used 
by PC based utilities when organising extracted logs from IED's. 
Reset Indication 1 FF No 0 = No or 1 = Yes 
This serves to reset the trip LED indications provided that the relevant protection element has reset. 

 

Tabela 5: Kolumna VIEW RECORDS 
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3.3 Pomiary 1 
 
Kolumna MEASUREMENTS1 pozwala na przegląd zmierzonych wartości. Zawiera amplitudy, 
kąty fazowe, wartości skuteczne i częstotliwości.  
 

MEASUREMENTS 1 2 0 0  

This column contains measurement parameters 
IA Magnitude 2 1 0 Not Settable 
IA Magnitude 
IA Phase Angle 2 2 0 Not Settable 
IA Phase Angle 
IB Magnitude 2 3 0 Not Settable 
IB Magnitude 
IB Phase Angle 2 4 0 Not Settable 
IB Phase Angle 
IC Magnitude 2 5 0 Not Settable 
IC Magnitude 
IC Phase Angle 2 6 0 Not Settable 
IC Phase Angle 
IN Derived Mag 2 9 0 Not Settable 
IN Derived Mag 
IN Derived Angle 2 0A 0 Not Settable 
IN Derived Angle 
ISEF Magnitude 2 0B 0 Not Settable 
ISEF Magnitude 
ISEF Angle 2 0C 0 Not Settable 
ISEF Angle 
I1 Magnitude 2 0D 0 Not Settable 
I1 Magnitude 
I2 Magnitude 2 0E 0 Not Settable 
I2 Magnitude 
I0 Magnitude 2 0F 0 Not Settable 
I0 Magnitude 
IA RMS 2 10 0 Not Settable 
IA RMS 
IB RMS 2 11 0 Not Settable 
IB RMS 
IC RMS 2 12 0 Not Settable 
IC RMS 
IN RMS 2 13 0 Not Settable 
IN RMS 
VAB Magnitude 2 14 0 Not Settable 
VAB Magnitude 
VAB Phase Angle 2 15 0 Not Settable 
VAB Phase Angle 
VBC Magnitude 2 16 0 Not Settable 
VBC Magnitude 
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MEASUREMENTS 1 2 0 0  
This column contains measurement parameters 

VBC Phase Angle 2 17 0 Not Settable 
VBC Phase Angle 
VCA Magnitude 2 18 0 Not Settable 
VCA Magnitude 
VCA Phase Angle 2 19 0 Not Settable 
VCA Phase Angle 
VAN Magnitude 2 1A 0 Not Settable 
VAN Magnitude 
VAN Phase Angle 2 1B 0 Not Settable 
VAN Phase Angle 
VBN Magnitude 2 1C 0 Not Settable 
VBN Magnitude 
VBN Phase Angle 2 1D 0 Not Settable 
VBN Phase Angle 
VCN Magnitude 2 1E 0 Not Settable 
VCN Magnitude 
VCN Phase Angle 2 1F 0 Not Settable 
VCN Phase Angle 
VN Derived Mag 2 22 0 Not Settable 
VN Derived Mag 
VN Derived Ang 2 23 0 Not Settable 
VN Derived Ang 
V1 Magnitude 2 24 0 Not Settable 
V1 Magnitude 
V2 Magnitude 2 25 0 Not Settable 
V2 Magnitude 
V0 Magnitude 2 26 0 Not Settable 
V0 Magnitude 
VAN RMS 2 27 0 Not Settable 
VAN RMS 
VBN RMS 2 28 0 Not Settable 
VBN RMS 
VCN RMS 2 29 0 Not Settable 
VCN RMS 
VAB RMS 2 2A 0 Not Settable 
VAB RMS 
VBC RMS 2 2B 0 Not Settable 
VBC RMS 
VCA RMS 2 2C 0 Not Settable 
VCA RMS 
Frequency 2 2D 0 Not Settable 
Frequency 
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MEASUREMENTS 1 2 0 0  

This column contains measurement parameters 
C/S Voltage Mag 2 2E 0 Not Settable 
C/S Voltage Mag 
C/S Voltage Ang 2 2F 0 Not Settable 
C/S Voltage Ang 
C/S Bus-Line Ang 2 30 0 Not Settable 
C/S Bus-Line Ang 
Slip Frequency 2 31 0 Not Settable 
Slip Frequency 
IM Magnitude 2 32 0 Not Settable 
IM Magnitude 
IM Phase Angle 2 33 0 Not Settable 
IM Phase Angle 
I1 Magnitude 2 40 0 Not Settable 
I1 Magnitude 
I1 Phase Angle 2 41 0 Not Settable 
I1 Phase Angle 
I2 Magnitude 2 42 0 Not Settable 
I2 Magnitude 
I2 Phase Angle 2 43 0 Not Settable 
I2 Phase Angle 
I0 Magnitude 2 44 0 Not Settable 
I0 Magnitude 
I0 Phase Angle 2 45 0 Not Settable 
I0 Phase Angle 
V1 Magnitude 2 46 0 Not Settable 
V1 Magnitude 
V1 Phase Angle 2 47 0 Not Settable 
V1 Phase Angle 
V2 Magnitude 2 48 0 Not Settable 
V2 Magnitude 
V2 Phase Angle 2 49 0 Not Settable 
V2 Phase Angle 
V0 Magnitude 2 4A 0 Not Settable 
V0 Magnitude 
V0 Phase Angle 2 4B 0 Not Settable 
V0 Phase Angle 
V1 Rem Magnitude 2 50 0 Not Settable 
V1 Rem Magnitude 
V1 Rem Phase Ang 2 51 0 Not Settable 
V1 Rem Phase Ang 

 

Tabela 6: Kolumna MEASUREMENTS1 
 

 
 

3.4 Pomiary 2 
 

Kolumna MEASUREMENTS2 działa w podobny sposób jak kolumna MEASUREMENTS1 lecz 
daje inny wybór mierzonych wartości.  
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MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 
Description 

MEASUREMENTS 2 3 0 0  

This column contains measurement parameters 
A Phase Watts 3 1 0 Not Settable 
A Phase Watts 
B Phase Watts 3 2 0 Not Settable 
B Phase Watts 
C Phase Watts 3 3 0 Not Settable 
C Phase Watts 
A Phase VArs 3 4 0 Not Settable 
A Phase VArs 
B Phase VArs 3 5 0 Not Settable 
B Phase VArs 
C Phase VArs 3 6 0 Not Settable 
C Phase VArs 
A Phase VA 3 7 0 Not Settable 
A Phase VA 
B Phase VA 3 8 0 Not Settable 
B Phase VA 
C Phase VA 3 9 0 Not Settable 
C Phase VA 
3 Phase Watts 3 0A 0 Not Settable 
3 Phase Watts 
3 Phase VArs 3 0B 0 Not Settable 
3 Phase VArs 
3 Phase VA 3 0C 0 Not Settable 
3 Phase VA 
3Ph Power Factor 3 0E 0 Not Settable 
3Ph Power Factor 
APh Power Factor 3 0F 0 Not Settable 
APh Power Factor 
BPh Power Factor 3 10 0 Not Settable 
BPh Power Factor 
CPh Power Factor 3 11 0 Not Settable 
CPh Power Factor 
3Ph WHours Fwd 3 12 0 Not Settable 
3 Phase Watt - Hours (Forward) 
3Ph WHours Rev 3 13 0 Not Settable 
3 Phase Watts - Hours (Reverse) 
3Ph VArHours Fwd 3 14 0 Not Settable 
3 Phase VAr - Hours (Forward) 
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MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 

Description 
3Ph VArHours Rev 3 15 0 Not Settable 
3 Phase VAr - Hours (Reverse) 
3Ph W Fix Demand 3 16 0 Not Settable 
3 Phase Watts - Fixed Demand 
3Ph VArs Fix Dem 3 17 0 Not Settable 
3 Phase VArs - Fixed Demand 
IA Fixed Demand 3 18 0 Not Settable 
IA Fixed Demand 
IB Fixed Demand 3 19 0 Not Settable 
IB Fixed Demand 
IC Fixed Demand 3 1A 0 Not Settable 
IC Fixed Demand 
3Ph W Roll Dem 3 1B 0 Not Settable 
3 Phase Watts - Rolling Demand 
3Ph VArs RollDem 3 1C 0 Not Settable 
3 Phase VArs - Rolling Demand 
IA Roll Demand 3 1D 0 Not Settable 
IA Roll Demand 
IB Roll Demand 3 1E 0 Not Settable 
IB Roll Demand 
IC Roll Demand 3 1F 0 Not Settable 
IC Roll Demand 
3Ph W Peak Dem 3 20 0 Not Settable 
3 Phase Watts - Peak Demand 
3Ph VAr Peak Dem 3 21 0 Not Settable 
3 Phase VArs - Peak Demand 
IA Peak Demand 3 22 0 Not Settable 
IA Peak Demand 
IB Peak Demand 3 23 0 Not Settable 
IB Peak Demand 
IC Peak Demand 3 24 0 Not Settable 
IC Peak Demand 
Reset Demand 3 25 No 0 = No or 1 = Yes 
Reset Demand 
Thermal State 3 26 0  
Thermal State 
Reset Thermal 3 27 No 0 = No or 1 = Yes 
Reset Thermal 
df/dt 3 29 0 Not Settable 
df/dt 

 

Tabela 7: Kolumna MEASUREMENTS2 
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3.5 Pomiary 4 
 
Kolumna MEASUREMENTS4 działa w podobny sposób jak kolumna MEASUREMENTS1 lecz 
daje inny wybór mierzonych wartości.  
 

MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 
Min 

MEASUREMENTS 4 5 0 0  
0 
Ch 1 Prop Delay 5 1 0 Not Settable 
0 
Ch 2 Prop Delay 5 2 0 Not Settable 
0 

 

 
 
 
 
 
 
 
Channel 1 Status 

 

 
 
 
 
 
 
 
5 

 

 
 
 
 
 
 
 
7 

 

 
 
 
 
 
 
 
0 

Bit 0=Rx, Bit 1=Tx, 
Bit 2=Local GPS, Bit 3=Remote GPS, 
Bit 4=Mux Clk F Error, Bit 5=Signal Lost, 
Bit 6=Path Yellow, Bit 7=Mismatch RxN, 
Bit 8=Timeout, 
Bit 9=Message Level, Bit 
10=Passthrough, 
Bit 11=H/W B to J mode, Bit 12=Max 
PropDelay, Bit 13=Max Tx-RxTime 

0 
 

 
 
 
 
 
 
 
Channel 2 Status 

 

 
 
 
 
 
 
 
5 

 

 
 
 
 
 
 
 
8 

 

 
 
 
 
 
 
 
0 

Bit 0=Rx, Bit 1=Tx, 
Bit 2=Local GPS, Bit 3=Remote GPS, 
Bit 4=Mux Clk F Error, Bit 5=Signal Lost, 
Bit 6=Path Yellow, Bit 7=Mismatch RxN, 
Bit 8=Timeout, 
Bit 9=Message Level, Bit 
10=Passthrough, 
Bit 11=H/W B to J mode, Bit 12=Max 
PropDelay  Bit 13=Max Tx-RxTime 

0 
IM64 Rx Status 5 9 0 Not Settable 
0 
STATISTICS 5 10 0 0 
0 
STATS RESET ON 5 11 0 0 
0 
Date/Time 5 12 0 Not Settable 
0 
Ch1 No.Vald Mess 5 13 0 Not Settable 
0 
Ch1 No.Err Mess 5 14 0 Not Settable 
0 
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MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 

Min 

Ch1 No.Errored s 5 15 0 Not Settable 
0 
Ch1 No.Sev Err s 5 16 0 Not Settable 
0 
Ch1 No.Dgraded m 5 17 0 Not Settable 
0 
Ch2 No.Vald Mess 5 18 0 Not Settable 
0 
Ch2 No.Err Mess 5 19 0 Not Settable 
0 
Ch2 No.Errored s 5 1A 0 Not Settable 
0 
Ch2 No.Sev Err s 5 1B 0 Not Settable 
0 
Ch2 No.Dgraded m 5 1C 0 Not Settable 
0 
Max Ch 1 Prop Delay 5 26 0 Not Settable 
0 
Max Ch 2 Prop Delay 5 27 0 Not Settable 
0 
Clear Statistics 5 30 No 0 = No or 1 = Yes 
0 

 

Tabela 8: Kolumna MEASUREMENTS4 
 
 
 

3.6 Monitorowanie stanu wyłącznika 
 
Urządzenie zapisuje statystyki każdej operacji wyłącznika. Komórki w kolumnie CB 
CONDITIONS wyświetlają informacje takie jak ilość operacji wyzwalania, całkowita ilość 
przerwań prądu oraz czasy działania wyłącznika. Większość tych komórek pokazuje tylko 
wartości licznikowe i nie może być nastawiana. Jedyne możliwe nastawienie to zresetowanie 
liczników do zera.  
 

MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 
Description 

CB CONDITION 6 0 0  
This column contains CB Condition Monitoring Measured Parameters 
CB A Operations 6 2 0 Not Settable 
Displays the total number of A phase trips issued by the IED 
CB B Operations 6 3 0 Not Settable 
Displays the total number of B phase trips issued by the IED 
CB C Operations 6 4 0 Not Settable 
Displays the total number of C phase trips issued by the IED 
Total IA Broken 6 5 0 Not Settable 
Displays the total fault current interrupted by the IED for the A phase. 
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Total IB Broken 6 6 0 Not Settable 
Displays the total fault current interrupted by the IED for the B phase. 

 
MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 

Description 
Total IC Broken 6 7 0 Not Settable 
Displays the total fault current interrupted by the IED for the C phase. 
CB Operate Time 6 8 0 Not Settable 
Displays the calculated CB operating time. 
Reset CB Data 6 9 No 0 = No or 1 = Yes 
Reset the CB condition counters. 

 

 
 
 
CB Monitoring 

 

 
 
 
6 

 

 
 
 
10 

 

 
 
 
0 

0=I^ Maint Alarm 1=I^ Lockout Alarm 2=CB 
OPs Maint 3=CB OPs Lock 4=CB Time 
Maint 5=CB Time Lockout 6=Fault Freq 
Lock 

Displays the status of the CB Condition monitoring alarms 
 

Tabela 9: Kolumna stanu wyłącznika 
 
 
 

3.7 Kontrola wyłącznika.  
 
Kolumna CB CONTROL zawiera nastawy dla kontrolowania wyłącznika i monitorowania jego 
stanu. Zawiera również różne informacje statystyczne związane z funkcją SPZ i nastawy do jej 
kontrolowania i resetowania ze stanu zablokowania.  
 

MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 
Description 

CB CONTROL 7 0 0  

This column controls the circuit Breaker Control configuration 
 
CB Control by 

 
7 

 
1 

 
Disabled 

0 = Disabled, 1 = Local, 2 = Remote, 3 = 
Local+Remote, 
4 = Opto, 5 = Opto+local, 6 = 
Opto+Remote, 7 = Opto+Rem+local 

Selects the type of circuit breaker control to be used 
Close Pulse Time 7 2 0.5 0.1s to 50s step 0.01s 
Defines the duration of the close pulse within which CB should close when close command is issued. If CB fails to close after elapse of this time, 
CB close fail alarm is set. 
Trip Pulse Time 7 3 0.5 0.1s to 50s step 0.01s 
Defines the duration of the trip pulse within which CB should trip when manual or protection trip command is issued. If CB does not trip within set 
Trip Pulse Time, CB failed to trip alarm is set. 
Man Close Delay 7 5 10 0.01s to 600s step 0.01s 
This defines the delay time before the close pulse is executed. 
CB Healthy Time 7 6 5 0.01s to 9999s step 0.01s 
Settable time delay for manual closure with this circuit breaker check. If the circuit breaker does not indicate a healthy condition in this time period 
following a close command then the IED will lockout and alarm.  CB Healthy is required for manual and auto reclosure. 
Check Sync Time 7 7 5 0.01s to 9999s step 0.01s 
A user settable time delay is included for manual closure with System Check Synchronizing. If the System Check Synchronizing criteria are not 
satisfied in this time period following a close command the IED will lockout and alarm. 
CB mon LO reset 7 8 No 0 = No or 1 = Yes 
Command to reset the CB monitoring Lockout Alarm 

 
MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 
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Description 
Rst CB mon LO by 7 9 CB Close 0 = User Interface or 1 = CB Close 
This setting is used to decide preferred option to reset a lockout condition caused by CB monitoring conditions either by a manual circuit 
breaker close command or via the user interface. 
CB mon LO RstDly 7 0A 5 0.1s to 600s step 0.01s 
If Rst CB mon LO by is set to CB close then CB mon LO RstDly timer allows reset of CB lockout state after set time delay 
Autoreclose Mode 7 0B No Operation 0 = No Operation, 1 = In Service, 2 = Out of 

Service 
Command to changes state of Auto-Reclose, In Service or Out of Service 
AR Status 7 0E 0 0 = Out of Service or 1 = In Service 
Status of the Auto Reclose - In Service / Out of service 

 

 
 
 
CB Status Input 

 

 
 
 
7 

 

 
 
 
11 

 

 
 
 
52B 1 pole 

0 = None 
1 = 52A 3 pole 
2 = 52B 3 pole 
3 = 52A & 52B 3 pole 4 = 52A 1 pole 
5 = 52B 1 pole 
6 = 52A & 52B 1 pole 

Setting to define the type of circuit breaker contacts that will be used for the circuit breaker control logic. Form A contacts match the status of 
the circuit breaker primary contacts, form B are opposite to the breaker status. 
When 1 pole is selected, individual contacts must be assigned in the Programmable Scheme Logic for phase A, phase B, and phase C. 
Setting 3 pole means that only a single contact is used, common to all 3 poles. 
CB Status Time 7 7F 5 0.1s to 5s step 0.01s 
Under healthy conditions the circuit breaker auxiliary contacts will be in opposite states. Should both sets of contacts be open or closed, it 
indicates that either the contacts, or the wiring, or the circuit breaker are defective and an alarm will be issued after CB Status Time delay. 
The time delay is set to avoid unwanted operation during normal switching duties. 
Reset AROK Ind 7 82 No 0 = No or 1 = Yes 
If Res AROK by UI is set to Enabled, this command provides a pulse to reset the successful AR indication for both CB's 
Reset CB LO 7 83 No 0 = No or 1 = Yes 
If Res LO by UI is set to Enabled, this command provides a pulse to reset the lockout for CB. Note: This requires the condition that caused 
the lockout to have been cleared. 
CB Total Shots 7 85 0 Not Settable 
Indicates the total number of CB reclosures 
CB SUCC SPAR 7 86 0 Not Settable 
Indicates the total number of CB successful 1 pole reclosures 
CB SUCC3PARShot1 7 87 0 Not Settable 
Indicates the total number of CB successful 3 pole reclosures at 1st shot 
CB SUCC3PARShot2 7 88 0 Not Settable 
Indicates the total number of CB successful 3 pole reclosures at 2nd shot 
CB SUCC3PARShot3 7 89 0 Not Settable 
Indicates the total number of CB successful 3 pole reclosures at 3rd shot 
CB SUCC3PARShot4 7 8A 0 Not Settable 
Indicates the total number of CB successful 3 pole reclosures at 4th shot 
CB Failed Shots 7 8B 0 Not Settable 
Indicates the total number of CB failed reclose cycles 
Reset CB Shots 7 8C No 0 = No or 1 = Yes 
This command resets all CB shots counters to zero 
Res AROK by UI 7 96 Enabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
If Enabled, this allows the successful auto-reclose signal to be reset by user interface command Reset AROK Ind. 
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MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 
Description 

Res AROK by NoAR 7 97 Disabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
If Enabled, allows the successful autoreclose signal to be reset by autoreclosing being disabled 
Res AROK by Ext 7 98 Disabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
If Enabled, allows successful autoreclose signal reset by external DDB input Ext Rst CBx AROK via PSL. 
Res AROK by TDly 7 99 Disabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
If Enabled, allows successful autoreclose signal to reset after time AROK Reset Time 
Res AROK by TDly 7 9A 1 1s to 9999s step 1s 
Reset time for successful autoreclose signal if Res AROK by TDly is set to Enabled 
Res LO by CB IS 7 9B Enabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
If Enabled, allows reset of CB lockout state when CB is "In Service" (i.e. CB is closed for time > CB IS Time) 
Res LO by UI 7 9C Enabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
If Enabled, allows reset of each CB lockout state by UI command 
Res LO by NoAR 7 9D Disabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
If Enabled, allows reset of CB lockout state by selecting autoreclosing disabled 
Res LO by ExtDDB 7 9E Disabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
If Enabled, allows reset of CB lockout state by external DDB input Ext Rst CBx AROK via PSL. 
Res LO by TDelay 7 9F Disabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
If Enabled, allows reset of CB lockout state after time LO Reset Time 
LO Reset Time 7 A0 1 1s to 9999s step 1s 
Reset time for CB lockout if Res LO by TDelay is set to Enabled 

 

Tabela 10: Kolumna CB CONTROL 
 
 
 

3.8 Data i czas 
 
Kolumna DATE i TIME pokazują wszystkie nastawy i dane związane z datą i czasem, jak 
również stan akumulatora.  
 

MENU TEXT Col Row Default 
S tti  

Available Setting 
Description 

DATE AND TIME 8 0 0  
This column contains Date and Time stamp settings 
Date/Time 8 1 0  
Displays the IED’s current date and time. 
Date 8 N/A 1 Jan 1994  
Displays the date. Front Panel Menu only 
Time 8 N/A 00:00  
Displays the time. Front Panel Menu only 
IRIG-B Sync 8 4 Disabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
Enable IRIG-B time synchronization. 

IRIG-B Status 8 5 0 0 = Card Not Fitted, 1 = Card Failed, 2 = 
Signal Healthy, 3 = No Signal 

Displays the status of IRIG-B 
Battery Status 8 6 0 0 = Dead or 1 = Healthy 
Displays whether the battery is healthy or not 
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MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 
Description 

Battery Alarm 8 7 Enabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
Enables or disables battery alarm. The battery alarm needs to be disabled when a battery is removed or not used 

 

 
 
 
SNTP Status 

 

 
 
 
8 

 

 
 
 
13 

 

 
 
 
0 

0 = Disabled, 
1 = Trying server 1, 
2 = Trying server 2, 
3 = Server 1 OK, 
4 = Server 2 OK, 5 = No response, 6 = No valid 
clock 

IEC61850 or DNP3.0 over Ethernet versions only. Displays information about the SNTP time synchronization status 
LocalTime Enable 8 20 Flexible 0 = Disabled, 1 = Fixed or 2 = Flexible 
Setting to turn on/off local time adjustments. 
Disabled - No local time zone will be maintained. Time synchronization from any interface will be used to directly set the master clock and all 
displayed (or read) times on all interfaces will be based on the master clock with no adjustment. 
Fixed - A local time zone adjustment can be defined using the LocalTime offset setting and all interfaces will use local time except SNTP time 
synchronization and IEC 61850 timestamps. 
Flexible - A local time zone adjustment can be defined using the LocalTime offset setting and each interface can be assigned to the UTC zone or 
local time zone with the exception of the local interfaces which will always be in the local time zone and IEC 61850/SNTP which will always be in 
the UTC zone. 
LocalTime Offset 8 21 0 -720 to 720 step 15 
Setting to specify an offset of -12 to +12 hrs in 15 minute intervals for local time zone.  This adjustment is applied to the time based on the master 
clock which is UTC/GMT 
DST Enable 8 22 Enabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
Setting to turn on/off daylight saving time adjustment to local time. 
DST Offset 8 23 60 30 to 60 step 30 
Setting to specify daylight saving offset which will be used for the time adjustment to local time. 
DST Start 8 24 Last 0 = First, 1 = Second, 2 = Third, 3 = Fourth or 4 = 

Last 
Setting to specify the week of the month in which daylight saving time adjustment starts 

DST Start Day 8 25 Sunday 0 = Sunday, 1 = Monday, 2 = Tuesday, 3 = 
Wednesday, 4 = Thursday, 5 = Friday or 6 = 
Saturday 

Setting to specify the day of the week in which daylight saving time adjustment starts 
 
DST Start Month 

 
8 

 
26 

 
March 

0 = January, 1 = February, 2 = March, 3 = April, 4 
= 
May, 5 = June, 6 = July, 7 = August,  8 = 
September, 9 = October, 10 = November or 11 = 
December 

Setting to specify the month in which daylight saving time adjustment starts 
DST Start Mins 8 27 60 0 to 1425 step 15 
Setting to specify the time of day in which daylight saving time adjustment starts. This is set relative to 00:00 hrs on the selected day when time 
adjustment is to start 
DST End 8 28 Last 0 = First, 1 = Second, 2 = Third, 3 = Fourth or 4 = 

Last 
Setting to specify the week of the month in which daylight saving time adjustment ends 

DST End Day 8 29 Sunday 0 = Sunday, 1 = Monday, 2 = Tuesday, 3 = 
Wednesday, 4 = Thursday, 5 = Friday or 6 = 
Saturday 

Setting to specify the day of the week in which daylight saving time adjustment ends 
 
DST End Month 

 
8 

 
2A 

 
October 

0 = January, 1 = February, 2 = March, 3 = April, 4 
= 
May, 5 = June, 6 = July, 7 = August,  8 = 
September, 9 = October, 10 = November or 11 = 
December 

Setting to specify the month in which daylight saving time adjustment ends 
DST End Mins 8 2B 60 0 to 1425 step 15 
Setting to specify the time of day in which daylight saving time adjustment ends. This is set relative to 00:00 hrs on the selected day when time 
adjustment is to end 
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MENU TEXT Col Row Default 
S tti  

Available Setting 
Description 

RP1 Time Zone 8 30 UTC 0 = UTC or 1 = Local 
Setting for the rear port 1 interface to specify if time synchronization received will be local or universal time co-ordinated 
RP2 Time Zone 8 31 UTC 0 = UTC or 1 = Local 
Setting for the rear port 2 interface to specify if time synchronization received will be local or universal time co-ordinated 
DNPOE Time Zone 8 32 UTC 0 = UTC or 1 = Local 
DNP3.0 over Ethernet versions only. Setting to specify if time synchronisation received will be local or universal time 
co-ordinated. 
Tunnel Time Zone 8 33 UTC 0 = UTC or 1 = Local 
Ethernet versions only for tunnelled courier. Setting to specify if time synchronization received will be local or universal time co-ordinated 

 

Tabela 11: Kolumna DATE AND TIME 
 

 
 

3.9 Konfiguracja 
 
Nastawy w tej kolumnie są głównie powiązane z funkcjami zabezpieczającymi załączania i 
wyłączania. Jeżeli zostanie uaktywniona funkcja zabezpieczająca nastawy związane z tą 
funkcją będą pojawiać się w menu panelu HMI. Jeżeli funkcja taka jest wyłączona, nastawy 
związane z tą funkcją nie są pokazywane w menu panelu.  
Kolumna CONFIGURATION jest wykorzystywana również do uaktywniania, wyłączania i 
aktywacji Grup Nastawy Zabezpieczeń i kontrolowania uwidaczniania/ ukrywania kolumn 
takich jak Wejścia Sterowania  w celu uproszczenia menu.  
 

MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 
Description 

CONFIGURATION 9 0 0  

This column contains all the general configuration options 
 
Restore Defaults 

 
9 

 
1 

 
No Operation 

0 = No Operation, 1 = All Settings, 2 = Setting 
Group 1, 
3 = Setting Group 2, 4 = Setting Group 3, 5 = 
Setting 
Group 4 

Setting to restore a setting group to factory default settings. 
To restore the default values to the settings in any Group settings, set the ‘restore defaults’ cell to the relevant Group number. Alternatively it is 
possible to set the ‘restore defaults’ cell to ‘all settings’ to restore the default values to all of the IED’s settings, not just the Group settings. 
The default settings will initially be placed in the scratchpad and will only be used by the IED after they have been confirmed by the user. 
Note: Restoring defaults to all settings includes the rear communication port settings, which may result in communication via the rear port being 
disrupted if the new (default) settings do not match those of the master station. 
Setting Group 9 2 Select via Menu 0 = Select via Menu or  1 = Select via PSL 
Allows setting group changes to be initiated via Opto Input or via Menu 
Active Settings 9 3 Group 1 0 = Group 1, 1 = Group 2, 2 = Group 3, 3 = Group 

4 
Selects the active setting group. 
Save Changes 9 4 No Operation 0 = No Operation, 1 = Save, 2 = Abort 
Saves all IED settings. 
Copy From 9 5 Group 1 0 = Group 1, 1 = Group 2, 2 = Group 3, 3 = Group 

4 
Allows displayed settings to be copied from a selected setting group 

Copy To 9 6 No Operation 0 = No Operation, 1 = Group 1, 2 = Group 2, 3 = 
Group 
3 
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Allows displayed settings to be copied to a selected setting group 
Setting Group 1 9 7 Enabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
Settings Group 1.  If the setting group is disabled from the configuration, then all associated settings and signals are hidden, with the exception 
of this setting. 

 
MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 

Description 
Setting Group 2 9 8 Disabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
Settings Group 2.  If the setting group is disabled from the configuration, then all associated settings and signals are hidden, with the exception 
of this setting. 
Setting Group 3 9 9 Disabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
Settings Group 3.  If the setting group is disabled from the configuration, then all associated settings and signals are hidden, with the exception 
of this setting. 
Setting Group 4 9 0A Disabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
Settings Group 4.  If the setting group is disabled from the configuration, then all associated settings and signals are hidden, with the exception 
of this setting. 
Distance 9 0B Enabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
Only in models with Distance option. To enable (activate) or disable (turn off) the Distance Protection: ANSI 21/21N. 
Directional E/F 9 0C Enabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
Only in models with Distance option. To enable (activate) or disable (turn off) the Directional Earth Fault (DEF) Protection used in a pilot aided 
scheme. This protection is independent from back up Earth fault protection described below.: ANSI 67N. 
Overcurrent 9 10 Disabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
To enable (activate) or disable (turn off) the Phase Overcurrent Protection function. I> stages: ANSI 50/51/67 
Neg Sequence O/C 9 11 Disabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
To enable (activate) or disable (turn off) the Negative Sequence Overcurrent Protection function. I2> stages: ANSI 46/67 
Broken Conductor 9 12 Disabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
To enable (activate) or disable (turn off) the Broken Conductor function. I2/I1> stage: ANSI 46 
Earth Fault 9 13 Disabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
To enable (activate) or disable (turn off) the back up Earth Fault Protection function. IN >stages: ANSI 50N/51N/67N 
SEF/REF Prot'n 9 15 Disabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
To enable (activate) or disable (turn off) the Sensitive Earth Fault/Restricted Earth fault Protection function. ISEF >stages: ANSI 50N/51N/67N. 
IREF>stage: ANSI 64. 
Residual O/V NVD 9 16 Disabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
To enable (activate) or disable (turn off) the Residual Overvoltage Protection function. VN>stages: ANSI 59N 
Thermal Overload 9 17 Disabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
To enable (activate) or disable (turn off) the Thermal Overload Protection function. ANSI 49. 
PowerSwing Block 9 18 Enabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
Only in models with Distance option. To enable (activate) or disable (turn off) the power swing blocking/out of step: ANSI 68/78. 
Volt Protection 9 1D Disabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
To enable (activate) or disable (turn off) the Voltage Protection (under/overvoltage/remote) function. V<, V>, Cp V> stages: ANSI 27/59/59R. 
Freq Protection 9 1E Disabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
To enable (activate) or disable (turn off) the Frequency Protection (under/over frequency) function. F<, F> stages: ANSI 81. 
df/dt Protection 9 1F Disabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
To enable (activate) or disable (turn off) the Rate of change of Frequency Protection function. df/dt> stages: ANSI 81. 
CB Fail 9 20 Disabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
To enable (activate) or disable (turn off) the Circuit Breaker Fail Protection function: ANSI 50BF. 
Supervision 9 21 Enabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
To enable (activate) or disable (turn off) the Supervision (VTS & CTS) functions: ANSI 47/27/46. 
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System Checks 9 23 Disabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
To enable (activate) or disable (turn off) the System Checks (Check Sync. and Voltage Monitor) function: ANSI 25. 
Auto-Reclose 9 24 Disabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
To enable (activate) or disable (turn off) the Auto-reclose function. ANSI 79. 

 
MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 

Description 

Input Labels 9 25 Visible 0 = Invisible or 1 = Visible 
Sets the Input Labels menu visible further on in the IED settings menu. 
Output Labels 9 26 Visible 0 = Invisible or 1 = Visible 
Sets the Output Labels menu visible further on in the IED settings menu. 
CT & VT Ratios 9 28 Visible 0 = Invisible or 1 = Visible 
Sets the Current & Voltage Transformer Ratios menu visible further on in the IED settings menu. 
Record Control 9 29 Visible 0 = Invisible or 1 = Visible 
Sets the Record Control menu visible further on in the IED settings menu. 
Disturb Recorder 9 2A Visible 0 = Invisible or 1 = Visible 
Sets the Disturbance Recorder menu visible further on in the IED settings menu. 
Measure't Setup 9 2B Visible 0 = Invisible or 1 = Visible 
Sets the Measurement Setup menu visible further on in the IED settings menu. 
Comms Settings 9 2C Visible 0 = Invisible or 1 = Visible 
Sets the Communications Settings menu visible further on in the IED settings menu. These are the settings associated with the 1st and 2nd 
rear communications ports 
Commission Tests 9 2D Visible 0 = Invisible or 1 = Visible 
Sets the Commissioning Tests menu visible further on in the IED settings menu. 
Setting Values 9 2E Primary 0 = Primary or 1 = Secondary 
This affects all protection settings that are dependent upon CT and VT ratios. All subsequent settings input must be based in terms of this 

f  Control Inputs 9 2F Visible 0 = Invisible or 1 = Visible 
Activates the Control Input status and operation menu further on in the IED setting menu. 
Control I/P Config 9 35 Visible 0 = Invisible or 1 = Visible 
Sets the Control Input Configuration menu visible further on in the IED setting menu. 
Ctrl I/P Labels 9 36 Visible 0 = Invisible or 1 = Visible 
Sets the Control Input Labels menu visible further on in the IED setting menu. 

Direct Access 9 39 Enabled 0= Disabled, 1 = Enabled, 2 = Hotkey only, 
or 3 = CB Ctrl Only 

Defines what CB control direct access is allowed. The front direct access keys that are used as a short cut function of the menu may be: 
Disabled – No function visible on the LCD. 
Enabled – All control functions mapped to the Hotkeys and Control Trip/Close are available. Hotkey Only – Only control functions mapped to 
the Hotkeys are available on the LCD. 
CB Ctrl Only – Only Control Trip/Control Close command will appear on the IED’s LCD. 
InterMiCOM 9 40 Enabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
To enable (activate) or disable (turn off) EIA (RS) 232 InterMiCOM (integrated teleprotection). 
InterMiCOM 64 9 41 Disabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
To enable (activate) or disable (turn off) InterMiCOM64 (integrated 56/64kbit/s teleprotection). 
Function Key 9 50 Visible 0 = Invisible or 1 = Visible 
Sets the Function Key menu visible further on in the IED setting menu. 
RP1 Read Only 9 FB Disabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
To enable (activate) or disable (turn off) Read Only Mode of Rear Port 1. 
RP2 Read Only 9 FC Disabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
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To enable (activate) or disable (turn off) Read Only Mode of Rear Port 2. 
NIC Read Only 9 FD Disabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
Ethernet versions only. To enable (activate) or disable (turn off) Read Only Mode of Network Interface Card. 

 

Tabela 12: Kolumna CONFIGURATION 
 

Uwaga: Jeżeli zostanie wybrana opcja "Przywracanie wartości domyślnych wszystkich nastaw", 
obejmuje to również nastawy tylnego portu komunikacji. Spowoduje to przerwanie 
komunikacji przez tylny port jeżeli nowe (domyślne) nastawy nie odpowiadają nastawom 
stacji nadrzędnej. 

 
 
 

3.10 Przekładnie przekładników prądowych i napięciowych 
 

Kolumna CT AND VT RATIOS zawiera nastawy dla określania przekładników prądowych 
i napięciowych układu głównego takie jak wartości znamionowe napięć i prądów pierwotnych 
i wtórnych.  
 

MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 
Description 

CT AND VT RATIOS 0A 0 0  
This column contains settings for Current and Voltage Transformer ratios 
Main VT Primary 0A 1 110 100 V to 1 MV step 1 V 
Sets the main voltage transformer input primary voltage. 
Main VT Sec'y 0A 2 110 80 V to 140 V step 1 V 
Sets the main voltage transformer input secondary voltage. 
CS VT Primary 0A 3 110 100 V to 1 MV step 1 V 
Sets the System Check Synchronism voltage transformer input primary voltage. 
CS VT Secondary 0A 4 110 80 V to 140 V step 1 V 
Sets the System Check Synchronism voltage transformer input secondary voltage. 
Phase CT Primary 0A 7 1 1A to 30kA step 1A 
Sets the phase current transformer input primary current rating. 
Phase CT Sec'y 0A 8 1 1A or 5A 
Sets the phase current transformer input secondary current rating. 
SEF CT Primary 0A 0B 1 1A to 30kA step 1A 
Sets the sensitive earth fault current transformer input primary current rating. 
SEF CT Secondary 0A 0C 1 1A or 5A 
Sets the sensitive earth fault current transformer input secondary current rating. 
MComp CT Primary 0A 0D 1 1A to 30kA step 1A 
Sets the mutual compensation current transformer input primary current rating. 
MComp CT Sec'y 0A 0E 1 1A or 5A 
Sets the mutual compensation current transformer input secondary current rating. 

 
 
 
CS Input 

 
 
 
0A 

 
 
 
0F 

 
 
 
AN 

0 = AN, 
1 = BN, 
2 = CN, 
3 = AB, 
4 = BC, 
5 = CA 

Selects the System Check Synchronism Input voltage measurement. 
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MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 
Description 

Main VT Location 0A 10 Line 0 = Line or 1 = Bus 
Selects the main voltage transformer location. 
CT Polarity 0A 11 Standard 0 = Standard or 1 = Inverted 
To invert polarity (180 °) of the CT 
SEF CT Polarity 0A 13 Standard 0 = Standard or 1 = Inverted 
To invert polarity (180 °) of the SEF CT 
M CT Polarity 0A 14 Standard 0 = Standard or 1 = Inverted 
To invert polarity (180 °) of the Mutual CT 
CB CS VT PhShft 0A 21 0 -180 to 180 step 5 
Phase angle difference between selected phase ("C/S Input" 0A 0F) of Line VT input and applied "CB CS" VT input voltage under healthy 
system conditions 
CB CS VT Mag 0A 22 1 0.2 to 3 step 0.01 
Ratio of voltage magnitudes of selected phase ("C/S Input" 0A 0F) of Line VT input and applied "CB CS" VT input voltage under healthy 
system conditions 

s 

Tabela 13: Kolumna CT AND VT RATIOS 
 
 
 

3.11 Kontrola zapisów 
 

Kolumna RECORD CONTROL zawiera nastawy uaktywniające lub wyłączające zapis zdarzeń 
i błędów. Można również zezwalać lub zabraniać włączania poszczególnych sygnałów Szyny 
Danych Cyfrowych (linie DDB) jako zapisanych zdarzeń.  
 

MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 
Description 

RECORD CONTROL 0B 0 0  
This column contains settings for Record Controls 
Alarm Event 0B 4 Enabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
Disabling this setting means that no event is generated for alarms 
Relay O/P Event 0B 5 Enabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
Disabling this setting means that no event will be generated for any change in logic output state. 
Opto Input Event 0B 6 Enabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
Disabling this setting means that no event will be generated for any change in logic input state. 
General Event 0B 7 Enabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
Disabling this setting means that no General Events are generated 
Fault Rec Event 0B 8 Enabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
Disabling this setting means that no event will be generated for any fault that produces a fault record 
Maint Rec Event 0B 9 Enabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
Disabling this setting means that no event will be generated for any occurrence that produces a maintenance record. 
Protection Event 0B 0A Enabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
Disabling this setting means that any operation of protection elements will not be logged as an event 

DDB 31 - 0 0B 40 0xFFFFFFFF 32-bit binary setting: 1 = event recording 
Enabled, 0 = event recording Disabled 

Chooses whether any individual DDB's should be deselected as a stored event, by setting the relevant bit to 0 (zero). Typically used for 
repetitive recurrent changes such as an Opto input assigned for Minute Pulse clock synchronizing. 
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MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 

Description 

DDB 63 - 32 0B 41 0xFFFFFFFF 32-bit binary setting: 1 = event recording 
Enabled, 0 = event recording Disabled 

Chooses whether any individual DDB's should be deselected as a stored event, by setting the relevant bit to 0 (zero). Typically used for 
repetitive recurrent changes such as an Opto input assigned for Minute Pulse clock synchronizing. 

DDB 95 - 64 0B 42 0xFFFFFFFF 32-bit binary setting: 1 = event recording 
Enabled, 0 = event recording Disabled 

Chooses whether any individual DDB's should be deselected as a stored event, by setting the relevant bit to 0 (zero). Typically used for 
repetitive recurrent changes such as an Opto input assigned for Minute Pulse clock synchronizing. 

DDB 127 - 96 0B 43 0xFFFFFFFF 32-bit binary setting: 1 = event recording 
Enabled, 0 = event recording Disabled 

Chooses whether any individual DDB's should be deselected as a stored event, by setting the relevant bit to 0 (zero). Typically used for 
repetitive recurrent changes such as an Opto input assigned for Minute Pulse clock synchronizing. 

DDB 159 - 128 0B 44 0xFFFFFFFF 32-bit binary setting: 1 = event recording 
Enabled, 0 = event recording Disabled 

Chooses whether any individual DDB's should be deselected as a stored event, by setting the relevant bit to 0 (zero). Typically used for 
repetitive recurrent changes such as an Opto input assigned for Minute Pulse clock synchronizing. 

DDB 191 - 160 0B 45 0xFFFFFFFF 32-bit binary setting: 1 = event recording 
Enabled, 0 = event recording Disabled 

Chooses whether any individual DDB's should be deselected as a stored event, by setting the relevant bit to 0 (zero). Typically used for 
repetitive recurrent changes such as an Opto input assigned for Minute Pulse clock synchronizing. 

DDB 223 - 192 0B 46 0xFFFFFFFF 32-bit binary setting: 1 = event recording 
Enabled, 0 = event recording Disabled 

Chooses whether any individual DDB's should be deselected as a stored event, by setting the relevant bit to 0 (zero). Typically used for 
repetitive recurrent changes such as an Opto input assigned for Minute Pulse clock synchronizing. 

DDB 255 - 224 0B 47 0xFFFFFFFF 32-bit binary setting: 1 = event recording 
Enabled, 0 = event recording Disabled 

Chooses whether any individual DDB's should be deselected as a stored event, by setting the relevant bit to 0 (zero). Typically used for 
repetitive recurrent changes such as an Opto input assigned for Minute Pulse clock synchronizing. 

DDB 287 - 256 0B 48 0xFFFFFFFF 32-bit binary setting: 1 = event recording 
Enabled, 0 = event recording Disabled 

Chooses whether any individual DDB's should be deselected as a stored event, by setting the relevant bit to 0 (zero). Typically used for 
repetitive recurrent changes such as an Opto input assigned for Minute Pulse clock synchronizing. 

DDB 319 - 288 0B 49 0xFFFFFFFF 32-bit binary setting: 1 = event recording 
Enabled, 0 = event recording Disabled 

Chooses whether any individual DDB's should be deselected as a stored event, by setting the relevant bit to 0 (zero). Typically used for 
repetitive recurrent changes such as an Opto input assigned for Minute Pulse clock synchronizing. 

DDB 351 - 320 0B 4A 0xFFFFFFFF 32-bit binary setting: 1 = event recording 
Enabled, 0 = event recording Disabled 

Chooses whether any individual DDB's should be deselected as a stored event, by setting the relevant bit to 0 (zero). Typically used for 
repetitive recurrent changes such as an Opto input assigned for Minute Pulse clock synchronizing. 

DDB 383 - 352 0B 4B 0xFFFFFFFF 32-bit binary setting: 1 = event recording 
Enabled, 0 = event recording Disabled 

Chooses whether any individual DDB's should be deselected as a stored event, by setting the relevant bit to 0 (zero). Typically used for 
repetitive recurrent changes such as an Opto input assigned for Minute Pulse clock synchronizing. 

DDB 415 - 384 0B 4C 0xFFFFFFFF 32-bit binary setting: 1 = event recording 
Enabled, 0 = event recording Disabled 

Chooses whether any individual DDB's should be deselected as a stored event, by setting the relevant bit to 0 (zero). Typically used for 
repetitive recurrent changes such as an Opto input assigned for Minute Pulse clock synchronizing. 
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MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 

Description 

DDB 447 - 416 0B 4D 0xFFFFFFFF 32-bit binary setting: 1 = event recording 
Enabled, 0 = event recording Disabled 

Chooses whether any individual DDB's should be deselected as a stored event, by setting the relevant bit to 0 (zero). Typically used for 
repetitive recurrent changes such as an Opto input assigned for Minute Pulse clock synchronizing. 

DDB 479 - 448 0B 4E 0xFFFFFFFF 32-bit binary setting: 1 = event recording 
Enabled, 0 = event recording Disabled 

Chooses whether any individual DDB's should be deselected as a stored event, by setting the relevant bit to 0 (zero). Typically used for 
repetitive recurrent changes such as an Opto input assigned for Minute Pulse clock synchronizing. 

DDB 511 - 480 0B 4F 0xFFFFFFFF 32-bit binary setting: 1 = event recording 
Enabled, 0 = event recording Disabled 

Chooses whether any individual DDB's should be deselected as a stored event, by setting the relevant bit to 0 (zero). Typically used for 
repetitive recurrent changes such as an Opto input assigned for Minute Pulse clock synchronizing. 

DDB 543 - 512 0B 50 0xFFFFC7FF 32-bit binary setting: 1 = event recording 
Enabled, 0 = event recording Disabled 

Chooses whether any individual DDB's should be deselected as a stored event, by setting the relevant bit to 0 (zero). Typically used for 
repetitive recurrent changes such as an Opto input assigned for Minute Pulse clock synchronizing. 

DDB 575 - 544 0B 51 0xFFFFFFFF 32-bit binary setting: 1 = event recording 
Enabled, 0 = event recording Disabled 

Chooses whether any individual DDB's should be deselected as a stored event, by setting the relevant bit to 0 (zero). Typically used for 
repetitive recurrent changes such as an Opto input assigned for Minute Pulse clock synchronizing. 

DDB 607 - 576 0B 52 0xFFFFFBBF 32-bit binary setting: 1 = event recording 
Enabled, 0 = event recording Disabled 

Chooses whether any individual DDB's should be deselected as a stored event, by setting the relevant bit to 0 (zero). Typically used for 
repetitive recurrent changes such as an Opto input assigned for Minute Pulse clock synchronizing. 

DDB 639 - 608 0B 53 0xFFEF7BDE 32-bit binary setting: 1 = event recording 
Enabled, 0 = event recording Disabled 

Chooses whether any individual DDB's should be deselected as a stored event, by setting the relevant bit to 0 (zero). Typically used for 
repetitive recurrent changes such as an Opto input assigned for Minute Pulse clock synchronizing. 

DDB 671 - 640 0B 54 0xF7777FFF 32-bit binary setting: 1 = event recording 
Enabled, 0 = event recording Disabled 

Chooses whether any individual DDB's should be deselected as a stored event, by setting the relevant bit to 0 (zero). Typically used for 
repetitive recurrent changes such as an Opto input assigned for Minute Pulse clock synchronizing. 

DDB 703 - 672 0B 55 0xFF7777FF 32-bit binary setting: 1 = event recording 
Enabled, 0 = event recording Disabled 

Chooses whether any individual DDB's should be deselected as a stored event, by setting the relevant bit to 0 (zero). Typically used for 
repetitive recurrent changes such as an Opto input assigned for Minute Pulse clock synchronizing. 

DDB 735 - 704 0B 56 0xFFFFFFFF 32-bit binary setting: 1 = event recording 
Enabled, 0 = event recording Disabled 

Chooses whether any individual DDB's should be deselected as a stored event, by setting the relevant bit to 0 (zero). Typically used for 
repetitive recurrent changes such as an Opto input assigned for Minute Pulse clock synchronizing. 

DDB 767 - 736 0B 57 0xDC00001D 32-bit binary setting: 1 = event recording 
Enabled, 0 = event recording Disabled 

Chooses whether any individual DDB's should be deselected as a stored event, by setting the relevant bit to 0 (zero). Typically used for 
repetitive recurrent changes such as an Opto input assigned for Minute Pulse clock synchronizing. 

DDB 799 - 768 0B 58 0xEEEFFFDD 32-bit binary setting: 1 = event recording 
Enabled, 0 = event recording Disabled 

Chooses whether any individual DDB's should be deselected as a stored event, by setting the relevant bit to 0 (zero). Typically used for 
repetitive recurrent changes such as an Opto input assigned for Minute Pulse clock synchronizing. 
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MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 

Description 

DDB 831 - 800 0B 59 0xFFFFFFFE 32-bit binary setting: 1 = event recording 
Enabled, 0 = event recording Disabled 

Chooses whether any individual DDB's should be deselected as a stored event, by setting the relevant bit to 0 (zero). Typically used for 
repetitive recurrent changes such as an Opto input assigned for Minute Pulse clock synchronizing. 

DDB 863 - 832 0B 5A 0xFFDFFFFF 32-bit binary setting: 1 = event recording 
Enabled, 0 = event recording Disabled 

Chooses whether any individual DDB's should be deselected as a stored event, by setting the relevant bit to 0 (zero). Typically used for 
repetitive recurrent changes such as an Opto input assigned for Minute Pulse clock synchronizing. 

DDB 895 - 864 0B 5B 0xF7FFFFFF 32-bit binary setting: 1 = event recording 
Enabled, 0 = event recording Disabled 

Chooses whether any individual DDB's should be deselected as a stored event, by setting the relevant bit to 0 (zero). Typically used for 
repetitive recurrent changes such as an Opto input assigned for Minute Pulse clock synchronizing. 

DDB 927 - 896 0B 5C 0xFF8787FF 32-bit binary setting: 1 = event recording 
Enabled, 0 = event recording Disabled 

Chooses whether any individual DDB's should be deselected as a stored event, by setting the relevant bit to 0 (zero). Typically used for 
repetitive recurrent changes such as an Opto input assigned for Minute Pulse clock synchronizing. 

DDB 959 - 928 0B 5D 0xFFFFFFFF 32-bit binary setting: 1 = event recording 
Enabled, 0 = event recording Disabled 

Chooses whether any individual DDB's should be deselected as a stored event, by setting the relevant bit to 0 (zero). Typically used for 
repetitive recurrent changes such as an Opto input assigned for Minute Pulse clock synchronizing. 

DDB 991 - 960 0B 5E 0xFFFFFFFF 32-bit binary setting: 1 = event recording 
Enabled, 0 = event recording Disabled 

Chooses whether any individual DDB's should be deselected as a stored event, by setting the relevant bit to 0 (zero). Typically used for 
repetitive recurrent changes such as an Opto input assigned for Minute Pulse clock synchronizing. 

DDB 1023 - 992 0B 5F 0xFFFFFFFF 32-bit binary setting: 1 = event recording 
Enabled, 0 = event recording Disabled 

Chooses whether any individual DDB's should be deselected as a stored event, by setting the relevant bit to 0 (zero). Typically used for 
repetitive recurrent changes such as an Opto input assigned for Minute Pulse clock synchronizing. 

DDB 1055 - 1024 0B 60 0xFFFFFFFF 32-bit binary setting: 1 = event recording 
Enabled, 0 = event recording Disabled 

Chooses whether any individual DDB's should be deselected as a stored event, by setting the relevant bit to 0 (zero). Typically used for 
repetitive recurrent changes such as an Opto input assigned for Minute Pulse clock synchronizing. 

DDB 1087 - 1056 0B 61 0xFFFFFFFF 32-bit binary setting: 1 = event recording 
Enabled, 0 = event recording Disabled 

Chooses whether any individual DDB's should be deselected as a stored event, by setting the relevant bit to 0 (zero). Typically used for 
repetitive recurrent changes such as an Opto input assigned for Minute Pulse clock synchronizing. 

DDB 1119 - 1088 0B 62 0xFFFFFFFF 32-bit binary setting: 1 = event recording 
Enabled, 0 = event recording Disabled 

Chooses whether any individual DDB's should be deselected as a stored event, by setting the relevant bit to 0 (zero). Typically used for 
repetitive recurrent changes such as an Opto input assigned for Minute Pulse clock synchronizing. 

DDB 1151 - 1120 0B 63 0xFFFFFFFF 32-bit binary setting: 1 = event recording 
Enabled, 0 = event recording Disabled 

Chooses whether any individual DDB's should be deselected as a stored event, by setting the relevant bit to 0 (zero). Typically used for 
repetitive recurrent changes such as an Opto input assigned for Minute Pulse clock synchronizing. 

DDB 1183 - 1152 0B 64 0x00FFFFFF 32-bit binary setting: 1 = event recording 
Enabled, 0 = event recording Disabled 

Chooses whether any individual DDB's should be deselected as a stored event, by setting the relevant bit to 0 (zero). Typically used for 
repetitive recurrent changes such as an Opto input assigned for Minute Pulse clock synchronizing. 
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MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 
Description 

DDB 1215 - 1184 0B 65 0xFFFFFFFF 32-bit binary setting: 1 = event recording 
Enabled, 0 = event recording Disabled 

Chooses whether any individual DDB's should be deselected as a stored event, by setting the relevant bit to 0 (zero). Typically used for 
repetitive recurrent changes such as an Opto input assigned for Minute Pulse clock synchronizing. 

DDB 1247 - 1216 0B 66 0xFFFFFFFF 32-bit binary setting: 1 = event recording 
Enabled, 0 = event recording Disabled 

Chooses whether any individual DDB's should be deselected as a stored event, by setting the relevant bit to 0 (zero). Typically used for 
repetitive recurrent changes such as an Opto input assigned for Minute Pulse clock synchronizing. 

DDB 1279 - 1248 0B 67 0xFFFFFFFF 32-bit binary setting: 1 = event recording 
Enabled, 0 = event recording Disabled 

Chooses whether any individual DDB's should be deselected as a stored event, by setting the relevant bit to 0 (zero). Typically used for 
repetitive recurrent changes such as an Opto input assigned for Minute Pulse clock synchronizing. 

DDB 1311 - 1280 0B 68 0xFFFFFFFF 32-bit binary setting: 1 = event recording 
Enabled, 0 = event recording Disabled 

Chooses whether any individual DDB's should be deselected as a stored event, by setting the relevant bit to 0 (zero). Typically used for 
repetitive recurrent changes such as an Opto input assigned for Minute Pulse clock synchronizing. 

DDB 1343 - 1312 0B 69 0xFFFFFFFF 32-bit binary setting: 1 = event recording 
Enabled, 0 = event recording Disabled 

Chooses whether any individual DDB's should be deselected as a stored event, by setting the relevant bit to 0 (zero). Typically used for 
repetitive recurrent changes such as an Opto input assigned for Minute Pulse clock synchronizing. 

DDB 1375 - 1344 0B 6A 0xFFFFFFFF 32-bit binary setting: 1 = event recording 
Enabled, 0 = event recording Disabled 

Chooses whether any individual DDB's should be deselected as a stored event, by setting the relevant bit to 0 (zero). Typically used for 
repetitive recurrent changes such as an Opto input assigned for Minute Pulse clock synchronizing. 

DDB 1407 - 1376 0B 6B 0xFFFFFFFF 32-bit binary setting: 1 = event recording 
Enabled, 0 = event recording Disabled 

Chooses whether any individual DDB's should be deselected as a stored event, by setting the relevant bit to 0 (zero). Typically used for 
repetitive recurrent changes such as an Opto input assigned for Minute Pulse clock synchronizing. 

DDB 1439 - 1408 0B 6C 0xD3FFFFFF 32-bit binary setting: 1 = event recording 
Enabled, 0 = event recording Disabled 

Chooses whether any individual DDB's should be deselected as a stored event, by setting the relevant bit to 0 (zero). Typically used for 
repetitive recurrent changes such as an Opto input assigned for Minute Pulse clock synchronizing. 

DDB 1471 - 1440 0B 6D 0xFFFFF9F3 32-bit binary setting: 1 = event recording 
Enabled, 0 = event recording Disabled 

Chooses whether any individual DDB's should be deselected as a stored event, by setting the relevant bit to 0 (zero). Typically used for 
repetitive recurrent changes such as an Opto input assigned for Minute Pulse clock synchronizing. 

DDB 1503 - 1472 0B 6E 0xFFFFFFFF 32-bit binary setting: 1 = event recording 
Enabled, 0 = event recording Disabled 

Chooses whether any individual DDB's should be deselected as a stored event, by setting the relevant bit to 0 (zero). Typically used for 
repetitive recurrent changes such as an Opto input assigned for Minute Pulse clock synchronizing. 

DDB 1535 - 1504 0B 6F 0xFFFFFFFF 32-bit binary setting: 1 = event recording 
Enabled, 0 = event recording Disabled 

Chooses whether any individual DDB's should be deselected as a stored event, by setting the relevant bit to 0 (zero). Typically used for 
repetitive recurrent changes such as an Opto input assigned for Minute Pulse clock synchronizing. 

DDB 1567 - 1536 0B 70 0x990CF27F 32-bit binary setting: 1 = event recording 
Enabled, 0 = event recording Disabled 

Chooses whether any individual DDB's should be deselected as a stored event, by setting the relevant bit to 0 (zero). Typically used for 
repetitive recurrent changes such as an Opto input assigned for Minute Pulse clock synchronizing. 
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MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 
Description 

DDB 1599 - 1568 0B 71 0xFFFFFFFA 32-bit binary setting: 1 = event recording 
Enabled, 0 = event recording Disabled 

Chooses whether any individual DDB's should be deselected as a stored event, by setting the relevant bit to 0 (zero). Typically used for 
repetitive recurrent changes such as an Opto input assigned for Minute Pulse clock synchronizing. 

DDB 1631 - 1600 0B 72 0xFFFFFFF1 32-bit binary setting: 1 = event recording 
Enabled, 0 = event recording Disabled 

Chooses whether any individual DDB's should be deselected as a stored event, by setting the relevant bit to 0 (zero). Typically used for 
repetitive recurrent changes such as an Opto input assigned for Minute Pulse clock synchronizing. 

DDB 1663 - 1632 0B 73 0xFFFFFFFF 32-bit binary setting: 1 = event recording 
Enabled, 0 = event recording Disabled 

Chooses whether any individual DDB's should be deselected as a stored event, by setting the relevant bit to 0 (zero). Typically used for 
repetitive recurrent changes such as an Opto input assigned for Minute Pulse clock synchronizing. 

DDB 1695 - 1664 0B 74 0xFFFFFFFF 32-bit binary setting: 1 = event recording 
Enabled, 0 = event recording Disabled 

Chooses whether any individual DDB's should be deselected as a stored event, by setting the relevant bit to 0 (zero). Typically used for 
repetitive recurrent changes such as an Opto input assigned for Minute Pulse clock synchronizing. 

DDB 1727 - 1696 0B 75 0xFFFFFFFF 32-bit binary setting: 1 = event recording 
Enabled, 0 = event recording Disabled 

Chooses whether any individual DDB's should be deselected as a stored event, by setting the relevant bit to 0 (zero). Typically used for 
repetitive recurrent changes such as an Opto input assigned for Minute Pulse clock synchronizing. 

DDB 1759 - 1728 0B 76 0x00000000 32-bit binary setting: 1 = event recording 
Enabled, 0 = event recording Disabled 

Chooses whether any individual DDB's should be deselected as a stored event, by setting the relevant bit to 0 (zero). Typically used for 
repetitive recurrent changes such as an Opto input assigned for Minute Pulse clock synchronizing. 

DDB 1760 - 1791 0B 77 0x00000000 32-bit binary setting: 1 = event recording 
Enabled, 0 = event recording Disabled 

Chooses whether any individual DDB's should be deselected as a stored event, by setting the relevant bit to 0 (zero). Typically used for 
repetitive recurrent changes such as an Opto input assigned for Minute Pulse clock synchronizing. 

DDB 1792 - 1823 0B 78 0xFFFFFFFF 32-bit binary setting: 1 = event recording 
Enabled, 0 = event recording Disabled 

Chooses whether any individual DDB's should be deselected as a stored event, by setting the relevant bit to 0 (zero). Typically used for 
repetitive recurrent changes such as an Opto input assigned for Minute Pulse clock synchronizing. 

DDB 1824 - 1855 0B 79 0xFFFFFFFF 32-bit binary setting: 1 = event recording 
Enabled, 0 = event recording Disabled 

Chooses whether any individual DDB's should be deselected as a stored event, by setting the relevant bit to 0 (zero). Typically used for 
repetitive recurrent changes such as an Opto input assigned for Minute Pulse clock synchronizing. 

DDB 1856 - 1887 0B 7A 0xFFFFFFFF 32-bit binary setting: 1 = event recording 
Enabled, 0 = event recording Disabled 

Chooses whether any individual DDB's should be deselected as a stored event, by setting the relevant bit to 0 (zero). Typically used for 
repetitive recurrent changes such as an Opto input assigned for Minute Pulse clock synchronizing. 

DDB 1888 - 1919 0B 7B 0xFFFFFFFF 32-bit binary setting: 1 = event recording 
Enabled, 0 = event recording Disabled 

Chooses whether any individual DDB's should be deselected as a stored event, by setting the relevant bit to 0 (zero). Typically used for 
repetitive recurrent changes such as an Opto input assigned for Minute Pulse clock synchronizing. 

DDB 1920 - 1951 0B 7C 0xFFFFFFFF 32-bit binary setting: 1 = event recording 
Enabled, 0 = event recording Disabled 

Chooses whether any individual DDB's should be deselected as a stored event, by setting the relevant bit to 0 (zero). Typically used for 
repetitive recurrent changes such as an Opto input assigned for Minute Pulse clock synchronizing. 

 
  



6 Nastawy i zapisy MiCOMho P443 
 
 

6-40 P443/PL 
 

MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 
Description 

DDB 1952 - 1983 0B 7D 0xFFFFFFFF 32-bit binary setting: 1 = event recording 
Enabled, 0 = event recording Disabled 

Chooses whether any individual DDB's should be deselected as a stored event, by setting the relevant bit to 0 (zero). Typically used for 
repetitive recurrent changes such as an Opto input assigned for Minute Pulse clock synchronizing. 

DDB 1984 - 2015 0B 7E 0xFFFFFFFF 32-bit binary setting: 1 = event recording 
Enabled, 0 = event recording Disabled 

Chooses whether any individual DDB's should be deselected as a stored event, by setting the relevant bit to 0 (zero). Typically used for 
repetitive recurrent changes such as an Opto input assigned for Minute Pulse clock synchronizing. 

DDB 2016 - 2047 0B 7F 0xFFFFFFFF 32-bit binary setting: 1 = event recording 
Enabled, 0 = event recording Disabled 

Chooses whether any individual DDB's should be deselected as a stored event, by setting the relevant bit to 0 (zero). Typically used for 
repetitive recurrent changes such as an Opto input assigned for Minute Pulse clock synchronizing. 

 

Tabela 14: Kolumna RECORD CONTROL 
 
 
 

3.12 Nastawy zapisów zakłóceń (oscylografia) 
 
Kolumna DISTURB RECORDER jest wykorzystywana do nastawiania parametrów 
rejestratora zakłóceń, łącznie z czasem trwania zapisu i położeniem przerzutnika, wyborem 
sygnałów analogowych i cyfrowych oraz źródeł sygnału wyzwalającego zapis.  
 

MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 
Description 

DISTURB RECORDER 0C 0 0  

This column contains settings for the Disturbance Recorder 
Duration 0C 1 1.5 0.1s to 10.5s step 0.01s 
This sets the overall recording time. 
Trigger Position 0C 2 33.3 0 to 100 step 0.1 
This sets the trigger point as a percentage of the duration.  For example, the default settings show that the overall recording time is set to 1.5 s 
with the trigger point being at 33.3% of this, giving 0.5 s pre-fault and 1s post fault recording times. 
Trigger Mode 0C 3 Single 0 = Single or 1 = Extended 
If set to single mode, if a further trigger occurs whilst a recording is taking place, the recorder will ignore the trigger. However, if this has been 
set to Extended, the post trigger timer will be reset to zero, thereby extending the recording time. 

Analog Channel 1 0C 4 VA 0=IA, 1=IB, 2=IC, 3=IN, 4=IN Sensitive, 
5=VA, 6=VB, 
7=VC, 8=V Checksync, 9=IM, 10=Max Ih(2), 
11=Unused 

Selects any available analogue input to be assigned to this channel (including derived IN residual current). 

Analog Channel 2 0C 5 VB 0=IA, 1=IB, 2=IC, 3=IN, 4=IN Sensitive, 
5=VA, 6=VB, 
7=VC, 8=V Checksync, 9=IM, 10=Max Ih(2), 
11=Unused 

Selects any available analogue input to be assigned to this channel (including derived IN residual current). 

Analog Channel 3 0C 6 VC 0=IA, 1=IB, 2=IC, 3=IN, 4=IN Sensitive, 
5=VA, 6=VB, 
7=VC, 8=V Checksync, 9=IM, 10=Max Ih(2), 
11=Unused 

Selects any available analogue input to be assigned to this channel (including derived IN residual current). 

Analog Channel 4 0C 7 IA 0=IA, 1=IB, 2=IC, 3=IN, 4=IN Sensitive, 
5=VA, 6=VB, 
7=VC, 8=V Checksync, 9=IM, 10=Max Ih(2), 
11=Unused 

Selects any available analogue input to be assigned to this channel (including derived IN residual current). 
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Analog Channel 5 0C 8 IB 0=IA, 1=IB, 2=IC, 3=IN, 4=IN Sensitive, 
5=VA, 6=VB, 
7=VC, 8=V Checksync, 9=IM, 10=Max Ih(2), 
11=Unused 

Selects any available analogue input to be assigned to this channel (including derived IN residual current). 
 

MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 
Description 

Analog Channel 6 0C 9 IC 0=IA, 1=IB, 2=IC, 3=IN, 4=IN Sensitive, 
5=VA, 6=VB, 
7=VC, 8=V Checksync, 9=IM, 10=Max Ih(2), 
11=Unused 

Selects any available analogue input to be assigned to this channel (including derived IN residual current). 

Analog Channel 7 0C 0A IN 0=IA, 1=IB, 2=IC, 3=IN, 4=IN Sensitive, 
5=VA, 6=VB, 
7=VC, 8=V Checksync, 9=IM, 10=Max Ih(2), 
11=Unused 

Selects any available analogue input to be assigned to this channel (including derived IN residual current). 

Analog Channel 8 0C 0B IN Sensitive 0=IA, 1=IB, 2=IC, 3=IN, 4=IN Sensitive, 
5=VA, 6=VB, 
7=VC, 8=V Checksync, 9=IM, 10=Max Ih(2), 
11=Unused 

Selects any available analogue input to be assigned to this channel (including derived IN residual current). 
Digital Input 1 0C 0C Relay 1 See Data Types - G32 
The digital channels may monitor any of the opto isolated inputs or output contacts, in addition to a number of internal IED digital signals, 
such as protection starts, LEDs etc. 
Input 1 Trigger 0C 0D No Trigger 0 = No Trigger, 1 = Trigger L/H, 2 = Trigger 

H/L 
Any of the digital channels may be selected to trigger the disturbance recorder on either a low to high or a high to low transition. 
Digital Input 2 0C 0E Relay 2 See Data Types - G32 
The digital channels may monitor any of the opto isolated inputs or output contacts, in addition to a number of internal IED digital signals, 
such as protection starts, LEDs etc. 
Input 2 Trigger 0C 0F No Trigger 0 = No Trigger, 1 = Trigger L/H, 2 = Trigger 

H/L 
Any of the digital channels may be selected to trigger the disturbance recorder on either a low to high or a high to low transition. 
Digital Input 3 0C 10 Relay 3 See Data Types - G32 
The digital channels may monitor any of the opto isolated inputs or output contacts, in addition to a number of internal IED digital signals, 
such as protection starts, LEDs etc. 
Input 3 Trigger 0C 11 Trigger L/H 0 = No Trigger, 1 = Trigger L/H, 2 = Trigger 

H/L 
Any of the digital channels may be selected to trigger the disturbance recorder on either a low to high or a high to low transition. 
Digital Input 4 0C 12 Relay 4 See Data Types - G32 
The digital channels may monitor any of the opto isolated inputs or output contacts, in addition to a number of internal IED digital signals, 
such as protection starts, LEDs etc. 
Input 4 Trigger 0C 13 No Trigger 0 = No Trigger, 1 = Trigger L/H, 2 = Trigger 

H/L 
Any of the digital channels may be selected to trigger the disturbance recorder on either a low to high or a high to low transition. 
Digital Input 5 0C 14 Relay 5 See Data Types - G32 
The digital channels may monitor any of the opto isolated inputs or output contacts, in addition to a number of internal IED digital signals, 
such as protection starts, LEDs etc. 
Input 5 Trigger 0C 15 No Trigger 0 = No Trigger, 1 = Trigger L/H, 2 = Trigger 

H/L 
Any of the digital channels may be selected to trigger the disturbance recorder on either a low to high or a high to low transition. 
Digital Input 6 0C 16 Relay 6 See Data Types - G32 
The digital channels may monitor any of the opto isolated inputs or output contacts, in addition to a number of internal IED digital signals, 
such as protection starts, LEDs etc. 
Input 6 Trigger 0C 17 No Trigger 0 = No Trigger, 1 = Trigger L/H, 2 = Trigger 

H/L 
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Any of the digital channels may be selected to trigger the disturbance recorder on either a low to high or a high to low transition. 
Digital Input 7 0C 18 Relay 7 See Data Types - G32 
The digital channels may monitor any of the opto isolated inputs or output contacts, in addition to a number of internal IED digital signals, 
such as protection starts, LEDs etc. 
Input 7 Trigger 0C 19 No Trigger 0 = No Trigger, 1 = Trigger L/H, 2 = Trigger 

H/L 
Any of the digital channels may be selected to trigger the disturbance recorder on either a low to high or a high to low transition. 
Digital Input 8 0C 1A Relay 8 See Data Types - G32 
The digital channels may monitor any of the opto isolated inputs or output contacts, in addition to a number of internal IED digital signals, 
such as protection starts, LEDs etc. 

 
MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 

Description 
Input 8 Trigger 0C 1B No Trigger 0 = No Trigger, 1 = Trigger L/H, 2 = Trigger 

H/L 
Any of the digital channels may be selected to trigger the disturbance recorder on either a low to high or a high to low transition. 
Digital Input 9 0C 1C Relay 9 See Data Types - G32 
The digital channels may monitor any of the opto isolated inputs or output contacts, in addition to a number of internal IED digital signals, 
such as protection starts, LEDs etc. 
Input 9 Trigger 0C 1D No Trigger 0 = No Trigger, 1 = Trigger L/H, 2 = Trigger 

H/L 
Any of the digital channels may be selected to trigger the disturbance recorder on either a low to high or a high to low transition. 
Digital Input 10 0C 1E Relay 10 See Data Types - G32 
The digital channels may monitor any of the opto isolated inputs or output contacts, in addition to a number of internal IED digital signals, 
such as protection starts, LEDs etc. 
Input 10 Trigger 0C 1F No Trigger 0 = No Trigger, 1 = Trigger L/H, 2 = Trigger 

H/L 
Any of the digital channels may be selected to trigger the disturbance recorder on either a low to high or a high to low transition. 
Digital Input 11 0C 20 Relay 11 See Data Types - G32 
The digital channels may monitor any of the opto isolated inputs or output contacts, in addition to a number of internal IED digital signals, 
such as protection starts, LEDs etc. 
Input 11 Trigger 0C 21 No Trigger 0 = No Trigger, 1 = Trigger L/H, 2 = Trigger 

H/L 
Any of the digital channels may be selected to trigger the disturbance recorder on either a low to high or a high to low transition. 
Digital Input 12 0C 22 Relay 12 See Data Types - G32 
The digital channels may monitor any of the opto isolated inputs or output contacts, in addition to a number of internal IED digital signals, 
such as protection starts, LEDs etc. 
Input 12 Trigger 0C 23 No Trigger 0 = No Trigger, 1 = Trigger L/H, 2 = Trigger 

H/L 
Any of the digital channels may be selected to trigger the disturbance recorder on either a low to high or a high to low transition. 
Digital Input 13 0C 24 Relay 13 See Data Types - G32 
The digital channels may monitor any of the opto isolated inputs or output contacts, in addition to a number of internal IED digital signals, 
such as protection starts, LEDs etc. 
Input 13 Trigger 0C 25 No Trigger 0 = No Trigger, 1 = Trigger L/H, 2 = Trigger 

H/L 
Any of the digital channels may be selected to trigger the disturbance recorder on either a low to high or a high to low transition. 
Digital Input 14 0C 26 Relay 14 See Data Types - G32 
The digital channels may monitor any of the opto isolated inputs or output contacts, in addition to a number of internal IED digital signals, 
such as protection starts, LEDs etc. 
Input 14 Trigger 0C 27 No Trigger 0 = No Trigger, 1 = Trigger L/H, 2 = Trigger 

H/L 
Any of the digital channels may be selected to trigger the disturbance recorder on either a low to high or a high to low transition. 
Digital Input 15 0C 28 Opto Input 1 See Data Types - G32 
The digital channels may monitor any of the opto isolated inputs or output contacts, in addition to a number of internal IED digital signals, 
such as protection starts, LEDs etc. 
Input 15 Trigger 0C 29 No Trigger 0 = No Trigger, 1 = Trigger L/H, 2 = Trigger 

H/L 
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Any of the digital channels may be selected to trigger the disturbance recorder on either a low to high or a high to low transition. 
Digital Input 16 0C 2A Opto Input 2 See Data Types - G32 
The digital channels may monitor any of the opto isolated inputs or output contacts, in addition to a number of internal IED digital signals, 
such as protection starts, LEDs etc. 
Input 16 Trigger 0C 2B No Trigger 0 = No Trigger, 1 = Trigger L/H, 2 = Trigger 

H/L 
Any of the digital channels may be selected to trigger the disturbance recorder on either a low to high or a high to low transition. 
Digital Input 17 0C 2C Opto Input 3 See Data Types - G32 
The digital channels may monitor any of the opto isolated inputs or output contacts, in addition to a number of internal IED digital signals, 
such as protection starts, LEDs etc. 

 
MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 

Description 
Digital Input 35 0C 72 Not Used See Data Types - G32 
The digital channels may monitor any of the opto isolated inputs or output contacts, in addition to a number of internal IED digital signals, 
such as protection starts, LEDs etc. 
Digital Input 36 0C 73 Not Used See Data Types - G32 
The digital channels may monitor any of the opto isolated inputs or output contacts, in addition to a number of internal IED digital signals, 
such as protection starts, LEDs etc. 
Digital Input 37 0C 74 Not Used See Data Types - G32 
The digital channels may monitor any of the opto isolated inputs or output contacts, in addition to a number of internal IED digital signals, 
such as protection starts, LEDs etc. 
Digital Input 38 0C 75 Not Used See Data Types - G32 
The digital channels may monitor any of the opto isolated inputs or output contacts, in addition to a number of internal IED digital signals, 
such as protection starts, LEDs etc. 
Digital Input 39 0C 76 Not Used See Data Types - G32 
The digital channels may monitor any of the opto isolated inputs or output contacts, in addition to a number of internal IED digital signals, 
such as protection starts, LEDs etc. 
Digital Input 40 0C 77 Not Used See Data Types - G32 
The digital channels may monitor any of the opto isolated inputs or output contacts, in addition to a number of internal IED digital signals, 
such as protection starts, LEDs etc. 
Digital Input 41 0C 78 Not Used See Data Types - G32 
The digital channels may monitor any of the opto isolated inputs or output contacts, in addition to a number of internal IED digital signals, 
such as protection starts, LEDs etc. 
Digital Input 42 0C 79 Not Used See Data Types - G32 
The digital channels may monitor any of the opto isolated inputs or output contacts, in addition to a number of internal IED digital signals, 
such as protection starts, LEDs etc. 
Digital Input 43 0C 7A Not Used See Data Types - G32 
The digital channels may monitor any of the opto isolated inputs or output contacts, in addition to a number of internal IED digital signals, 
such as protection starts, LEDs etc. 
Digital Input 44 0C 7B Not Used See Data Types - G32 
The digital channels may monitor any of the opto isolated inputs or output contacts, in addition to a number of internal IED digital signals, 
such as protection starts, LEDs etc. 
Digital Input 45 0C 7C Not Used See Data Types - G32 
The digital channels may monitor any of the opto isolated inputs or output contacts, in addition to a number of internal IED digital signals, 
such as protection starts, LEDs etc. 
Digital Input 46 0C 7D Not Used See Data Types - G32 
The digital channels may monitor any of the opto isolated inputs or output contacts, in addition to a number of internal IED digital signals, 
such as protection starts, LEDs etc. 
Digital Input 47 0C 7E Not Used See Data Types - G32 
The digital channels may monitor any of the opto isolated inputs or output contacts, in addition to a number of internal IED digital signals, 
such as protection starts, LEDs etc. 
Digital Input 48 0C 7F Not Used See Data Types - G32 
The digital channels may monitor any of the opto isolated inputs or output contacts, in addition to a number of internal IED digital signals, 
such as protection starts, LEDs etc. 
Digital Input 49 0C 80 Not Used See Data Types - G32 
The digital channels may monitor any of the opto isolated inputs or output contacts, in addition to a number of internal IED digital signals, 



6 Nastawy i zapisy MiCOMho P443 
 
 

6-44 P443/PL 
 

such as protection starts, LEDs etc. 
Digital Input 50 0C 81 Not Used See Data Types - G32 
The digital channels may monitor any of the opto isolated inputs or output contacts, in addition to a number of internal IED digital signals, 
such as protection starts, LEDs etc. 

 
MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 

Description 
Digital Input 51 0C 82 Not Used See Data Types - G32 
The digital channels may monitor any of the opto isolated inputs or output contacts, in addition to a number of internal IED digital signals, 
such as protection starts, LEDs etc. 
Digital Input 52 0C 83 Not Used See Data Types - G32 
The digital channels may monitor any of the opto isolated inputs or output contacts, in addition to a number of internal IED digital signals, 
such as protection starts, LEDs etc. 
Digital Input 53 0C 84 Not Used See Data Types - G32 
The digital channels may monitor any of the opto isolated inputs or output contacts, in addition to a number of internal IED digital signals, 
such as protection starts, LEDs etc. 
Digital Input 54 0C 85 Not Used See Data Types - G32 
The digital channels may monitor any of the opto isolated inputs or output contacts, in addition to a number of internal IED digital signals, 
such as protection starts, LEDs etc. 
Digital Input 55 0C 86 Not Used See Data Types - G32 
The digital channels may monitor any of the opto isolated inputs or output contacts, in addition to a number of internal IED digital signals, 
such as protection starts, LEDs etc. 
Digital Input 56 0C 87 Not Used See Data Types - G32 
The digital channels may monitor any of the opto isolated inputs or output contacts, in addition to a number of internal IED digital signals, 
such as protection starts, LEDs etc. 
Digital Input 57 0C 88 Not Used See Data Types - G32 
The digital channels may monitor any of the opto isolated inputs or output contacts, in addition to a number of internal IED digital signals, 
such as protection starts, LEDs etc. 
Digital Input 58 0C 89 Not Used See Data Types - G32 
The digital channels may monitor any of the opto isolated inputs or output contacts, in addition to a number of internal IED digital signals, 
such as protection starts, LEDs etc. 
Digital Input 59 0C 8A Not Used See Data Types - G32 
The digital channels may monitor any of the opto isolated inputs or output contacts, in addition to a number of internal IED digital signals, 
such as protection starts, LEDs etc. 
Digital Input 60 0C 8B Not Used See Data Types - G32 
The digital channels may monitor any of the opto isolated inputs or output contacts, in addition to a number of internal IED digital signals, 
such as protection starts, LEDs etc. 
Digital Input 61 0C 8C Not Used See Data Types - G32 
The digital channels may monitor any of the opto isolated inputs or output contacts, in addition to a number of internal IED digital signals, 
such as protection starts, LEDs etc. 
Digital Input 62 0C 8D Not Used See Data Types - G32 
The digital channels may monitor any of the opto isolated inputs or output contacts, in addition to a number of internal IED digital signals, 
such as protection starts, LEDs etc. 
Digital Input 63 0C 8E Not Used See Data Types - G32 
The digital channels may monitor any of the opto isolated inputs or output contacts, in addition to a number of internal IED digital signals, 
such as protection starts, LEDs etc. 
Digital Input 64 0C 8F Not Used See Data Types - G32 
The digital channels may monitor any of the opto isolated inputs or output contacts, in addition to a number of internal IED digital signals, 
such as protection starts, LEDs etc. 

 

Tabela 15: Kolumna DISTURB RECORDER.  
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3.13 Nastawianie pomiarów 
 
Kolumna MEASUREMENT SETUP pozwala na ustalenie sposobu wyświetlania zmierzonych 
wartości. Na przykład, czy będą wyświetlane jako wartości pierwotne czy wtórne, jak 
określane są okresy monitorowania oraz jakie jednostki odległości zostały wybrane. 
 

MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 
Description 

MEASURE'T SETUP 0D 0 0  

This column contains settings for the measurement setup 
 
Default Display 

 
0D 

 
1 

 
Description 

0 = User Banner, 1 = 3Ph + N Current, 2 = 
3Ph Voltage, 3 = Power, 4 = Date and 
Time, 5 = Description, 6 = Plant 
Reference, 7 = Frequency, 8 = Access 
Level 

This setting can be used to select the default display from a range of options, note that it is also possible to view the other default displays 
whilst at the default level using the left and right cursor keys. However once the 15 minute timeout elapses the default display will revert to 
that selected by this setting. 
Local Values 0D 2 Primary 0 = Primary or 1 = Secondary 
This setting controls whether measured values via the front panel user interface and the front courier port are displayed as primary or 
secondary quantities. 
Remote Values 0D 3 Primary 0 = Primary or 1 = Secondary 
This setting controls whether measured values via the rear communication port are displayed as primary or secondary quantities. 
Measurement Ref 0D 4 VA 0 = VA, 1 = VB, 2 = VC, 3 = IA, 4 = IB, 5 = 

IC 
Using this setting the phase reference for all angular measurements by the IED can be selected. This reference is for Measurements 1. 
Measurements 3 uses always IA local as a reference 
Measurement Mode 0D 5 0 0 to 3 step 1 
This setting is used to control the signing of the real and reactive power quantities. 
Fix Dem Period 0D 6 30 1 to 99 step 1 
This setting defines the length of the fixed demand window 
Roll Sub Period 0D 7 30 1 to 99 step 1 
These two settings are used to set the length of the window used for the calculation of rolling demand quantities 
Num Sub Periods 0D 8 1 1 to 15 step 1 
This setting is used to set the resolution of the rolling sub window 
Distance Unit 0D 9 Miles 0 = Kilometres or  1 = Miles 
This setting is used to select the unit of distance for fault location purposes, note that the length of the line is preserved when converting from 
km to miles and vice versa 
Fault Location 0D 0A Distance 0 = Distance, 1 = Ohms, 2 = % of Line 
The calculated fault location can be displayed using one of several options selected using this setting 
Remote 2 Values 0D 0B Primary 0 = Primary or 1 = Secondary 
The setting defines whether the values measured via the Second Rear Communication port are displayed in primary or secondary terms. 

 

Tabela 16: Kolumna MEASUREMENT SETUP 
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3.14 Nastawy komunikacji 
 

Nastawy w kolumnie COMMUNICATIONS są wykorzystywane do nastawiania parametrów 
komunikacji szeregowej dla tylnych portów szeregowych. Nie mogą być wykorzystywane do 
nastawiania parametrów Ethernet, chociaż wyświetlane będą niektóre informacje związane 
z Ethernet, takie jak NIC MAC oraz adresy IP.  
 

MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 
Description 

COMMUNICATIONS 0E 0 0  
This column contains general communications settings 

 
MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 

Description 
RP1 Protocol 0E 1 0 0 = Courier, 1 = IEC870-5-103, 3 = 

DNP3.0 
Indicates the communications protocol that will be used on the rear communications port. 
RP1 Address 0E 2 255 0 to 255 step 1 
Courier or IEC60870-5-103 versions only. Sets the address of Rear Port 1 
RP1 Address 0E 2 1 0 to 65519 step 1 
DNP3.0 versions only. Sets the address of Rear Port 1 
RP1 InactivTimer 0E 3 15 1 to 30 step 1 
Defines the period of inactivity before IED reverts to its default state 
RP1 Baud Rate 0E 4 19200 bits/s 0 = 9600 bits/s or  1 = 19200 bits/s 
IEC60870-5-103 versions only. This cell controls the communication speed between IED and master station. It is important that both IED and 
master station are set at the same speed setting. 

RP1 Baud Rate 0E 4 19200 bits/s 0 = 1200 bits/s, 1 = 2400 bits/s, 2 = 4800 
bits/s, 3 = 
9600 bits/s, 4 = 19200 bits/s, 5 = 38400 
bits/s 

DNP3.0 versions only. This cell controls the communication speed between IED and master station. It is important that both IED and master 
station are set at the same speed setting. 
RP1 Parity 0E 5 None 0 = Odd, 1 = Even, 2 = None 
DNP3.0 versions only. This cell controls the parity format used in the data frames. It is important that both IED and master station are set with 
the same parity setting. 
RP1 Meas Period 0E 6 10 1s to 60s step 1s 
IEC60870-5-103 versions only. This cell controls the time interval that the IED will use between sending measurement data to the master 
station. 
RP1 PhysicalLink 0E 7 Copper 0 = Copper or 1 = Fibre Optic 
This cell defines whether an electrical EIA(RS) 485 or fiber optic connection is being used for communication between the master station and 
IED. This cell is only visible if a fibre optic board is fitted. 
RP1 Time Sync 0E 8 Disabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
DNP3.0 versions only. If set to Enabled the master station can be used to synchronize the time on the IED. If set to Disabled either the 
internal free running clock or IRIG-B input are used. 

RP1 CS103Blocking 0E 0A Disabled 0 = Disabled, 1 = Monitor Blocking or 2 
= Command Blocking 

IEC60870-5-103 versions only. There are three settings associated with this 
cell: Disabled - No blocking selected. 
Monitor Blocking - When the monitor blocking DDB Signal is active high, either by energizing an opto input or control input, reading of the 
status information and disturbance records is not permitted. When in this mode the IED returns a “termination of general interrogation” 
message to the master station. 
Command Blocking - When the command blocking DDB signal is active high, either by energizing an opto input or control input, all remote 
commands will be ignored (i.e. CB Trip/Close, change setting group etc.). When in this mode the IED returns a “negative acknowledgement 
of command” message to the master station. 
RP1 Card Status 0E 0B 0 0 = K Bus OK, 1 = EIA485 OK or 2 = 

Fibre Optic OK 



MiCOMho P443   6 Nastawy i zapisy 
 
 

P443/PL  6-47 
 

Displays the status of the card in RP1 
RP1 Port Config 0E 0C K Bus 0 = K Bus or 1 = EIA485 (RS485) 
Courier versions only. This cell defines whether an electrical KBus or EIA(RS)485 is being used for communication between the master 
station and IED. 

RP1 Comms Mode 0E 0D IEC60870 FT1.2 0 = IEC60870 FT1.2 Frame or 1 = 10-bit 
no parity 

Courier versions only. The choice is either IEC 60870 FT1.2 for normal operation with 11-bit modems, or 10-bit no parity. 
RP1 Baud Rate 0E 0E 19200 bits/s 0 = 9600 bits/s, 1 = 19200 bits/s, 2 = 

38400 bits/s 
Courier versions only. This cell controls the communication speed between IED and master station. It is important that both IED and master 
station are set at the same speed setting. 
Meas Scaling 0E 0F Normalised 0 = Normalised, 1 = Primary, 2 = 

Secondary 
DNP 3.0 versions only. Setting to report analogue values in terms of primary, secondary or normalized (with respect to the CT/VT ratio 
setting) values. 

 
MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 

Description 

Message Gap 0E 10 0 0 to 50 step 1 
DNP 3.0 versions only. This setting allows the master station to have an interframe gap. 
DNP Need Time 0E 11 10 1 to 30 step 1 
DNP 3.0 versions only. The duration of time waited before requesting another time sync from the master. 
DNP App Fragment 0E 12 2048 100 to 2048 step 1 
DNP 3.0 versions only. The maximum message length (application fragment size) transmitted by the IED. 
DNP App Timeout 0E 13 2 1s to 120s step 1s 
DNP 3.0 versions only. Duration of time waited, after sending a message fragment and awaiting a confirmation from the master. 
DNP SBO Timeout 0E 14 10 1s to 10s step 1s 
DNP 3.0 versions only. Duration of time waited, after receiving a select command and awaiting an operate confirmation from the master. 
DNP Link Timeout 0E 15 0 0s to 120s step 1s 
DNP 3.0 versions only. Duration of time that the IED will wait for a Data Link Confirm from the master. A value of 0 means data link support 
disabled and 1 to 120 seconds is the timeout setting. 
NIC Protocol 0E 1F IEC61850 IEC61850 or DNP3.0 
IEC61850 versions only. Indicates that IEC 61850 will be used on the rear Ethernet port. 
NIC Mac Address 0E 22 0  
IEC61850 versions only. Indicates the MAC address of the rear Ethernet port. 
NIC Tunl Timeout 0E 64 5 1 to 30 step 1 
IEC61850 versions only. Duration of time waited before an inactive tunnel to MiCOM S1 Studio is reset. 
NIC Link Report 0E 6A Alarm 0 = Alarm, 1 = Event, 2 = None 
IEC61850 versions only. 
Configures how a failed/unfitted network link (copper or fiber) is reported: Alarm - an alarm is raised for a failed link 
Event - an event is logged for a failed link None - nothing reported for a failed link 

REAR PORT2 (RP2) 0E 80 0  
RP2 versions only. 
RP2 Protocol 0E 81 Courier 0 
RP2 versions only. Indicates the communications protocol that will be used on the rear communications port. 

 

 
RP2 Card Status 

 

 
0E 

 

 
84 

 

 
0 

0 = Unsupported, 
1 = Card Not Fitted, 2 = EIA232 OK, 
3 = EIA485 OK, 
4 = K Bus OK 

RP2 versions only. Displays the status of the card in RP2 
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RP2 Port Config 

 
0E 

 
88 

 
EIA232 (RS232) 

0 = EIA232 (RS232), 
1 = EIA485 (RS485), 
2 = K-Bus 

RP2 versions only. This cell defines whether an electrical EIA(RS)232, EIA(RS)485 or KBus is being used for communication. 
RP2 Comms Mode 0E 8A IEC60870 FT1.2 0 = IEC60870 FT1.2 Frame or 1 = 10-bit 

 it  RP2 versions only. The choice is either IEC 60870 FT1.2 for normal operation with 11-bit modems, or 10-bit no parity. 
RP2 Address 0E 90 255 0 to 255 step 1 
RP2 versions only. This cell sets the unique address for the IED such that only one IED is accessed by master station software. 
RP2 InactivTimer 0E 92 15 1 to 30 step 1 
RP2 versions only. This cell controls how long the IED will wait without receiving any messages on the rear port before it reverts to its default 
state, including resetting any password access that was enabled. 

 
MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 

Description 
RP2 Baud Rate 0E 94 19200 bits/s 0 = 9600 bits/s, 1 = 19200 bits/s, 2 = 

38400 bits/s 
RP2 versions only. This cell controls the communication speed between IED and master station. It is important that both IED and master 
station are set at the same speed setting. 
NIC Protocol 0E A0 DNP 3.0 IEC61850 or DNP3.0 
DNP 3.0 over Ethernet versions only. Indicates that DNP 3.0 will be used on the rear Ethernet port. 
IP Address 0E A1 0.0.0.0  
DNP 3.0 over Ethernet versions only. Indicates the IP address of the IED 
Subnet Mask 0E A2 0.0.0.0  
DNP 3.0 over Ethernet versions only. Indicates the Subnet address 
NIC MAC Address 0E A3 Ethernet MAC Address  
DNP 3.0 over Ethernet versions only. Indicates the MAC address of the rear Ethernet port. 
Gateway 0E A4 0.0.0.0  
DNP 3.0 over Ethernet versions only. Indicates the Gateway address 
DNP Time Sync 0E A5 Disabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
DNP 3.0 over Ethernet versions only. If set to ‘Enabled’ the DNP3.0 master station can be used to synchronize the time on the IED. If set to 
‘Disabled’ either the internal free running clock, or IRIG-B input are used. 
Meas Scaling 0E A6 Primary 0 = Normalised, 1 = Primary, 2 = 

Secondary 
DNP 3.0 over Ethernet versions only. Setting to report analogue values in terms of primary, secondary or normalized (with respect to the 
CT/VT ratio setting) values. 
NIC Tunl Timeout 0E A7 5 1 to 30 step 1 
DNP 3.0 over Ethernet versions only. Duration of time waited before an inactive tunnel to MiCOM S1 Studio is reset. 
NIC Link Report 0E A8 Alarm 0 = Alarm, 1 = Event, 2 = None 
DNP 3.0 over Ethernet versions only. 
Configures how a failed/unfitted network link (copper or fiber) is reported: Alarm - an alarm is raised for a failed link 
Event - an event is logged for a failed link None - nothing reported for a failed link 

SNTP PARAMETERS 0E AA 0  
DNP 3.0 over Ethernet versions only 
SNTP Server 1 0E AB 0.0.0.0  
DNP 3.0 over Ethernet versions only. Indicates the SNTP Server 1 address. 
SNTP Server 2 0E AC 0.0.0.0  
DNP 3.0 over Ethernet versions only. Indicates the SNTP Server 2 address. 
SNTP Poll Rate 0E AD 64  
DNP 3.0 over Ethernet versions only. Duration of SNTP poll rate in seconds. 
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DNP Need Time 0E B1 10 1 to 30 step 1 
DNP 3.0 versions only. The duration of time waited before requesting another time sync from the master. 
DNP App Fragment 0E B2 2048 100 to 2048 step 1 
DNP 3.0 versions only. The maximum message length (application fragment size) transmitted by the IED. 
DNP App Timeout 0E B3 2 1s to 120s step 1s 
DNP 3.0 versions only. Duration of time waited, after sending a message fragment and awaiting a confirmation from the master. 

 
MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 

Description 
DNP SBO Timeout 0E B4 10 1s to 10s step 1s 
DNP 3.0 versions only. Duration of time waited, after receiving a select command and awaiting an operate confirmation from the master. 

 

Tabela 17: Kolumna COMMUNICATIONS.  
 
 
 

3.15 Testy przy uruchamianiu 
 

Kolumna COMMISSION TESTS zawiera komórki pozwalające na monitorowanie statusu 
wejść opto, styków wyjściowych przekaźnika, sygnałów wewnętrznej szyny danych cyfrowych 
(DDB) oraz programowalnych przez użytkownika diod LED. Ponadto dostępne są testy 
sprawdzania styków wyjściowych, programowalnych przez użytkownika diod LED oraz tam 
gdzie jest to dostępne, cykli SPZ.  
 

MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 
Description 

COMMISSION TESTS 0F 0 0  

This column contains commissioning test settings 
Opto I/P Status 0F 1 0  

This menu cell displays the status of the available IED’s opto-isolated inputs as a binary string, a ‘1’ indicating an energized opto-isolated input 
and a ‘0’ a de-energized one. 
Relay O/P Status 0F 2 0  

This menu cell displays the status of the digital data bus (DDB) signals that result in energization of the available output relays as a binary 
string, a ‘1’ indicating an operated state and ‘0’ a non-operated state. 
When the ‘Test Mode’ cell is set to ‘Enabled’ the ‘Relay O/P Status’ cell does not show the current status of the output relays and hence can 
not be used to confirm operation of the output relays. Therefore it will be necessary to monitor the state of each contact in turn. 
Test Port Status 0F 3 0  

This menu cell displays the status of the eight digital data bus (DDB) signals that have been allocated in the ‘Monitor Bit’ cells. 
Monitor Bit 1 0F 5 1060 0 to 2047 step 1 
The eight ‘Monitor Bit’ cells allow the user to select the status of which digital data bus signals can be observed in the ‘Test Port Status’ cell or 
via the monitor/download port. 
Monitor Bit 2 0F 6 1062 0 to 2047 step 1 
The eight ‘Monitor Bit’ cells allow the user to select the status of which digital data bus signals can be observed in the ‘Test Port Status’ cell or 
via the monitor/download port. 
Monitor Bit 3 0F 7 1064 0 to 2047 step 1 
The eight ‘Monitor Bit’ cells allow the user to select the status of which digital data bus signals can be observed in the ‘Test Port Status’ cell or 
via the monitor/download port. 
Monitor Bit 4 0F 8 1066 0 to 2047 step 1 
The eight ‘Monitor Bit’ cells allow the user to select the status of which digital data bus signals can be observed in the ‘Test Port Status’ cell or 
via the monitor/download port. 
Monitor Bit 5 0F 9 1068 0 to 2047 step 1 
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The eight ‘Monitor Bit’ cells allow the user to select the status of which digital data bus signals can be observed in the ‘Test Port Status’ cell or 
via the monitor/download port. 
Monitor Bit 6 0F 0A 1070 0 to 2047 step 1 
The eight ‘Monitor Bit’ cells allow the user to select the status of which digital data bus signals can be observed in the ‘Test Port Status’ cell or 
via the monitor/download port. 
Monitor Bit 7 0F 0B 1072 0 to 2047 step 1 
The eight ‘Monitor Bit’ cells allow the user to select the status of which digital data bus signals can be observed in the ‘Test Port Status’ cell or 
via the monitor/download port. 

 
MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 

Description 
Monitor Bit 8 0F 0C 1074 0 to 2047 step 1 
The eight ‘Monitor Bit’ cells allow the user to select the status of which digital data bus signals can be observed in the ‘Test Port Status’ cell or 
via the monitor/download port. 
Test Mode 0F 0D Disabled 0 = Disabled, 1 = Test Mode, 2 = Contacts 

Blocked 
The Test Mode menu cell is used to allow secondary injection testing to be performed on the IED without operation of the trip contacts. It also 
enables a facility to directly test the output contacts by applying menu controlled test signals. 
To select test mode the Test Mode menu cell should be set to ‘Test Mode’, which takes the IED out of service . It also causes an alarm 
condition to be recorded and the yellow ‘Out of Service’ LED to illuminate and an alarm message ‘Prot’n. Disabled’ is given. In IEC 60870-5-
103 builds changes the Cause of Transmission, COT, to Test Mode. 
To enable testing of output contacts the Test Mode cell should be set to Contacts Blocked.  This blocks the protection from operating the 
contacts and enables the test pattern and contact test functions which can be used to manually operate the output contacts. This mode also 
blocks maintenance, counters and freezes any information stored in the Circuit Breaker Condition column. Also in IEC 60870-5-103 builds 
changes the Cause of Transmission, COT, to Test Mode. 
Once testing is complete the cell must be set back to ‘Disabled’ to restore the IED back to service. 
Test Pattern 0F 0E 0x0 0=Not Operated or 1=Operated 
This cell is used to select the output relay contacts that will be tested when the ‘Contact Test’ cell is set to ‘Apply Test’. 
Contact Test 0F 0F No Operation 0 = No Operation, 1 = Apply Test, 2 = 

Remove Test 
When the ‘Apply Test’ command in this cell is issued the contacts set for operation (set to ‘1’) in the ‘Test Pattern’ cell change state.  After the 
test has been applied the command text on the LCD will change to ‘No Operation’ and the contacts will remain in the Test State until reset 
issuing the ‘Remove Test’ command. The command text on the LCD will again revert to ‘No Operation’ after the ‘Remove Test’ command 
has been issued. 
Note: When the ‘Test Mode’ cell is set to ‘Enabled’ the ‘Relay O/P Status’ cell does not show the current status of the output relays and 
hence can not be used to confirm  operation of the output relays. Therefore it will be necessary to monitor the state of  each contact in turn. 
Test LEDs 0F 10 No Operation 0 = No Operation or 1 = Apply Test 
When the ‘Apply Test’ command in this cell is issued, the eighteen user-programmable LEDs will illuminate for approximately 2 seconds before 
they extinguish and the command text on the LCD reverts to ‘No Operation’. 

Test Autoreclose 0F 11 No Operation 0 = No Operation, 1 = Trip 3 Pole, 2 = Trip 
Pole A, 3 = Trip Pole B, 4 = Trip Pole C 

This is a command used to simulate a single or three pole tripping in order to test Auto-reclose cycle. 
Static Test Mode 0F 12 Disabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
When Static test is Enabled, delta phase selectors and the delta directional line are bypassed to allow the user to test the IED with older 
injection test sets that are incapable of simulating real dynamic step changes in current and voltage.  Resulting trip times will be slower, as 
extra filtering of distance comparators is also switched-in. 
Loopback Mode 0F 13 Disabled 0 = Disabled, 1 = External, 2 = Internal 
Setting that allows communication loopback testing. 
IM64 TestPattern 0F 14 0 0 to 16 step 1 
This cell is used to set the DDB signals included in the User Defined Inter-IED Commands IM64 when the ‘IM64 Test Mode’ cell is set to 
‘Enable’. 
IM64 Test Mode 0F 15 Disabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
When the Enable command in this cell is issued the DDB set for operation (set to ‘1’) in the ‘Test Pattern’ cell change state. 
Red LED Status 0F 1A 0  

This cell is an eighteen bit binary string that indicates which of the user-programmable LEDs on the IED are illuminated with the Red LED input 
active when accessing the IED from a remote location, a ‘1’ indicating a particular LED is lit and a ‘0’ not lit. 
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Green LED Status 0F 1B 0  

This cell is an eighteen bit binary string that indicates which of the user-programmable LEDs on the IED are illuminated with the Green LED 
input active when accessing the IED from a remote location, a ‘1’ indicating a particular LED is lit and a ‘0’ not lit. 
DDB 31 - 0 0F 20 0  

Displays the status of DDB signals 
DDB 63 - 32 0F 21 0  

Displays the status of DDB signals 
 

MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 
Description 

DDB 95 - 64 0F 22 0  
Displays the status of DDB signals 
DDB 127 - 96 0F 23 0  
Displays the status of DDB signals 
DDB 159 - 128 0F 24 0  
Displays the status of DDB signals 
DDB 191 - 160 0F 25 0  
Displays the status of DDB signals 
DDB 223 - 192 0F 26 0  
Displays the status of DDB signals 
DDB 255 - 224 0F 27 0  
Displays the status of DDB signals 
DDB 287 - 256 0F 28 0  
Displays the status of DDB signals 
DDB 319 - 288 0F 29 0  
Displays the status of DDB signals 
DDB 351 - 320 0F 2A 0  
Displays the status of DDB signals 
DDB 383 - 352 0F 2B 0  
Displays the status of DDB signals 
DDB 415 - 384 0F 2C 0  
Displays the status of DDB signals 
DDB 447 - 416 0F 2D 0  
Displays the status of DDB signals 
DDB 479 - 448 0F 2E 0  
Displays the status of DDB signals 
DDB 511 - 480 0F 2F 0  
Displays the status of DDB signals 
DDB 543 - 512 0F 30 0  
Displays the status of DDB signals 
DDB 575 - 544 0F 31 0  
Displays the status of DDB signals 
DDB 607 - 576 0F 32 0  
Displays the status of DDB signals 
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DDB 639 - 608 0F 33 0  
Displays the status of DDB signals 
DDB 671 - 640 0F 34 0  
Displays the status of DDB signals 
DDB 703 - 672 0F 35 0  
Displays the status of DDB signals 
DDB 735 - 704 0F 36 0  
Displays the status of DDB signals 

 
MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 

Description 
DDB 767 - 736 0F 37 0  
Displays the status of DDB signals 
DDB 799 - 768 0F 38 0  
Displays the status of DDB signals 
DDB 831 - 800 0F 39 0  
Displays the status of DDB signals 
DDB 863 - 832 0F 3A 0  
Displays the status of DDB signals 
DDB 895 - 864 0F 3B 0  
Displays the status of DDB signals 
DDB 927 - 896 0F 3C 0  
Displays the status of DDB signals 
DDB 959 - 928 0F 3D 0  
Displays the status of DDB signals 
DDB 991 - 960 0F 3E 0  
Displays the status of DDB signals 
DDB 1023 - 992 0F 3F 0  
Displays the status of DDB signals 
DDB 1055 - 1024 0F 40 0  
Displays the status of DDB signals 
DDB 1087 - 1056 0F 41 0  
Displays the status of DDB signals 
DDB 1119 - 1088 0F 42 0  
Displays the status of DDB signals 
DDB 1151 - 1120 0F 43 0  
Displays the status of DDB signals 
DDB 1183 - 1152 0F 44 0  
Displays the status of DDB signals 
DDB 1215 - 1184 0F 45 0  
Displays the status of DDB signals 
DDB 1247 - 1216 0F 46 0  
Displays the status of DDB signals 
DDB 1279 - 1248 0F 47 0  
Displays the status of DDB signals 
DDB 1311 - 1280 0F 48 0  
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Displays the status of DDB signals 
DDB 1343 - 1312 0F 49 0  
Displays the status of DDB signals 
DDB 1375 - 1344 0F 4A 0  
Displays the status of DDB signals 
DDB 1407 - 1376 0F 4B 0  
Displays the status of DDB signals 

 
MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 

Description 
DDB 1439 - 1408 0F 4C 0  
Displays the status of DDB signals 
DDB 1471 - 1440 0F 4D 0  
Displays the status of DDB signals 
DDB 1503 - 1472 0F 4E 0  
Displays the status of DDB signals 
DDB 1535 - 1504 0F 4F 0  
Displays the status of DDB signals 
DDB 1567 - 1536 0F 50 0  
Displays the status of DDB signals 
DDB 1599 - 1568 0F 51 0  
Displays the status of DDB signals 
DDB 1631 - 1600 0F 52 0  
Displays the status of DDB signals 
DDB 1663 - 1632 0F 53 0  
Displays the status of DDB signals 
DDB 1695 - 1664 0F 54 0  
Displays the status of DDB signals 
DDB 1727 - 1696 0F 55 0  
Displays the status of DDB signals 
DDB 1759 - 1728 0F 56 0  
Displays the status of DDB signals 
DDB 1791 - 1760 0F 57 0  
Displays the status of DDB signals 

 

Tabela 18: Kolumna COMMISSION TESTS 
 
 
 

3.16 Nastawianie monitorowania stanu wyłącznika 
 

Kolumna CB MONITOR SETUP zawiera nastawy dla określania sposobu monitorowania 
stanu wyłącznika. Zawiera nastawianie parametru przerywania prądu oraz tych parametrów, 
które powodują powstanie alarmu lub blokowania wyłącznika.  
 

MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 
Description 

CB MONITOR SETUP 10 0 0  
This column contains Circuit Breaker monitoring parameters 
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Broken I^ 10 1 2 1 to 2 step 0.1 
This sets the factor to be used for the cumulative I^ counter calculation that monitors the cumulative severity of the duty placed on the 
interrupter. This factor is set according to the type of Circuit Breaker used 
I^ Maintenance 10 2 Alarm Disabled 0 = Alarm Disabled or 1 = Alarm Enabled 
Setting which determines if an alarm will be raised or not when the cumulative I^ maintenance counter threshold is exceeded. 
I^ Maintenance 10 3 1000 1 to 25000 step 1 
Setting that determines the threshold for the cumulative I^ maintenance counter monitors. 
I^ Lockout 10 4 Alarm Disabled 0 = Alarm Disabled or 1 = Alarm Enabled 
Setting which determines if an alarm will be raised or not when the cumulative I^lockout counter threshold is exceeded. 

 
MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 

Description 
I^ Lockout 10 5 2000 1 to 25000 step 1 
Setting that determines the threshold for the cumulative I^ lockout counter monitor.  Set that should maintenance not be carried out, the IED 
can be set to lockout the auto-reclose function on reaching a second operations threshold. 
No. CB Ops Maint 10 6 Alarm Disabled 0 = Alarm Disabled or 1 = Alarm Enabled 
Setting to activate the number of circuit breaker operations maintenance alarm. 
No. CB Ops Maint 10 7 10 1 to 10000 step 1 
Sets the threshold for number of circuit breaker operations maintenance alarm, indicating when preventative maintenance is due. 
No. CB Ops Lock 10 8 Alarm Disabled 0 = Alarm Disabled or 1 = Alarm Enabled 
Setting to activate the number of circuit breaker operations lockout alarm. 
No. CB Ops Lock 10 9 20 1 to 10000 step 1 
Sets the threshold for number of circuit breaker operations lockout. The IED can be set to lockout the auto-reclose function on reaching a 
second operations threshold. 
CB Time Maint 10 0A Alarm Disabled 0 = Alarm Disabled or 1 = Alarm Enabled 
Setting to activate the circuit breaker operating time maintenance alarm. 
CB Time Maint 10 0B 0.1 0.005s to 0.5s step 0.001s 
Setting for the circuit operating time threshold which is set in relation to the specified interrupting time of the circuit breaker. 
CB Time Lockout 10 0C Alarm Disabled 0 = Alarm Disabled or 1 = Alarm Enabled 
Setting to activate the circuit breaker operating time lockout alarm. 
CB Time Lockout 10 0D 0.2 0.005s to 0.5s step 0.001s 
Setting for the circuit breaker operating time threshold which is set in relation to the specified interrupting time of the circuit breaker. The IED 
can be set to lockout the auto-reclose function on reaching a second operations threshold. 
Fault Freq Lock 10 0E Alarm Disabled 0 = Alarm Disabled or 1 = Alarm Enabled 
Enables the excessive fault frequency alarm. 
Fault Freq Count 10 0F 10 1 to 9999 step 1 
Sets a circuit breaker frequent operations counter that monitors the number of operations over a set time period 
Fault Freq Time 10 10 3600 0s to 9999s step 1s 
Sets the time period over which the circuit breaker operations are to be monitored. Should the set number of trip operations be 
accumulated within this time period, an alarm can be raised. Excessive fault frequency/trips can be used to indicate that the circuit may 
need maintenance attention (e.g. Tree- felling or insulator cleaning). 

 

Tabela 19: Kolumna CB MONITOR SETUP.  
 
 
 

3.7 Konfiguracja wejść opto 
 

Kolumna OPTO CONFIG pozwala na określenie nastaw wejścia opto, łącznie z wartościami 
napięcia znamionowego dla każdego wejścia opto nastawienia filtrów w celu zmniejszenia 
zakłóceń z instalacji jak również charakterystyk pobierania i odpadania dla wejść opto.  
 

MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 
Description 
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OPTO CONFIG 11 0 0  

This column contains opto-input configuration settings 

Global Nominal V 11 1 24/27V 0 = 24-27V, 1 = 30-34V, 2 = 48-54V, 3 = 
110-125V, 4 
= 220-250V  or 5 = Custom 

Sets the nominal battery voltage for all opto inputs by selecting one of the five standard ratings in the Global Nominal V settings. If Custom is 
selected then each opto input can individually be set to a nominal voltage value. 

 
MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 

D

 

Opto Input 1 11 2 24/27V 0 = 24/27V,  1 = 30/34V, 2 = 48/54V, 3 = 110/125V  
or 
4 = 220/250V 

Each opto input can individually be set to a nominal voltage value if custom is selected for the global setting.  The number of inputs may be up 
to 32, depending on the IED and I/O configuration. 

Opto Input 2 11 3 24/27V 0 = 24/27V,  1 = 30/34V, 2 = 48/54V, 3 = 110/125V  
or 
4 = 220/250V 

Each opto input can individually be set to a nominal voltage value if custom is selected for the global setting.  The number of inputs may be up 
to 32, depending on the IED and I/O configuration. 

Opto Input 3 11 4 24/27V 0 = 24/27V,  1 = 30/34V, 2 = 48/54V, 3 = 110/125V  
or 
4 = 220/250V 

Each opto input can individually be set to a nominal voltage value if custom is selected for the global setting.  The number of inputs may be up 
to 32, depending on the IED and I/O configuration. 

Opto Input 4 11 5 24/27V 0 = 24/27V,  1 = 30/34V, 2 = 48/54V, 3 = 110/125V  
or 
4 = 220/250V 

Each opto input can individually be set to a nominal voltage value if custom is selected for the global setting.  The number of inputs may be up 
to 32, depending on the IED and I/O configuration. 

Opto Input 5 11 6 24/27V 0 = 24/27V,  1 = 30/34V, 2 = 48/54V, 3 = 110/125V  
or 
4 = 220/250V 

Each opto input can individually be set to a nominal voltage value if custom is selected for the global setting.  The number of inputs may be up 
to 32, depending on the IED and I/O configuration. 

Opto Input 6 11 7 24/27V 0 = 24/27V,  1 = 30/34V, 2 = 48/54V, 3 = 110/125V  
or 
4 = 220/250V 

Each opto input can individually be set to a nominal voltage value if custom is selected for the global setting.  The number of inputs may be up 
to 32, depending on the IED and I/O configuration. 

Opto Input 7 11 8 24/27V 0 = 24/27V,  1 = 30/34V, 2 = 48/54V, 3 = 110/125V  
or 
4 = 220/250V 

Each opto input can individually be set to a nominal voltage value if custom is selected for the global setting.  The number of inputs may be up 
to 32, depending on the IED and I/O configuration. 

Opto Input 8 11 9 24/27V 0 = 24/27V,  1 = 30/34V, 2 = 48/54V, 3 = 110/125V  
or 
4 = 220/250V 

Each opto input can individually be set to a nominal voltage value if custom is selected for the global setting.  The number of inputs may be up 
to 32, depending on the IED and I/O configuration. 

Opto Input 9 11 0A 24/27V 0 = 24/27V,  1 = 30/34V, 2 = 48/54V, 3 = 110/125V  
or 
4 = 220/250V 

Each opto input can individually be set to a nominal voltage value if custom is selected for the global setting.  The number of inputs may be up 
to 32, depending on the IED and I/O configuration. 

Opto Input 10 11 0B 24/27V 0 = 24/27V,  1 = 30/34V, 2 = 48/54V, 3 = 110/125V  
or 
4 = 220/250V 
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Each opto input can individually be set to a nominal voltage value if custom is selected for the global setting.  The number of inputs may be up 
to 32, depending on the IED and I/O configuration. 

Opto Input 11 11 0C 24/27V 0 = 24/27V,  1 = 30/34V, 2 = 48/54V, 3 = 110/125V  
or 
4 = 220/250V 

Each opto input can individually be set to a nominal voltage value if custom is selected for the global setting.  The number of inputs may be up 
to 32, depending on the IED and I/O configuration. 

Opto Input 12 11 0D 24/27V 0 = 24/27V,  1 = 30/34V, 2 = 48/54V, 3 = 110/125V  
or 
4 = 220/250V 

Each opto input can individually be set to a nominal voltage value if custom is selected for the global setting.  The number of inputs may be up 
to 32, depending on the IED and I/O configuration. 

 
MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 

Description 

Opto Input 13 11 0E 24/27V 0 = 24/27V,  1 = 30/34V, 2 = 48/54V, 3 = 110/125V  
or 
4 = 220/250V 

Each opto input can individually be set to a nominal voltage value if custom is selected for the global setting.  The number of inputs may be up 
to 32, depending on the IED and I/O configuration. 

Opto Input 14 11 0F 24/27V 0 = 24/27V,  1 = 30/34V, 2 = 48/54V, 3 = 110/125V  
or 
4 = 220/250V 

Each opto input can individually be set to a nominal voltage value if custom is selected for the global setting.  The number of inputs may be up 
to 32, depending on the IED and I/O configuration. 

Opto Input 15 11 10 24/27V 0 = 24/27V,  1 = 30/34V, 2 = 48/54V, 3 = 110/125V  
or 
4 = 220/250V 

Each opto input can individually be set to a nominal voltage value if custom is selected for the global setting.  The number of inputs may be up 
to 32, depending on the IED and I/O configuration. 

Opto Input 16 11 11 24/27V 0 = 24/27V,  1 = 30/34V, 2 = 48/54V, 3 = 110/125V  
or 
4 = 220/250V 

Each opto input can individually be set to a nominal voltage value if custom is selected for the global setting.  The number of inputs may be up 
to 32, depending on the IED and I/O configuration. 

Opto Input 17 11 12 24/27V 0 = 24/27V,  1 = 30/34V, 2 = 48/54V, 3 = 110/125V  
or 
4 = 220/250V 

Each opto input can individually be set to a nominal voltage value if custom is selected for the global setting.  The number of inputs may be up 
to 32, depending on the IED and I/O configuration. 

Opto Input 18 11 13 24/27V 0 = 24/27V,  1 = 30/34V, 2 = 48/54V, 3 = 110/125V  
or 
4 = 220/250V 

Each opto input can individually be set to a nominal voltage value if custom is selected for the global setting.  The number of inputs may be up 
to 32, depending on the IED and I/O configuration. 

Opto Input 19 11 14 24/27V 0 = 24/27V,  1 = 30/34V, 2 = 48/54V, 3 = 110/125V  
or 
4 = 220/250V 

Each opto input can individually be set to a nominal voltage value if custom is selected for the global setting.  The number of inputs may be up 
to 32, depending on the IED and I/O configuration. 

Opto Input 20 11 15 24/27V 0 = 24/27V,  1 = 30/34V, 2 = 48/54V, 3 = 110/125V  
or 
4 = 220/250V 

Each opto input can individually be set to a nominal voltage value if custom is selected for the global setting.  The number of inputs may be up 
to 32, depending on the IED and I/O configuration. 

Opto Input 21 11 16 24/27V 0 = 24/27V,  1 = 30/34V, 2 = 48/54V, 3 = 110/125V  
or 
4 = 220/250V 
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Each opto input can individually be set to a nominal voltage value if custom is selected for the global setting.  The number of inputs may be up 
to 32, depending on the IED and I/O configuration. 

Opto Input 22 11 17 24/27V 0 = 24/27V,  1 = 30/34V, 2 = 48/54V, 3 = 110/125V  
or 
4 = 220/250V 

Each opto input can individually be set to a nominal voltage value if custom is selected for the global setting.  The number of inputs may be up 
to 32, depending on the IED and I/O configuration. 

Opto Input 23 11 18 24/27V 0 = 24/27V,  1 = 30/34V, 2 = 48/54V, 3 = 110/125V  
or 
4 = 220/250V 

Each opto input can individually be set to a nominal voltage value if custom is selected for the global setting.  The number of inputs may be up 
to 32, depending on the IED and I/O configuration. 

Opto Input 24 11 19 24/27V 0 = 24/27V,  1 = 30/34V, 2 = 48/54V, 3 = 110/125V  
or 
4 = 220/250V 

Each opto input can individually be set to a nominal voltage value if custom is selected for the global setting.  The number of inputs may be up 
to 32, depending on the IED and I/O configuration. 

 
MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 

Description 

Opto Input 25 11 1A 24/27V 0 = 24/27V,  1 = 30/34V, 2 = 48/54V, 3 = 110/125V  
or 
4 = 220/250V 

Each opto input can individually be set to a nominal voltage value if custom is selected for the global setting.  The number of inputs may be up 
to 32, depending on the IED and I/O configuration. 

Opto Input 26 11 1B 24/27V 0 = 24/27V,  1 = 30/34V, 2 = 48/54V, 3 = 110/125V  
or 
4 = 220/250V 

Each opto input can individually be set to a nominal voltage value if custom is selected for the global setting.  The number of inputs may be up 
to 32, depending on the IED and I/O configuration. 

Opto Input 27 11 1C 24/27V 0 = 24/27V,  1 = 30/34V, 2 = 48/54V, 3 = 110/125V  
or 
4 = 220/250V 

Each opto input can individually be set to a nominal voltage value if custom is selected for the global setting. The number of inputs may be up 
to 32, depending on the IED and I/O configuration. 

Opto Input 28 11 1D 24/27V 0 = 24/27V,  1 = 30/34V, 2 = 48/54V, 3 = 110/125V  
or 
4 = 220/250V 

Each opto input can individually be set to a nominal voltage value if custom is selected for the global setting.  The number of inputs may be up 
to 32, depending on the IED and I/O configuration. 

Opto Input 29 11 1E 24/27V 0 = 24/27V,  1 = 30/34V, 2 = 48/54V, 3 = 110/125V  
or 
4 = 220/250V 

Each opto input can individually be set to a nominal voltage value if custom is selected for the global setting.  The number of inputs may be up 
to 32, depending on the IED and I/O configuration. 

Opto Input 30 11 1F 24/27V 0 = 24/27V,  1 = 30/34V, 2 = 48/54V, 3 = 110/125V  
or 
4 = 220/250V 

Each opto input can individually be set to a nominal voltage value if custom is selected for the global setting.  The number of inputs may be up 
to 32, depending on the IED and I/O configuration. 

Opto Input 31 11 20 24/27V 0 = 24/27V,  1 = 30/34V, 2 = 48/54V, 3 = 110/125V  
or 
4 = 220/250V 

Each opto input can individually be set to a nominal voltage value if custom is selected for the global setting.  The number of inputs may be up 
to 32, depending on the IED and I/O configuration. 

Opto Input 32 11 21 24/27V 0 = 24/27V,  1 = 30/34V, 2 = 48/54V, 3 = 110/125V  
or 
4 = 220/250V 

Each opto input can individually be set to a nominal voltage value if custom is selected for the global setting.  The number of inputs may be up 
to 32, depending on the IED and I/O configuration. 
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Opto Filter Cntl 11 60 0xFEB7FB 32-bit binary setting: 0 = Off, 1= Energized 
Selects each input with a pre-set filter of ½ cycle that renders the input immune to induced noise on the wiring. The number of available bits 
may be 16, 24 or 32, depending on the I/O configuration. 

Characteristic 11 80 Standard 60%-80% 0 = Standard 60% to 80% or 
1 = 50% to 70% 

Selects the pick-up and drop-off characteristics of the opto's. Selecting the standard setting means they nominally provide a Logic 1 or On 
value for Voltages ≥80% of the set lower nominal voltage and a Logic 0 or Off value for the voltages ≤60% of the set higher nominal 
voltage. 

 

Tabela 20: Kolumna OPTO CONFIG 
 
 
 

3.18 Wejścia sterowania 
 

Wejścia sterowania są wewnętrznymi wyłącznikami logicznymi w IED, które mogą być 
wykorzystywane do wyzwalania jakiejkolwiek funkcji, do której są podłączone jako część PSL. 
Kolumna CONTROL INPUT zawiera rozkazy, które włączają lub resetują wejścia sterowania.  
 

MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 
Description 

CONTROL INPUTS 12 0 0  
 

MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 
Description 

This column contains settings for the type of control input (32 in all) 
Ctrl I/P Status 12 1 0 Binary Flag (32 bits) Indexed String (0 = 

Reset, 1 = Set) 
Cell that is used to set (1) and reset (0) the selected Control Input by simply scrolling and changing the status of selected bits. This command 
will be then recognized and executed in the PSL.  Alternatively, each of the 32 Control input can also be set and reset using the individual 
menu setting cells as follows: 
Control Input 1 12 2 No Operation 0 = No Operation, 1 = Set , 2 = Reset 
Setting to allow Control Inputs 1 set/ reset. 
Control Input 2 12 3 No Operation 0 = No Operation, 1 = Set , 2 = Reset 
Setting to allow Control Inputs 2 set/ reset. 
Control Input 3 12 4 No Operation 0 = No Operation, 1 = Set , 2 = Reset 
Setting to allow Control Inputs 3 set/ reset. 
Control Input 4 12 5 No Operation 0 = No Operation, 1 = Set , 2 = Reset 
Setting to allow Control Inputs 4 set/ reset. 
Control Input 5 12 6 No Operation 0 = No Operation, 1 = Set , 2 = Reset 
Setting to allow Control Inputs 5 set/ reset. 
Control Input 6 12 7 No Operation 0 = No Operation, 1 = Set , 2 = Reset 
Setting to allow Control Inputs 6 set/ reset. 
Control Input 7 12 8 No Operation 0 = No Operation, 1 = Set , 2 = Reset 
Setting to allow Control Inputs 7 set/ reset. 
Control Input 8 12 9 No Operation 0 = No Operation, 1 = Set , 2 = Reset 
Setting to allow Control Inputs 8 set/ reset. 
Control Input 9 12 0A No Operation 0 = No Operation, 1 = Set , 2 = Reset 
Setting to allow Control Inputs 9 set/ reset. 
Control Input 10 12 0B No Operation 0 = No Operation, 1 = Set , 2 = Reset 
Setting to allow Control Inputs 10 set/ reset. 
Control Input 11 12 0C No Operation 0 = No Operation, 1 = Set , 2 = Reset 
Setting to allow Control Inputs 11 set/ reset. 
Control Input 12 12 0D No Operation 0 = No Operation, 1 = Set , 2 = Reset 
Setting to allow Control Inputs 12 set/ reset. 
Control Input 13 12 0E No Operation 0 = No Operation, 1 = Set , 2 = Reset 
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Setting to allow Control Inputs 13 set/ reset. 
Control Input 14 12 0F No Operation 0 = No Operation, 1 = Set , 2 = Reset 
Setting to allow Control Inputs 14 set/ reset. 
Control Input 15 12 10 No Operation 0 = No Operation, 1 = Set , 2 = Reset 
Setting to allow Control Inputs 15 set/ reset. 
Control Input 16 12 11 No Operation 0 = No Operation, 1 = Set , 2 = Reset 
Setting to allow Control Inputs 16 set/ reset. 
Control Input 17 12 12 No Operation 0 = No Operation, 1 = Set , 2 = Reset 
Setting to allow Control Inputs 17 set/ reset. 
Control Input 18 12 13 No Operation 0 = No Operation, 1 = Set , 2 = Reset 
Setting to allow Control Inputs 18 set/ reset. 
Control Input 19 12 14 No Operation 0 = No Operation, 1 = Set , 2 = Reset 
Setting to allow Control Inputs 19 set/ reset. 
Control Input 20 12 15 No Operation 0 = No Operation, 1 = Set , 2 = Reset 
Setting to allow Control Inputs 20 set/ reset. 

 
MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 

Description 
Control Input 21 12 16 No Operation 0 = No Operation, 1 = Set , 2 = Reset 
Setting to allow Control Inputs 21 set/ reset. 
Control Input 22 12 17 No Operation 0 = No Operation, 1 = Set , 2 = Reset 
Setting to allow Control Inputs 22 set/ reset. 
Control Input 23 12 18 No Operation 0 = No Operation, 1 = Set , 2 = Reset 
Setting to allow Control Inputs 23 set/ reset. 
Control Input 24 12 19 No Operation 0 = No Operation, 1 = Set , 2 = Reset 
Setting to allow Control Inputs 24 set/ reset. 
Control Input 25 12 1A No Operation 0 = No Operation, 1 = Set , 2 = Reset 
Setting to allow Control Inputs 25 set/ reset. 
Control Input 26 12 1B No Operation 0 = No Operation, 1 = Set , 2 = Reset 
Setting to allow Control Inputs 26 set/ reset. 
Control Input 27 12 1C No Operation 0 = No Operation, 1 = Set , 2 = Reset 
Setting to allow Control Inputs 27 set/ reset. 
Control Input 28 12 1D No Operation 0 = No Operation, 1 = Set , 2 = Reset 
Setting to allow Control Inputs 28 set/ reset. 
Control Input 29 12 1E No Operation 0 = No Operation, 1 = Set , 2 = Reset 
Setting to allow Control Inputs 29 set/ reset. 
Control Input 30 12 1F No Operation 0 = No Operation, 1 = Set , 2 = Reset 
Setting to allow Control Inputs 30 set/ reset. 
Control Input 31 12 20 No Operation 0 = No Operation, 1 = Set , 2 = Reset 
Setting to allow Control Inputs 31 set/ reset. 
Control Input 32 12 21 No Operation 0 = No Operation, 1 = Set , 2 = Reset 
Setting to allow Control Inputs 32 set/ reset. 

 

Tabela 21: Kolumna CONTROL INPUTS 
 
 
 

3.19 Konfiguracja wejścia sterowania 
 
Kolumna CONTROL I/P CONFIG zawiera nastawy pozwalające na indywidualne przypisywanie 
wejść sterowania do klawiszy szybkiego reagowania (HOTKEYS) i pozwala na określanie trybu 
działania dla każdego wejścia sterowania. Istnieją cztery możliwe tryby działania: Zał./ Wył., 
Włączanie/ Resetowanie, WE/WY i Uaktywnione/ wyłączone.  
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MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 
Description 

CTRL I/P CONFIG 13 0 0  

This column contains settings for the type of control input (32 in all) 
Hotkey Enabled 13 1 0xFFFFFFFF 0xFFFFFFFF to 32 step 1 
Setting to allow the control inputs to be individually assigned to the Hotkey menu by setting ‘1’ in the appropriate bit in the Hotkey Enabled cell. 
The hotkey menu allows the control inputs to be set, reset or pulsed without the need to enter the CONTROL INPUTS column. 
Control Input 1 13 10 Latched 0 = Latched or 1 = Pulsed 
Configures the control inputs as either ‘latched’ or ‘pulsed’. A latched control input will remain in the set state until a reset command is given, 
either by the menu or the serial communications.  A pulsed control input, however, will remain energized for 10 ms after the set command is 
given and will then reset automatically (i.e. no reset command required). 

 
MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 

Description 

Ctrl Command 1 13 11 Set/Reset 0 = On/Off, 1 = Set/Reset, 2 = In/Out, 3 = 
Enabled/Disabled 

Allows the SET / RESET text, displayed in the hotkey menu, to be changed to something more suitable for the application of an individual 
control input, such as ON / OFF, IN / OUT etc. 
Control Input 2 13 14 Latched 0 = Latched or 1 = Pulsed 
Configures the control inputs as either ‘latched’ or ‘pulsed’. 

Ctrl Command 2 13 15 Set/Reset 0 = On/Off, 1 = Set/Reset, 2 = In/Out, 3 = 
Enabled/Disabled 

Allows the SET / RESET text, displayed in the hotkey menu, to be changed to something more suitable for the application of an individual 
control input, such as ON / OFF, IN / OUT etc. 
Control Input 3 13 18 Latched 0 = Latched or 1 = Pulsed 
Configures the control inputs as either ‘latched’ or ‘pulsed’. 

Ctrl Command 3 13 19 Set/Reset 0 = On/Off, 1 = Set/Reset, 2 = In/Out, 3 = 
Enabled/Disabled 

Allows the SET / RESET text, displayed in the hotkey menu, to be changed to something more suitable for the application of an individual 
control input, such as ON / OFF, IN / OUT etc. 
Control Input 4 13 1C Latched 0 = Latched or 1 = Pulsed 
Configures the control inputs as either ‘latched’ or ‘pulsed’. 

Ctrl Command 4 13 1D Set/Reset 0 = On/Off, 1 = Set/Reset, 2 = In/Out, 3 = 
Enabled/Disabled 

Allows the SET / RESET text, displayed in the hotkey menu, to be changed to something more suitable for the application of an individual 
control input, such as ON / OFF, IN / OUT etc. 
Control Input 5 13 20 Latched 0 = Latched or 1 = Pulsed 
Configures the control inputs as either ‘latched’ or ‘pulsed’. 

Ctrl Command 5 13 21 Set/Reset 0 = On/Off, 1 = Set/Reset, 2 = In/Out, 3 = 
Enabled/Disabled 

Allows the SET / RESET text, displayed in the hotkey menu, to be changed to something more suitable for the application of an individual 
control input, such as ON / OFF, IN / OUT etc. 
Control Input 6 13 24 Latched 0 = Latched or 1 = Pulsed 
Configures the control inputs as either ‘latched’ or ‘pulsed’. 

Ctrl Command 6 13 25 Set/Reset 0 = On/Off, 1 = Set/Reset, 2 = In/Out, 3 = 
Enabled/Disabled 

Allows the SET / RESET text, displayed in the hotkey menu, to be changed to something more suitable for the application of an individual 
control input, such as ON / OFF, IN / OUT etc. 
Control Input 7 13 28 Latched 0 = Latched or 1 = Pulsed 
Configures the control inputs as either ‘latched’ or ‘pulsed’. 

Ctrl Command 7 13 29 Set/Reset 0 = On/Off, 1 = Set/Reset, 2 = In/Out, 3 = 
Enabled/Disabled 

Allows the SET / RESET text, displayed in the hotkey menu, to be changed to something more suitable for the application of an individual 
control input, such as ON / OFF, IN / OUT etc. 
Control Input 8 13 2C Latched 0 = Latched or 1 = Pulsed 
Configures the control inputs as either ‘latched’ or ‘pulsed’. 
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Ctrl Command 8 13 2D Set/Reset 0 = On/Off, 1 = Set/Reset, 2 = In/Out, 3 = 
Enabled/Disabled 

Allows the SET / RESET text, displayed in the hotkey menu, to be changed to something more suitable for the application of an individual 
control input, such as ON / OFF, IN / OUT etc. 
Control Input 9 13 30 Latched 0 = Latched or 1 = Pulsed 
Configures the control inputs as either ‘latched’ or ‘pulsed’. 

 
MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 

Description 

Ctrl Command 9 13 31 Set/Reset 0 = On/Off, 1 = Set/Reset, 2 = In/Out, 3 = 
Enabled/Disabled 

Allows the SET / RESET text, displayed in the hotkey menu, to be changed to something more suitable for the application of an individual 
control input, such as ON / OFF, IN / OUT etc. 
Control Input 10 13 34 Latched 0 = Latched or 1 = Pulsed 
Configures the control inputs as either ‘latched’ or ‘pulsed’. 

Ctrl Command 10 13 35 Set/Reset 0 = On/Off, 1 = Set/Reset, 2 = In/Out, 3 = 
Enabled/Disabled 

Allows the SET / RESET text, displayed in the hotkey menu, to be changed to something more suitable for the application of an individual 
control input, such as ON / OFF, IN / OUT etc. 
Control Input 11 13 38 Latched 0 = Latched or 1 = Pulsed 
Configures the control inputs as either ‘latched’ or ‘pulsed’. 

Ctrl Command 11 13 39 Set/Reset 0 = On/Off, 1 = Set/Reset, 2 = In/Out, 3 = 
Enabled/Disabled 

Allows the SET / RESET text, displayed in the hotkey menu, to be changed to something more suitable for the application of an individual 
control input, such as ON / OFF, IN / OUT etc. 
Control Input 12 13 3C Latched 0 = Latched or 1 = Pulsed 
Configures the control inputs as either ‘latched’ or ‘pulsed’. 

Ctrl Command 12 13 3D Set/Reset 0 = On/Off, 1 = Set/Reset, 2 = In/Out, 3 = 
Enabled/Disabled 

Allows the SET / RESET text, displayed in the hotkey menu, to be changed to something more suitable for the application of an individual 
control input, such as ON / OFF, IN / OUT etc. 
Control Input 13 13 40 Latched 0 = Latched or 1 = Pulsed 
Configures the control inputs as either ‘latched’ or ‘pulsed’. 

Ctrl Command 13 13 41 Set/Reset 0 = On/Off, 1 = Set/Reset, 2 = In/Out, 3 = 
Enabled/Disabled 

Allows the SET / RESET text, displayed in the hotkey menu, to be changed to something more suitable for the application of an individual 
control input, such as ON / OFF, IN / OUT etc. 
Control Input 14 13 44 Latched 0 = Latched or 1 = Pulsed 
Configures the control inputs as either ‘latched’ or ‘pulsed’. 

Ctrl Command 14 13 45 Set/Reset 0 = On/Off, 1 = Set/Reset, 2 = In/Out, 3 = 
Enabled/Disabled 

Allows the SET / RESET text, displayed in the hotkey menu, to be changed to something more suitable for the application of an individual 
control input, such as ON / OFF, IN / OUT etc. 
Control Input 15 13 48 Latched 0 = Latched or 1 = Pulsed 
Configures the control inputs as either ‘latched’ or ‘pulsed’. 

Ctrl Command 15 13 49 Set/Reset 0 = On/Off, 1 = Set/Reset, 2 = In/Out, 3 = 
Enabled/Disabled 

Allows the SET / RESET text, displayed in the hotkey menu, to be changed to something more suitable for the application of an individual 
control input, such as ON / OFF, IN / OUT etc. 
Control Input 16 13 4C Latched 0 = Latched or 1 = Pulsed 
Configures the control inputs as either ‘latched’ or ‘pulsed’. 
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Ctrl Command 16 13 4D Set/Reset 0 = On/Off, 1 = Set/Reset, 2 = In/Out, 3 = 
Enabled/Disabled 

Allows the SET / RESET text, displayed in the hotkey menu, to be changed to something more suitable for the application of an individual 
control input, such as ON / OFF, IN / OUT etc. 
Control Input 17 13 50 Latched 0 = Latched or 1 = Pulsed 
Configures the control inputs as either ‘latched’ or ‘pulsed’. 

 
MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 

Description 

Ctrl Command 17 13 51 Set/Reset 0 = On/Off, 1 = Set/Reset, 2 = In/Out, 3 = 
Enabled/Disabled 

Allows the SET / RESET text, displayed in the hotkey menu, to be changed to something more suitable for the application of an individual 
control input, such as ON / OFF, IN / OUT etc. 
Control Input 18 13 54 Latched 0 = Latched or 1 = Pulsed 
Configures the control inputs as either ‘latched’ or ‘pulsed’. 

Ctrl Command 18 13 55 Set/Reset 0 = On/Off, 1 = Set/Reset, 2 = In/Out, 3 = 
Enabled/Disabled 

Allows the SET / RESET text, displayed in the hotkey menu, to be changed to something more suitable for the application of an individual 
control input, such as ON / OFF, IN / OUT etc. 
Control Input 19 13 58 Latched 0 = Latched or 1 = Pulsed 
Configures the control inputs as either ‘latched’ or ‘pulsed’. 

Ctrl Command 19 13 59 Set/Reset 0 = On/Off, 1 = Set/Reset, 2 = In/Out, 3 = 
Enabled/Disabled 

Allows the SET / RESET text, displayed in the hotkey menu, to be changed to something more suitable for the application of an individual 
control input, such as ON / OFF, IN / OUT etc. 
Control Input 20 13 5C Latched 0 = Latched or 1 = Pulsed 
Configures the control inputs as either ‘latched’ or ‘pulsed’. 

Ctrl Command 20 13 5D Set/Reset 0 = On/Off, 1 = Set/Reset, 2 = In/Out, 3 = 
Enabled/Disabled 

Allows the SET / RESET text, displayed in the hotkey menu, to be changed to something more suitable for the application of an individual 
control input, such as ON / OFF, IN / OUT etc. 
Control Input 21 13 60 Latched 0 = Latched or 1 = Pulsed 
Configures the control inputs as either ‘latched’ or ‘pulsed’. 

Ctrl Command 21 13 61 Set/Reset 0 = On/Off, 1 = Set/Reset, 2 = In/Out, 3 = 
Enabled/Disabled 

Allows the SET / RESET text, displayed in the hotkey menu, to be changed to something more suitable for the application of an individual 
control input, such as ON / OFF, IN / OUT etc. 
Control Input 22 13 64 Latched 0 = Latched or 1 = Pulsed 
Configures the control inputs as either ‘latched’ or ‘pulsed’. 

Ctrl Command 22 13 65 Set/Reset 0 = On/Off, 1 = Set/Reset, 2 = In/Out, 3 = 
Enabled/Disabled 

Allows the SET / RESET text, displayed in the hotkey menu, to be changed to something more suitable for the application of an individual 
control input, such as ON / OFF, IN / OUT etc. 
Control Input 23 13 68 Latched 0 = Latched or 1 = Pulsed 
Configures the control inputs as either ‘latched’ or ‘pulsed’. 

Ctrl Command 23 13 69 Set/Reset 0 = On/Off, 1 = Set/Reset, 2 = In/Out, 3 = 
Enabled/Disabled 

Allows the SET / RESET text, displayed in the hotkey menu, to be changed to something more suitable for the application of an individual 
control input, such as ON / OFF, IN / OUT etc. 
Control Input 24 13 6C Latched 0 = Latched or 1 = Pulsed 
Configures the control inputs as either ‘latched’ or ‘pulsed’. 

Ctrl Command 24 13 6D Set/Reset 0 = On/Off or 1 = Set/Reset or 2 = In/Out 
or 3 = Enabled/Disabled 

Allows the SET / RESET text, displayed in the hotkey menu, to be changed to something more suitable for the application of an individual 
control input, such as ON / OFF, IN / OUT etc. 
Control Input 25 13 70 Latched 0 = Latched or 1 = Pulsed 
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Configures the control inputs as either ‘latched’ or ‘pulsed’. 
 

MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 
Description 

Ctrl Command 25 13 71 Set/Reset 0 = On/Off, 1 = Set/Reset, 2 = In/Out, 3 = 
Enabled/Disabled 

Allows the SET / RESET text, displayed in the hotkey menu, to be changed to something more suitable for the application of an individual 
control input, such as ON / OFF, IN / OUT etc. 
Control Input 26 13 74 Latched 0 = Latched or 1 = Pulsed 
Configures the control inputs as either ‘latched’ or ‘pulsed’. 

Ctrl Command 26 13 75 Set/Reset 0 = On/Off, 1 = Set/Reset, 2 = In/Out, 3 = 
Enabled/Disabled 

Allows the SET / RESET text, displayed in the hotkey menu, to be changed to something more suitable for the application of an individual 
control input, such as ON / OFF, IN / OUT etc. 
Control Input 27 13 78 Latched 0 = Latched or 1 = Pulsed 
Configures the control inputs as either ‘latched’ or ‘pulsed’. 

Ctrl Command 27 13 79 Set/Reset 0 = On/Off, 1 = Set/Reset, 2 = In/Out, 3 = 
Enabled/Disabled 

Allows the SET / RESET text, displayed in the hotkey menu, to be changed to something more suitable for the application of an individual 
control input, such as ON / OFF, IN / OUT etc. 
Control Input 28 13 7C Latched 0 = Latched or 1 = Pulsed 
Configures the control inputs as either ‘latched’ or ‘pulsed’. 

Ctrl Command 28 13 7D Set/Reset 0 = On/Off, 1 = Set/Reset, 2 = In/Out, 3 = 
Enabled/Disabled 

Allows the SET / RESET text, displayed in the hotkey menu, to be changed to something more suitable for the application of an individual 
control input, such as ON / OFF, IN / OUT etc. 
Control Input 29 13 80 Latched 0 = Latched or 1 = Pulsed 
Configures the control inputs as either ‘latched’ or ‘pulsed’. 

Ctrl Command 29 13 81 Set/Reset 0 = On/Off, 1 = Set/Reset, 2 = In/Out, 3 = 
Enabled/Disabled 

Allows the SET / RESET text, displayed in the hotkey menu, to be changed to something more suitable for the application of an individual 
control input, such as ON / OFF, IN / OUT etc. 
Control Input 30 13 84 Latched 0 = Latched or 1 = Pulsed 
Configures the control inputs as either ‘latched’ or ‘pulsed’. 

Ctrl Command 30 13 85 Set/Reset 0 = On/Off, 1 = Set/Reset, 2 = In/Out, 3 = 
Enabled/Disabled 

Allows the SET / RESET text, displayed in the hotkey menu, to be changed to something more suitable for the application of an individual 
control input, such as ON / OFF, IN / OUT etc. 
Control Input 31 13 88 Latched 0 = Latched or 1 = Pulsed 
Configures the control inputs as either ‘latched’ or ‘pulsed’. 

Ctrl Command 31 13 89 Set/Reset 0 = On/Off, 1 = Set/Reset, 2 = In/Out, 3 = 
Enabled/Disabled 

Allows the SET / RESET text, displayed in the hotkey menu, to be changed to something more suitable for the application of an individual 
control input, such as ON / OFF, IN / OUT etc. 
Control Input 32 13 8C Latched 0 = Latched or 1 = Pulsed 
Configures the control inputs as either ‘latched’ or ‘pulsed’. 

Ctrl Command 32 13 8D Set/Reset 0 = On/Off, 1 = Set/Reset, 2 = In/Out, 3 = 
Enabled/Disabled 

Allows the SET / RESET text, displayed in the hotkey menu, to be changed to something more suitable for the application of an individual 
control input, such as ON / OFF, IN / OUT etc. 

 

Tabela 22 Kolumna CONTROL I/P CONFIG 
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3.20 Komunikacja szeregowa InterMiCOM 
 
Kolumna INTERMICOM COMMS jest wykorzystywana do nastawiania fizycznego łącza 
komunikacji szeregowej RS485 przeznaczonego do komunikacji InterMiCOM 
i do wyświetlania stanu i informacji statystycznych związanych z komunikacją. Kolumna ta ma 
zastosowanie tylko do fizycznych łączy przewodami z miedzi.  
 

MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 
Description 

INTERMICOM COMMS 15 0 0  

This column is only visible if the model number supports InterMiCOM and second rear comms board is fitted. 
IM Output Status 15 1 Data  

Displays the status of each InterMiCOM output signal. 
IM Input Status 15 2 Data  

Displays the status of each InterMiCOM input signal, with IM1 signal starting from the right.  When loop back mode is set, all bits will display 
zero. 
Source Address 15 10 1 0 to 10 step 1 
Setting for the unique IED address that is encoded in the InterMiCOM sent message. 
Received Address 15 11 2 0 to 10 step 1 
The aim of setting addresses is to establish pairs of IED's which will only communicate with each other. Should an inadvertent channel 
misrouting or spurious loopback occur, an error will be logged, and the erroneous received data will be rejected. 
As an example, in a 2 ended scheme the following address setting would be correct: Local IED: Source Address = 1, Receive Address = 2 
Remote IED: Source Address = 2, Receive Address = 1 

Baud Rate 15 12 9600 0 = 600,  1 = 1200, 2 = 2400,  3 = 4800,  4 
= 9600  or  5 = 19200 

Setting of the signalling speed in terms of number of bits per second. The speed will match the capability of the MODEM or other 
characteristics of the channel provided. 
Ch Statistics 15 20 Invisible 0 = Invisible, 1 = Visible 
Settings that makes visible or invisible Channel Statistics on the LCD. The statistic is reset by either IED’s powering down or using the ‘Reset 
Statistics’ cell. 
Rx Direct Count 15 21 0  

Displays the number of valid Direct Tripping messages since last counter reset. 
Rx Perm Count 15 22 0  

Displays the number of valid Permissive Tripping messages since last counter reset. 
Rx Block Count 15 23 0  

Displays the number of valid Blocking messages since last counter reset. 
Rx NewDataCount 15 24 0  

Displays the number of different messages (change events) since last counter reset. 
Rx ErroredCount 15 25 0  

Displays the number of invalid received messages since last counter reset. 
Lost Messages 15 26 0  

Displays the difference between the number of messages that were supposed to be received (based on set Baud Rate) and actual valid 
received messages since last reset. 
Elapsed Time 15 30 0  

Displays the time in seconds since last counter reset. 
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Reset Statistics 15 31 No 0 = No, 1 = Yes 
Command that allows all Statistics and Channel Diagnostics to be reset. 
Ch Diagnostics 15 40 Invisible 0 = Invisible, 1 = Visible 
Setting that makes visible or invisible Channel Diagnostics on the LCD. The diagnostic is reset by either IED’s powering down or using the 
‘Reset Statistics’ cell. 

 
MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 

Description 
Data CD Status 15 41 0 0 = OK, 1 = Fail, 2 = SCC Absent 
Indicates when the DCD line (pin 1 on EIA232 Connector) is energized. OK = DCD is energized 
FAIL = DCD is de-energized 
Absent = 2nd Rear port board is not fitted 
FrameSync Status 15 42 0 0 = OK, 1 = Fail, 2 = SCC Absent 
Indicates when the message structure and synchronization is valid. OK = Valid message structure and synchronization 
FAIL = Synchronization has been lost Absent = 2nd Rear port board is not fitted Unavailable = Hardware error present 
Message Status 15 43 0 0 = OK, 1 = Fail, 2 = SCC Absent 
Indicates when the percentage of received valid messages has fallen below the ‘IM Msg Alarm Lvl’ setting within the alarm time period. OK = 
Acceptable ratio of lost messages 
FAIL = Unacceptable ratio of lost messages Absent = 2nd Rear port board is not fitted Unavailable = Hardware error present 
Channel Status 15 44 0 0 = OK, 1 = Fail, 2 = SCC Absent 
Indicates the state of the InterMiCOM communication channel. OK = Channel healthy 
FAIL = Channel failure 
Absent = 2nd Rear port board is not fitted Unavailable = Hardware error present 

IM H/W Status 15 45 0 0 = OK, 1 = Fail, 2 = SCC Absent, 3 = 
SCC Read Error, 4 = SCC Write Error 

Indicates the state of InterMiCOM hardware OK = InterMiCOM hardware healthy 
Read or Write Error = InterMiCOM failure 
Absent = 2nd Rear port is not fitted or failed to initialize. 
Loopback Mode 15 50 Disabled 0 = Disabled, 1 = Internal  or  2 = 

External 
Setting to allow testing of the InterMiCOM channel. When ‘Internal’ is selected, only the local InterMiCOM software functionality is tested, 
whereby the IED will receive its own sent data. ‘External’ setting allows a hardware and software check, with an external link required to 
jumper the sent data onto the receive channel. 
During normal service condition Loopback mode must be disabled. 
Test Pattern 15 51 0xFF 8 bits 
Allows specific bit statuses to be inserted directly into the InterMiCOM message, to substitute real data. This is used for testing purposes. 
Loopback Status 15 52 0 0 = OK, 1 = Fail, 2 = SCC Absent 
Indicates the status of the InterMiCOM loopback mode 
OK = Loopback software (and hardware) is working correctly FAIL = Loopback mode failure 
Unavailable = Hardware error present. 

 

Tabela 23: Kolumna INTERMICOM COMMS.  
 
 
 

3.21 Konfiguracja szeregowego InterMiCOM 
 
Kolumna INTERMICOM CONF zawiera nastawy dla parametrów konfigurowania związane 
z trybem działania i sposobem, w którym IED obsługuje komunikaty przenoszone przez łącze 
szeregowe. Kolumna ta ma zastosowanie tylko do fizycznych łączy przewodami z miedzi.  
 

MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 
Description 

INTERMICOM CONF 16 0 0  
 

MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 
Description 

This column is only visible if the model number supports InterMiCOM and second rear comms board is fitted. 
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IM Msg Alarm Lvl 16 1 25 0 to 100 step 0.1 
Setting that is used to alarm for poor channel quality.  If during the fixed 1.6s window the ratio of invalid messages to the total number of 
messages that should be received (based upon the ‘Baud Rate’ setting) exceeds the above threshold, a ‘Message Fail’ alarm will be 
issued. 
IM1 Cmd Type 16 10 Blocking 0 = Disabled, 1 = Direct or  2 = Blocking 
Setting that defines the operative mode of the InterMiCOM_1 signal. 
Selecting the channel response for this bit to Blocking allows fastest signalling, whereas setting to Direct offers higher security at the expense 
of speed. Selecting the channel response for this bit to Permissive offers higher dependability 
IM1 FallBackMode 16 11 Default 0 = Default or 1 = Latched 
Setting that defines the status of IM1 signal in case of heavy noise and message synchronization being lost. If set to ‘Latching’ the last valid 
IM1 status will be maintained until the new valid message is received. 
If set to ‘Default’, the IM1 status, pre-defined by the user in ‘IM1 DefaultValue’ cell will be set. A new valid message will replace ‘IM1 
DefaultValue’, once the channel recovers. 
IM1 DefaultValue 16 12 1 0 to 1 step 1 
Setting that defines the IM1 fallback status. 
IM1 FrameSyncTim 16 13 1.5 0.01s to 1s step 0.001s 
Time delay after which ’IM1 DefaultValue’ is applied, providing that no valid message is received in the meantime. 
IM2 Cmd Type 16 18 Blocking 0 = Disabled, 1 = Direct or  2 = Blocking 
Setting that defines the operative mode of the InterMiCOM_2 signal. 
Selecting the channel response for this bit to Blocking allows fastest signalling, whereas setting to Direct offers higher security at the expense 
of speed. Selecting the channel response for this bit to Permissive offers higher dependability 
IM2 FallBackMode 16 19 Default 0 = Default or 1 = Latched 
Setting that defines the status of IM2 signal in case of heavy noise and message synchronization being lost. If set to ‘Latching’ the last valid 
IM2 status will be maintained until the new valid message is received. 
If set to ‘Default’, the IM2 status, pre-defined by the user in ‘IM2 DefaultValue’ cell will be set. A new valid message will replace ‘IM2 
DefaultValue’, once the channel recovers. 
IM2 DefaultValue 16 1A 1 0 to 1 step 1 
Setting that defines the IM2 fallback status. 
IM2 FrameSyncTim 16 1B 1.5 0.01s to 1s step 0.001s 
Time delay after which ’IM2 DefaultValue’ is applied, providing that no valid message is received in the meantime. 
IM3 Cmd Type 16 20 Blocking 0 = Disabled, 1 = Direct or  2 = Blocking 
Setting that defines the operative mode of the InterMiCOM_3 signal. 
Selecting the channel response for this bit to Blocking allows fastest signalling, whereas setting to Direct offers higher security at the expense of 
speed. Selecting the channel response for this bit to Permissive offers higher dependability 
IM3 FallBackMode 16 21 Default 0 = Default or 1 = Latched 
Setting that defines the status of IM3 signal in case of heavy noise and message synchronization being lost. If set to ‘Latching’ the last valid 
IM3 status will be maintained until the new valid message is received. 
If set to ‘Default’, the IM3 status, pre-defined by the user in ‘IM3 DefaultValue’ cell will be set. A new valid message will replace ‘IM3 
DefaultValue’, once the channel recovers. 
IM3 DefaultValue 16 22 1 0 to 1 step 1 
Setting that defines the IM3 fallback status. 
IM3 FrameSyncTim 16 23 1.5 0.01s to 1s step 0.001s 
Time delay after which ’IM3 DefaultValue’ is applied, providing that no valid message is received in the meantime. 
IM4 Cmd Type 16 28 Blocking 0 = Disabled, 1 = Direct or  2 = Blocking 
Setting that defines the operative mode of the InterMiCOM_4 signal. 
Selecting the channel response for this bit to Blocking allows fastest signalling, whereas setting to Direct offers higher security at the expense 
of speed. Selecting the channel response for this bit to Permissive offers higher dependability 
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MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 
Description 

IM4 FallBackMode 16 29 Default 0 = Default or 1 = Latched 
Setting that defines the status of IM4 signal in case of heavy noise and message synchronization being lost. If set to ‘Latching’ the last valid 
IM4 status will be maintained until the new valid message is received. 
If set to ‘Default’, the IM4 status, pre-defined by the user in ‘IM4 DefaultValue’ cell will be set. A new valid message will replace ‘IM4 
DefaultValue’, once the channel recovers. 
IM4 DefaultValue 16 2A 1 0 to 1 step 1 
Setting that defines the IM4 fallback status. 
IM4 FrameSyncTim 16 2B 1.5 0.01s to 1s step 0.001s 
Time delay after which ’IM4 DefaultValue’ is applied, providing that no valid message is received in the meantime. 
IM5 Cmd Type 16 30 Direct 0 = Disabled, 1 = Direct or  2 = Blocking 
Setting that defines the operative mode of the InterMiCOM_5 signal. 
Selecting the channel response for this bit to Blocking allows fastest signalling, whereas setting to Direct offers higher security at the expense 
of speed. Selecting the channel response for this bit to Permissive offers higher dependability 
IM5 FallBackMode 16 31 Default 0 = Default or 1 = Latched 
Setting that defines the status of IM5 signal in case of heavy noise and message synchronization being lost. If set to ‘Latching’ the last valid 
IM5 status will be maintained until the new valid message is received. 
If set to ‘Default’, the IM5 status, pre-defined by the user in ‘IM5 DefaultValue’ cell will be set. A new valid message will replace ‘IM5 
DefaultValue’, once the channel recovers. 
IM5 DefaultValue 16 32 0 0 to 1 step 1 
Setting that defines the IM5 fallback status. 
IM5 FrameSyncTim 16 33 1.5 0.01s to 1s step 0.001s 
Time delay after which ‘IM5 DefaultValue’ is applied. 
IM6 Cmd Type 16 38 Direct 0 = Disabled, 1 = Direct or  2 = Blocking 
Setting that defines the operative mode of the InterMiCOM_6 signal. 
Selecting the channel response for this bit to Blocking allows fastest signalling, whereas setting to Direct offers higher security at the expense 
of speed. Selecting the channel response for this bit to Permissive offers higher dependability 
IM6 FallBackMode 16 39 Default 0 = Default or 1 = Latched 
Setting that defines the status of IM6 signal in case of heavy noise and message synchronization being lost. If set to ‘Latching’ the last valid 
IM6 status will be maintained until the new valid message is received. 
If set to ‘Default’, the IM6 status, pre-defined by the user in ‘IM6 DefaultValue’ cell will be set. A new valid message will replace ‘IM6 
DefaultValue’, once the channel recovers. 
IM6 DefaultValue 16 3A 0 0 to 1 step 1 
Setting that defines the IM6 fallback status. 
IM6 FrameSyncTim 16 3B 1.5 0.01s to 1s step 0.001s 
Time delay after which ‘IM6 DefaultValue’ is applied. 
IM7 Cmd Type 16 40 Direct 0 = Disabled, 1 = Direct or  2 = Blocking 
Setting that defines the operative mode of the InterMiCOM_7 signal. 
Selecting the channel response for this bit to Blocking allows fastest signalling, whereas setting to Direct offers higher security at the expense 
of speed. Selecting the channel response for this bit to Permissive offers higher dependability 
IM7 FallBackMode 16 41 Default 0 = Default or 1 = Latched 
Setting that defines the status of IM7 signal in case of heavy noise and message synchronization being lost. If set to ‘Latching’ the last valid 
IM7 status will be maintained until the new valid message is received. 
If set to ‘Default’, the IM7 status, pre-defined by the user in ‘IM7 DefaultValue’ cell will be set. A new valid message will replace ‘IM7 
DefaultValue’, once the channel recovers. 
IM7 DefaultValue 16 42 0 0 to 1 step 1 
Setting that defines the IM7 fallback status. 
IM7 FrameSyncTim 16 43 1.5 0.01s to 1s step 0.001s 
Time delay after which ‘IM7 DefaultValue’ is applied. 

 
MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 

Description 
IM8 Cmd Type 16 48 Direct 0 = Disabled, 1 = Direct or  2 = Blocking 
Setting that defines the operative mode of the InterMiCOM_8 signal. 
Selecting the channel response for this bit to Blocking allows fastest signalling, whereas setting to Direct offers higher security at the expense 
of speed. Selecting the channel response for this bit to Permissive offers higher dependability 
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IM8 FallBackMode 16 49 Default 0 = Default or 1 = Latched 
Setting that defines the status of IM8 signal in case of heavy noise and message synchronization being lost. If set to ‘Latching’ the last valid 
IM8 status will be maintained until the new valid message is received. 
If set to ‘Default’, the IM8 status, pre-defined by the user in ‘IM8 DefaultValue’ cell will be set. A new valid message will replace ‘IM8 
DefaultValue’, once the channel recovers. 
IM8 DefaultValue 16 4A 0 0 to 1 step 1 
Setting that defines the IM8 fallback status. 
IM8 FrameSyncTim 16 4B 1.5 0.01s to 1s step 0.001s 
Time delay after which ‘IM8 DefaultValue’ is applied. 

 

Tabela 24: Kolumna INTERMICOM CONF 
 
 
 

3.22 Klawisze funkcyjne 
 
Klawisze funkcyjne tworzą wejścia logiczne podawane do PSL danego zespołu. Wejścia te 
mogą być wykorzystywane do wyzwalania jakiejkolwiek funkcji do której są one podłączone jako 
część PSL. Nastawy w tej kolumnie pozwalają na uaktywnienie lub wyłączenie każdego 
klawisza funkcyjnego, ustalanie wewnętrznych oznaczeń i ustalanie trybu działania jako 
normalnego lub bistabilnego.  
 

MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 
Description 

FUNCTION KEYS 17 0 0  

This column contains the function key definitions 
Fn Key Status 17 1 0  

Displays the status of each function key. 
Fn Key 1 17 2 Unlocked 0 = Disabled, 1 = Unlocked (Enabled), 2 = 

Locked 
Setting to activate function key. The ‘Lock’ setting allows a function key output that is set to toggle mode to be locked in its current active 
state. 
Fn Key 1 Mode 17 3 Normal 0 = Normal or 1 = Toggled 
Sets the function key in toggle or normal mode. In ‘Toggle’ mode, a single key press will set/latch the function key output as ‘high’ or ‘low’ in 
programmable scheme logic.  This feature can be used to enable/disable IED functions. In the ‘Normal’ mode the function key output will 
remain ‘high’ as long as key is pressed. 
Fn Key 1 Label 17 4 Function Key 1 32 to 163 step 1 
Allows the text of the function key to be changed to something more suitable for the application. 
Fn Key 2 17 5 Unlocked 0 = Disabled, 1 = Unlocked (Enabled), 2 = 

Locked 
Setting to activate function key. The ‘Lock’ setting allows a function key output that is set to toggle mode to be locked in its current active 
position. 
Fn Key 2 Mode 17 6 Normal 0 = Normal or 1 = Toggled 
Sets the function key in toggle or normal mode. In ‘Toggle’ mode, a single key press will set/latch the function key output as ‘high’ or ‘low’ in 
programmable scheme logic.  This feature can be used to enable/disable IED functions. In the ‘Normal’ mode the function key output will 
remain ‘high’ as long as key is pressed. 
Fn Key 2 Label 17 7 Function Key 1 32 to 163 step 1 
Allows the text of the function key to be changed to something more suitable for the application. 
Fn Key 3 17 8 Unlocked 0 = Disabled, 1 = Unlocked (Enabled), 2 = 

Locked 
Setting to activate function key. The ‘Lock’ setting allows a function key output that is set to toggle mode to be locked in its current active 
position. 
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MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 
Description 

Fn Key 3 Mode 17 9 Normal 0 = Normal or 1 = Toggled 
Sets the function key in toggle or normal mode. In ‘Toggle’ mode, a single key press will set/latch the function key output as ‘high’ or ‘low’ in 
programmable scheme logic.  This feature can be used to enable/disable IED functions. In the ‘Normal’ mode the function key output will 
remain ‘high’ as long as key is pressed. 
Fn Key 3 Label 17 0A Function Key 1 32 to 163 step 1 
Allows the text of the function key to be changed to something more suitable for the application. 
Fn Key 4 17 0B Unlocked 0 = Disabled, 1 = Unlocked (Enabled), 2 = 

Locked 
Setting to activate function key. The ‘Lock’ setting allows a function key output that is set to toggle mode to be locked in its current active 
position. 
Fn Key 4 Mode 17 0C Normal 0 = Normal or 1 = Toggled 
Sets the function key in toggle or normal mode. In ‘Toggle’ mode, a single key press will set/latch the function key output as ‘high’ or ‘low’ in 
programmable scheme logic.  This feature can be used to enable/disable IED functions. In the ‘Normal’ mode the function key output will 
remain ‘high’ as long as key is pressed. 
Fn Key 4 Label 17 0D Function Key 1 32 to 163 step 1 
Allows the text of the function key to be changed to something more suitable for the application. 
Fn Key 5 17 0E Unlocked 0 = Disabled, 1 = Unlocked (Enabled), 2 = 

Locked 
Setting to activate function key. The ‘Lock’ setting allows a function key output that is set to toggle mode to be locked in its current active 
position. 
Fn Key 5 Mode 17 0F Normal 0 = Normal or 1 = Toggled 
Sets the function key in toggle or normal mode. In ‘Toggle’ mode, a single key press will set/latch the function key output as ‘high’ or ‘low’ in 
programmable scheme logic.  This feature can be used to enable/disable IED functions. In the ‘Normal’ mode the function key output will 
remain ‘high’ as long as key is pressed. 
Fn Key 5 Label 17 10 Function Key 1 32 to 163 step 1 
Allows the text of the function key to be changed to something more suitable for the application. 
Fn Key 6 17 11 Unlocked 0 = Disabled, 1 = Unlocked (Enabled), 2 = 

Locked 
Setting to activate function key. The ‘Lock’ setting allows a function key output that is set to toggle mode to be locked in its current active 
position. 
Fn Key 6 Mode 17 12 Normal 0 = Normal or 1 = Toggled 
Sets the function key in toggle or normal mode. In ‘Toggle’ mode, a single key press will set/latch the function key output as ‘high’ or ‘low’ in 
programmable scheme logic.  This feature can be used to enable/disable IED functions. In the ‘Normal’ mode the function key output will 
remain ‘high’ as long as key is pressed. 
Fn Key 6 Label 17 13 Function Key 1 32 to 163 step 1 
Allows the text of the function key to be changed to something more suitable for the application. 
Fn Key 7 17 14 Unlocked 0 = Disabled, 1 = Unlocked (Enabled), 2 = 

Locked 
Setting to activate function key. The ‘Lock’ setting allows a function key output that is set to toggle mode to be locked in its current active 
position. 
Fn Key 7 Mode 17 15 Normal 0 = Normal or 1 = Toggled 
Sets the function key in toggle or normal mode. In ‘Toggle’ mode, a single key press will set/latch the function key output as ‘high’ or ‘low’ in 
programmable scheme logic.  This feature can be used to enable/disable IED functions. In the ‘Normal’ mode the function key output will 
remain ‘high’ as long as key is pressed. 
Fn Key 7 Label 17 16 Function Key 1 32 to 163 step 1 
Allows the text of the function key to be changed to something more suitable for the application. 
Fn Key 8 17 17 Unlocked 0 = Disabled, 1 = Unlocked (Enabled), 2 = 

Locked 
Setting to activate function key. The ‘Lock’ setting allows a function key output that is set to toggle mode to be locked in its current active 
position. 
Fn Key 8 Mode 17 18 Normal 0 = Normal or 1 = Toggled 
Sets the function key in toggle or normal mode.  In ‘Toggle’ mode, a single key press will set/latch the function key output as ‘high’ or ‘low’ in 
programmable scheme logic.  This feature can be used to enable/disable IED functions. In the ‘Normal’ mode the function key output will 
remain ‘high’ as long as key is pressed. 
Fn Key 8 Label 17 19 Function Key 1 32 to 163 step 1 
Allows the text of the function key to be changed to something more suitable for the application. 
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Tabela 25: Kolumna FUNCTION KEYS 
 
 
 

3.23 Konfiguracja IEC 61850 
 
Kolumna IED CONFIGURATOR zawiera w większości komórki danych, wyświetlające 
informacje związane z konfiguracją IEC61850. W celu edytowania konfiguracji należy 
wykorzystać narzędzie IED Configurator w oprogramowaniu użytkowym MiCOM S1 Studio. 
Istnieją dwa rozkazy przełączania banków konfiguracji i przywracania MCL (Język Konfiguracji 
MiCOM). Jest tam również nastawienie do włączania i wyłączania oprogramowania GOOSE.  
 

MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 
Description 

IED CONFIGURATOR 19 0 0  

This column contains IED Configurator settings 
Switch Conf.Bank 19 5 No Action 0 = No Action or 1 = Switch banks 
Setting which allows the user to switch between the current configuration, held in the Active Memory Bank (and partly displayed below), to the 
configuration sent to and held in the Inactive Memory Bank. 
Restore MCL 19 0A No Action 0 = No Action or 1 = Restore MCL 
Setting which allows the user to restore MCL or no action. 
Active Conf.Name 19 10 0  

IEC61850 versions only. The name of the configuration in the Active Memory Bank, usually taken from the SCL file. 
Active Conf.Rev 19 11 0  

IEC61850 versions only. Configuration Revision number of the configuration in the Active Memory Bank, usually taken from the SCL file. 
Inact.Conf.Name 19 20 0  

IEC61850 versions only. The name of the configuration in the Inactive Memory Bank, usually taken from the SCL file. 
Inact.Conf.Rev 19 21 0  

IEC61850 versions only. Configuration Revision number of the configuration in the Inactive Memory Bank, usually taken from the SCL file. 
IP PARAMETERS 19 30 0  

IEC61850 versions only. 
 

MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 
Description 

IP address 19 31 0  

IEC61850 versions only. Displays the unique network IP address that identifies the IED. 
Subnet mask 19 32 0  

IEC61850 versions only. Displays the sub-network the IED is connected to. 
Gateway 19 33 0  

IEC61850 versions only. Displays the IP address of the gateway (proxy) that the IED is connected to, if any. 
SNTP PARAMETERS 19 40 0  

IEC61850 versions only. 
SNTP Server 1 19 41 0  
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IEC61850 versions only. Displays the IP address of the primary SNTP server. 
SNTP Server 2 19 42 0  

IEC61850 versions only. Displays the IP address of the secondary SNTP server. 
IEC61850 SCL 19 50 0  

IEC61850 versions only. 
IED Name 19 51 0  

IEC61850 versions only. 8 character IED name, which is the unique name on the IEC 61850 network for the IED, usually taken from the SCL file. 
IEC61850 GOOSE 19 60 0  

IEC61850 versions only. 
GoEna 19 70 0x00000000 0 = Disabled or 1 = Enabled 
IEC61850 versions only. Setting to enable GOOSE publisher settings. 
Test Mode 19 71 0x00000000 0 = Disabled, 1 = Pass Through, 2 = 

Forced 
IEC61850 versions only. The Test Mode cell allows the test pattern to be sent in the GOOSE message, for example for testing or 
commissioning. When ‘Disabled’ is selected, the test flag is not set. When ‘Pass Through’ is selected, the test flag is set, but the data in the 
GOOSE message is sent as normal. When ‘Forced’ is selected, the test flag is set, and the data sent in the GOOSE message is as per the 
‘VOP Test Pattern’ setting below. Once testing is complete the cell must be set back to ‘Disabled’ to restore the GOOSE scheme back to 
normal service. 
Ignore Test Flag 19 73 No 0 = No or 1 = Yes 
IEC61850 versions only. The Test Mode cell allows the test pattern to be sent in the GOOSE message, for example for testing or 
commissioning. When ‘Disabled’ is selected, the test flag is not set. When ‘Pass Through’ is selected, the test flag is set, but the data in the 
GOOSE message is sent as normal. When ‘Forced’ is selected, the test flag is set, and the data sent in the GOOSE message is as per the 
‘VOP Test Pattern’ setting below. Once testing is complete the cell must be set back to ‘Disabled’ to restore the GOOSE scheme back to 
normal service. 

 

Tabela 26: Kolumna IED CONFIGURATOR.  
 
 
 

3.24 Telezabezpieczenie światłowodowe 
 
Nastawienia w kolumnie PROT COMMS/IM64 są wykorzystywane do konfigurowania 
InterMiCOM64 (IM64) Teleprotection. InterMiCOM64 to układ zabezpieczenia oparty 
o światłowód, opisany szczegółowo w rozdziałach Działanie i Zastosowanie w niniejszej 
instrukcji serwisowej. 
 

MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 
Description 

PROT COMMS/ IM64 20 0 0  

This column contains settings for IM64 Configuration 
 

MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 
Description 

 
Scheme Setup 

 
20 

 
1 

 
2 Terminal 

0 = 3 Terminal, 
1 = 2 Terminal, 
2 = Dual Redundant 

Settings to determine how many IED ends are connected in the differential zone or how many IED's are connected to the teleprotection scheme 
for the protected line, with two or three ends possible. 
For a plain two terminal line, there is an additional option to use dual communication channels, to implement redundancy (i.e. employ a parallel 
“hot- standby” path). 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

0=0-0, 1=1-A, 2=2-A, 3=3-A, 4=4-A, 5=5-A, 6=6-A, 
7=7- A, 8=8-A, 9=9-A, 10=10-A, 11=11-A, 12=12-
A, 13=13-A, 14=14-A, 15=15-A, 16=16-A, 17=17-
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Address 

 
 
 
 
 
20 

 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
0-0 

A, 18=18-A, 19=19- A, 20=20-A, 21=21-A, 22=22-
A, 23=23-A, 24=24-A, 25=25-A, 26=26-A, 27=27-A, 
28=28-A, 29=29-A, 30=30- A, 31=31-A, 32=32-A, 
33=1-B, 34=2-B, 35=3-B, 36=4-B, 37=5-B, 38=6-B, 
39=7-B, 40=8-B, 41=9-B, 42=10-B, 
43=11-B, 44=12-B, 45=13-B, 46=14-B, 47=15-B, 
48=16- B, 49=17-B, 50=18-B, 51=19-B, 52=20-B, 
53=21-B, 4=22-B, 55=23-B, 56=24-B, 57=25-B, 
58=26-B, 59=27- B, 60=28-B, 61=29-B, 62=30-B, 
63=31-B, 64=32-B, 65=1-C, 66=2-C, 67=3-C, 
68=4-C, 69=5-C, 70=6-C, 
71=7-C, 72=8-C, 73=9-C, 74=10-C, 75=11-C, 
76=12-C, 
77=13-C, 78=14-C, 79=15-C, 80=16-C, 81=17-C, 
82=18-C, 83=19-C, 84=20-C, 85=21-C, 86=22-C, 
87=23-C, 88=24-C, 89=25-C, 90=26-C, 91=27-C, 
92=28-C, 93=29-C, 94=30-C, 95=31-C, 96=32-C 

In 3 terminal schemes, communicating groups of three IED's may be configured. See below. 
 
 
 
 
 
 
Address 

 
 
 
 
 
 
20 

 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 
0-0 

0=0-0, 1=1-A, 2=2-A, 3=3-A, 4=4-A, 5=5-A, 6=6-A, 
7=7- A, 8=8-A, 9=9-A, 10=10-A, 11=11-A, 12=12-
A, 13=13-A, 14=14-A, 15=15-A, 16=16-A, 17=17-
A, 18=18-A, 19=19- A, 20=20-A, 21=21-A, 22=22-
A, 23=23-A, 24=24-A, 25=25-A, 26=26-A, 27=27-A, 
28=28-A, 29=29-A, 30=30- A, 31=31-A, 32=32-A, 
33=1-B, 34=2-B, 35=3-B, 36=4-B, 37=5-B, 38=6-B, 
39=7-B, 40=8-B, 41=9-B, 42=10-B, 
43=11-B, 44=12-B, 45=13-B, 46=14-B, 47=15-B, 
48=16- B, 49=17-B, 50=18-B, 51=19-B, 52=20-B, 
53=21-B, 54=22-B, 55=23-B, 56=24-B, 57=25-B, 
58=26-B, 59=27- B, 60=28-B, 61=29-B, 62=30-B, 
63=31-B, 64=32-B, 

Setting for the unique IED address that is encoded in the InterMiCOM64 sent message. The aim of setting the address is to establish pairs of 
IED's which will only communicate with each other. Should an inadvertent fiber/MUX misrouting or spurious loopback occur, an error will be 
logged, and the erroneous received data will be rejected. 
As an example, in a 2 ended scheme the following address setting would be correct: Local IED: 1-A 
Remote IED: 1-B 
Address 0-0 is a universal address, whereby any IED will be free to communicate with any other (equivalent to disabling of the unique 
addressing). When PROT COMMS/IM64 is set to loop back mode, the address 0-0 will replace any existing address in the IED. 
Comms Mode 20 10 Standard 0 = Standard or 1 = IEEE C37.94 
Setting that defines the data format that will be transmitted on the fiber outputs from the IED. 
If the Multiplexer accepts direct fiber inputs according to IEEE C37.94, the ‘IEEE C37.94’ setting is selected. 
For a direct fiber link between IED's, and where the MUX connection is in electrical format (G.703 or V.35 or X.21), the ‘Standard’ message 
format needs to be set. 
For a setting change to take effect, rebooting of the IED will be required. The Comm Mode setting applies to both channels. 
Baud Rate Ch1 20 11 64kbits/s 0 = 64kbits/s or 1 = 56kbits/s 
Channel 1 data rate setting for signalling between ends. The setting will depend on the MUX electrical interface, set 64kbit/s for G.703 and X.21, 
or generally 56kbit/s for V.35. 
For direct fiber connection between IED's, 64kbit/s will offer slightly faster data transmission. The setting is invisible when IEEE C37.94 Comm 
Mode is selected. 

 
MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 

Description 
Baud Rate Ch2 20 12 64kbits/s 0 = 64kbits/s or 1 = 56kbits/s 
Channel 2 data rate setting for signalling between ends. The setting will depend on the MUX electrical interface, set 64kbit/s for G.703 and X.21, 
or generally 56kbit/s for V.35. 
For direct fiber connection between IED's, 64kbit/s will offer slightly faster data transmission. The setting is invisible when IEEE C37.94 Comm 
Mode is selected. 
Clock Source Ch1 20 13 Internal 0 = Internal or 1 = External 
Setting that defines which clock source is used to synchronize data transmissions over channel 1.  The setting will depend on communications 
configuration and external clock source availability. If IED's are connected direct fiber over channel 1, ‘Internal’ setting should be selected. If 
channel 1 is routed via a multiplexer, either setting may be required (see Application Notes). 
Clock Source Ch2 20 14 Internal 0 = Internal or 1 = External 
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Setting that defines which clock source is used to synchronize data transmissions over channel 2.  The setting will depend on communications 
configuration and external clock source availability. If IED's are connected direct fiber over channel 2, ‘Internal’ setting should be selected. If 
channel 2 is routed via a multiplexer, either setting may be required (see Application Notes). 

Ch1 N*64kbits/s 20 15 1 0 = Auto, 1 = 1, 2 = 2, 3 = 3, 4 = 4, 5 = 5, 6 
= 6, 7 = 7, 8 
= 8, 9 = 9, 10 = 10, 11 = 11  or  12 = 12 

Setting for channel 1 when connected to MUX. When set to ‘Auto’ IED will configure itself to match the multiplexer. The setting is visible only 
when IEEE C37.94 Comm Mode is selected. 

Ch2 N*64kbits/s 20 16 1 0 = Auto, 1 = 1, 2 = 2, 3 = 3, 4 = 4, 5 = 5, 6 
= 6, 7 = 7, 8 
= 8, 9 = 9, 10 = 10, 11 = 11  or  12 = 12 

Setting for channel 2 when connected to MUX. When set to ‘Auto’ IED will configure itself to match the multiplexer. The setting is visible only 
when IEEE C37.94 Comm Mode is selected. 
Comm Fail Timer 20 18 10 0.1s to 600s step 0.1s 
Time delay after which the ‘Channel Fail Alarm’ will be issued providing that no messages were received during the ‘Channel Timeout’ period or 
the ‘Alarm Level’ is exceeded. 

 
 
Comm Fail Mode 

 
 
20 

 
 
19 

 
 
Ch 1 or 2 Fail 

0 = Ch 1 Failure 
1 = Ch 2 Failure 
2 = Ch 1 or 2 Fail 
3 = Ch 1 and 2 Fail 

Fail mode setting that triggers the ‘Channel Fail Alarm’, providing that the Dual Redundancy or 3 ended scheme is set. 
Normally the alarm would be raised for any loss of an operational channel (logical OR combination). However, when IED's in a 3 ended scheme 
are deliberately operated in Chain topology AND logic may be used, for indication when the scheme becomes finally inoperative, with no self-
healing (signal rerouting) mode possible. 
Channel Timeout 20 1E 0.1 0.1s to 10s step 0.1s 
A rolling time window beyond which any of the 8 IM signals that are set to ‘Default’ will be replaced by the corresponding ‘IM_X Default Value’ 
setting, providing that no valid message is received on that channel in the meantime. The ‘Chnl Fail Alarm’ timer will be also initiated. 
If only one channel is used, each out of 16 IM signals available that is set to ‘Default’ will convert to corresponding ‘IM_X  Default Value’ 
If a Dual redundant or 3 ended scheme is selected, each out of 8 IM signals available that is set to ‘Default’ will convert to corresponding ‘IM_X 
Default Value’, but only for the affected channel. 
IM Msg Alarm Lvl 20 1F 25 0 to 100 step 0.1 
Setting that is used to alarm for poor channel quality. If during a fixed 100 ms rolling window the number of invalid messages divided by the total 
number of messages that should be received (based upon the ‘Baud Rate’ setting) increase above the threshold, a ‘Channel Fail Alarm’ timer 
will be initiated. 
Prop Delay Stats 20 20 Enabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
To enable (activate) or disable (turn off) the alarms of Maximum propagation delay time 
MaxCh 1 PropDelay 20 21 0.015 0.001s to 0.05s step 0.001s 
When the protection communications are enabled, the overall propagation delay divided by 2 is calculated and the maximum value is 
determined and displayed in Measurements 4 column. This value is displayed and compared against this setting. If the setting is exceeded, an 
alarm MaxCh1 PropDelay (DDB 1386) is raised. 
MaxCh 2 PropDelay 20 22 0.015 0.001s to 0.05s step 0.001s 
When the protection communications are enabled, the overall propagation delay divided by 2 is calculated and the maximum value is 
determined and displayed in Measurements 4 column. This value is displayed and compared against this setting. If the setting is exceeded, an 
alarm MaxCh2 PropDelay (DDB 1387) is raised. 

 
MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 

Description 
IM1 Cmd Type 20 30 Permissive 0 = Direct or 1 = Permissive 
Setting that defines the operative mode of the received InterMiCOM_1 signal. 
When ‘Direct’ tripping is chosen, for security reasons 2 consecutive valid messages have to be received before a change in the signal status will 
be acknowledged. That will impose an additional 1-2 ms delay comparing to ‘Permissive’ mode. 
Set ‘Direct’ in Direct Transfer Tripping (Intertripping) applications. 
Set ‘Permissive’ to accommodate any Permissive or Blocking scheme. 
IM1 FallBackMode 20 31 Default 0 = Default or 1 = Latched 
Setting that defines the status of IM1 signal in case of heavy noise and message synchronization being lost. If set to Latching the last valid 
IM1 status will be maintained until the new valid message is received. 
If set to Default, the IM1 status, pre-defined by the user in IM1 Default Value cell will be set. A new valid message will replace IM1 Default 
Value, once the channel recovers. 
IM1 DefaultValue 20 32 0 0 to 1 step 1 
Setting that defines the IM1 fallback status. 
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IM2 Cmd Type 20 34 Permissive 0 = Direct or 1 = Permissive 
Setting that defines the operative mode of the received InterMiCOM_2 signal. 
When ‘Direct’ tripping is chosen, for security reasons 2 consecutive valid messages have to be received before a change in the signal status will 
be acknowledged. That will impose an additional 1-2 ms delay comparing to ‘Permissive’ mode. 
Set ‘Direct’ in Direct Transfer Tripping (Intertripping) applications. 
Set ‘Permissive’ to accommodate any Permissive or Blocking scheme. 
IM2 FallBackMode 20 35 Default 0 = Default or 1 = Latched 
Setting that defines the status of IM2 signal in case of heavy noise and message synchronization being lost. If set to Latching the last valid IM2 
status will be maintained until the new valid message is received. 
If set to Default, the IM2 status, pre-defined by the user in IM2 Default Value cell will be set. A new valid message will replace IM2 Default Value, 
once the channel recovers. 
IM2 DefaultValue 20 36 0 0 to 1 step 1 
Setting that defines the IM2 fallback status. 
IM3 Cmd Type 20 38 Permissive 0 = Direct or 1 = Permissive 
Setting that defines the operative mode of the received InterMiCOM_3 signal. 
When ‘Direct’ tripping is chosen, for security reasons 2 consecutive valid messages have to be received before a change in the signal status 
will be acknowledged. That will impose an additional 1-2 ms delay comparing to ‘Permissive’ mode. 
Set ‘Direct’ in Direct Transfer Tripping (Intertripping) applications. 
Set ‘Permissive’ to accommodate any Permissive or Blocking scheme. 
IM3 FallBackMode 20 39 Default 0 = Default or 1 = Latched 
Setting that defines the status of IM3 signal in case of heavy noise and message synchronization being lost. If set to Latching the last valid IM3 
status will be maintained until the new valid message is received. 
If set to Default, the IM3 status, pre-defined by the user in IM3 Default Value cell will be set. A new valid message will replace IM3 Default Value, 
once the channel recovers. 
IM3 DefaultValue 20 3A 0 0 to 1 step 1 
Setting that defines the IM3 fallback status. 
IM4 Cmd Type 20 3C Permissive 0 = Direct or 1 = Permissive 
Setting that defines the operative mode of the received InterMiCOM_4 signal. 
When ‘Direct’ tripping is chosen, for security reasons 2 consecutive valid messages have to be received before a change in the signal status 
will be acknowledged. That will impose an additional 1-2 ms delay comparing to ‘Permissive’ mode. 
Set ‘Direct’ in Direct Transfer Tripping (Intertripping) applications. 
Set ‘Permissive’ to accommodate any Permissive or Blocking scheme. 
IM4 FallBackMode 20 3D Default 0 = Default or 1 = Latched 
Setting that defines the status of IM4 signal in case of heavy noise and message synchronization being lost. If set to Latching the last valid 
IM4 status will be maintained until the new valid message is received. 
If set to Default, the IM4 status, pre-defined by the user in IM4 Default Value cell will be set. A new valid message will replace IM4 Default 
Value, once the channel recovers. 
IM4 DefaultValue 20 3E 0 0 to 1 step 1 
Setting that defines the IM4 fallback status. 

 
 

MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 
Description 

IM5 Cmd Type 20 40 Permissive 0 = Direct or 1 = Permissive 
Setting that defines the operative mode of the received InterMiCOM_5 signal. 
When ‘Direct’ tripping is chosen, for security reasons 2 consecutive valid messages have to be received before a change in the signal status will 
be acknowledged. That will impose an additional 1-2 ms delay comparing to ‘Permissive’ mode. 
Set ‘Direct’ in Direct Transfer Tripping (Intertripping) applications. 
Set ‘Permissive’ to accommodate any Permissive or Blocking scheme. 
IM5 FallBackMode 20 41 Default 0 = Default or 1 = Latched 
Setting that defines the status of IM5 signal in case of heavy noise and message synchronization being lost. If set to Latching the last valid IM5 
status will be maintained until the new valid message is received. 
If set to Default, the IM5 status, pre-defined by the user in IM5 Default Value cell will be set. A new valid message will replace IM5 Default Value, 
once the channel recovers. 
IM5 DefaultValue 20 42 0 0 to 1 step 1 
Setting that defines the IM5 fallback status. 
IM6 Cmd Type 20 44 Permissive 0 = Direct or 1 = Permissive 
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Setting that defines the operative mode of the received InterMiCOM_6 signal. 
When ‘Direct’ tripping is chosen, for security reasons 2 consecutive valid messages have to be received before a change in the signal status will 
be acknowledged. That will impose an additional 1-2 ms delay comparing to ‘Permissive’ mode. 
Set ‘Direct’ in Direct Transfer Tripping (Intertripping) applications. 
Set ‘Permissive’ to accommodate any Permissive or Blocking scheme. 
IM6 FallBackMode 20 45 Default 0 = Default or 1 = Latched 
Setting that defines the status of IM6 signal in case of heavy noise and message synchronization being lost. If set to Latching the last valid IM6 
status will be maintained until the new valid message is received. 
If set to Default, the IM6 status, pre-defined by the user in IM6 Default Value cell will be set. A new valid message will replace IM6 Default Value, 
once the channel recovers. 
IM6 DefaultValue 20 46 0 0 to 1 step 1 
Setting that defines the IM6 fallback status. 
IM7 Cmd Type 20 48 Permissive 0 = Direct or 1 = Permissive 
Setting that defines the operative mode of the received InterMiCOM_7 signal. 
When ‘Direct’ tripping is chosen, for security reasons 2 consecutive valid messages have to be received before a change in the signal status will 
be acknowledged. That will impose an additional 1-2 ms delay comparing to ‘Permissive’ mode. 
Set ‘Direct’ in Direct Transfer Tripping (Intertripping) applications. 
Set ‘Permissive’ to accommodate any Permissive or Blocking scheme. 
IM7 FallBackMode 20 49 Default 0 = Default or 1 = Latched 
Setting that defines the status of IM7 signal in case of heavy noise and message synchronization being lost. If set to Latching the last valid IM7 
status will be maintained until the new valid message is received. 
If set to Default, the IM7 status, pre-defined by the user in IM7 Default Value cell will be set. A new valid message will replace IM7 Default Value, 
once the channel recovers. 
IM7 DefaultValue 20 4A 0 0 to 1 step 1 
Setting that defines the IM7 fallback status. 
IM8 Cmd Type 20 4C Permissive 0 = Direct or 1 = Permissive 
Setting that defines the operative mode of the received InterMiCOM_8 signal. 
When ‘Direct’ tripping is chosen, for security reasons 2 consecutive valid messages have to be received before a change in the signal status will 
be acknowledged. That will impose an additional 1-2 ms delay comparing to ‘Permissive’ mode. 
Set ‘Direct’ in Direct Transfer Tripping (Intertripping) applications. 
Set ‘Permissive’ to accommodate any Permissive or Blocking scheme. 
IM8 FallBackMode 20 4D Default 0 = Default or 1 = Latched 
Setting that defines the status of IM8 signal in case of heavy noise and message synchronization being lost. If set to Latching the last valid 
IM8 status will be maintained until the new valid message is received. 
If set to Default, the IM8 status, pre-defined by the user in IM8 Default Value cell will be set. A new valid message will replace IM8 Default 
Value, once the channel recovers. 

 
MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 

Description 
IM8 DefaultValue 20 4E 0 0 to 1 step 1 
Setting that defines the IM8 fallback status. 

 

Tabela 27: Kolumna PROT COMMS/IM64 
 
 
 

3.25 Konfiguracja CYBER SECURITY 
 
Kolumna SECURITY CONFIG zawiera wszystkie nastawienia związane z własnościami 
zabezpieczeń zgodnymi z NERC. Obejmuje to nastawienia dla których potrzebne jest hasło 
oraz nastawienia pozwalające na wyłączanie portów fizycznych.  
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MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 
Description 

SECURITY CONFIG 25 0 0 0 
0 

     

User Banner 25 1 ACCESS ONLY FOR AUTHORISED USERS ASCII 32 to 234 
NERC compliant user IED description 
Attempts Limit 25 2 3 0 to 3 step 1 
Defines the maximum number of failed password attempts. 
Attempts Timer 25 3 2 1 to 3 step 1 
Defines the time duration used for detection of maximum failed password attempts 
Blocking Timer 25 4 5 1 to 30 step 1 
Defines the time duration for which the user is blocked after exceeding the maximum attempts limit 
Front Port 25 5 Enabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
Enable/disable of Physical Front Port 
Rear Port 1 25 6 Enabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
Enable/disable of Physical Rear Port 1 
Rear Port 2 25 7 Enabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
Enable/disable of Physical Rear Port 2 
Ethernet Port 25 8 Enabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
Enable/disable of Physical Ethernet Port 
Courier Tunnel 25 9 Enabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
Enable/disable of Logical Tunnelled courier Port 
IEC61850 25 0A Enabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
Enable/disable of Logical IEC61850 Port 
DNP3 OE 25 0B Enabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
Enable/disable of Logical DNP3 OverEthernet Port 
Attempts Remain 25 11 0 0 
Number of password attempts remaining 
Blk Time Remain 25 12 0 0 
Blocking time remaining 

Fallback Level 25 20 0 0 = Password Level 0, 1 = Password Level 
1, 2 = 
Password Level 2, 3 = Password Level 3 

The password level adopted by the IED after an inactivity timeout, or after the user logs out. This will be either the level of the highest level 
password that is blank, or level 0 if no passwords are blank. 

 
MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 

Description 
Security Code 25 FF 0 0 
16 character security code required when requesting a recovery password. 

 

Tabela 28: Kolumna SECURITY CONFIG.  
 
 
 

3.26 Etykiety wejść sterowania 
 
Każde wejście sterowania może mieć etykietę z 16 znakami związaną z tym wejściem. 
Kolumna CTRL I/P LABELS zawiera nastawienia pozwalające na określanie tych etykiet.  
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MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 
Description 

CTRL I/P LABELS 29 0 0  

This column contains settings for Control Input Labels 
Control Input 1 29 1 Control Input 1 32 to 163 step 1 
Text label to describe each individual control input. This text is displayed when a control input is accessed by the hotkey menu. It is displayed in 
the programmable scheme logic description of the control input 
Control Input 2 29 2 Control Input 2 32 to 163 step 1 
Text label to describe each individual control input. This text is displayed when a control input is accessed by the hotkey menu. It is displayed in 
the programmable scheme logic description of the control input 
Control Input 3 29 3 Control Input 3 32 to 163 step 1 
Text label to describe each individual control input. This text is displayed when a control input is accessed by the hotkey menu. It is displayed in 
the programmable scheme logic description of the control input 
Control Input 4 29 4 Control Input 4 32 to 163 step 1 
Text label to describe each individual control input. This text is displayed when a control input is accessed by the hotkey menu. It is displayed in 
the programmable scheme logic description of the control input 
Control Input 5 29 5 Control Input 5 32 to 163 step 1 
Text label to describe each individual control input. This text is displayed when a control input is accessed by the hotkey menu. It is displayed in 
the programmable scheme logic description of the control input 
Control Input 6 29 6 Control Input 6 32 to 163 step 1 
Text label to describe each individual control input. This text is displayed when a control input is accessed by the hotkey menu. It is displayed in 
the programmable scheme logic description of the control input 
Control Input 7 29 7 Control Input 7 32 to 163 step 1 
Text label to describe each individual control input. This text is displayed when a control input is accessed by the hotkey menu. It is displayed in 
the programmable scheme logic description of the control input 
Control Input 8 29 8 Control Input 8 32 to 163 step 1 
Text label to describe each individual control input. This text is displayed when a control input is accessed by the hotkey menu. It is displayed in 
the programmable scheme logic description of the control input 
Control Input 9 29 9 Control Input 9 32 to 163 step 1 
Text label to describe each individual control input. This text is displayed when a control input is accessed by the hotkey menu. It is displayed in 
the programmable scheme logic description of the control input 
Control Input 10 29 0A Control Input 10 32 to 163 step 1 
Text label to describe each individual control input. This text is displayed when a control input is accessed by the hotkey menu. It is displayed in 
the programmable scheme logic description of the control input 
Control Input 11 29 0B Control Input 11 32 to 163 step 1 
Text label to describe each individual control input. This text is displayed when a control input is accessed by the hotkey menu. It is displayed in 
the programmable scheme logic description of the control input 

 
MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 

Description 
Control Input 12 29 0C Control Input 12 32 to 163 step 1 
Text label to describe each individual control input. This text is displayed when a control input is accessed by the hotkey menu. It is displayed in 
the programmable scheme logic description of the control input 
Control Input 13 29 0D Control Input 13 32 to 163 step 1 
Text label to describe each individual control input. This text is displayed when a control input is accessed by the hotkey menu. It is displayed in 
the programmable scheme logic description of the control input 
Control Input 14 29 0E Control Input 14 32 to 163 step 1 
Text label to describe each individual control input. This text is displayed when a control input is accessed by the hotkey menu. It is displayed in 
the programmable scheme logic description of the control input 
Control Input 15 29 0F Control Input 15 32 to 163 step 1 
Text label to describe each individual control input. This text is displayed when a control input is accessed by the hotkey menu. It is displayed in 
the programmable scheme logic description of the control input 
Control Input 16 29 10 Control Input 16 32 to 163 step 1 
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Text label to describe each individual control input. This text is displayed when a control input is accessed by the hotkey menu. It is displayed in 
the programmable scheme logic description of the control input 
Control Input 17 29 11 Control Input 17 32 to 163 step 1 
Text label to describe each individual control input. This text is displayed when a control input is accessed by the hotkey menu. It is displayed in 
the programmable scheme logic description of the control input 
Control Input 18 29 12 Control Input 18 32 to 163 step 1 
Text label to describe each individual control input. This text is displayed when a control input is accessed by the hotkey menu. It is displayed in 
the programmable scheme logic description of the control input 
Control Input 19 29 13 Control Input 19 32 to 163 step 1 
Text label to describe each individual control input. This text is displayed when a control input is accessed by the hotkey menu. It is displayed in 
the programmable scheme logic description of the control input 
Control Input 20 29 14 Control Input 20 32 to 163 step 1 
Text label to describe each individual control input. This text is displayed when a control input is accessed by the hotkey menu. It is displayed in 
the programmable scheme logic description of the control input 
Control Input 21 29 15 Control Input 21 32 to 163 step 1 
Text label to describe each individual control input. This text is displayed when a control input is accessed by the hotkey menu. It is displayed in 
the programmable scheme logic description of the control input 
Control Input 22 29 16 Control Input 22 32 to 163 step 1 
Text label to describe each individual control input. This text is displayed when a control input is accessed by the hotkey menu. It is displayed in 
the programmable scheme logic description of the control input 
Control Input 23 29 17 Control Input 23 32 to 163 step 1 
Text label to describe each individual control input. This text is displayed when a control input is accessed by the hotkey menu. It is displayed in 
the programmable scheme logic description of the control input 
Control Input 24 29 18 Control Input 24 32 to 163 step 1 
Text label to describe each individual control input. This text is displayed when a control input is accessed by the hotkey menu. It is displayed in 
the programmable scheme logic description of the control input 
Control Input 25 29 19 Control Input 25 32 to 163 step 1 
Text label to describe each individual control input. This text is displayed when a control input is accessed by the hotkey menu. It is displayed in 
the programmable scheme logic description of the control input 
Control Input 26 29 1A Control Input 26 32 to 163 step 1 
Text label to describe each individual control input. This text is displayed when a control input is accessed by the hotkey menu. It is displayed in 
the programmable scheme logic description of the control input 
Control Input 27 29 1B Control Input 27 32 to 163 step 1 
Text label to describe each individual control input. This text is displayed when a control input is accessed by the hotkey menu. It is displayed in 
the programmable scheme logic description of the control input 
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MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 
Description 

Control Input 28 29 1C Control Input 28 32 to 163 step 1 
Text label to describe each individual control input. This text is displayed when a control input is accessed by the hotkey menu. It is displayed in 
the programmable scheme logic description of the control input 
Control Input 29 29 1D Control Input 29 32 to 163 step 1 
Text label to describe each individual control input. This text is displayed when a control input is accessed by the hotkey menu. It is displayed in 
the programmable scheme logic description of the control input 
Control Input 30 29 1E Control Input 30 32 to 163 step 1 
Text label to describe each individual control input. This text is displayed when a control input is accessed by the hotkey menu. It is displayed in 
the programmable scheme logic description of the control input 
Control Input 31 29 1F Control Input 31 32 to 163 step 1 
Text label to describe each individual control input. This text is displayed when a control input is accessed by the hotkey menu. It is displayed in 
the programmable scheme logic description of the control input 
Control Input 32 29 20 Control Input 32 32 to 163 step 1 
Text label to describe each individual control input. This text is displayed when a control input is accessed by the hotkey menu. It is displayed in 
the programmable scheme logic description of the control input 

s 

Tabela 29: Kolumna CTRL I/P LABELS.  
 
 
 

3.27 Dane PSL 
Kolumna PSL DATA zawiera komórki wyświetlające informacje związane z układem PSL 
stosowane w każdej grupie nastawień. Pozycje które mogą być wyświetlane to odniesienia 
PSL, ID oraz data i czas w którym układ został załadowany do urządzenia lub przywrócone 
domyślnie.  
 

MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 
Description 

PSL DATA B7 0 0  
0 
Grp1 PSL Ref B7 1 0  
User settable PSL reference during PSL file download 
Date/Time B7 2 0  
Date and Time of when PSL file was downloaded or when firmware was downloaded/default settings restored 
Grp1 PSL ID B7 3 0  
CRC of Group 1 PSL file 
Grp2 PSL Ref B7 11 0  
User settable PSL reference during PSL file download 
Date/Time  12 0  
Date and Time of when PSL file was downloaded or when firmware was downloaded/default settings restored 
Grp2 PSL ID B7 13 0  
CRC of Group 2 PSL file 
Grp3 PSL Ref B7 21 0  
User settable PSL reference during PSL file download 
Date/Time B7 22 0  
Date and Time of when PSL file was downloaded or when firmware was downloaded/default settings restored 
Grp3 PSL ID B7 23 0  
CRC of Group 3 PSL file 
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MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 
Description 

Grp4 PSL Ref B7 31 0  
User settable PSL reference during PSL file download 
Date/Time B7 32 0  
Date and Time of when PSL file was downloaded or when firmware was downloaded/default settings restored 
Grp4 PSL ID B7 33 0  
CRC of Group 4 PSL file 

 

Tabela 30: Kolumna PSL DATA.  
 

 
 

3.28 Dane krzywych użytkownika 
 
Kolumna USER CURVES DATA zawiera komórki wyświetlające informacje związane 
z krzywym użytkownika. Pozycje które mogą być wyświetlane to nazwy krzywych, wersje, daty 
i czasy ich utworzenia. Jedynymi nastawialnymi pozycjami są wersje krzywych (1.0 dla 
Działania i 1.1 dla Resetowania) oraz rozkaz przywracania krzywej domyślnej.  
 

MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 
Description 

USER CURVES DATA B8 0 0  

This column contains settings for User Curve Data 
Curve 1 Name B8 1 Default Curve 1  

Name entered when curve downloaded 
Date & Time B8 2 0  

Date and Time of when curve was downloaded or when firmware was downloaded/default settings restored 
Curve 1 ID B8 3 0  

CRC of curve 1 
UserCurve 1 Type B8 4 Operate 1.0 0 = Operate 1.0 or 1 = Reset 1.1 
Defines the user curve template, either operate or reset 
Curve 2 Name B8 11 Default Curve 2  

Name entered when curve downloaded 
Date & Time  12 0  

Date and Time of when curve was downloaded or when firmware was downloaded/default settings restored 
Curve 2 ID B8 13 0  

CRC of curve 2 
UserCurve 2 Type B8 14 Operate 1.0 0 = Operate 1.0 or 1 = Reset 1.1 
Defines the user curve template, either operate or reset 
Curve 3 Name B8 21 Default Curve 3  

Name entered when curve downloaded 
Date & Time B8 22 0  

Date and Time of when curve was downloaded or when firmware was downloaded/default settings restored 
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Curve 3 ID B8 23 0  

CRC of curve 3 
UserCurve 3 Type B8 24 Reset 1.1 0 = Operate 1.0 or 1 = Reset 1.1 
Defines the user curve template, either operate or reset 
Curve 4 Name B8 31 Default Curve 4  

Name entered when curve downloaded 
 
 

MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 
Description 

Date & Time B8 32 0  

Date and Time of when curve was downloaded or when firmware was downloaded/default settings restored 
Curve 4 ID B8 33 0  

CRC of curve 4 
UserCurve 4 Type B8 34 Reset 1.1 0 = Operate 1.0 or 1 = Reset 1.1 
Defines the user curve template, either operate or reset 

Restore Def Crv B8 F0 0 0 = No Operation, 1 = Default Curve 1, 2 = 
Default 
Curve 2, 3 = Default Curve 3, 4 = Default 
Curve 4 

0 
 

Tabela 31: Kolumna USER CURVES DATA 
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4 NASTAWIENIA GRUP ZABEZPIECZEŃ 
 
 
Istnieją cztery grupy nastawień zabezpieczeń, każda grupa zwiera te same komórki 
nastawień. Pozwala to na posiadanie czterech różnych układów konfiguracji. Jako aktywna 
grupa nastawień może zostać wybrana tylko jedna grupa. Aktywna grupa jest wykorzystywana 
przez elementy zabezpieczenia. Domyślną grupą jest GROUP 1.  
Nastawienia zabezpieczenia mogą zostać uaktywnione lub wyłączone przez nastawienia w 
kolumnie CONFIGURATION. Działa to jak wyłącznik główny, jeżeli więc nastawienie zostanie 
wyłączone, staje się niewidoczne w panelu HMI i nie może być używane. Uaktywnione 
komórki nastawień w kolumnie CONFIGURATION są widoczne we wszystkich grupach 
nastawień.  
 

Column Header Column No. 
GROUP 1 LINE PARAMETERS 30 
GROUP 1 DISTANCE SETUP 31 
GROUP 1 DIST. ELEMENTS 32 
GROUP 1 SCHEME LOGIC 34 
GROUP 1 OVERCURRENT 35 
GROUP 1 NEG SEQ O/C 36 
GROUP 1 BROKEN CONDUCTOR 37 
GROUP 1 EARTH FAULT 38 
GROUP 1 AIDED DEF 39 
GROUP 1 SEF/REF PROT'N 3A 
GROUP 1 RESIDUAL O/V NVD 3B 
GROUP 1 THERMAL OVERLOAD 3C 
GROUP 1 POWER SWING BLK. 3D 
GROUP 1 VOLTAGE PROTECTION 42 
GROUP 1 FREQ PROTECTION 43 
GROUP 1 DF/DT PROTECTION 44 
GROUP1 CB FAIL & P.DEAD 45 
GROUP 1 SUPERVISION 46 
GROUP 1 SYSTEM CHECKS 48 
GROUP 1 AUTORECLOSE 49 
GROUP 1 INPUT LABELS 4A 
GROUP 1 OUTPUT LABELS 4B 

 

Tabela 32: Kolumny nastawień grup zabezpieczeń. 
 
Powyższe kolumny są stosowane również w grupach nastawień 2, 3 i 4 lecz z następującymi 
adresami: 
 
• GROUP 2: adresy zaczynają się od 50.  

• GROUP 3: adresy zaczynają się od 70.  

• GROUP 4: adresy zaczynają się od 90.  

 
 
 

4.1. Parametry linii 
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Kolumna GROUP 1 LINE PARAMETERS jest wykorzystywana do wprowadzania nastawień 
wykorzystywanych przez lokalizator uszkodzeń jako podstawowa dana do wprowadzania 
odległości do algorytmu zakłóceń oraz jako odniesienie dla wszystkich stref odległościowych, 
w których w prostym (Simple) trybie nastawiania wybierane jest nastawienie odległości. 
Dostosowuje to również system obracania faz i określa jedno lub trójbiegunowy tryb 
wyzwalania.  
 

MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 
Description 

GROUP 1 
LINE PARAMETERS 30 0 0  

This column contains settings for Line Parameters 
Line Length (metres) 30 1 100000 300 to 1000000 step 10 
Setting of the protected line/cable length in km. This setting is available if MEASURE’T SETUP column is selected as Visible in the 
CONFIGURATION column and if Distance unit in the MEASURE’T SETUP column is selected as kilometres 
Line Length (miles) 30 2 62.1 0.2 to 625 step 0.005 / 0.01 
Setting of the protected line/cable length in miles. This setting is available if Distance unit in the MEASURE’T SETUP column is selected as 
miles. Dual step size is provided, for cables/short lines up to 10 miles the step size is 0.005 miles, 0.01 miles otherwise 
Line Impedance 30 3 10 0.05/In to 500/(In*% reach) step 0.01/In 

(Ohms) 
Setting for protected line/cable positive sequence impedance in either primary or secondary terms, depending on the Setting Values reference 
chosen in the CONFIGURATION column. The set value is used for Fault locator, and for all distance zone reaches calculation if ‘Simple’ 
setting mode under GROUP       x DISTANCE SETUP is selected. 
Line Angle 30 4 70 20 to 90 step 1 
Setting of the line angle (line positive sequence impedance angle). 
Residual Comp 30 5 1 0 to 10 step 0.01 
Setting of the residual compensation factor magnitude, used to extend the ground loop reach by a multiplication factor of (1+ kZN), is 
calculated as ratio: 
│kZN│ = (Z0 – Z1)/3Z1 where, 
Z1 = positive sequence impedance for the protected line or cable. Z0 = zero sequence impedance for the protected line or cable. 
This setting is a used for Distance protection (when set to simple mode) .  If Distance protection is set to Advanced mode, there are individual 
settings per Zone in the GROUP x DISTANCE ELEMENTS settings. 
Residual Angle 30 6 0 -180 to 90 step 1 
Setting of the residual compensation factor angle (in degrees) is calculated as: ÐkZN = Ð (Z0 – Z1)/3Z1 where, 
Z1 = positive sequence impedance for the protected line or cable. Z0 = zero sequence impedance for the protected line or cable. 
This setting is a used for Distance protection (when set to simple mode) .  If Distance protection is set to Advanced mode, there are individual 
settings per Zone in the GROUP x DISTANCE ELEMENTS settings. 
Mutual Comp 30 7 Disabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
To enable (activate) or disable (turn off) the Mutual compensation replica used in both, Distance and Fault locator ground fault loops. 
KZm Mutual Set. 30 8 1 0 to 10 step 0.01 
Setting of the mutual compensation factor kZm magnitude is calculated as a ratio: 
|kZm| = ZM0/3Z1   where, 
ZM0 = zero sequence mutual impedance for the protected line or cable. Z1 = positive sequence impedance for the protected line or cable. 
Setting kZm is visible if ‘Mutual Comp’ is enabled. This setting is a used for fault locator and Distance protection (when set to simple mode) . 
If Distance protection is set to Advanced mode, there are individual settings per Zone in the GROUP x DISTANCE ELEMENTS settings. 
KZm Mutual Angle 30 9 0 -180 to 90 step 1 
Setting of the mutual compensation angle (in degrees) is 
calculated as: ÐkZm = Ð ZM0/3Z1 
Angle setting ÐkZm is visible if ‘Mutual Comp’ is enabled. This setting is a used for fault locator and Distance protection (when set to simple 
mode) . If Distance protection is set to Advanced mode, there are individual settings per Zone in the GROUP x DISTANCE ELEMENTS 
settings. 
Mutual cut-off (k) 30 0A 0 0 to 2 step 0.1 
Only in models with Distance option. Setting used to eliminate the mutual compensation replica in case when the ratio of neutral current of 
the parallel line to the neutral current of the protective line (IMUTUAL/IN) exceeds the setting. This setting is visible only if ‘Mutual Comp’ is 
enabled. 
Phase Sequence 30 0B Standard ABC 0 = Standard ABC or 1 = Reverse ACB 
This setting is used to select whether the 3 phase quantities (V and I) are rotating in the standard ABC sequence, or whether the rotation is in 
reverse ACB order. The appropriate selection is required to ensure that all derived sequence components and faulted phase 
flagging/targeting are correct. 
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MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 

Description 

Tripping Mode 30 0C 3 Pole 0 = 3 Pole, 
1 = 1 and 3 Pole 

This setting is used to select the tripping mode. The selection 1 and 3 pole allows single pole tripping for single phase to ground faults, whilst 
selection 3 pole converts any trip command(s) to three pole tripping. 
Line Charging Y 30 10 0.002 0*I2 to 0.01*I2 step 0.0001 
Setting for protected lines’ total susceptance in either primary or secondary terms, depending on the Setting Values reference chosen in the 
CONFIGURATION column. The set value is used to calculate the compensated overvoltage if ‘V1>1 Cmp Funct’ setting is enabled under 
GROUP x VOLT PROTECTION. 

 

Tabela 33: Kolumna GROUP 1 LINE PARAMETERS 
 
 
 

4.2 Nastawianie odległości 
 
Kolumna GROUP 1 DISTANCE SETUP jest wykorzystywana do nastawiania 
parametrów wymaganych dla zabezpieczenia odległościowego, tam gdzie ma to 
zastosowanie.  
 

MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 
Description 

GROUP 1 
DISTANCE SETUP 31 0 0  

This column contains settings for Distance Setup 
This is a sub heading     

Setting Mode 31 0C Simple 0 = Simple or  1 = Advanced 
Setting to select setting mode for Distance protection, depending on type of application and user preferences. ‘Simple’ mode: 
‘Simple’ setting mode is the default setting mode, suitable for the majority of applications. Instead of entering distance zone impedance 
reaches in ohms, zone settings are simply entered in terms of percentage of the protected line data specified in the ‘GROUP x LINE 
PARAMETERS/Line Impedance’ setting. The setting assumes that the residual compensation factor is equal for all zones. The IED auto 
calculates the required reaches from the percentages. The calculated zone reaches are available for viewing but a user can not 
alter/change the value as long as ‘Simple’ mode setting remains active. 
Advanced setting mode: 
‘Advanced’ setting mode allows individual distance ohmic reaches and residual compensation factors to be entered for each zone. When 
‘Advanced’ mode is selected, all ‘percentage’ settings that are associated to ‘Simple’ setting mode in the column GROUP x DISTANCE 
SETUP will be hidden and the Distance zone settings need to be entered for each zone in the ‘GROUP x DIST. ELEMENTS’ column. 
PHASE DISTANCE 31 10 0  

This is a sub heading 
Phase Chars. 31 11 Mho 0 = Disabled, 1 = Mho, 2 = Quadrilateral 
Setting to disable (turn off) phase distance protection or to set Mho or Quad operating characteristic: ANSI 21. The chosen setting is 
applicable to all phase distance zones. 
Quad Resistance 31 12 Proportional 0 = Common or 1 = Proportional 
Setting to define the mode of resistive reach coverage. If ‘Common’ mode is selected, all phase distance zones will have the equal resistive 
coverage. If ‘Proportional’ mode is selected, the zones will have resistive coverage according to the % reach set for the zone, multiplied by 
the ‘Fault Resistance’ RPH setting. 
This setting is visible only when ‘Simple’ setting mode and quad characteristic are set. 
Fault Resistance 31 13 10 0.1/In Ω to 500/In Ω step 0.01/In Ω 
Setting used to specify the fault arc resistance that can be detected for faults between phases. The set value determines the right hand side of 
the quadrilaterals. 
This setting is visible only when ‘Simple’ setting mode and quad characteristic are set. 
Zone 1 Ph Status 31 20 Enabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
To enable (activate) or disable (turn off) Zone 1 for phase faults. This setting is invisible if ‘Phase Char.’ is disabled. 
Zone 1 Ph Reach 31 21 80 10 to 1000 step 1 
Setting entry as percentage of the line impedance that sets Zone 1 reach in ohms. 
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MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 

Description 
Zone 2 Ph Status 31 30 Enabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
To enable (activate) or disable (turn off) Zone 2 for phase faults. This setting is invisible if ‘Phase Char.’ is disabled. 
Zone 2 Ph Reach 31 31 150 10 to 1000 step 1 
Setting entry as percentage of the line impedance that sets Zone 2 reach in ohms. 
Zone 3 Ph Status 31 40 Enabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
To enable (activate) or disable (turn off) Zone 3 for phase faults. This setting is invisible if ‘Phase Char.’ is disabled. 
Zone 3 Ph Reach 31 41 250 10 to 1000 step 1 
Setting entry as percentage of the line impedance that sets Zone 3 forward or reverse reach in ohms. 
Zone 3 Ph Dir. 31 42 Offset 0 = Forward, 1 = Offset, 2 = Reverse 
To directionalize Zone 3, forward, offset or reverse, for phase faults. 
By default, Zone 3 Mho phase characteristic is offset (partly reverse directional), thus self polarized. If set forward or reverse, Zone 3 Mho 
characteristic becomes memory/cross polarized like all other zones. 
Zone 3 Ph Offset 31 43 10 10 to 1000 step 1 
Setting entry as percentage of the line impedance that sets Zone 3 reverse offset reach in ohms. Only visible when set offset. 
Zone P Ph Status 31 50 Disabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
To enable (activate) or disable (turn off) Zone P for phase faults. This setting is invisible if ‘Phase Char.’ is disabled. 
Zone P Ph Dir. 31 51 Forward 0 = Forward, 1 = Reverse, 2 = Offset 
To directionalize Zone P, forward, reverse or offset, for phase faults. 
By default, Zone P Mho phase characteristic is Forward, thus memory/cross polarized like all other zones. Likewise if set reverse. If Zone P 
Mho phase characteristic is offset (partly reverse directional), self polarization is used. 
Zone P Ph Reach 31 52 200 10 to 1000 step 1 
Setting entry as percentage of the line impedance that sets Zone P forward or reverse reach in ohms. 
Zone P Ph Offset 31 53 10 10 to 1000 step 1 
Setting entry as percentage of the line impedance that sets Zone P reverse offset reach in ohms. Only visible when set offset 
Zone 4 Ph Status 31 60 Enabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
To enable (activate) or disable (turn off) Zone 4 for 
phase faults. This setting is invisible if ‘Phase Char.’ 
is disabled. 
Zone 4 Ph Reach 31 61 150 10 to 1000 step 1 
Setting entry as percentage of the line impedance that sets reverse Zone 4 reach in ohms. 
GROUND DISTANCE 31 70 0  

This is a sub heading 
Ground Chars. 31 71 Mho 0 = Disabled, 1 = Mho, 2 = Quadrilateral 
Setting to disable (turn off) ground distance protection or to set Mho or Quad operating characteristic: 
ANSI 21N. The chosen setting is applicable to all ground distance zones. 
Quad Resistance 31 72 Proportional 0 = Common or 1 = Proportional 
Setting to define the mode of resistive reach coverage. If ‘Common’ mode is selected, all ground distance zones will have the equal resistive 
coverage. If ‘Proportional’ mode is selected, the zones will have resistive coverage according to the % reach set for the zone, multiplied by 
the ‘Fault Resistance’ RG setting. 
This setting is visible only when ‘Simple’ setting mode and quad characteristic are set. 
Fault Resistance 31 73 10 0.1/In Ω to 500/In Ω step 0.01/In Ω 
Setting used to specify the fault arc resistance that can be detected for faults phase - ground. The set value determines the right hand side of 
the quadrilaterals. 
This setting is visible only when ‘Simple’ setting mode and quad characteristic are set. 

 
MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 

Description 
Zone 1 Gnd Stat. 31 80 Enabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
To enable (activate) or disable (turn off) Zone 1 for ground faults. This setting is invisible if ‘Ground Char.’ is disabled. 
Zone 1 Gnd Reach 31 81 80 10 to 1000 step 1 
Setting entry as percentage of the line impedance that sets Zone 1 reach in ohms. 
Zone 2 Gnd Stat. 31 90 Enabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
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To enable (activate) or disable (turn off) Zone 2 for ground faults. This setting is invisible if ‘Ground Char.’ is disabled. 
Zone 2 Gnd Reach 31 91 150 10 to 1000 step 1 
Setting entry as percentage of the line impedance that sets Zone 2 reach in ohms. 
Zone 3 Gnd Stat. 31 A0 Enabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
To enable (activate) or disable (turn off) Zone 3 for ground faults. This setting is invisible if ‘Ground Char.’ is disabled. 
Zone 3 Gnd Reach 31 A1 250 10 to 1000 step 1 
Setting entry as percentage of the line impedance that sets Zone 3 forward or reverse reach in ohms. 
Zone 3 Gnd Dir. 31 A2 Offset 0 = Forward, 1 = Offset, 2 = Reverse 
To directionalize Zone 3, forward, offset or reverse, for ground faults. 
By default, Zone 3 Mho ground characteristic is offset (partly reverse directional), thus self polarized. If set forward or reverse, Zone 3 Mho 
characteristic becomes memory/cross polarized like all other zones. 
Zone3 Gnd Offset 31 A3 10 10 to 1000 step 1 
Setting entry as percentage of the line impedance that sets Zone 3 reverse offset reach in ohms. Only visible when set offset. 
Zone P Gnd Stat. 31 B0 Disabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
To enable (activate) or disable (turn off) Zone P for ground faults. This setting is invisible if ‘Ground Char.’ is disabled. 
Zone P Gnd Dir. 31 B1 Forward 0 = Forward, 1 = Reverse, 2 = Offset 
To directionalize Zone P, forward, reverse or offset, for ground faults. 
By default, Zone P Mho ground characteristic is Forward, thus memory/cross polarized like all other zones. Likewise if set reverse. If Zone P 
Mho phase characteristic is offset (partly reverse directional), self polarization is used. 
Zone P Gnd Reach 31 B2 200 10 to 1000 step 1 
Setting entry as percentage of the line impedance that sets Zone P forward or reverse reach in ohms. 
ZoneP Gnd Offset 31 B3 10 10 to 1000 step 1 
Setting entry as percentage of the line impedance that sets Zone P reverse offset reach in ohms. Only visible when set offset 
Zone 4 Gnd Stat. 31 C0 Enabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
To enable (activate) or disable (turn off) Zone 4 for ground faults. This setting is invisible if ‘Ground Char.’ is disabled. 
Zone 4 Gnd Reach 31 C1 150 10 to 1000 step 1 
Setting entry as percentage of the line impedance that sets reverse Zone 4 reach in ohms. 
Digital Filter 31 D0 Standard 0 = Standard or 1 = Special Applics. 
Setting to enable (activate) ‘Standard’ or ‘Special Application’ filters. ‘Standard’ filters are the default setting and should be applied in the 
majority of applications. It is only the case when the fault currents and voltages may become very distorted by non-fundamental harmonics 
that extra filtering is necessary to avoid transient over-reach. In such system conditions the ‘Special Applications’ setting should be applied. 

 
MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 

Description 
CVT Filters 31 D1 Disabled 0 = Disabled, 1 = Passive, 2 = Active 
Setting that accommodates the type of voltage transformer being used to prevent transient over-reach and preserve sub-cycle operating time 
whenever possible. 
In case of conventional wound VTs, the transients due to voltage collapse during faults are very small and no extra filtering is required, 
therefore the setting should be ‘Disabled’ as per default. 
For a CVT with active Ferro resonance damping, the voltage distortions may be severe and risk transient over-reach. For that reason, the 
‘CVT Filters’ should be set to ‘Active’. Trip times increase proportionally (subcycle up to SIR = 2, gradually lengthening for SIR up to 30). 
For a CVT with passive Ferro resonance damping, the voltage distortions are generally small up to SIR of 30. For such applications, ‘CVT 
Filters’ should be set ‘Passive’. The IED calculates the SIR and will take marginally longer to trip if the infeed is weak (exceeds the IED’s 
SIR setting). 
SIR Setting 31 D2 30 5 to 60 step 1 
Setting that determines when extra filtering will be applied. If on fault inception the calculated SIR exceeds the ‘SIR Setting’ the IED will 
marginally slow down, as otherwise there would be a risk of over-reach. 
This setting is visible only when ‘CVT Filters’ is set to ‘Passive’. 
Load Blinders 31 D3 Disabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
Setting used to activate (enable) or turn off (disable) load blinders. 
Load blinders, when enabled, have two main purposes: to prevent tripping due to load encroachment under heavy load condition and detect 
very slow moving power swings. 
Z< Blinder Imp 31 D4 15 0.1/In Ω to 500/In Ω step 0.01/In Ω 
Setting of radius of under-impedance circle. 
Load/B Angle 31 D5 45 15 to 65 step 1 
Angle setting for the two blinder lines boundary with the gradient of the rise or fall with respect to the resistive axis. 
Load Blinder V< 31 D6 15 1V to 70V step 0.5V 
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Load blinder phase to ground under-voltage setting that overrides the blinder if the measured voltage in the affected phase falls below setting.  
Also overrides blinding of phase-phase loops where the phase-phase voltage falls below √3 x (V< setting). 
Dist. Polarizing 31 D7 1 0.2 to 5 step 0.1 
The setting defines the composition of polarizing voltage as a mixture of ‘Self’ and ‘Memory’ polarizing voltage. ‘Self’ polarized voltage is fixed 
to 1pu and could be mixed with ‘Memory’ polarizing voltage ranging from 0.2pu up to 5pu. The default setting of 1 means that half of the 
polarizing voltage is made up from ‘Self’ and the other half from clean ‘Memory’ voltage. Adding more ‘Memory’ voltage will enhance the 
resistive coverage of Mho characteristics, whose expansion is defined as: 
Mho expansion = [(Dist. Polarizing)/ (Dist. Polarizing + 1)] x Zs Where Zs is the source impedance. 
DELTADIRECTIONAL 31 E0 0  

This is a sub heading 
Dir. Status 31 E1 Enabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
Setting used to enable or disable Delta Direction :ANSI 78DCB/78DCUB. 
To enable or disable the delta direction decision used by distance elements. If disabled, the IED uses conventional (non delta) directional 
lines. 

AidedDeltaStatus 31 E2 Phase and Ground 0 = Disabled, 1 = Phase only, 2 = 
Ground only, 3 = Phase + Ground 

This setting is only used for channel aided schemes, and is used to select which types of fault Delta Directional Comparison protection 
to apply. When this setting is disabled, Delta V Fwd, Delta V Rev, Delta I Fwd and Delta I Rev are invisible. 
This setting is invisible if the Dir. Status setting is disabled. 
Dir. Char Angle 31 E3 60 0 to 90 step 1 
Setting for the IED characteristic angle used for the delta directional decision. 
Dir. V Fwd 31 E4 5 1V to 30V step 0.1V 
Setting for the minimum delta voltage change to permit the directional forward decision. 
Dir. V Rev 31 E5 4 0.5V to 30V step 0.1V 
Setting for the minimum delta voltage change to permit the directional reverse decision. 
Dir. I Fwd 31 E6 0.1 0.1*In to 10*In step 0.01*In 
Setting for the minimum delta current change to permit the directional forward decision. 

 
MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 

Description 
Dir. I Rev 31 E7 0.08 0.05*In to 0*In step 0.01*In 
Setting for the minimum delta current change to permit the directional reverse decision. 
DIST STUB BUS 31 F0 0  

This is a sub heading 
Dist Stub Bus 31 F1 Disabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
Setting to enable/disable the single stage Stub Bus I> function. 
If Dist Stub Bus is enabled, DDB input signal Stub Bus Enabled is energised and phase current is measured above Stub Bus I> setting, the IED 
will issue a Stub Bus Trip 
Stub Bus I> 31 F2 2.0*In 0.1 *In to 12*In step 0.01*In 
Pickup setting for Stub Bus I> element. 
Stub Bus Time 31 F3 0 0 to 100 step 0.1 
Time delay setting for Stub Bus I> element. 

 

Tabela 34: Kolumna GROUP 1 DISTANCE SETUP 
 
 
 

4.3 Elementy odległościowe 
 
Kolumna GROUP 1 DIST. ELEMENTS jest wykorzystywana, w trybie zaawansowanym, do 
indywidualnego nastawiania parametrów takich jak zasięg, kąt i współczynnik kompensacji. 
Istnieją dwa tryby nastawiania: „prosty” i „zaawansowany”. W trybie prostym elementy 
nastawiania odległościowego mogą być przeglądane ale nie edytowane.  
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MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 
Description 

GROUP 1 
DIST. ELEMENTS 32 0 0  

This column contains settings for Distance Elements 
PHASE DISTANCE 32 1 0  
This is a sub heading 
Z1 Ph. Reach 32 2 8 0.05/In Ω to 500/In Ω step 0.01/In Ω 
Setting for Z1 reach. 
Z1 Ph. Angle 32 3 70 20 to 90 step 1 
Setting of line angle for zone 1. 
R1 Ph. Resistive 32 7 8 0.05/In Ω to 500/In Ω step 0.01/In Ω 
Setting for Z1 resistive reach.  This setting is only visible if Quad is selected. 
Z1 Tilt Top Line 32 8 -3 -30 to 30 step 1 
Setting of Z1 top reactance line gradient to avoid over-reach for resistive phase faults under heavy load. Minus angle tilts the reactance line 
downwards. 
Z1 Sensit. Iph>1 32 9 0.075 0.05*In to 2*In step 0.005*In 
Current sensitivity setting for Z1 that must be exceeded in faulted phases if Z1 is to operate. 
Z2 Ph. Reach 32 10 15 0.05/In Ω to 500/In Ω step 0.01/In Ω 
Setting for Z2 reach. 
Z2 Ph. Angle 32 11 70 20 to 90 step 1 
Setting of line angle for zone 2. 
R2 Ph. Resistive 32 15 15 0.05/In Ω to 500/In Ω step 0.01/In Ω 
Setting for Z2 resistive reach. 
 

MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 
Description 

Z2 Tilt Top Line 32 16 -3 -30 to 30 step 1 
Setting of Z2 top reactance line gradient. 
Z2 Sensit. Iph>2 32 17 0.075 0.05*In to 2*In step 0.005*In 
Zone 2 current sensitivity. 
Z3 Ph. Reach 32 20 25 0.05/In Ω to 500/In Ω step 0.01/In Ω 
Setting for Z3 reach. 
Z3 Ph. Angle 32 21 70 20 to 90 step 1 
Setting of line angle for zone 3. 
Z3' Ph Rev Reach 32 22 1 0.05/In Ω to 500/In Ω step 0.01/In Ω 
Setting for Z3 offset (reverse) reach. This setting is only visible if ‘Z3 Offset’ is enabled in ‘GROUP x DISTANCE SETUP’. 
R3 Ph. Resistive 32 25 25 0.05/In Ω to 500/In Ω step 0.01/In Ω 
Setting for Z3 resistive reach that defines Quad’s right hand line. 
R3' Ph. Res. Rev 32 26 1 0.05/In Ω to 500/In Ω step 0.01/In Ω 
Setting for Z3 resistive reach that defines Quad’s left hand line.  This is settable only if Phase Chars. is Quad and Z3 offset is enabled 
otherwise is fixed to 25% of the right hand blinder. 
Z3 Tilt Top Line 32 27 -3 -30 to 30 step 1 
Setting of Z3 top reactance line gradient. 
Z3 Sensit. Iph>3 32 28 0.05 0.05*In to 2*In step 0.005*In 
Zone 3 current sensitivity. 
ZP Ph. Reach 32 30 20 0.05/In Ω to 500/In Ω step 0.01/In Ω 
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Setting for ZP reach. 
ZP Ph. Angle 32 31 70 20 to 90 step 1 
Setting of line angle for zone P. 
ZP' Ph Rev Reach 32 32 1 0.05/In Ω to 500/In Ω step 0.01/In Ω 
Setting for ZP reach. 
RP' Ph. Res. Rev 32 33 1 0.05/In Ω to 500/In Ω step 0.01/In Ω 
Setting for ZP reach. 
RP Ph Resistive 32 35 20 0.05/In Ω to 500/In Ω step 0.01/In Ω 
Setting for ZP resistive reach. 
ZP Tilt Top Line 32 36 -3 -30 to 30 step 1 
Setting of ZP top reactance line gradient. 
ZP Sensit. Iph>P 32 37 0.05 0.05*In to 2*In step 0.005*In 
Zone P current sensitivity. 
Z4 Ph. Reach 32 40 15 0.05/In Ω to 500/In Ω step 0.01/In Ω 
Setting for Z4 reach. This is a common setting for Z4 time delayed and Z4 high speed elements used in blocking schemes and for current 
reversal guard. 
Z4 Ph. Angle 32 41 70 20 to 90 step 1 
Setting of line angle for zone 4. 
R4 Ph. Resistive 32 42 15 0.05/In Ω to 500/In Ω step 0.01/In Ω 
Setting for ZP resistive reach. 
Z4 Tilt Top Line 32 45 -3 -30 to 30 step 1 
Setting of Z4 top reactance line gradient. 
Z4 Sensit. Iph>4 32 46 0.05 0.05*In to 2*In step 0.005*In 
Zone P current sensitivity. 
 

MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 
Description 

GROUND DISTANCE 32 50 0  
This is a sub heading 
Z1 Gnd. Reach 32 51 8 0.05/In Ω to 500/In Ω step 0.01/In Ω 
Setting for Z1 reach. 
Z1 Gnd. Angle 32 52 70 20 to 90 step 1 
Setting of line angle (positive sequence) for zone 1. 
Z1 Dynamic Tilt 32 53 Enabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
Setting that enables or disables zone 1 top reactance line dynamic tilting. If set enabled, the top line angle will be automatically shifted by 
the angle difference between the fault current and negative sequence current, starting from the ‘Z1 Tilt top line’ angle setting – see the 
next cell. The zone 1 is allowed only to tilt down. If Dynamic tilting is disabled, the top line will be shifted by the ‘Z1 Tilt top line’ setting 
(Predetermined tilting by fixed angle). This setting is visible only when ground characteristic is set to ‘Quad’. 
Z1 Tilt Top Line 32 54 -3 -30 to 30 step 1 
Setting of the zone 1 tilt angle. Minus angle tilts the reactance line downwards This setting is visible only when the above setting is visible. 
kZN1 Res. Comp. 32 55 1 0 to 10 step 0.01 
Setting of Z1 residual compensation magnitude. 
kZN1 Res. Angle 32 56 0 -180 to 90 step 0.1 
Setting of Z1 residual compensation angle. 
kZm1 Mut. Comp. 32 57 1 0 to 10 step 0.01 
Setting of Z1 mutual compensation magnitude. 
kZm1 Mut. Angle 32 58 0 -180 to 90 step 0.1 
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Setting of Z1 mutual compensation angle. 
R1 Gnd Resistive 32 59 8 0.05/In Ω to 500/In Ω step 0.01/In Ω 
Setting for Z1 ground resistive reach.  This setting is only visible if Quad is selected. 
Z1 Sensit Ignd>1 32 5B 0.075 0.05*In to 2*In step 0.005*In 
Current sensitivity setting for Z1 that must be exceeded in faulted phase and the neutral if Z1 is to operate. 
Z2 Gnd. Reach 32 60 15 0.05/In Ω to 500/In Ω step 0.01/In Ω 
Setting for Z2 reach. 
Z2 Gnd. Angle 32 61 70 20 to 90 step 1 
Setting of line angle (positive sequence) for zone 2. 
Z2 Dynamic Tilt 32 63 Enabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
Setting that enables or disables zone 2 top reactance line dynamic tilting. If set enabled, the top line angle will be automatically shifted by the 
angle difference between the fault current and negative sequence current, starting from the ‘Z2 Tilt top line’ angle setting – see the next cell. 
The zone 2, as over- reaching zone, is allowed only to tilt up. If Dynamic tilting is disabled, the top line will be shifted by the ‘Z2 Tilt top line’ 
setting (Predetermined tilting by fixed angle). 
This setting is visible only when ground characteristic is set to ‘Quad’. 
Z2 Tilt Top Line 32 64 -3 -30 to 30 step 1 
Setting of the zone 2 tilt angle. Minus angle tilts the reactance line downwards This setting is visible only when the above setting is visible. 
kZN2 Res. Comp. 32 65 1 0 to 10 step 0.01 
Setting of Z2 residual compensation magnitude. 
kZN2 Res. Angle 32 66 0 -180 to 90 step 0.1 
Setting of Z2 residual compensation angle. 
kZm2 Mut. Comp. 32 67 1 0 to 10 step 0.01 
Setting of Z2 mutual compensation magnitude. 
kZm2 Mut. Angle 32 68 0 -180 to 90 step 0.1 
Setting of Z2 mutual compensation angle. 

 
MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 

Description 
R2 Gnd Resistive 32 69 15 0.05/In Ω to 500/In Ω step 0.01/In Ω 
Setting for Z2 ground resistive reach. 
Z2 Sensit Ignd>2 32 6B 0.075 0.05*In to 2*In step 0.005*In 
Zone 2 current sensitivity. 
Z3 Gnd. Reach 32 70 25 0.05/In Ω to 500/In Ω step 0.01/In Ω 
Setting for Z3 reach. 
Z3 Gnd. Angle 32 71 70 20 to 90 step 1 
Setting of line angle (positive sequence) for zone 3. 
Z3' Gnd Rev Rch 32 72 1 0.05/In Ω to 500/In Ω step 0.01/In Ω 
Setting for Z3 offset (reverse) reach. This setting is only visible if ‘Z3 Offset’ is enabled in ‘GROUP x DISTANCE SETUP’. 
Z3 Dynamic Tilt 32 73 Enabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
Setting that enables or disables Z3 top reactance line dynamic tilting. If set enabled, the top line angle will be automatically shifted by the angle 
difference between the fault current and negative sequence current, starting from the ‘Z3 Tilt top line’ angle setting – see the next cell. The 
ZP, as over-reaching zone, is allowed only to tilt up. If Dynamic tilting is disabled, the top line will be shifted by the ‘ZP Tilt top line’ setting 
(Predetermined tilting by fixed angle). 
This setting is visible only when ground characteristic is set to ‘Quad’ and Z3 offset disabled. 
Z3 Tilt Top Line 32 74 -3 -30 to 30 step 1 
Setting of the Z3 tilt angle. Minus angle tilts the reactance line downwards This setting is visible only when the above setting is visible. 
kZN3 Res. Comp. 32 75 1 0 to 10 step 0.01 
Setting of Z3 residual compensation magnitude. 
kZN3 Res. Angle 32 76 0 -180 to 90 step 0.1 
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Setting of Z3 residual compensation angle. 
kZm3 Mut. Comp. 32 77 1 0 to 10 step 0.01 
Setting of Z3 mutual compensation magnitude. 
kZm3 Mut. Angle 32 78 0 -180 to 90 step 0.1 
Setting of Z3 mutual compensation angle. 
R3 Gnd Resistive 32 79 25 0.05/In Ω to 500/In Ω step 0.01/In Ω 
Setting for Z3 resistive reach that defines Quad’s right hand line. 
R3' Gnd Res. Rev 32 7A 1 0.05/In Ω to 500/In Ω step 0.01/In Ω 
Setting for Z3 resistive reach that defines Quad’s left hand line. This is settable only if Ground Chars. is Quad and Z3 offset is enabled 
otherwise is fixed to 25% of the right hand blinder. 
Z3 Sensit Ignd>3 32 7C 0.05 0.05*In to 2*In step 0.005*In 
Zone 3 current sensitivity. 
ZP Gnd. Reach 32 80 20 0.05/In Ω to 500/In Ω step 0.01/In Ω 
Setting for ZP reach. 
ZP Gnd. Angle 32 81 70 20 to 90 step 1 
Setting of line angle (positive sequence) for zone P. 
ZP' Gnd Rev Rch 32 82 1 0.05/In Ω to 500/In Ω step 0.01/In Ω 
Setting for Z3 resistive reach that defines Quad’s left hand line. This is settable only if Ground Chars. is Quad and Z3 offset is enabled 
otherwise is fixed to 25% of the right hand blinder. 
ZP Dynamic Tilt 32 83 Enabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
Setting that enables or disables ZP top reactance line dynamic tilting. If set enabled, the top line angle will be automatically shifted by the 
angle difference between the fault current and negative sequence current, starting from the ‘ZP Tilt top line’ angle setting – see the next 
cell. The ZP, as over-reaching zone, is allowed only to tilt up. If Dynamic tilting is disabled, the top line will be shifted by the ‘ZP Tilt top line’ 
setting (Predetermined tilting by fixed angle). This setting is visible only when ground characteristic is set to ‘Quad’. 
ZP Tilt Top Line 32 84 -3 -30 to 30 step 1 
Setting of the ZP tilt angle. Minus angle tilts the reactance line downwards This setting is visible only when the above setting is visible. 

 
MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 

Description 
kZNP Res. Comp. 32 85 1 0 to 10 step 0.01 
Setting of ZP residual compensation magnitude. 
kZNP Res. Angle 32 86 0 -180 to 90 step 0.1 
Setting of ZP residual compensation angle. 
kZmP Mut. Comp. 32 87 1 0 to 10 step 0.01 
Setting of ZP mutual compensation magnitude. 
kZmP Mut. Angle 32 88 0 -180 to 90 step 0.1 
Setting of ZP mutual compensation angle. 
RP Gnd Resistive 32 89 20 0.05/In Ω to 500/In Ω step 0.01/In Ω 
Setting for ZP ground resistive reach. 
RP' Gnd Res. Rev 32 8A 1 0.05/In Ω to 500/In Ω step 0.01/In Ω 
Setting for Z3 resistive reach that defines Quad’s left hand line. This is settable only if Ground Chars. is Quad and Z3 offset is enabled 
otherwise is fixed to 25% of the right hand blinder. 
ZP Sensit Ignd>P 32 8B 0.05 0.05*In to 2*In step 0.005*In 
Zone P current sensitivity. 
Z4 Gnd. Reach 32 90 15 0.05/In Ω to 500/In Ω step 0.01/In Ω 
Setting for Z4 reach. This is a common setting for Z4 time delayed and Z4 high speed elements used in blocking schemes and for current 
reversal guard. 
Z4 Gnd. Angle 32 91 70 20 to 90 step 1 
Setting of line angle (positive sequence) for zone 4. 
Z4 Dynamic Tilt 32 93 Enabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
Setting that enables or disables Z4 top reactance line dynamic tilting. If set enabled, the top line angle will be automatically shifted by the angle 
difference between the fault current and negative sequence current, starting from the ‘Z4 Tilt top line’ angle setting – see the next cell. The 
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Z4, as over-reaching zone, is allowed only to tilt up. If Dynamic tilting is disabled, the top line will be shifted by the ‘Z4 Tilt top line’ setting 
(Predetermined tilting by fixed angle). 
This setting is visible only when ground characteristic is set to ‘Quad’. 
Z4 Tilt Top Line 32 94 -3 -30 to 30 step 1 
Setting of the Z4 tilt angle. Minus angle tilts the reactance line downwards This setting is visible only when the above setting is visible. 
kZN4 Res. Comp. 32 95 1 0 to 10 step 0.01 
Setting of Z4 residual compensation magnitude. 
kZN4 Res. Angle 32 96 0 -180 to 90 step 0.1 
Setting of Z4 residual compensation angle. 
kZm4 Mut. Comp. 32 97 1 0 to 10 step 0.01 
Setting of Z4 mutual compensation magnitude. 
kZm4 Mut. Angle 32 98 0 -180 to 90 step 0.1 
Setting of Z4 mutual compensation angle. 
R4 Gnd Resistive 32 99 15 0.05/In Ω to 500/In Ω step 0.01/In Ω 
Setting for Z4 ground resistive reach. 
Z4 Sensit Ignd>4 32 9B 0.05 0.05*In to 2*In step 0.005*In 
Zone 4 current sensitivity. 
Mem Volt Dura 32 B0 16 16 to 32 step 1 
This setting sets the length of the voltage memory cycles 

 

Tabela 35: Kolumna GROUP 1 DIST. ELEMENTS 
 

 
 

4.4 Schemat logiczny (podstawowy i pomocniczy) 
 
Kolumna GROUP 1 SCHEME LOGIC jest wykorzystywana do:  
 
• Nastawiania trybu działania i związanych z nimi timerów dla każdej strefy 

odległościowej, gdzie występuje układ logiczny podstawowy.  

• Wyboru układów pomocniczych poprzez jeden lub dwa dostępne kanały 

sygnalizacji.  

• Określania stref działania w trakcie TOP (wyzwalanie przy zamykaniu).  

 
MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 

Description 
GROUP 1 
SCHEME LOGIC 34 0 0  

This column contains settings for Distance Scheme Logic 
BASIC SCHEME 34 1 0  

This is a sub heading 
BasicScheme Mode 34 2 Standard 0 = Standard or 1 = Alternative 
If set to Alternative, all enabled zone timers will start when fault impedance enters any enabled zone resulting in Improved operating times for 
evolving faults. If set to Standard, only the zones detecting the fault would start their own timers. 

Zone 1 Tripping 34 8 Phase And Ground 0 = Disabled, 1 = Phase only, 2 = Ground 
only, 3 = Phase And Ground 

Setting to select for which types of fault Zone 1 elements will be applied. 
Zone 1 Ph Delay 34 9 0 0s to 10s step 0.01s 
Time delay for Z1 phase element. 
Zone 1 Gnd Delay 34 0A 0 0s to 10s step 0.01s 
Time delay for Z1 ground element. 

Zone 2 Tripping 34 10 Phase And Ground 0 = Disabled, 1 = Phase only, 2 = Ground 
only, 3 = Phase And Ground 
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Setting to select for which types of fault Zone 2 elements will be applied. 
Zone 2 Ph Delay 34 11 0.2 0s to 10s step 0.01s 
Time delay for Z2 phase element. 
Zone 2 Gnd Delay 34 12 0.2 0s to 10s step 0.01s 
Time delay for Z2 ground element. 

Zone 3 Tripping 34 18 Phase And Ground 0 = Disabled, 1 = Phase only, 2 = Ground 
only, 3 = Phase And Ground 

Setting to select for which types of fault Zone 3 elements will be applied. 
Zone 3 Ph Delay 34 19 0.6 0s to 10s step 0.01s 
Time delay for Z3 phase element. 
Zone 3 Gnd Delay 34 1A 0.6 0s to 10s step 0.01s 
Time delay for Z3 ground element. 

Zone P Tripping 34 20 Phase And Ground 0 = Disabled, 1 = Phase only, 2 = Ground 
only, 3 = Phase And Ground 

Setting to select for which types of fault Zone P elements will be applied. 
Zone P Ph Delay 34 21 0.4 0s to 10s step 0.01s 
Time delay for ZP phase element. 
Zone P Gnd Delay 34 22 0.4 0s to 10s step 0.01s 
Time delay for ZP ground element. 

 
MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 

Description 

Zone 4 Tripping 34 28 Phase And Ground 0 = Disabled, 1 = Phase only, 2 = Ground 
only, 3 = Phase And Ground 

Setting to select for which types of fault Zone 4 elements will be applied. 
Zone 4 Ph Delay 34 29 1 0s to 10s step 0.01s 
Time delay for Z4 phase element. 
Zone 4 Gnd Delay 34 2A 1 0s to 10s step 0.01s 
Time delay for Z4 ground element. 
AIDED SCHEME 1 34 40 0  

This is a sub heading 
 
 
 
 
 
Aided 1 Selection 

 
 
 
 
 
34 

 
 
 
 
 
41 

 
 
 
 
 
Disabled 

0 = Disabled, 
1 = PUR, 
2 = PUR Unblocking, 3 = POR, 
4 = POR Unblocking, 5 = Blocking 1, 
6 = Blocking 2, 
7 = Prog. Unblocking, 8 = Programmable 

Selection of the generic scheme type for aided channel 1. 
Note: POR is equivalent to POTT (permissive overreach transfer trip), PUR is equivalent to PUTT (permissive underreach transfer trip). 

Aided 1 Distance 34 42 Phase And Ground 0 = Disabled, 1 = Phase only, 2 = Ground 
only, 3 = Phase And Ground 

Setting to select whether distance elements should key the scheme selected as per the previous setting. If set to Disabled, no distance zones 
interact with this aided scheme, and basic scheme tripping only applies. 
Aided 1 Dist dly 34 43 0 0s to 1s step 0.002s 
Trip time delay for Aided 1 Distance schemes. 
Aided 1 DEF 34 44 Disabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
Setting to select whether a DEF scheme should be mapped to Aided scheme 1. 
(Not applicable where a Permissive Underreaching scheme selection has been made). 
Aided 1 DEF dly 34 45 0 0s to 1s step 0.002s 
Time delay for Aided 1 DEF tripping. 

Aided 1 DEF Trip 34 46 3 Pole 0 = 3 Pole, 
1 = 1 and 3 Pole 

Setting that defines the tripping mode for Aided 1 DEF. 
This setting is visible only if tripping mode under GROUP x LINE PARAMETERS/Trip Mode is set to 1 and 3 pole. 
Aided 1 Delta 34 47 Disabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
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Setting to select whether a Delta directional comparison scheme should be mapped to Aided scheme 1. (Not applicable where a Permissive 
Underreaching scheme selection has been made). 
Aided1 Delta dly 34 48 0 0s to 1s step 0.002s 
Time delay for Aided 1 Delta tripping. 

Aided1 DeltaTrip 34 49 3 Pole 0 = 3 Pole, 
1 = 1 and 3 Pole 

Setting that defines tripping mode for Aided 1 Delta. 
This setting is visible only if tripping mode under GROUP x LINE PARAMETERS/ Trip Mode is set to 1 and 3 pole. 
tReversal Guard 34 4A 0.02 0s to 0.15s step 0.002s 
Setting for the current reversal guard timer. Intended to keep stability on a healthy line, whilst breakers open on a faulted parallel line to clear 
the fault. This setting is visible only when over-reaching or Blocking schemes are selected. 

 
MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 

Description 
Unblocking Delay 34 4B 0.05 0s to 0.1s step 0.002s 
Time delay after Loss of Guard until unblocking occurs. After the set delay, the IED will respond as though an aided signal has been received 
from the remote end. 
This setting is visible only when PUR Unblocking, POR Unblocking or Programmable Unblocking schemes are chosen. 
Send on Trip 34 4C Aided / Z1 0 = Aided / Z1, 1 = Any Trip, 2 = None 
Setting that defines the reinforced trip signal for POR Aided 1 scheme. If selected to: 
None: No reinforced signal is issued 
Aided/Z1: The reinforced signal is issued with aided trip or with Z1 if aided distance scheme is enabled Any Trip: Signal is 
reinforced with Any trip (DDB 522) 
Weak Infeed 34 50 Disabled 0 = Disabled, 1 = Echo, 2 = Echo and Trip 
Setting that defines Aided 1 scheme operation in case of weak infeed conditions, where no protection elements detect the fault at the local 
end, but an aided channel has been received from the remote end. Setting “Echo” will allow the received signal to be returned to the 
remote IED, “Trip” will allow local end tripping after a set delay. 
WI Single Pole Trip 34 51 Disabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
Setting that defines the Weak Infeed tripping mode. When disabled, any WI trip will be converted to a 3 phase trip. 
WI V< Threshold 34 52 45 10V to 70V step 5V 
Setting of Weak Infeed level detector. If phase - ground voltage in any phase drops below the threshold and with insufficient phase current for 
the protection to operate, the end is declared as a weak infeed terminal. 
WI Trip Delay 34 53 0.06 0s to 1s step 0.002s 
Setting for the weak infeed trip time delay. 

 
 
 
 
 
Custom Send Mask 

 
 
 
 
 
34 

 
 
 
 
 
58 

 
 
 
 
 
1 

0 = Z1 Gnd., 
1 = Z2 Gnd., 
2 = Z4 Gnd., 
3 = Z1 Ph., 
4 = Z2 Ph., 
5 = Z4 Ph., 
6 = DEF Fwd., 
7 = DEF Rev., 
8 = Dir Comp Fwd., 9 = Dir Comp Rev 

Logic Settings that determine the element or group of elements that are sending a permissive signal to the other line end.  For the signal to be 
sent, the element must operate and a corresponding bit in the matrix must be set to 1 (High). 
The above mapping is part of a custom made Aided 1 scheme, and unlike all other schemes that are factory tested, the customer must take 
the responsibility for testing and the operation of the scheme. 
This setting is visible only if a Programmable or Prog. Unblocking scheme is selected. 
Custom Time PU 34 59 0 0s to 1s step 0.002s 
Pick up time delay of DDB signal ‘Aid1 CustomT in’, available in the PSL logic. Once the time delay elapses, the DDB signal ‘Aid1 CustomT 
out’ will become high. 
Custom Time DO 34 5A 0 0s to 1s step 0.002s 
Drop off time delay of DDB signal ‘Aid1 CustomT in’. Once the time delay elapses, the DDB signal ‘Aid1 CustomT out’ will become low. Note: 
The timer is a combined hard coded PU/DO timer for Custom Aided scheme 1. 
AIDED SCHEME 2 34 60 0  

This is a sub heading 
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MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 
Description 

 
 
 
 
 
Aided 2 Selection 

 
 
 
 
 
34 

 
 
 
 
 
61 

 
 
 
 
 
Disabled 

0 = Disabled, 
1 = PUR, 
2 = PUR Unblocking, 3 = POR, 
4 = POR Unblocking, 5 = Blocking 1, 
6 = Blocking 2, 
7 = Prog. Unblocking, 8 = Programmable 

Selection of the generic scheme type for aided channel 2. 
Note: POR is equivalent to POTT (permissive overreach transfer trip), PUR is equivalent to PUTT (permissive underreach transfer trip). 

Aided 2 Distance 34 62 Disabled 0 = Disabled, 1 = Phase only, 2 = Ground 
only, 3 = Phase And Ground 

Setting to select whether distance elements should key the scheme selected as per the previous setting. If set to Disabled, no distance zones 
interact with this aided scheme, and basic scheme tripping only applies. 
Aided 2 Dist dly 34 63 0.02 0s to 1s step 0.002s 
Trip time delay for Aided 2 Distance schemes. 
Aided 2 DEF 34 64 Enabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
Setting to select whether a DEF scheme should be mapped to Aided scheme 2. 
(Not applicable where a Permissive Underreaching scheme selection has been made). 
Aided 2 DEF dly 34 65 0.02 0s to 1s step 0.002s 
Time delay for Aided 2 DEF tripping. 

Aided 2 DEF Trip 34 66 3 Pole 0 = 3 Pole, 
1 = 1 and 3 Pole 

Setting that defines the tripping mode for Aided 2 DEF. 
This setting is visible only if tripping mode under GROUP x LINE PARAMETERS/Trip Mode is set to 1 and 3 pole. 
Aided 2 Delta 34 67 Disabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
Setting to select whether a Delta directional comparison scheme should be mapped to Aided scheme 2. (Not applicable where a Permissive 
Underreaching scheme selection has been made). 
Aided2 Delta dly 34 68 0.02 0s to 1s step 0.002s 
Time delay for Aided 2 Delta tripping. 

Aided2 DeltaTrip 34 69 3 Pole 0 = 3 Pole, 
1 = 1 and 3 Pole 

Setting that defines tripping mode for Aided 2 Delta. 
This setting is visible only if tripping mode under GROUP x LINE PARAMETERS/ Trip Mode is set to 1 and 3 pole. 
tReversal Guard 34 6A 0.02 0s to 0.15s step 0.002s 
Setting for the current reversal guard timer. Intended to keep stability on a healthy line, whilst breakers open on a faulted parallel line to clear 
the fault. This setting is visible only when over-reaching or Blocking schemes are selected. 
Unblocking Delay 34 6B 0.05 0s to 0.1s step 0.002s 
Time delay after Loss of Guard until unblocking occurs. After the set delay, the IED will respond as though an aided signal has been received 
from the remote end. 
This setting is visible only when PUR Unblocking, POR Unblocking or Programmable Unblocking schemes are chosen. 
Send on Trip 34 6C Aided / Z1 0 = Aided / Z1, 1 = Any Trip, 2 = None 
Setting that defines the reinforced trip signal for POR 
Aided 2 scheme. If selected to: 
None: No reinforced signal is issued 
Aided/Z1: The reinforced signal is issued with aided trip or with Z1 if aided distance 
scheme is enabled Any Trip: Signal is reinforced with Any trip (DDB 522) 
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MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 

Description 
Weak Infeed 34 70 Disabled 0 = Disabled, 1 = Echo, 2 = Echo and Trip 
Setting that defines Aided 2 scheme operation in case of weak infeed conditions, where no protection elements detect the fault at the local 
end, but an aided channel has been received from the remote end. Setting “Echo” will allow the received signal to be returned to the remote 
IED, “Trip” will allow local end tripping after a set delay. 
WI Single Pole Trip 34 71 Disabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
Setting that defines the Weak Infeed tripping mode. When disabled, any WI trip will be converted to a 3 phase trip. 
WI V< Threshold 34 72 45 10V to 70V step 5V 
Setting of Weak Infeed level detector. If phase - ground voltage in any phase drops below the threshold and with insufficient phase current for 
the protection to operate, the end is declared as a weak infeed terminal. 
WI Trip Delay 34 73 0.06 0s to 1s step 0.002s 
Setting for the weak infeed trip time delay. 

 
 
 
 
 
Custom Send Mask 

 
 
 
 
 
34 

 
 
 
 
 
78 

 
 
 
 
 
1 

0 = Z1 Gnd., 
1 = Z2 Gnd., 
2 = Z4 Gnd., 
3 = Z1 Ph., 
4 = Z2 Ph., 
5 = Z4 Ph., 
6 = DEF Fwd., 
7 = DEF Rev., 
8 = Dir Comp Fwd., 9 = Dir Comp Rev 

Logic Settings that determine the element or group of elements that are sending a permissive signal to the other line end.  For the signal to be 
sent, the element must operate and a corresponding bit in the matrix must be set to 1 (High). 
The above mapping is part of a custom made Aided 2 scheme, and unlike all other schemes that are factory tested, the customer must take 
the responsibility for testing and the operation of the scheme. 
This setting is visible only if a Programmable or Prog. Unblocking scheme is selected. 
Custom Time PU 34 79 0 0s to 1s step 0.002s 
Pick up time delay of DDB signal ‘Aid2 CustomT in’, available in the PSL logic. Once the time delay elapses, the DDB signal ‘Aid2 CustomT 
out’ will become high. 
Custom Time DO 34 7A 0 0s to 1s step 0.002s 
Drop off time delay of DDB signal ‘Aid2 CustomT in’. Once the time delay elapses, the DDB signal ‘Aid2 CustomT out’ will 
become low. Note: The timer is a combined hard coded PU/DO timer for Custom Aided scheme 2. 
TRIP ON CLOSE 34 80 0  

This is a sub heading 
 
 
SOTF Status 

 
 
34 

 
 
81 

 
 
Enabled PoleDead 

0 = Disabled, 
1 = Enabled PoleDead, 2 = Enabled 
ExtPulse, 3 = En Pdead + Pulse 

Setting that enables note (turns on) or disables (turns off) a special protection logic which can apply upon line energization.  SOTF = Switch 
on to Fault. Note: SOTF can be enabled in three different manners: 
1. Enabled Pole Dead. By using pole dead logic detection logic 
2. Enabled ExtPulse. By using an external pulse 
3. En Pdead + Pulse. By using both 
SOTF Delay 34 82 110 0.2s to 1000s step 0.05s 
The SOTF Delay is a pick up time delay that starts after opening all 3 poles of a CB. If the CB is then closed after the set time delay has 
expired, SOTF protection will be active. SOTF provides enhanced protection for manual closure of the breaker (not for auto-reclosure). 
This setting is visible only if Pole Dead or Pdead + Pulse are selected to enable SOTF. 

SOTF Tripping 34 83 1 0 = Zone 1, 1 = Zone 2, 2 = Zone 3, 3 = 
Zone 4, 4 = 
Zone 5 or 5 = CNV 

Logic Settings that determine the Distance zones that are allowed to operate instantaneously upon line energization.  If, for example, Bit 1 is set 
to 1 (High), Z2 will operate without waiting for the usual tZ2 time delay should a fault lie within Z2 upon CB closure.  It also allows a user to 
map ‘Currents No Volt’ option for fast fault clearance upon line energization.  SOTF tripping is 3 phase and auto-reclose will be blocked. 
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MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 
Description 

TOR Status 34 84 Enabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
Setting that enables (turns on) or disables (turns off) special protection following 
auto-reclosure. When set Enabled, TOR will be activated after the ‘TOC Delay’ has expired, ready for application when an auto-reclose shot 
occurs. TOR 
= Trip on (auto)Reclose. 

TOR Tripping 34 85 1 0 = Zone 1, 1 = Zone 2, 2 = Zone 3, 3 = 
Zone 4, 4 = 
Zone 5 or 5 = CNV 

Logic Settings that determine the Distance zones that are allowed to operate instantaneously upon line energization.  If, for example, Bit 1 is 
set to 1 (High), Z2 will operate without waiting for the usual tZ2 time delay should a fault lie within Z2 upon CB closure.  It also allows a user 
to map ‘Currents No Volt’ option for fast fault clearance upon line reclosure on a permanent fault. TOR tripping is 3 phase and auto-reclose 
will be blocked. 
TOC Reset Delay 34 86 0.5 0.1s to 2s step 0.1s 
The TOC Reset Delay is a user settable time window during which TOC protection is available. The time window starts timing upon CB 
closure and it is common for SOTF and TOR protection. Once this timer expires after a successful (re)closure, all protection reverts to 
normal. 
SOTF Pulse 34 87 0.5 0.1s to 10s step 0.01s 
The SOTF Pulse is a user settable time window during which the SOTF protection is available. This setting is visible only if ExtPulse or Pdead 
+ Pulse are selected to enable SOTF 
TOC Delay 34 88 0.2 0.05s to 0.2s step 0.01s 
The TOC Delay is a user settable time delay following the CB opening after which the TOR becomes active (enabled). The time must be set in 
conjunction with the Dead Time setting of the Auto-reclose so that the setting must not exceed the minimum Dead Time setting since both 
timers start instantaneously. 
Z1 EXTENSION 34 B0 0  

This is a sub heading 
 
 
 
Zone 1Ext Status 

 
 
 
34 

 
 
 
B1 

 
 
 
Disabled 

0 = Disabled, 
1 = Enabled, 
2 = En. on Ch1 Fail, 3 = En. on Ch2 Fail, 4 
= En. All Ch Fail, 5 = En. Any Ch Fail 

Setting that enables (turns on) or disables (turns off) the Zone 1 Extension scheme. When Enabled, extended Zone 1 will apply unless the 
Reset Zone 1 Extension DDB signal is energized. Otherwise, it is possible to enable Z1X when aided scheme channel(s) fail. 
Zone1 Ext Phs 34 B2 150 100 to 200 step 1 
Extended Z1X phase reach as a percentage of the Z1 phase reach. (Phase resistive reach for Z1X is the same as for Zone 1.) 
Zone1 Ext Gnd 34 B3 150 100 to 200 step 1 
Extended Z1X ground reach as a percentage of Z1 ground reach. (Ground resistive reach and residual compensation for Z1X is the same as 
for Zone 1.) 
LOSS OF LOAD 34 C0 0  

This is a sub heading 
 
 
 
LoL Mode Status 

 
 
 
34 

 
 
 
C1 

 
 
 
Disabled 

0 = Disabled, 
1 = Enabled, 
2 = En. on Ch1 Fail, 3 = En. on Ch2 Fail, 4 
= En. All Ch Fail, 5 = En. Any Ch Fail 

Setting that enables (turns on) or disables (turns off) the Loss of Load scheme. When Enabled, accelerated tripping can apply as the remote 
end opens (3- pole trip applications only). Otherwise, it is possible to enable Z1X when aided scheme channel(s) fail. 
Lol I< 34 C3 0.5 0.05*In to 1*In step 0.05In 
LOL undercurrent detector that indicates a loss of load condition on the unfaulted phases, indicating that the remote end has just opened. 
LoL Window 34 C4 0.04 0.01s to 0.1s step 0.01s 
Length of LOL window - the time window in which Zone 2 accelerated tripping can occur following LOL undercurrent detector operation. 

 

Tabela 36: Kolumna GROUP 1 SCHEME LOGIC 
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4.5 Zabezpieczenie nadprądowe jednofazowe 
 

Urządzenie zapewnia czterostopniowe, kierunkowe i nie kierunkowe segregowane 
zabezpieczenie nadprądowe z charakterystyką niezależną od czasu. Kolumna GROUP 1 
OVER CURRENT jest wykorzystywana do nastawiania powiązanych parametrów.  
 

MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 
Description 

GROUP 1 
OVERCURRENT 35 0 0  

This column contains settings for Overcurrent 
I>1 Status 35 1 Enabled 0 = Disabled, 1 = Enabled, 2 = Enabled VTS 
Setting that defines first stage overcurrent operating status. Depending on this setting, I>1 will be enabled permanently or in case of Voltage 
Transformer Supervision (fuse fail) operation 

 

 
I>1 Function 

 

 
35 

 

 
2 

 

 
IEC S Inverse 

0 = DT, 1 = IEC S Inverse, 2 = IEC V Inverse, 3 = 
IEC E Inverse, 4 = UK LT Inverse, 5 = IEEE M 
Inverse, 6 = IEEE V Inverse, 7 = IEEE E Inverse, 
8 = US Inverse, 9 
= US ST Inverse, 10=Default Curve 1, 
11=Default Curve 2, 12=Default Curve 3, 
13=Default Curve 4 

Setting for the tripping characteristic for the first stage overcurrent element. 

I>1 Directional 35 3 Non-Directional 0 = Non-Directional, 1 = Directional Fwd, 2 = 
Directional Rev 

This setting determines the direction of measurement for first stage element. 
I>1 Current Set 35 4 1 0.08*In to 4*In step 0.01In 
Pick-up setting for first stage overcurrent element. 
I>1 Time Delay 35 5 1 0s to 100s step 0.01s 
Setting for the time-delay for the definite time setting if selected for first stage element. The setting is visible only when DT function is selected. 
I>1 TMS 35 6 1 0.025 to 1.2 step 0.005 
Setting for the time multiplier setting to adjust the operating time of the IEC IDMT characteristic. 
I>1 Time Dial 35 7 1 0.01 to 100 step 0.01 
Setting for the time multiplier setting to adjust the operating time of the IEEE/US IDMT curves. The Time Dial (TD) is a multiplier on the standard 
curve equation, in order to achieve the required tripping time. The reference curve is based on TD = 1. 
Care: Certain manufacturer's use a mid-range value of TD = 5 or 7, so it may be necessary to divide by 5 or 7 to achieve parity. 
I>1 Reset Char 35 8 DT 0 = DT or 1 = Inverse 
Setting to determine the type of reset/release characteristic of the IEEE/US curves. 
I>1 tRESET 35 9 0 0s to 100s step 0.01s 
Setting that determines the reset/release time for definite time reset characteristic 
I>2 Status 35 0A Disabled 0 = Disabled, 1 = Enabled, 2 = Enabled VTS 
Setting that defines second stage overcurrent operating status. Depending on this setting, I>2 will be enabled permanently or in case of 
Voltage Transformer Supervision (fuse fail) operation 

 

 
I>2 Function 

 

 
35 

 

 
0B 

 

 
IEC S Inverse 

0 = DT, 1 = IEC S Inverse, 2 = IEC V Inverse, 3 = 
IEC E Inverse, 4 = UK LT Inverse, 5 = IEEE M 
Inverse, 6 = IEEE V Inverse, 7 = IEEE E Inverse, 
8 = US Inverse, 9 
= US ST Inverse, 10=Default Curve 1, 
11=Default Curve 2, 12=Default Curve 3, 
13=Default Curve 4 

Setting for the tripping characteristic for the second stage overcurrent element. 

I>2 Directional 35 0C Non-Directional 0 = Non-Directional, 1 = Directional Fwd, 2 = 
Directional Rev 

This setting determines the direction of measurement for second stage element. 
I>2 Current Set 35 0D 1 0.08*In to 4*In step 0.01In 
Pick-up setting for second stage overcurrent element. 
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MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 
Description 

I>2 Time Delay 35 0E 1 0s to 100s step 0.01s 
Setting for the time-delay for the definite time setting if selected for second stage element. The setting is visible only when DT function is 
selected. 
I>2 TMS 35 0F 1 0.025 to 1.2 step 0.005 
Setting for the time multiplier setting to adjust the operating time of the IEC IDMT characteristic. 
I>2 Time Dial 35 10 1 0.01 to 100 step 0.01 
Setting for the time multiplier setting to adjust the operating time of the IEEE/US IDMT curves. The Time Dial (TD) is a multiplier on the 
standard curve equation, in order to achieve the required tripping time. The reference curve is based on TD = 1. 
Care: Certain manufacturer's use a mid-range value of TD = 5 or 7, so it may be necessary to divide by 5 or 7 to achieve parity. 
I>2 Reset Char 35 11 DT 0 = DT or 1 = Inverse 
Setting to determine the type of reset/release characteristic of the IEEE/US curves. 
I>2 tRESET 35 12 0 0s to 100s step 0.01s 
Setting that determines the reset/release time for definite time reset characteristic 
I>3 Status 35 13 Disabled 0 = Disabled, 1 = Enabled, 2 = Enabled 

VTS 
Setting that defines third stage overcurrent operating status. Depending on this setting, I>3 will be enabled permanently or in case of Voltage 
Transformer Supervision (fuse fail) operation 

I>3 Directional 35 14 Directional Fwd 0 = Non-Directional, 1 = Directional Fwd, 2 
= Directional Rev 

This setting determines the direction of measurement for the third stage overcurrent element. 
I>3 Current Set 35 15 10 0.08*In to 32*In step 0.01In 
Pick-up setting for third stage overcurrent element. 
I>3 Time Delay 35 16 0 0s to 100s step 0.01s 
Setting for the operating time-delay for third stage overcurrent element. 
I>4 Status 35 18 Disabled 0 = Disabled, 1 = Enabled, 2 = Enabled 

VTS 
Setting that defines fourth stage overcurrent operating status. Depending on this setting, I>4 will be enabled permanently or in case of Voltage 
Transformer Supervision (fuse fail) operation 

I>4 Directional 35 19 Non-Directional 0 = Non-Directional, 1 = Directional Fwd, 2 
= Directional Rev 

This setting determines the direction of measurement for the fourth stage overcurrent element. 
I>4 Current Set 35 1A 10 0.08*In to 32*In step 0.01In 
Pick-up setting for fourth stage overcurrent element. 
I>4 Time Delay 35 1B 0 0s to 100s step 0.01s 
Setting for the operating time-delay for fourth stage overcurrent element. 
I> Char Angle 35 1C 30 -95 to 95 step 1 
Setting for the IED characteristic angle used for the directional decision. The setting is visible only when ‘Directional Fwd’ or ‘Directional Rev’ 
is set. 

 
 
I> Blocking 

 
 
35 

 
 
1D 

 
 
0xF 

0 = VTS Blocks I>1, 1 = VTS Blocks I>2, 
2 = VTS Blocks I>3, 3 = VTS Blocks I>4 

Logic Settings that determine whether blocking signals from VT supervision affect certain overcurrent stages. 
VTS Block – only affects directional overcurrent protection. With the relevant bit set to 1, operation of the Voltage Transformer Supervision 
(VTS), will block the stage. When set to 0, the stage will revert to Non-directional upon operation of the VTS. 
If I> Status is set ‘Enabled VTS’, no blocking should be selected in order to provide fault clearance by overcurrent protection during the VTS 
condition. 

I>1 Usr Rst Char 35 20 DT 0 = DT, 1=Default Curve 1, 2=Default 
Curve 2, 
3=Default Curve 3, 4=Default Curve 4 

Setting to determine the type of reset/release characteristic of the User defined curves. 
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MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 
Description 

I>2 Usr Rst Char 35 25 DT 0 = DT, 1=Default Curve 1, 2=Default 
Curve 2, 
3=Default Curve 3, 4=Default Curve 4 

Setting to determine the type of reset/release characteristic of the User defined curves. 
 

Tabela 37: Kolumna GROUP 1 OVER CURRENT 
 
 
 

4.6 Zabezpieczenie nadprądowe składowej przeciwnej 
 
Urządzenie zapewnia czterostopniowe, kierunkowe i nie kierunkowe segregowane 
zabezpieczenie nadprądowe składowej przeciwnej z charakterystyką niezależną od czasu. 
Kolumna GROUP 1 OVERCURRENT jest wykorzystywana do nastawiania powiązanych 
parametrów.  
 

MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 
Description 

GROUP 1 
NEG SEQ O/C 36 0 0  

This column contains settings for Negative Sequence overcurrent 
I2>1 Status 36 10 Disabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
Setting to enable or disable the first stage negative sequence element. 

 
 
I2>1 Function 

 
 
36 

 
 
11 

 
 
DT 

0 = DT, 1 = IEC S Inverse, 2 = IEC V Inverse, 3 
= IEC E Inverse, 4 = UK LT Inverse, 5 = IEEE 
M Inverse, 6 = IEEE V Inverse, 7 = IEEE E 
Inverse, 8 = US Inverse or 9 = US ST Inverse 

Setting for the tripping characteristic for the first stage negative sequence overcurrent element. 

I2>1 Directional 36 12 Non-Directional 0 = Non-Directional, 1 = Directional Fwd, 2 = 
Directional Rev 

This setting determines the direction of measurement for this element. 
I2>1 Current Set 36 15 0.2 0.08*In to 4*In step 0.01In 
Pick-up setting for the first stage negative sequence overcurrent element. 
I2>1 Time Delay 36 17 10 0s to 100s step 0.01s 
Setting for the operating time-delay for the first stage negative sequence overcurrent element. 
I2>1 TMS 36 18 1 0.025 to 1.2 step 0.005 
Setting for the time multiplier setting to adjust the operating time of the IEC IDMT characteristic. 
I2>1 Time Dial 36 19 1 0.01 to 100 step 0.01 
Setting for the time multiplier setting to adjust the operating time of the IEEE/US IDMT curves. 
I2>1 Reset Char 36 1C DT 0 = DT or 1 = Inverse 
Setting to determine the type of reset/release characteristic of the IEEE/US curves. 
I2>1 tRESET 36 1D 0 0 to 100 step 0.01 
Setting that determines the reset/release time for definite time reset characteristic. 
I2>2 Status 36 20 Disabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
Setting to enable or disable the second stage negative sequence element. 

 
 
I2>2 Function 

 
 
36 

 
 
21 

 
 
DT 

0 = DT, 1 = IEC S Inverse, 2 = IEC V Inverse, 3 
= IEC E Inverse, 4 = UK LT Inverse, 5 = IEEE 
M Inverse, 6 = IEEE V Inverse, 7 = IEEE E 
Inverse, 8 = US Inverse or 9 = US ST Inverse 

Setting for the tripping characteristic for the second stage negative sequence overcurrent element. 

I2>2 Directional 36 22 Non-Directional 0 = Non-Directional, 1 = Directional Fwd, 2 = 
Directional Rev 

This setting determines the direction of measurement for this element. 
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MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 
Description 

I2>2 Current Set 36 25 0.2 0.08*In to 4*In step 0.01In 
Pick-up setting for the second stage negative sequence overcurrent element. 
I2>2 Time Delay 36 27 10 0s to 100s step 0.01s 
Setting for the operating time-delay for the second stage negative sequence overcurrent element. 
I2>2 TMS 36 28 1 0.025 to 1.2 step 0.005 
Setting for the time multiplier setting to adjust the operating time of the IEC IDMT characteristic. 
I2>2 Time Dial 36 29 1 0.01 to 100 step 0.01 
Setting for the time multiplier setting to adjust the operating time of the IEEE/US IDMT curves. 
I2>2 Reset Char 36 2C DT 0 = DT or 1 = Inverse 
Setting to determine the type of reset/release characteristic of the IEEE/US curves. 
I2>2 tRESET 36 2D 0 0 to 100 step 0.01 
Setting that determines the reset/release time for definite time reset characteristic. 
I2>3 Status 36 30 Disabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
Setting to enable or disable the third stage negative sequence element. 

I2>3 Directional 36 32 Non-Directional 0 = Non-Directional, 1 = Directional Fwd, 2 
= Directional Rev 

This setting determines the direction of measurement for this element. 
I2>3 Current Set 36 35 0.2 0.08*I1 to 32*I1 step 0.01*I1 
Pick-up setting for the third stage negative sequence overcurrent element. 
I2>3 Time Delay 36 37 10 0s to 100s step 0.01s 
Setting for the operating time-delay for the third stage negative sequence overcurrent element. 
I2>4 Status 36 40 Disabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
Setting to enable or disable the fourth stage negative sequence element. 

I2>4 Directional 36 42 Non-Directional 0 = Non-Directional, 1 = Directional Fwd, 2 
= Directional Rev 

This setting determines the direction of measurement for this element. 
I2>4 Current Set 36 45 0.2 0.08*In to 32*In step 0.01In 
Pick-up setting for the fourth stage negative sequence overcurrent element. 
I2>4 Time Delay 36 47 10 0s to 100s step 0.01s 
Setting for the operating time-delay for the fourth stage negative sequence overcurrent element. 

 
 
I2> VTS Blocking 

 
 
36 

 
 
50 

 
 
0x0F 

0 = VTS Blocks I2>1, 1 = VTS Blocks 
I2>2, 2 = VTS Blocks I2>3, 3 = VTS 
Blocks I2>4 

Logic settings that determine whether VT supervision blocks selected negative sequence overcurrent stages. Setting ‘0’ will permit continued 
non- directional operation. 
I2> Char Angle 36 51 -60 -95 to 95 step 1 
Setting for the IED characteristic angle used for the directional decision. 
IN> V2pol Set 36 52 5 0.5V to 25V step 0.5V 
Setting determines the minimum negative sequence voltage threshold that must be present to determine directionality. 

 

Tabela 38: Kolumna GROUP 1 NEG SEQ O/C 
 
 
 

4.7 Zerwany przewód 
 
Kolumna GROUP 1 BROKEN CONDUCTOR jest wykorzystywana do nastawiania 
parametrów wymaganych przy zerwanym przewodzie.  
 

MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 
Description 

GROUP 1 
BROKEN CONDUCTOR 37 0 0  

This column contains settings for Broken Conductor 
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Broken Conductor 37 1 Disabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
Enables or disables the broken conductor function. 
I2/I1 Setting 37 2 0.2 0.2 to 1 step 0.01 
Setting to determine the pick- up level of the negative to positive sequence current ratio. 
I2/I1 Time Delay 37 3 60 0s to 100s step 0.1s 
Setting for the function operating time delay. 

 
 
Tabela 39: Kolumna GROUP 1 BROKEN CONDUCTOR 

 
 
 

4.8 Doziemienie 
 
Urządzenie zapewnia czterostopniowe, kierunkowe i nie kierunkowe segregowane 
zabezpieczenie przed doziemieniem z charakterystyką niezależną od czasu. Do nastawiania 
powiązanych parametrów jest wykorzystywana kolumna GROUP 1 EARTH FAULT.  
 

MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 
Description 

GROUP 1 
EARTH FAULT 38 0 0  

This column contains settings for Earth Fault 
IN>1 Status 38 1 Enabled 0 = Disabled, 1 = Enabled, 2 = Enabled 

VTS 
Setting that defines first stage overcurrent operating status. Depending of this setting, IN>1 will be enabled permanently or in case of Voltage 
Transformer Supervision (fuse fail) operation 

 
 
 
IN>1 Function 

 
 
 
38 

 
 
 
25 

 
 
 
IEC S Inverse 

0 = DT, 1 = IEC S Inverse, 2 = IEC V 
Inverse, 3 = IEC E Inverse, 4 = UK LT 
Inverse, 5 = IEEE M Inverse, 6 = IEEE V 
Inverse, 7 = IEEE E Inverse, 8 = US 
Inverse, 
9 = US ST Inverse or 10 = IDG, 
11=Default Curve 1, 12=Default Curve 
2, 13=Default Curve 3, 14=Default 
Curve 4 

Setting for the tripping characteristic for the first stage earth fault overcurrent element. 

IN>1 Directional 38 26 Non-Directional 0 = Non-Directional, 1 = Directional Fwd, 2 
= Directional Rev 

This setting determines the direction of measurement for first stage element. 
IN>1 Current Set 38 29 0.2 0.08*In to 4*In step 0.01In 
Pick-up setting for first stage overcurrent element 
IN1>1 IDG Is 38 2A 1.5 1 to 4 step 0.1 
This setting is set as a multiple of “IN>” setting for the IDG curve (Scandinavian) and determines the actual IED current threshold at which the 
element starts. 
IN>1 Time Delay 38 2C 1 0s to 200s step 0.01s 
Setting for the time-delay for the definite time setting if selected for first stage element. The setting is available only when DT function is 
selected. 
IN>1 TMS 38 2D 1 0.025 to 1.2 step 0.005 
Setting for the time multiplier setting to adjust the operating time of the IEC IDMT characteristic. 
IN>1 Time Dial 38 2E 1 0.01 to 100 step 0.01 
Setting for the time multiplier setting to adjust the operating time of the IEEE/US IDMT curves. The Time Dial (TD) is a multiplier on the 
standard curve equation, in order to achieve the required tripping time. The reference curve is based on TD = 1. 
Care: Certain manufacturer's use a mid-range value of TD = 5 or 7, so it may be necessary to divide by 5 or 7 to achieve parity. 
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MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 
Description 

IN1>1 IDG Time 38 30 1.2 1s to 2s step 0.01s 
Setting for the IDG curve used to set the minimum operating time at high levels of fault current. 
IN>1 Reset Char 38 32 DT 0 = DT or 1 = Inverse 
Setting to determine the type of reset/release characteristic of the IEEE/US curves. 
IN>1 tRESET 38 33 0 0s to 100s step 0.01s 
Setting that determines the reset/release time for definite time reset characteristic. 
IN>2 Status 38 35 Disabled 0 = Disabled, 1 = Enabled, 2 = Enabled 

VTS 
Setting that defines secondstage overcurrent operating status. Depending of this setting, IN>2 will be enabled permanently or in case of 
Voltage Transformer Supervision (fuse fail) operation 

 

 
IN>2 Function 

 

 
38 

 

 
36 

 

 
IEC S Inverse 

0 = DT, 1 = IEC S Inverse, 2 = IEC V 
Inverse, 3 = IEC E Inverse, 4 = UK LT 
Inverse, 5 = IEEE M Inverse, 6 = IEEE V 
Inverse, 7 = IEEE E Inverse, 8 = US 
Inverse, 
9 = US ST Inverse or 10 = IDG, 11=User 
Curve 1, 12=User Curve 2, 13=User Curve 
3, 14=User Curve 4 

Setting for the tripping characteristic for the second stage earth fault overcurrent element. 

IN>2 Directional 38 37 Non-Directional 0 = Non-Directional, 1 = Directional Fwd, 2 
= Directional Rev 

This setting determines the direction of measurement for first stage element. 
IN>2 Current Set 38 3A 0.2 0.08*In to 4*In step 0.01In 
Pick-up setting for second stage overcurrent element 
IN2>1 IDG Is 38 3B 1.5 1 to 4 step 0.1 
This setting is set as a multiple of “IN>” setting for the IDG curve (Scandinavian) and determines the actual IED current threshold at which the 
element starts. 
IN>2 Time Delay 38 3D 1 0s to 200s step 0.01s 
Setting for the time-delay for the definite time setting if selected for second stage element. The setting is available only when DT function is 
selected. 
IN>2 TMS 38 3E 1 0.025 to 1.2 step 0.005 
Setting for the time multiplier setting to adjust the operating time of the IEC IDMT characteristic. 
IN>2 Time Dial 38 3F 1 0.01 to 100 step 0.01 
Setting for the time multiplier setting to adjust the operating time of the IEEE/US IDMT curves. The Time Dial (TD) is a multiplier on the 
standard curve equation, in order to achieve the required tripping time. The reference curve is based on TD = 1. 
Care: Certain manufacturer's use a mid-range value of TD = 5 or 7, so it may be necessary to divide by 5 or 7 to achieve parity. 
IN2>1 IDG Time 38 41 1.2 1s to 2s step 0.01s 
Setting for the IDG curve used to set the minimum operating time at high levels of fault current. 
IN>2 Reset Char 38 43 DT 0 = DT or 1 = Inverse 
Setting to determine the type of reset/release characteristic of the IEEE/US curves. 
IN>2 tRESET 38 44 0 0s to 100s step 0.01s 
Setting that determines the reset/release time for definite time reset characteristic. 
IN>3 Status 38 46 Disabled 0 = Disabled, 1 = Enabled, 2 = Enabled 

VTS 
Setting that defines third stage overcurrent operating status. Depending of this setting, IN>3 will be enabled permanently or in case of Voltage 
Transformer Supervision (fuse fail) operation 

IN>3 Directional 38 47 Directional Fwd 0 = Non-Directional, 1 = Directional Fwd, 2 
= Directional Rev 

This setting determines the direction of measurement for the earth fault overcurrent element. 
IN>3 Current Set 38 4A 10 0.08*In to 32*In step 0.01In 
Pick-up setting for third stage earth fault overcurrent element. 
IN>3 Time Delay 38 4B 0 0s to 200s step 0.01s 
Setting for the operating time-delay for third stage earth fault overcurrent element. 
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MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 
Description 

IN>4 Status 38 4D Disabled 0 = Disabled, 1 = Enabled, 2 = Enabled VTS 
Setting that defines fourth stage overcurrent operating status. Depending of this setting, IN>4 will be enabled permanently or in case of 
Voltage Transformer Supervision (fuse fail) operation 

IN>4 Directional 38 4E Non-Directional 0 = Non-Directional, 1 = Directional Fwd, 2 = 
Directional Rev 

This setting determines the direction of measurement for the earth fault overcurrent element. 
IN>4 Current Set 38 51 10 0.08*In to 32*In step 0.01In 
Pick-up setting for fourth stage earth fault overcurrent element. 
IN>4 Time Delay 38 52 0 0s to 200s step 0.01s 
Setting for the operating time-delay for fourth stage earth fault overcurrent element. 

 
 
 
 
IN> Blocking 

 
 
 
 
38 

 
 
 
 
54 

 
 
 
 
0x00F 

Bit 0 = VTS Blocks IN>1, Bit 1 = VTS Blocks IN>2, 
Bit 2 = VTS Blocks IN>3, Bit 3 = VTS Blocks IN>4, 
Bit 4 = Not used, 
Bit 5 = Not used, Bit 6 = Not Used, Bit 7 = Not 
Used 

Logic Settings that determine whether blocking signals from VT supervision affect certain earth fault overcurrent stages. 
VTS Block - only affects directional earth fault overcurrent protection. With the relevant bit set to 1, operation of the Voltage Transformer 
Supervision (VTS), will block the stage. When set to 0, the stage will revert to Non-directional upon operation of the VTS. 
If IN> Status is set ‘Enabled VTS’, no blocking should be selected in order to provide earth fault clearance by earth fault overcurrent protection 
during VTS condition. 
IN> DIRECTIONAL 38 55 0  

This is a sub heading 
IN> Char Angle 38 56 -60 -95 to 95 step 1 
Setting for the IED characteristic angle used for the directional decision. The setting is visible only when ‘Directional Fwd’ or ‘Directional Rev’ 
is set. 
IN> Polarisation 38 57 Zero Sequence 0 = Zero Sequence or 1 = Neg Sequence 
Setting that determines whether the directional function uses zero sequence or negative sequence voltage polarizing. 
IN> VNpol Set 38 59 1 0.5V to 80V step 0.5V 
Setting for the minimum zero sequence voltage polarizing quantity for directional decision. Setting is visible only when ‘Zero Sequence’ 
polarization is set. 
IN> V2pol Set 38 5A 1 0.5V to 25V step 0.5V 
Setting for the minimum negative sequence voltage polarizing quantity for directional decision. Setting is visible only when ‘Negative 
Sequence’ polarization is set. 
IN> I2pol Set 38 5B 0.08 0.08*In to 1*In step 0.01In 
Setting for the minimum negative sequence current polarizing quantity for directional decision. Setting is visible only when ‘Negative 
Sequence’ polarization is set. 

IN>1 Usr RstChar 38 60 DT 0 = DT, 1=Default Curve 1, 2=Default Curve 2, 
3=Default Curve 3, 4=Default Curve 4 

Setting to determine the type of reset/release characteristic of the user defined curves. 

IN>2 Usr RstChar 38 65 DT 0 = DT, 1=Default Curve 1, 2=Default Curve 2, 
3=Default Curve 3, 4=Default Curve 4 

Setting to determine the type of reset/release characteristic of the user defined curves. 
 

Tabela 40: Kolumna GROUP 1 EARTH FAULT 
 
 
 

4.9 Wspomagane DEF (Doziemienie kierunkowe) 
 
Kolumna GROUP 1 AIDED DEF jest wykorzystywana do ustawienia parametrów dla 
doziemienia kierunkowego - progi wspomaganego układu).  
 

Uwaga: Ma to zastosowanie tylko do modeli z zainstalowanym oprogramowaniem 
Zabezpieczenia Odległościowego.  
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 Ponieważ niniejsza konfiguracja przypisuje jedynie pobieranie na końcu lokalnym, 
w celu zapewnienia zabezpieczenia należy ją skonfigurować do wybranego 
wspomaganego kanału GROUP 1 SCHEME LOGIC 

 
MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 

Description 
GROUP 1 
AIDED DEF 39 0 0  

This column contains settings for Aided DEF 
DEF Status 39 2 Enabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
To enable (activate) or disable (turn off) the Directional Earth Fault element that is used in an aided scheme (= ground overcurrent pilot 
scheme).  This setting is invisible if disabled in ‘CONFIGURATION’ column. 
DEF Polarizing 39 3 Zero Sequence 0 = Zero Sequence or 1 = Neg Sequence 
Setting that defines the method of DEF polarization. Either zero, or negative sequence voltage can be taken as the directional reference. 
When Zero Sequence is selected, this arms the Virtual Current Polarizing. 
DEF Char. Angle 39 4 -60 -95 to 95 step 1 
Setting for the IED characteristic angle used for the directional decision. 
DEF VNpol Set 39 5 1 0.5V to 40V step 0.5V 
Setting that must be exceeded by generated neutral displacement voltage VN (= 3.Vo) in order for the DEF function to be operational. 
As Virtual Current Polarizing will be in force when Zero sequence polarizing is used, this setting will normally have no relevance. If the IED 
phase selector (delta sensitivity typically 4% In) detects the faulted phase, this will artificially generate a large VNpol, typically equal to Vn 
(phase-ground). Only if the phase selector cannot phase select will this setting be relevant, as VNpol will then measure true VN. 
The setting is invisible if ‘Neg. Sequence’ polarization is set. 
DEF V2pol Set 39 6 1 0.5V to 25V step 0.5V 
Setting that must be exceeded by generated negative sequence voltage V2 in order for the DEF function to be 
operational. The setting is invisible if ‘Zero Sequence’ polarization is set. 
DEF FWD Set 39 7 0.08 0.05*In to 1*In step 0.01In 
Setting the forward pickup current sensitivity for residual current (= 3.Io). 
DEF REV Set 39 8 0.04 0.03*In to 1*In step 0.01In 
Setting the reverse pickup current sensitivity for residual current (= 3.Io). 
Virtual I Pol 39 9 Enabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
To enable (activate) or disable (turn off) the Virtual Current Polarizing if it has been armed by the DEF Polarizing setting The setting is 
invisible if ‘Neg. Sequence’ polarization is set. 

 

Tabela 41: Kolumna GROUP 1 AIDED DEFT 
 
 
 

4.10 Układ zabezpieczania przed doziemieniem o zwiększonej czułości 
 
Jeżeli układ jest uziemiony przez dużą impedancję lub jeżeli rezystancja doziemienia jest 
duża, poziom dla zabezpieczania doziemienia będzie bardzo ograniczony. W konsekwencji 
zastosowane zabezpieczenie doziemienia wymaga zarówno odpowiedniej charakterystyki jak 
również odpowiednio czułego zakresu nastawień. Do tego celu jest przeznaczony oddzielny, 
czterostopniowy czuły element zabezpieczania doziemienia z dedykowanym wejściem. 
Kolumna GROUP 1 SEF/REF PROT’N będzie wykorzystywana do nastawiania odpowiednich 
parametrów.  
 

MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 

Description 
GROUP 1 
SEF/REF PROT'N 3A 0 0  

This column contains settings for SEF/REF 
Sens E/F Options 3A 1 SEF Enabled 0 = SEF Enabled, 1 = Wattmetric SEF, 2 = Hi Z 

REF 
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MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 
Description 

Setting to select the type of sensitive earth fault protection function and the type of high-impedance function to be used. 
 
 
 
ISEF>1 Function 

 
 
 
3A 

 
 
 
2A 

 
 
 
DT 

0 = Disabled, 1 = DT, 2 = IEC S Inverse, 3 = IEC V 
Inverse, 4 = IEC E Inverse, 5 = UK LT Inverse, 6 = 
IEEE M Inverse, 7 = IEEE V Inverse, 8 = IEEE E 
Inverse, 9 = US Inverse, 10 = US ST Inverse or 11 
= IDG, 12=Default Curve 1, 13=Default Curve 2, 
14=Default                 Curve 3, 15=Default Curve 4 

Setting for the tripping characteristic for the first stage sensitive earth fault element. 

ISEF>1 Direction 3A 2B Non-Directional 0 = Non-Directional, 1 = Directional Fwd, 2 = 
Directional Rev 

This setting determines the direction of measurement for the first stage sensitive earth fault element. 
ISEF>1 Current 3A 2E 0.05 0.005*InSef to 0.1*InSef step 0.00025*InSef 
Pick-up setting for the first stage sensitive earth fault element. 
ISEF>1 IDG Is 3A 2F 1.5 1 to 4 step 0.1 
This setting is set as a multiple of ISEF> setting for the IDG curve (Scandinavian) and determines the actual IED current threshold at which the 
element starts. 
ISEF>1 Delay 3A 31 1 0s to 200s step 0.01s 
Setting for the time delay for the first stage definite time element. 
ISEF>1 TMS 3A 32 1 0.025 to 1.2 step 0.005 
Setting for the time multiplier to adjust the operating time of the IEC IDMT characteristic. 
ISEF>1 Time Dial 3A 33 1 0.01 to 100 step 0.01 
Setting for the time multiplier to adjust the operating time of the IEEE/US IDMT curves. 
ISEF>1 IDG Time 3A 34 1.2 1s to 2s step 0.01s 
Setting for the IDG curve used to set the minimum operating time at high levels of fault current. 
ISEF>1 Reset Chr 3A 36 DT 0 = DT or 1 = Inverse 
Setting to determine the type of reset/release characteristic of the IEEE/US curves. 
ISEF>1 tRESET 3A 37 0 0s to 100s step 0.01s 
Setting to determine the reset/release time for definite time reset characteristic. 

 
 
 
ISEF>2 Function 

 
 
 
3A 

 
 
 
3A 

 
 
 
Disabled 

0 = Disabled, 1 = DT, 2 = IEC S Inverse, 3 = IEC V 
Inverse, 4 = IEC E Inverse, 5 = UK LT Inverse, 6 = 
IEEE M Inverse, 7 = IEEE V Inverse, 8 = IEEE E 
Inverse, 9 = US Inverse, 10 = US ST Inverse, 11 = 
IDG, 12=Default Curve 1, 13=Default Curve 2, 
14=Default Curve 3, 
15=Default Curve 4 

Setting for the tripping characteristic for the second stage sensitive earth fault element. 

ISEF>2 Direction 3A 3B Non-Directional 0 = Non-Directional, 1 = Directional Fwd, 2 = 
Directional Rev 

This setting determines the direction of measurement for the second stage sensitive earth fault element. 
ISEF>2 Current 3A 3E 0.05 0.005*InSef to 0.1*InSef step 0.00025*InSef 
Pick-up setting for the second stage sensitive earth fault element. 
ISEF>2 IDG Is 3A 3F 1.5 1 to 4 step 0.1 
This setting is set as a multiple of ISEF> setting for the IDG curve (Scandinavian) and determines the actual IED current threshold at which the 
element starts. 
ISEF>2 Delay 3A 41 1 0s to 200s step 0.01s 
Setting for the time delay for the second stage definite time element. 
ISEF>2 TMS 3A 42 1 0.025 to 1.2 step 0.005 
Setting for the time multiplier to adjust the operating time of the IEC IDMT characteristic. 

 
MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 

Description 
ISEF>2 Time Dial 3A 43 1 0.01 to 100 step 0.01 
Setting for the time multiplier to adjust the operating time of the IEEE/US IDMT curves. 
ISEF>2 IDG Time 3A 44 1.2 1s to 2s step 0.01s 



MiCOMho P443   6 Nastawy i zapisy 
 
 

P443/PL  6-107 
 

Setting for the IDG curve used to set the minimum operating time at high levels of fault current. 
ISEF>2 Reset Chr 3A 46 DT 0 = DT or 1 = Inverse 
Setting to determine the type of reset/release characteristic of the IEEE/US curves. 
ISEF>2 tRESET 3A 47 0 0s to 100s step 0.01s 
Setting to determine the reset/release time for definite time reset characteristic. 
ISEF>3 Status 3A 49 Disabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
Setting to enable or disable the third stage definite time sensitive earth fault element. 

ISEF>3 Direction 3A 4A Non-Directional 0 = Non-Directional, 1 = Directional Fwd, 2 = 
Directional Rev 

This setting determines the direction of measurement for the third stage element. 
ISEF>3 Current 3A 4D 0.4 0.005*InSef to 0.8*InSef step 0.001*InSef 
Pick-up setting for the third stage sensitive earth fault element. 
ISEF>3 Delay 3A 4E 0.5 0s to 200s step 0.01s 
Setting for the operating time delay for third stage sensitive earth fault element. 
ISEF>4 Status 3A 50 Disabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
Setting to enable or disable the fourth stage definite time sensitive earth fault element. 

ISEF>4 Direction 3A 51 Non-Directional 0 = Non-Directional, 1 = Directional Fwd, 2 = 
Directional Rev 

This setting determines the direction of measurement for the fourth stage element. 
ISEF>4 Current 3A 54 0.6 0.005*InSef to 0.8*InSef step 0.001*InSef 
Pick-up setting for the fourth stage sensitive earth fault element. 
ISEF>4 Delay 3A 55 0.25 0s to 200s step 0.01s 
Setting for the operating time delay for fourth stage sensitive earth fault element. 

 
 
 
 
ISEF> Blocking 

 
 
 
 
3A 

 
 
 
 
57 

 
 
 
 
0x00F 

Bit 0 = VTS Blks ISEF>1, Bit 1 = VTS Blks ISEF>2, 
Bit 2 = VTS Blks ISEF>3, Bit 3 = VTS Blks ISEF>4, 
Bit 4 = A/R Blks ISEF>3, Bit 5 = A/R Blks ISEF>4, Bit 
6 = Not Used, 
Bit 7 = Not Used 

Logic Settings that determine whether blocking signals from VT supervision affect certain earth fault overcurrent stages. 
VTS Block - only affects sensitive earth fault protection. With the relevant bit set to 1, operation of the Voltage Transformer Supervision (VTS), 
will block the stage. When set to 0, the stage will revert to Non-directional upon operation of the VTS. 
ISEF DIRECTIONAL 3A 58 0  

This is a sub heading 
ISEF> Char Angle 3A 59 90 -95 to 95 step 1 
Setting for the IED characteristic angle used for the directional decision. 
ISEF> Vpol Input 3A 5A Derived 0 = Measured or 1 = Derived 
Setting determines which will be selected as the input source of polarizing voltage for directional decision,'derived' or 'measured'. 
ISEF> VNpol Set 3A 5B 5 0.5V to 88V step 0.5V 
Setting for the minimum zero sequence voltage polarizing quantity required for directional decision. 
WATTMETRIC SEF 3A 5D 0  

This is a sub heading 
 

MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 
Description 

PN> Setting 3A 5E 9 0*InSef W to 20OnSef W step 0.05InSef W 
Setting for the threshold for the wattmetric component of zero sequence power. The power calculation is as follows: The PN> setting 
corresponds to: 
Vres x Ires x Cos (φ – φc) = 9 x Vo x Io x Cos (φ– φc) 
Where; φ = Angle between the Polarizing Voltage (-Vres) and the Residual Current 
φc = IED Characteristic Angle (RCA) Setting (ISEF> Char Angle) Vres = Residual Voltage 
Ires = Residual Current 
Vo = Zero Sequence Voltage Io = Zero Sequence Current 
RESTRICTED E/F 3A 60 0  
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This is a sub heading 
IREF> Is 3A 65 0.2 0.05*InSef to 1*InSef step 0.01*InSef 
Pick-up setting for the High Impedance restricted earth fault element. 

ISEF>1 UsrRstChr 3A 70 DT 0 = DT, 1=Default Curve 1, 2=Default Curve 2, 
3=Default Curve 3, 4=Default Curve 4 

Setting to determine the type of reset/release characteristic of the user defined curves. 

ISEF>2 UsrRstChr 3A 75 DT 0 = DT, 1=Default Curve 1, 2=Default Curve 2, 
3=Default Curve 3, 4=Default Curve 4 

Setting to determine the type of reset/release characteristic of the user defined curves. 
 

Tabela 42: Kolumna GROUP 1 SWF/REF PROT’N 
 
 
 

4.11 Termiczne zabezpieczenie nadprądowe 
 
Kolumna GROUP 1 THERMAL OVERLOAD jest wykorzystywana do nastawiania 
parametrów termicznego zabezpieczenia nadprądowego. Funkcja termicznego 
zabezpieczenia nadprądowego może zostać wybrana z pojedynczą stałą czasową lub 
podwójną stałą czasową, zależnie od rodzaju zabezpieczanego układu.  
 

MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 
Description 

GROUP 1 
THERMAL OVERLOAD 3C 0 0  

This column contains settings for Thermal Overload 
Characteristic 3C 1 Single 0 = Disabled, 1 = Single, 2 = Dual 
Setting for the operating characteristic of the thermal overload element. 
Thermal Trip 3C 2 1 0.08*In to 4*In step 0.01In 
Sets the maximum full load current allowed and the pick-up threshold of the thermal characteristic. 
Thermal Alarm 3C 3 70 50 to 100 step 1 
Setting for the thermal state threshold corresponding to a percentage of the trip threshold at which an alarm will be generated. 
Time Constant 1 3C 4 10 1 to 200 step 1 
Setting for the thermal time constant for a single time constant characteristic or the first time constant for the dual time constant characteristic. 
Time Constant 2 3C 5 5 1 to 200 step 1 
Setting for the second thermal time constant for the dual time constant characteristic. 

 

Tabela 43: Kolumna GROUP 1 THERMAL OVERLOAD 
 
 
 

 
4.12 Blokowanie kołysania mocy 

 
Kolumna GROUP 1 POWER SWING Blk jest wykorzystywana do konfigurowania 
detekcji wykrywania kołysania mocy oraz wyzwalania podczas utraty synchronizmu.  
 

MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 
Description 

GROUP 1 
POWER SWING BLK. 3D 0 0  

This column contains settings for Power Swing Blocking/Out of Step Tripping 
Power Swing 3D 1 Blocking 0 = Blocking or  1 = Indication 
To enable (activate) Indication or Blocking mode. This setting is invisible if disabled in ‘CONFIGURATION’ column. 
If Indication status is selected, the alarm will be issued but tripping by distance protection will be unaffected.  When Blocking status is selected, 
the user is presented with further options as to which zones do/do not require blocking. 
Zone 1 Ph PSB 3D 3 Blocking 0 = Allow Trip, 1 = Blocking, 2 = Delayed Unblock 
Setting that defines the Z1 phase element operation should any swing impedance enter and remains inside the Z1 phase characteristic for 
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more then ‘tZ1 Ph. Delay’. 
If Blocking is selected, the Z1 phase element operation will be disabled for the duration of the swing. 
If Unblocking is chosen, the Z1 phase element block will be removed after drop off timer ‘PSB Unblocking Dly’ has expired, even if the swing is 
still present. This allows system separation when swings fail to stabilize. 
In ‘Allow trip’ mode, the Z1 phase element is unaffected by PSB detection. 
Zone 2 Ph PSB 3D 5 Blocking 0 = Allow Trip, 1 = Blocking, 2 = Delayed Unblock 
Setting that defines the Z2 phase element operation should any swing impedance enter and remains inside the Z2 phase characteristic for 
more then ‘tZ2 Ph. Delay’. 
If Blocking is selected, the Z2 phase element operation will be disabled for the duration of the swing. 
If Unblocking is chosen, the Z2 phase element block will be removed after drop off timer ‘PSB Unblocking Dly’ has expired, even if the swing is 
still present. This allows system separation when swings fail to stabilize. 
In ‘Allow trip’ mode, the Z2 phase element is unaffected by PSB detection. 
Zone 3 Ph PSB 3D 7 Blocking 0 = Allow Trip, 1 = Blocking, 2 = Delayed Unblock 
Setting that defines the Z3 phase element operation should any swing impedance enter and remains inside the Z3 phase characteristic for 
more then ‘tZ3 Ph. Delay’. 
If Blocking is selected, the Z3 phase element operation will be disabled for the duration of the swing. 
If Unblocking is chosen, the Z3 phase element block will be removed after drop off timer ‘PSB Unblocking Dly’ has expired, even if the swing is 
still present. This allows system separation when swings fail to stabilize. 
In ‘Allow trip’ mode, the Z3 phase element is unaffected by PSB detection. 
Zone P Ph PSB 3D 9 Blocking 0 = Allow Trip, 1 = Blocking, 2 = Delayed Unblock 
Setting that defines the ZP phase element operation should any swing impedance enter and remains inside the ZP phase characteristic for 
more then ‘tZP Ph. Delay’. 
If Blocking is selected, the ZP phase element operation will be disabled for the duration of the swing. 
If Unblocking is chosen, the ZP phase element block will be removed after drop off timer ‘PSB Unblocking Dly’ has expired, even if the swing is 
still present. This allows system separation when swings fail to stabilize. 
In ‘Allow trip’ mode, the ZP phase element is unaffected by PSB detection. 
Zone 4 Ph PSB 3D 0B Blocking 0 = Allow Trip, 1 = Blocking, 2 = Delayed Unblock 
Setting that defines the Z4 phase element operation should any swing impedance enter and remains inside the Z4 phase characteristic for 
more then ‘tZ4 Ph. Delay’. 
If Blocking is selected, the Z4 phase element operation will be disabled for the duration of the swing. 
If Unblocking is chosen, the Z4 phase element block will be removed after drop off timer ‘PSB Unblocking Dly’ has expired, even if the swing is 
still present. This allows system separation when swings fail to stabilize. 
In ‘Allow trip’ mode, the Z4 phase element is unaffected by PSB detection. 
Zone 1 Gnd PSB 3D 0D Blocking 0 = Allow Trip, 1 = Blocking, 2 = Delayed Unblock 
Setting that defines the Z1 ground element operation should any swing impedance enter and remains inside the Z1 ground characteristic for 
more then ‘tZ1 Gnd. Delay’. 
If Blocking is selected, the Z1 ground element operation will be disabled for the duration of the swing. 
If Unblocking is chosen, the Z1 ground element block will be removed after drop off timer ‘PSB Unblocking Dly’ has expired, even if the swing 
is still present. This allows system separation when swings fail to stabilize. 
In ‘Allow trip’ mode, the Z1 ground element is unaffected by PSB detection. 

 
MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 

Description 
Zone 2 Gnd PSB 3D 0F Blocking 0 = Allow Trip, 1 = Blocking, 2 = Delayed Unblock 
Setting that defines the Z2 ground element operation should any swing impedance enter and remains inside the Z2 ground characteristic for 
more then ‘tZ2 Gnd. Delay’. 
If Blocking is selected, the Z2 ground element operation will be disabled for the duration of the swing. 
If Unblocking is chosen, the Z2 ground element block will be removed after drop off timer ‘PSB Unblocking Dly’ has expired, even if the 
swing is still present. This allows system separation when swings fail to stabilize. 
In ‘Allow trip’ mode, the Z2 ground element is unaffected by PSB detection. 
Zone 3 Gnd PSB 3D 11 Blocking 0 = Allow Trip, 1 = Blocking, 2 = Delayed Unblock 
Setting that defines the Z3 ground element operation should any swing impedance enter and remains inside the Z3 ground characteristic for 
more then ‘tZ3 Gnd. Delay’. 
If Blocking is selected, the Z3 ground element operation will be disabled for the duration of the swing. 
If Unblocking is chosen, the Z3 ground element block will be removed after drop off timer ‘PSB Unblocking Dly’ has expired, even if the 
swing is still present. This allows system separation when swings fail to stabilize. 
In ‘Allow trip’ mode, the Z3 ground element is unaffected by PSB detection. 
Zone P Gnd PSB 3D 13 Blocking 0 = Allow Trip, 1 = Blocking, 2 = Delayed Unblock 
Setting that defines the ZP ground element operation should any swing impedance enter and remains inside the ZP ground characteristic for 
more then ‘tZP Gnd. Delay’. 
If Blocking is selected, the ZP ground element operation will be disabled for the duration of the swing. 
If Unblocking is chosen, the ZP ground element block will be removed after drop off timer ‘PSB Unblocking Dly’ has expired, even if the 
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swing is still present. This allows system separation when swings fail to stabilize. 
In ‘Allow trip’ mode, the ZP ground element is unaffected by PSB detection. 
Zone 4 Gnd PSB 3D 15 Blocking 0 = Allow Trip, 1 = Blocking, 2 = Delayed Unblock 
Setting that defines the Z4 ground element operation should any swing impedance enter and remains inside the Z4 ground characteristic for 
more then ‘tZ4 Gnd. Delay’. 
If Blocking is selected, the Z4 ground element operation will be disabled for the duration of the swing. 
If Unblocking is chosen, the Z4 ground element block will be removed after drop off timer ‘PSB Unblocking Dly’ has expired, even if the 
swing is still present. This allows system separation when swings fail to stabilize. 
In ‘Allow trip’ mode, the Z4 ground element is unaffected by PSB detection. 
WI Trip PSB 3D 16 Inhibit Trip 0 = Inhibit Trip, 1 = Allow Trip 
Setting that defines the WI Trip operation should any WI condition be detected for more then ‘WI 
Trip Delay’. If Blocking is selected, the WI Trip operation will be disabled for the duration of the 
swing. 
If Unblocking is chosen, the WI Trip element block will be removed after drop off timer ‘PSB Unblocking Dly’ has expired, even if the swing is 
still present. This allows system separation when swings fail to stabilize. 
In ‘Allow trip’ mode, the WI Trip element is unaffected by PSB detection. 
PSB Unblocking 3D 20 Disabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
To enable (activate) or disable (turn off) the PSB Unblocking delay timer. 
This setting is common to all zones and it is visible if any distance zone is set to ‘PSB Unblocking Dly’. For swing durations longer than 
this setting, blocking can be selectively removed. 
PSB Unblock dly 3D 21 2 0.1s to 10s step 0.1s 
Unblock timer setting - on expiry, power swing blocking can optionally be removed. 
PSB Reset Delay 3D 22 0.2 0.05s to 2s step 0.05s 
Setting to maintain the power swing detection for a period after the delta current detection has reset. ΔI will naturally reset momentarily twice in 
each swing cycle, and a short setting ensures continued PSB pick-up, to ride through the gaps. 

OST Mode 3D 23 OST Disabled 0 = OST Disabled, 1 = OST Predictive Trip, 2 = 
OST Trip 

To enable (activate) or disable (turn off) Out of Step protection. This setting (and all related settings below) is invisible if PowerSwing Block is 
disabled in ‘CONFIGURATION’ column. 
If ‘OST Trip’ is selected, IED will operate after Tost time delay if the measured positive sequence impedance has passed the Z6-Z5 region 
slower than 25 ms (@ 50 or 60 Hz) and if the polarity of the resistive component has changed between entering and exiting zone 5. 
If ‘Predictive OST Trip’ is selected, IED will operate after Tost time delay if the positive sequence impedance has passed the Z6-Z5 region 
faster than 25ms but slower than ‘Delta t’ set time. 
If ‘Predictive & OST Trip’ is selected, it will operate if any of two above criteria is satisfied. 
OST Z5 3D 24 30 0.1 to 500 step 0.01 
Setting for Z5 forward reactance reach. 

 
MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 

Description 

OST Z6 3D 25 32 0.1 to 500 step 0.01 
Setting for Z6 forward reactance reach. 
OST Z5' 3D 26 -30 -500 to -0.1 step 0.01 
Setting for Z5 reverse reactance reach. 
OST Z6' 3D 27 -32 -500 to -0.1 step 0.01 
Setting for Z6 reverse reactance reach. 
OST R5 3D 28 20 0.1 to 200 step 0.01 
Setting for Z5 positive resistive reach. 
OST R6 3D 29 22 0.1 to 200 step 0.01 
Setting for Z6 positive resistive reach. 
OST R5' 3D 2A -20 -0.1 to -200 step 0.01 
Setting for Z5 negative resistive reach. 
OST R6' 3D 2B -22 -0.1 to -200 step 0.01 
Setting for Z6 negative resistive reach. 
Blinder Angle 3D 2C 80 20 to 90 step 1 
Setting of blinder angle, common for both Z5 and Z6. 
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delta T 3D 2D 0.04 0.04s to 1s step 0.001s 
Time setting that is compared with the measured time between positive sequence impedance entering Z6 and entering Z5. 
Tost 3D 2E 0 0s to 1s step 0.01s 
Tripping time delay common for any OST setting option. 
Slow Swing 3D 40 Disabled 0 = Disabled, 1 = Enabled 
Setting to enable the slow swing detection 
PSB Z7 3D 41 30 0.1 to 500 step 0.01 
Setting for Z7 forward reactance reach. 
PSB Z8 3D 42 32 0.1 to 500 step 0.01 
Setting for Z8 forward reactance reach. 
PSB Z7' 3D 43 -30 -500 to -0.1 step 0.01 
Setting for Z7 reverse reactance reach. 
PSB Z8' 3D 44 -32 -500 to -0.1 step 0.01 
Setting for Z8 reverse reactance reach. 
PSB R7 3D 45 20 0.1 to 200 step 0.01 
Setting for Z7 positive resistive reach. 
PSB R8 3D 46 22 0.1 to 200 step 0.01 
Setting for Z8 positive resistive reach. 
PSB R7' 3D 47 -20 -0.1 to -200 step 0.01 
Setting for Z7 negative resistive reach. 
PSB R8' 3D 48 -22 -0.1 to -200 step 0.01 
Setting for Z8 negative resistive reach. 
Alpha 3D 49 80 20 to 90 step 1 
Setting of angle Alpha, common for both Z7 and Z8. 
PSB Timer 3D 4A 0.05 0.03s to 1s step 0.001s 
Time setting that is compared with the measured time between positive sequence impedance entering Z8 and entering Z7. 

 

Tabela 44: Kolumna GROUP 1 POWER SWING BLK 
 
 
 

4.13 Zabezpieczenie napięciowe 
 
Kolumna GROUP 1 VOLT PROTECTION jest wykorzystywana do nastawiania parametrów 
dla zabezpieczenia nadnapięciowego, podnapięciowego i skompensowanego zabezpieczenia 
nadnapięciowego. Istnieją dwa stopnie nastawień, które mogą być zmieniane oddzielnie, 
pozwalając na całkowicie niezależne działanie każdego stopnia.  
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MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 
Description 

GROUP 1 
VOLT PROTECTION 42 0 0  

This column contains settings for Voltage protection 
UNDER VOLTAGE 42 1 0  

This is a sub heading 
 
 
V< Measur't Mode 

 
 
42 

 
 
2 

 
 
V<1 & V<2 Ph-Ph 

0 = V<1 & V<2 Ph-Ph, 
1 = V<1 & V<2 Ph-N, 
2 = V<1Ph-Ph V<2Ph-N, 
3 = V<1Ph-N V<2Ph-Ph 

Sets the combination of measured input voltage that will be used for the undervoltage elements. 
Note: If any stage is disabled, the associated text in the setting menu cell setting will remain visible but will not affect the operation of the 
stage that is enabled. 

 
 
V< Operate Mode 

 
 
42 

 
 
3 

 
 
V<1 & V<2 Any Ph 

0 = V<1 & V<2 Any Ph, 
1 = V<1 & V<2 3Phase, 
2 = V<1AnyPh V<2 3Ph, 
3 = V<1 3Ph V<2AnyPh 

Setting that determines whether any phase or all three phases has to satisfy the undervoltage criteria before a decision is made. 
Note: If any stage is disabled, the associated text in the setting menu cell setting will remain visible but will not affect the operation of the 
stage that is enabled. 
V<1 Function 42 4 DT 0 = Disabled, 1 = DT or 2 = IDMT 
Setting for the tripping characteristic of the first stage undervoltage element. 
V<1 Voltage Set 42 5 80 10V to 120V step 1V 
Sets the pick-up setting for first stage undervoltage element. 
V<1 Time Delay 42 6 10 0s to 100s step 0.01s 
Setting for the operating time-delay for the first stage definite time undervoltage element. 
V<1 TMS 42 7 1 0.5 to 100 step 0.5 
Setting for the time multiplier setting to adjust the operating time of the IDMT characteristic. 
V<1 Poledead Inh 42 8 Enabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
If the cell is enabled, the relevant stage will become inhibited by the pole dead logic. This logic produces an output when it detects either an 
open circuit breaker via auxiliary contacts feeding the IED opto inputs or it detects a combination of both undercurrent and undervoltage on 
any one phase.  It allows the undervoltage protection to reset when the circuit breaker opens to cater for line or bus side VT applications. 
V<2 Status 42 9 Disabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
Setting to enable or disable the second stage undervoltage element. 
V<2 Voltage Set 42 0A 60 10V to 120V step 1V 
This setting determines the pick-up setting for second stage undervoltage element. 
V<2 Time Delay 42 0B 5 0s to 100s step 0.01s 
Setting for the operating time-delay for the second stage definite time undervoltage element. 
V<2 Poledead Inh 42 0C Enabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
If the cell is enabled, the relevant stage will become inhibited by the pole dead logic. This logic produces an output when it detects either an 
open circuit breaker via auxiliary contacts feeding the IED opto inputs or it detects a combination of both undercurrent and undervoltage on 
any one phase.  It allows the undervoltage protection to reset when the circuit breaker opens to cater for line or bus side VT applications. 
OVERVOLTAGE 42 0D 0  

This is a sub heading 
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MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 
Description 

 
 
V> Measur't Mode 

 
 
42 

 
 
0E 

 
 
V>1 & V>2 Ph-Ph 

0 = V>1 & V>2 Ph-Ph, 
1 = V>1 & V>2 Ph-N, 
2 = V>1Ph-Ph V>2Ph-N, 
3 = V>1Ph-N V>2Ph-Ph 

Sets the combination of measured input voltage that will be used for the overvoltage elements. 
Note: If any stage is disabled, the associated text in the setting menu cell setting will remain visible but will not affect the operation of the 
stage that is enabled. 

 
 
V> Operate Mode 

 
 
42 

 
 
0F 

 
 
V>1 & V>2 Any Ph 

0 = V>1 & V>2 Any Ph, 
1 = V>1 & V>2 3Phase, 
2 = V>1AnyPh V>2 3Ph, 
3 = V>1 3Ph V>2AnyPh 

Setting that determines whether any phase or all three phases has to satisfy the overvoltage criteria before a decision is made. 
Note: If any stage is disabled, the associated text in the setting menu cell setting will remain visible but will not affect the operation of the 
stage that is enabled. 
V>1 Function 42 10 DT 0 = Disabled, 1 = DT or 2 = IDMT 
Setting for the tripping characteristic of the first stage overvoltage element. 
V>1 Voltage Set 42 11 130 60V to 185V step 1V 
Sets the pick-up setting for first stage overvoltage element. 
V>1 Time Delay 42 12 10 0s to 100s step 0.01s 
Setting for the operating time-delay for the first stage definite time overvoltage element. 
V>1 TMS 42 13 1 0.5 to 100 step 0.5 
Setting for the time multiplier setting to adjust the operating time of the IDMT characteristic. 
V>2 Status 42 14 Disabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
Setting to enable or disable the second stage overvoltage element. 
V>2 Voltage Set 42 15 150 60V to 185V step 1V 
This setting determines the pick-up setting for the second stage overvoltage element. 
V>2 Time Delay 42 16 0.5 0s to 100s step 0.01s 
Setting for the operating time-delay for the second stage definite time overvoltage element. 
COMPENSATED OV 42 20 0  

This is a sub heading 
Cp V>1 Function 42 23 Disabled 0 = Disabled, 1 = DT or 2 = IDMT 
Tripping characteristic setting for the first stage compensated overvoltage element. 
Cp V>1 Volt Set 42 24 75 60V to 110V step 1V 
Sets the pick-up setting for first stage overvoltage element. This is set in terms of the phase to neutral voltage. 
Cp V>1 Tim Delay 42 25 10 0s to 100s step 0.01s 
Setting for the operating time-delay for the first stage definite time compensated overvoltage element. 
Cp V>1 TMS 42 26 1 0.5 to 100 step 0.5 
Setting for the time multiplier setting to adjust the operating time of the IDMT characteristic. 
Cp V>2 Status 42 27 Disabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
Setting to enable or disable the second stage compensated overvoltage element. 
Cp V>2 Volt Set 42 28 85 60V to 110V step 1V 
This setting determines the pick-up setting for the second stage overvoltage element. 
Cp V>2 Tim Delay 42 29 0.5 0s to 100s step 0.01s 
Setting for the operating time-delay for the second stage definite time compensated overvoltage element. 

 

Tabela 45: Kolumna GROUP 1 VOLT PROTECTION 
 
 

 

4.14 Zabezpieczenie częstotliwościowe 
 
Kolumna GROUP 1 FREQ PROTECTION jest wykorzystywana do nastawiania 
parametrów zabezpieczenia częstotliwościowego. Zabezpieczenie zawiera cztery 
stopnie dla obniżonej częstotliwości i dwa dla zwiększonej częstotliwości dla 



6 Nastawy i zapisy MiCOMho P443 
 
 

6-114 P443/PL 
 

ułatwienia ograniczania obciążenia i kolejno jego przywracania. Stopnie ze 
zmniejszoną częstotliwością mogą zostać zablokowane przez warunek martwego 
bieguna (otwarty wyłącznik).  
 

MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 
Description 

GROUP 1 
FREQ PROTECTION 43 0 0  

This column contains settings for Frequency 
UNDER FREQUENCY 43 1 0  

This is a sub heading 
F<1 Status 43 2 Enabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
Setting to enable or disable the first stage underfrequency element. 
F<1 Setting 43 3 49.5 45 to 65 step 0.01 
Setting that determines the pick-up threshold for the first stage underfrequency element. 
F<1 Time Delay 43 4 4 0s to 100s step 0.01s 
Setting that determines the minimum operating time-delay for the first stage underfrequency element. 
F<2 Status 43 5 Disabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
Setting to enable or disable the second stage underfrequency element. 
F<2 Setting 43 6 49 45 to 65 step 0.01 
Setting that determines the pick-up threshold for the second stage underfrequency element. 
F<2 Time Delay 43 7 3 0s to 100s step 0.01s 
Setting that determines the minimum operating time-delay for the second stage underfrequency element. 
F<3 Status 43 8 Disabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
Setting to enable or disable the third stage underfrequency element. 
F<3 Setting 43 9 48.5 45 to 65 step 0.01 
Setting that determines the pick-up threshold for the third stage underfrequency element. 
F<3 Time Delay 43 0A 2 0s to 100s step 0.01s 
Setting that determines the minimum operating time-delay for the third stage underfrequency element. 
F<4 Status 43 0B Disabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
Setting to enable or disable the fourth stage underfrequency element. 
F<4 Setting 43 0C 48 45 to 65 step 0.01 
Setting that determines the pick-up threshold for the fourth stage underfrequency element. 
F<4 Time Delay 43 0D 1 0s to 100s step 0.01s 
Setting that determines the minimum operating time-delay for the fourth stage underfrequency element. 

 
 
 
 
F< Function Link 

 
 
 
 
43 

 
 
 
 
0E 

 
 
 
 
0x0 

Bit 0 = F<1 U/V Block, Bit 1 = F<2 U/V 
Block, Bit 2 = F<3 U/V Block, Bit 3 = F<4 
U/V Block, Bit 4 = Not Used, 
Bit 5 = Not Used, Bit 6 = Not Used, Bit 7 
= Not Used 

Settings that determines whether undervoltage level (setting CB FAIL & P.DEAD/POLEDEAD VOLTAGE/V< ) signal block the underfrequency 
elements. 
OVER FREQUENCY 43 0F 0  

This is a sub heading 
 

MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 
Description 

F>1 Status 43 10 Enabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
Setting to enable or disable the first stage overfrequency element. 
F>1 Setting 43 11 50.5 45 to 65 step 0.01 
Setting that determines the pick-up threshold for the first stage overfrequency element. 
F>1 Time Delay 43 12 2 0s to 100s step 0.01s 
Setting that determines the minimum operating time-delay for the first stage overfrequency element. 
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F>2 Status 43 13 Disabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
Setting to enable or disable the second stage overfrequency element. 
F>2 Setting 43 14 51 45 to 65 step 0.01 
Setting that determines the pick-up threshold for the second stage overfrequency element. 
F>2 Time Delay 43 15 1 0s to 100s step 0.01s 
Setting that determines the minimum operating time-delay for the second stage overfrequency element. 

 

Tabela 46: Kolumna GROUP 1 FREQ PROTECTION 
 
 
 

4.15 Niezależna prędkość zmian zabezpieczenia częstotliwościowego 
 
Kolumna GROUP 1 DF/DT jest wykorzystywana do nastawiania szybkości zmian parametrów 
częstotliwości (df/dt). Urządzenie daje cztery niezależne stopnie. Zależnie od tego czy 
nastawienie szybkości zmian częstotliwości jest ujemne czy dodatnie, urządzenie będzie 
reagować na wzrost lub spadek częstotliwości.  
 

MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 
Description 

GROUP 1 
DF/DT PROTECTION 44 0 0  

This column contains settings for rate of change of Frequency 
df/dt Avg.Cycles 44 1 6 6 to 12 step 6 
This setting is available for calculating the rate of change of frequency measurement over a fixed period of either 6 or 12 cycles. 
df/dt>1 Status 44 4 Enabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
Setting to enable or disable the first stage df/dt element. 
df/dt>1 Setting 44 5 2 0.1 to 10 step 0.1 
Pick-up setting for the first stage df/dt element. 
df/dt>1 Dir'n 44 6 Negative 0 = Negative, 1 = Positive, 2 = Both 
This setting determines whether the element will react to rising or falling frequency conditions respectively, with an incorrect setting being 
indicated if the threshold is set to zero. 
df/dt>1 Time 44 7 0.5 0s to 100s step 0.01s 
Minimum operating time-delay setting for the first stage df/dt element. 
df/dt>2 Status 44 0B Enabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
Setting to enable or disable the second stage df/dt element. 
df/dt>2 Setting 44 0C 2 0.1 to 10 step 0.1 
Pick-up setting for the second stage df/dt element. 
df/dt>2 Dir'n 44 0D Negative 0 = Negative, 1 = Positive, 2 = Both 
This setting determines whether the element will react to rising or falling frequency conditions respectively, with an incorrect setting being 
indicated if the threshold is set to zero. 
df/dt>2 Time 44 0E 1 0s to 100s step 0.01s 
Minimum operating time-delay setting for the second stage df/dt element. 

 
MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 

Description 
df/dt>3 Status 44 12 Enabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
Setting to enable or disable the third stage df/dt element. 
df/dt>3 Setting 44 13 2 0.1 to 10 step 0.1 
Pick-up setting for the third stage df/dt element. 
df/dt>3 Dir'n 44 14 Negative 0 = Negative, 1 = Positive, 2 = Both 
This setting determines whether the element will react to rising or falling frequency conditions respectively, with an incorrect setting being 
indicated if the threshold is set to zero. 
df/dt>3 Time 44 15 2 0s to 100s step 0.01s 
Minimum operating time-delay setting for the third stage df/dt element. 
df/dt>4 Status 44 19 Enabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
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Setting to enable or disable the fourth stage df/dt element. 
df/dt>4 Setting 44 1A 2 0.1 to 10 step 0.1 
Pick-up setting for the fourth stage df/dt element. 
df/dt>4 Dir'n 44 1B Negative 0 = Negative, 1 = Positive, 2 = Both 
This setting determines whether the element will react to rising or falling frequency conditions respectively, with an incorrect setting being 
indicated if the threshold is set to zero. 
df/dt>4 Time 44 1C 3 0s to 100s step 0.01s 
Minimum operating time-delay setting for the fourth stage df/dt element. 

 

Tabela 47: Kolumna GROUP 1 DF/DT 
 
 
 

4.16 Funkcja wykrywania awarii wyłącznika i martwego bieguna 
 
Kolumna GROUP 1 CB FAIL & P. DEAD jest wykorzystywana do nastawiania parametrów dla 
wykrywania awarii wyłącznika i martwego bieguna.  
 

MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 
Description 

GROUP 1 
CB FAIL & P.DEAD 45 0 0  

This column contains settings for Circuit Fail and Under Current 
BREAKER FAIL 45 1 0  

This is a sub heading 
CB Fail 1 Status 45 2 Enabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
Setting to enable or disable the first stage of the circuit breaker function. 
CB Fail 1 Timer 45 3 0.2 0s to 100s step 0.01s 
Setting for the circuit breaker fail timer stage 1, during which breaker opening must be detected. There are timers per phase to cope with 
evolving faults, but the timer setting is common. 
CB Fail 2 Status 45 4 Disabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
Setting to enable or disable the second stage of the circuit breaker function. 
CB Fail 2 Timer 45 5 0.4 0s to 100s step 0.01s 
Setting for the circuit breaker fail timer stage 2, during which breaker opening must be detected. 
Non I Prot Reset 45 6 Prot Reset & I< 0 = I< Only, 1 = CB Open & I<, 2 = Prot 

Reset & I< 
Setting which determines the elements that will reset the circuit breaker fail time for voltage protection function initiated circuit breaker fail 
conditions. 

Ext Prot Reset 45 7 Prot Reset & I< 0 = I< Only, 1 = CB Open & I<, 2 = Prot 
Reset & I<, 3 = Prot Reset or I<, 4 = Rst or 
CBOp & I< 

Setting which determines the elements that will reset the circuit breaker fail time for external protection function initiated circuit breaker fail 
conditions. 

 
MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 

Description 
WI Prot Reset 45 8 Disabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
When Enabled, CB Fail timers will be reset by drop off of a weak infeed trip condition, providing that WI trip logic is activated. 
ExtTrip Only Init 45 9 Disabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
When Enabled, CB Fail timers will only be initiated by External Trip inputs. 
UNDER CURRENT 45 0A 0  

This is a sub heading 
I< Current Set 45 0B 0.05 0.02*In to 3.2*In step 0.01*In 
Setting that determines the circuit breaker fail timer reset current for overcurrent based protection circuit breaker fail initiation.  This setting is 
also used in the pole dead logic to determine the status of the pole (dead or live). 
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ISEF< Current 45 0D 0.02 0.001*InSef to 0.8*InSef step 0.0005*InSef 
Setting that determines the circuit breaker fail timer reset current for Sensitive earth fault (SEF) protection circuit breaker fail initiation. 
POLEDEAD VOLTAGE 45 0E 0  

This is a sub heading 
V< 45 10 38.1 10V to 40V step 0.1V 
Under voltage level detector for pole dead detection 

 

Tabela 48: Kolumna GROUP 1 CB FAIL & P. DEAD 
 
 
 

4.17 Nadzór 
 
Kolumna GROUP 1 SUPERVISION jest wykorzystywana do nastawiania parametrów dla 
funkcji nadzoru. Kolumna nadzoru zawiera nadzór nad przekładnikami napięciowymi (VTS), 
przekładnikami prądowymi (CTS), wykrywania prądu udarowego i specjalnego nadzoru 
blokowania słabego źródła.  
 

MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 
Description 

GROUP 1 
SUPERVISION 46 0 0  

This column contains settings for Voltage and Current Supervision 
 
VTS Mode 

 
46 

 
1 

 
Measured + MCB 

0 = Measured + MCB, 1 = Measured 
Only, 
2 = MCB Only 

Setting that determines the method to be used to declare VT failure. 
VTS Status 46 2 Blocking 0 = Disabled, 1 = Blocking, 2 = Indication 
This setting determines whether the following operations will occur upon detection of VTS. 
• VTS set to provide alarm indication only. 
• Optional blocking of voltage dependent protection elements. 
• Optional conversion of directional overcurrent elements to non-directional protection 
(available when set to blocking mode only). These settings are found in the function links cell of the relevant protection element columns in 
the menu. 
VTS Reset Mode 46 3 Auto 0 = Manual or 1 = Auto 
The VTS block will be latched after a user settable time delay ‘VTS Time Delay’. Once the signal has latched then two methods of resetting 
are available. The first is manually via the front panel interface (or remote communications) and secondly, when in ‘Auto’ mode, provided the 
VTS condition has been removed and the 3 phase voltages have been restored above the phase level detector settings for more than 240 
ms. 
VTS Time Delay 46 4 5 1s to 10s step 0.1s 
Setting that determines the operating time-delay of the element upon detection of a voltage supervision condition. 
VTS I> Inhibit 46 5 10 0.08*In to 32*In step 0.01In 
The setting is used to override a voltage supervision block in the event of a phase fault occurring on the system that could trigger the voltage 
supervision logic. 

 
MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 

Description 
VTS I2> Inhibit 46 6 0.05 0.05*In to 0.5*In step 0.01*In 
The setting is used to override a voltage supervision block in the event of a fault occurring on the system with negative sequence current 
above this setting which could trigger the voltage supervision logic. 
Inrush Detection 46 0E Disabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
This setting is to enable/disable the Inrush Detection used for the Distance protection. 
I>2nd Harmonic 46 0F 20 10 to 100 step 5 
If the level of second harmonic in any phase current or neutral current exceeds the setting, inrush conditions will be recognized by changing 
the status of four DDB signals from low to high in the Programmable Scheme Logic (PSL). The user then has a choice to use them further 
in the PSL in accordance with the application. 
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WEAK INFEED BLK 46 10 0  

This is a sub heading 
WI Inhibit 46 11 Enabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
This setting enables (turns on) or disables (turns off) a special feature to cover scenarios when there is a very weak positive or negative 
sequence source behind the IED, but the zero sequence infeed is large. Special to stub-end transformer feeding, where the stub end has no 
generation, but has solid earthing at a Yd transformer neutral. 
I0/I2 Setting 46 12 3 2 to 3 step 0.2 
If the ratio of zero sequence current to negative sequence current exceeds the setting, all protection elements such as Distance, DEF and 
Delta that could potentially operate during a genuine weak infeed condition will be inhibited. This setting will be visible only if ‘WI Inhibit’ is 
enabled. 
CT SUPERVISION 46 30 0  

This is a sub heading 
CTS Mode 46 31 Disabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
Setting to disable, enable the standard (voltage dependant) CTS element 
CTS Status 46 32 Restrain 0 = Restrain or 1 = Indication 
This setting determines whether the following operations will occur upon detection of CTS. 
• CTS set to provide alarm indication only. 
• CTS set to restrain local protection 
The settings are visible if CTS Mode is not disabled. 
CTS Reset Mode 46 33 Manual 0 = Manual, 1 = Auto 
The CTS block will be latched after a user settable time delay ‘CTS Time Delay’. Once the signal has latched then two methods of resetting 
are available. The first is manually via the front panel interface (or remote communications) and secondly, when in ‘Auto’ mode, provided the 
CTS condition has been removed. The setting is visible if CTS Mode is not disabled. 
CTS Time Delay 46 34 5 0s to 10s step 0.01s 
Setting that determines the operating time-delay of the element upon detection of a current transformer supervision condition.  The setting is 
visible if CTS Mode is not disabled 
CTS VN< Inhibit 46 35 5 0.5V to 22V step 0.5V 
This setting is used to inhibit the current transformer supervision element should the zero sequence voltage exceed this setting.  The setting 
is visible if CTS Mode is not disabled 
CTS IN> Set 46 36 0.1 0.08*In to 4*In step 0.01In 
This setting determines the level of zero sequence current that must be present for a valid current transformer supervision condition. The 
setting is visible if CTS Mode is not disabled 

 

Tabela 49: Kolumna GROUP 1 SUPERVISION 
 
 
 

4.18 Sprawdzanie układu (funkcja sprawdzania synchronizacji) 
 

Kolumna GROUP 1 SYSTEM CHECKS jest wykorzystywana do nastawiania parametrów 
funkcji sprawdzania synchronizmu. Zawiera nastawienia dla monitorowania napięcia, 
sprawdzania układu oraz ręcznego sprawdzania układu przy ręcznym zamykaniu wyłącznika.  
 

MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 
Description 

GROUP 1 
SYSTEM CHECKS 48 0 0  

This column contains settings for System Checks 
VOLTAGE MONITORS 48 14 0  

This is a sub heading 
Live Line 48 85 32 5 to 132 step 0.5 
Line is considered Live with voltage above this setting. 
Dead Line 48 86 13 5 to 132 step 0.5 
Line is considered Dead with voltage below this setting. 
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Live Bus 48 87 32 5 to 132 step 0.5 
Bus is considered Live with voltage above this setting. 
Dead Bus 48 88 13 5 to 132 step 0.5 
Bus is considered Dead with voltage below this setting. 
CS UV 48 8B 54 5 to 120 step 0.5 
Check Synch Undervoltage setting decides that System Check Synchronism logic for CB1 will be blocked if V< is one of the selected options in 
setting CB1 CS Volt.Blk (48 8E), and either line or bus voltage is below this setting. 
System Check Synchronism for CB2 will be blocked if V< is one of the selected options in setting CB2 CS Volt. Blk (48 9C), and either line or 
bus voltage is below this setting. 
CS OV 48 8C 130 60 to 200 step 0.5 
Check Synch Overvoltage setting decides that System Check Synchronism logic for CB1 is blocked if V> is one of the selected options in 
setting CB1 CS Volt.Blk (48 8E), and either line or bus voltage is above this setting. 
System Check Synchronism for CB2 is blocked if V> is one of the selected options in setting CB2 CS Volt. Blk (48 9C), and either line or bus 
voltage is above this setting. 
System Checks 48 8D Disabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
Setting to enable or disable both stages of system checks for reclosing. 
If System Checks is set to Disabled, all other menu settings associated with synchronism checks become invisible, and a DDB (880) signal 
SysChks Inactive is set. 

 
 
 
 
CS Voltage Block 

 
 
 
 
48 

 
 
 
 
8E 

 
 
 
 
V< 

0 = None, 
1 = V<, 
2 = V>, 
3 = Vdiff>, 
4 = V< and V>, 
5 = V< and Vdiff>, 6 = V> and Vdiff>, 
7 = V< V> and Vdiff> 

Setting to determine which, if any, conditions should block synchronism check (undervoltage V<, overvoltage V>, and/or voltage differential Vdiff 
etc) for the line and bus voltages. 
CS1 Status 48 8F Enabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
Setting to enable or disable the stage 1 synchronism check elements for auto-reclosing and manual closing of CB. 
CS1 Angle 48 90 20 0 to 90 step 1 
Maximum permitted phase angle between Line and Bus 1 voltages for first stage synchronism check element to reclose CB. 
CS1 VDiff 48 91 6.5 1 to 120 step 0.5 
Check Synch Voltage differential setting decides that stage 1 System Check Synchronism logic is blocked if Vdiff> is one of the selected 
options in setting CS Voltage Block (48 8E), and voltage magnitude difference between line and bus 1 voltage is above this setting. 
CS1 Slip Ctrl 48 92 Enabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
Setting to enable or disable blocking of synchronism check stage 1 for reclosing CB by excessive frequency difference (slip) between line and 
bus voltages (refer to setting CS1 Slip Freq). 

 
MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 

D

 

CS1 Slip Freq 48 93 0.05 0.005 to 2 step 0.005 
If CS1 Slip Ctrl is enabled, synchronism check stage 1 is blocked for reclosing CB if measured frequency difference between line and bus 
voltages is greater than this setting. 
CS2 Status 48 94 Disabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
Setting to enable or disable the stage 2 synchronism check elements for auto-reclosing and manual closing CB. 
CS2 Angle 48 95 20 0 to 90 step 1 
Maximum permitted phase angle between Line and Bus 1 voltages for second stage synchronism check element to reclose CB 
CS2 VDiff 48 96 6.5 1 to 120 step 0.5 
Check Synch Voltage differential setting decides that stage 2 System Check Synchronism logic is blocked if Vdiff> is one of the selected 
options in setting CS Voltage Block (48 8E), and voltage magnitude difference between line and bus 1 voltage is above this setting. 
CS2 Slip Ctrl 48 97 Enabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
Setting to enable or disable blocking of synchronism check stage 2 for reclosing CB by excessive frequency difference (slip) between line and 
bus voltages (refer to setting CS2 Slip Freq) 
CS2 Slip Freq 48 98 0.05 0.005 to 2 step 0.005 
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If CS2 Slip Ctrl is enabled, synchronism check stage 2 is blocked for reclosing CB if measured frequency difference between line and bus 
voltages is greater than this setting. 
CS2 Adaptive 48 99 Disabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
Setting to enable or disable Adaptive CB closing with System Check Synchronism stage 2 closing for CB: logic uses set CB CI Time to issue 
CB close command at such a time that the predicted phase angle difference when CB main contacts touch is as close as possible to 0 
degrees. If Adaptive closing is disabled, the logic issues CB close command as soon as phase angle comes within set limit at CB CS2 
Angle . 
CB Cl Time 48 9A 0.05 0.01 to 0.5 step 0.001 
This sets CB closing time, from receipt of CB close command until main contacts touch. 
MAN SYS CHECKS 48 B0 0  
This is a sub heading 
CBM SC required 48 B2 Disabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
This setting determines whether a system check (e.g. live bus / dead line etc) is required for any manual (operator-controlled) closure of CB. 
If Enabled, system check is required for closure.  If Disabled, system check is not required. 
CBM SC CS1 48 B3 Disabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
This setting enables CB to close by manual control when the system satisfies all the System Check Synchronism Stage 1 conditions as listed 
under the setting CS1 Status in the SYSTEM CHECKS column. 
CBM SC CS2 48 B4 Disabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
This setting enables CB1 to close by manual control when the system satisfies all the System Check Synchronism Stage 2 conditions as listed 
under the setting CS2 Status in the SYSTEM CHECKS column. 
CBM SC DLLB 48 B5 Disabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
This setting enables CB to close by manual control when the dead line & live bus1 conditions are satisfied as set in the SYSTEM CHECKS 

l  CBM SC LLDB 48 B6 Disabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
This setting enables CB to close by manual control when the live line & dead bus1 conditions are satisfied as set in the SYSTEM CHECKS 
column. 

CBM SC DLDB 48 B7 Disabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
This setting enables CB to close by manual control when the dead line & dead bus1 conditions are satisfied as set in the SYSTEM CHECKS 
column. 

 

Tabela 50: Kolumna GROUP 1 SYSTEM CHECKS 
 
 
 

4.19 Funkcja SPZ 
 

Kolumna GROUP 1 AUTORECLOSE jest wykorzystywana do nastawiania parametrów funkcji 
SPZ. Funkcja ta jest przewidziana zarówno dla wariantów pojedynczego i podwójnego 
wyłączników.  
 

MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 
Description 

GROUP 1 
AUTORECLOSE 49 0 0  

This column contains settings for Autoreclose 
AR Mode 49 51 AR 3P 0 = AR 1P, 1 = AR 1/3P, 2 = AR 3P or 3 

= AR Opto 
This setting determines which auto-reclose modes are permitted for the circuit breaker : single phase (AR 1P) only, both single phase and 
three phase (AR 1/3P), three phase only (AR 3P), or the auto-reclosing mode is controlled by opto input signals (AR Opto) mapped via 
DDB's (1497) AR Mode 1P and (1498) AR Mode 3P. 
AR Shots 49 59 1 1 to 4 step 1 
This setting determines how many reclose attempts (shots) are permitted for any single fault incident before it is treated as persistent and auto-
reclosing is locked out.  For example if AR Shots = 2, a second reclose attempt is initiated if the protection retrips during the reclaim time 
following one reclose attempt, but locks out if the protection retrips during the reclaim time after a second reclose attempt. 
AR Skip Shot 1 49 5A Disabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
If set to “Enable”, allows the first programmed reclose attempt (“shot”) to be omitted if the “Skip Shot 1” input is high when the Increment is 
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triggered at the start of an autoreclose cycle: 
 
Multi Phase AR 

 
49 

 
5C 

 
Allow Autoclose 

0 = Allow Autoclose, 1 = BAR 2 and 3Ph, 
2 = BAR 3 Phase 

This setting determines whether auto-reclosing is permitted or blocked for two phase or three phase faults. 
Discrim Time 49 5D 0.1 0.005s to 5s step 0.005s 
Discrim Time = Discriminating Time.  This is a setting which determines whether a fault on another phase (evolving or developing fault) after 
single phase trip and 
auto-reclose has been initiated by a single phase fault stops the single phase cycle and starts a three phase auto-reclose cycle provided this 
second fault (evolving fault) occurs BEFORE the Discrimination Time elapsed. It forces a lockout if second fault (evolving fault) occurs 
AFTER Discrimination Time has elapsed but before Single Phase Dead Time elapses. 
CB IS Time 49 60 5 0.1s to 200s step 0.1s 
CB IS Time = CB In Service Time. This is a timer setting for which a CB must remain closed (and optionally the line be live) before it is 
considered to be In Service. 
CB IS MemoryTime 49 61 0.5 0.01s to 1s step 0.01s 
CB IS Memory Time is a timer setting which allows a CB In Service state to be remembered for a short period following changeover of the CB 
auxiliary switch contacts to a CB Open state. This may occasionally be necessary for a few types of CB with exceptionally fast acting 
auxiliary switch contacts which allow the auto-reclose scheme logic to detect the CB opening before it detects an associated protection 
operation. 
DT Start by Prot 49 62 Protection Reset 0 = Protection Reset, 1 = Protection Op or 

2 = Disable 
DT Start by Prot = Dead Time Start By Protection action. If DT Start by Prot is set to Disable, a dead time start is not directly affected by 
protection operation or reset, but is enabled by other conditions or events (see settings: 3PDTStart WhenLD and 
DTStart by CB Op). 
If DT Start by Prot is set to Protection Op, the dead time starting is enabled when the auto-reclose initiation signal is received from the 
protection. If DT Start by Prot is set to Protection Reset, the dead time starting is inhibited until the auto-reclose initiation signal from the 
protection resets. 
3PDTStart WhenLD 49 63 Disabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
3PDTStart When LD = three phase auto-reclose dead time starts when the line has gone dead. If Enabled, the line is required to go dead 
before a 3 phase auto-reclose dead time can start. If Disabled, dead time can start when other selected conditions are satisfied, irrespective 
of line volts. 
DTStart by CB Op 49 64 Disabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
If Enabled, a dead time start is permitted only when the CB has tripped. If Disabled, a dead time start is permitted when other selected 
conditions are satisfied, irrespective of the CB position. 
Dead Line Time 49 66 5 1s to 9999s step 1s 
When 3PDTStart When LD is Enabled, and the line does not go dead within the set Dead Line Time period, then the logic will force the auto-
reclose sequence to lockout after expiry of this time. 
SP AR Dead Time 49 67 0.5 0s to 10s step 0.01s 
Dead time setting for single phase auto-reclose. 
3P AR DT Shot 1 49 68 0.3 0.01s to 300s step 0.01s 
Dead time setting for three phase auto-reclose (first shot). 

 
MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 

Description 
3P AR DT Shot 2 49 69 60 1s to 9999s step 1s 
Dead time setting for three phase auto-reclose (2nd shot). 
3P AR DT Shot 3 49 6A 60 1s to 9999s step 1s 
Dead time setting for three phase auto-reclose (3rd shot). 
3P AR DT Shot 4 49 6B 60 1s to 9999s step 1s 
Dead time setting for three phase auto-reclose (4th shot). 
SPAR ReclaimTime 49 6D 60 1s to 600s step 1s 
Reclaim time setting following single phase auto-reclosure. 
3PAR ReclaimTime 49 6E 180 1s to 600s step 1s 
Reclaim time setting following three phase auto-reclosure. 
AR CBHealthyTime 49 6F 5 0.01s to 9999s step 0.01s 
Settable time delay for autoreclosure with this circuit breaker check. If the circuit breaker does not indicate a healthy condition in this time 
period following an auto close command then the IED will lockout and alarm. CB Healthy is required for manual and auto reclosures. 
AR CheckSyncTime 49 70 5 0.01s to 9999s step 0.01s 
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A user settable time delay is included for autoreclosure with System Check Synchronizing. If the System Check Synchronizing criteria are not 
satisfied in this time period following a close command the IED will lockout and alarm. 
Z1 AR 49 72 Initiate AR 0 = Initiate AR or 1 = Block AR 
Setting that determines impact of instantaneous zone 1 on AR operation. Set Initiate AR if the trip should initiate a cycle, and Block AR if an 
instantaneous zone 1 trip should cause lockout. (Only in models with distance option) 
Dist Aided AR 49 74 Initiate AR 0 = Initiate AR or 1 = Block AR 
Setting that determines impact of  the aided distance schemes tripping on AR operation. (Only in models with distance option) 
Z2T AR 49 75 Block AR 0 = No Action, 1 = Initiate AR or 2 = Block AR 
Setting that determines impact of time delayed zone 2 on AR operation. Set Initiate AR if the trip should initiate a cycle, and Block AR if a time 
delayed trip should cause lockout.  Set No action if Zone 2 tripping should exert no specific logic control on the recloser. 
(Only in models with distance option) 
Z3T AR 49 76 Block AR 0 = No Action, 1 = Initiate AR or 2 = Block AR 
Setting that determines impact of  the Zone 3 tripping on AR operation. (Only in models with distance option) 
ZPT AR 49 77 Block AR 0 = No Action, 1 = Initiate AR or 2 = Block AR 
Setting that determines impact of  the Zone P tripping on AR 
operation. (Only in models with distance option) 
Z4T AR 49 78 Block AR 0 = No Action, 1 = Initiate AR or 2 = Block AR 
Setting that determines impact of  the Zone 4 tripping on AR operation. (Only in models with distance option) 
DEF Aided AR 49 79 Block AR 0 = Initiate AR or 1 = Block AR 
Setting that determines impact of aided Directional Earth Fault protection (DEF) on AR operation. (Only in models with distance option) 
Dir. Comp AR 49 7A Block AR 0 = Initiate AR or 1 = Block AR 
Setting that determines impact of aided Directional Comparison protection (DEF) on AR operation. (Only in models with distance option) 
TOR AR 49 7B Block AR 0 = Initiate AR or 1 = Block AR 
Setting that determines impact of Trip On Reclose (TOR) on AR operation. (Only in models with distance option) 
I>1 AR 49 7C No Action 0 = No Action, 1 = Initiate AR or 2 = Block AR 
Setting that determines impact of first stage overcurrent protection on AR operation. Set Initiate AR if the trip should initiate a cycle, and Block 
AR if trip should cause lockout.  Set No action if trip should exert no specific logic control on the recloser. 
(Only in models with distance option) 

 
MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 

Description 
I>2 AR 49 7D No Action 0 = No Action, 1 = Initiate AR or 2 = Block 

AR 
Setting that determines impact of the second stage overcurrent protection on AR operation. 
I>3 AR 49 7E No Action 0 = No Action, 1 = Initiate AR or 2 = Block 

AR 
Setting that determines impact of the third stage overcurrent protection on AR operation. 
I>4 AR 49 7F No Action 0 = No Action, 1 = Initiate AR or 2 = Block 

AR 
Setting that determines impact of the fourth stage overcurrent protection on AR operation. 
IN>1 AR 49 80 No Action 0 = No Action, 1 = Initiate AR or 2 = Block 

AR 
Setting that determines impact of the first stage earth fault overcurrent protection on AR operation. 
IN>2 AR 49 81 No Action 0 = No Action, 1 = Initiate AR or 2 = Block 

AR 
Setting that determines impact of the second stage earth fault overcurrent protection on AR operation. 
IN>3 AR 49 82 No Action 0 = No Action, 1 = Initiate AR or 2 = Block 

AR 
Setting that determines impact of the third stage earth fault overcurrent protection on AR operation. 
IN>4 AR 49 83 No Action 0 = No Action, 1 = Initiate AR or 2 = Block 

AR 
Setting that determines impact of the fourth stage earth fault overcurrent protection on AR operation. 
ISEF>1 AR 49 84 No Action 0 = No Action, 1 = Initiate AR or 2 = Block 

AR 
Setting that determines impact of the first stage sensitive earth fault overcurrent protection on AR operation. 
ISEF>2 AR 49 85 No Action 0 = No Action, 1 = Initiate AR or 2 = Block 

AR 
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Setting that determines impact of the second stage sensitive earth fault overcurrent protection on AR operation. 
ISEF>3 AR 49 86 No Action 0 = No Action, 1 = Initiate AR or 2 = Block 

AR 
Setting that determines impact of the third stage sensitive earth fault overcurrent protection on AR operation. 
ISEF>4 AR 49 87 No Action 0 = No Action, 1 = Initiate AR or 2 = Block 

AR 
Setting that determines impact of the fourth stage sensitive earth fault overcurrent protection on AR operation. 
AR SYS CHECKS 49 A5 0  

This is a sub heading 
CB SC all 49 A6 Disabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
This setting determines whether a system check (e.g. live bus / dead line etc) is required for any auto-reclose of CB. If Enabled, system 
check is required for some or all reclosures. If Disabled, system check is not required for any reclosures. 
CB SC Shot 1 49 A7 Disabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
This setting determines whether a system check (e.g. live bus / dead line etc) is required for the first shot reclosure of CB.  If Enabled, system 
check is required for the first shot reclosure.  If Disabled, system check is not required for the first shot reclosure. 
CB SC ClsNoDly 49 A8 Disabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
If CB SC ClsNoDly is Enabled, CB can reclose as leader as soon as the synchro check conditions are satisfied, without waiting for the dead 
time to elapse. This option is sometimes required for the second line end to reclose onto a line with delayed auto-reclosing (typical cycle: first 
line end recloses after the dead time with 
live bus & dead line, then the second line end recloses immediately with live bus & live line in synchronism). 
CB SC CS1 49 A9 Disabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
This setting enables CB to auto-reclose as leader when the system satisfies all the System Check Synchronism Stage 1 criteria as defined 
under CB CS1 Status settings in the SYSTEM CHECKS column. 
CB SC CS2 49 AA Disabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
This setting enables CB to auto-reclose as leader when the system satisfies all the System Check Synchronism Stage 2 criteria as defined 
under the setting CB CS2 Status in the SYSTEM CHECKS column. 
CB SC DLLB 49 AB Disabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
This setting enables CB to auto-reclose as leader when the dead line & live bus1 conditions are satisfied as set in the SYSTEM CHECKS 
column. 
CB SC LLDB 49 AC Disabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
This setting enables CB to auto-reclose as leader when the live line & dead bus1 conditions are satisfied as set in the SYSTEM CHECKS 
column. 

 
MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 

Description 
CB SC DLDB 49 AD Disabled 0 = Disabled or 1 = Enabled 
This setting enables CB to auto-reclose as leader when the dead line & dead bus1 conditions are satisfied as set in the SYSTEM CHECKS 
column. 

 
 
Tabela 51: Kolumna GROUP 1 AUTORECLOSE 

 
 
 

4.20 Etykiety wejść 
 

Kolumna GROUP 1 INPUT LABELS jest wykorzystywana do oznaczania każdego wejścia 
opto-elektronicznego. Tekst jest ograniczony do 16 znaków i jest dostępny, jeżeli „Etykiety 
wejść” są oznaczane jako „widoczne” w kolumnie CONFIGURATION.  
 

MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 
Description 

GROUP 1 INPUT 
LABELS 4A 0 0  

This column contains settings for Input Labels 
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Opto Input 1 4A 1 Input L1 32 to 163 step 1 
Label for Opto Input 1 
Opto Input 2 4A 2 Input L2 32 to 163 step 1 
Label for Opto Input 2 
Opto Input 3 4A 3 Input L3 32 to 163 step 1 
Label for Opto Input 3 
Opto Input 4 4A 4 Input L4 32 to 163 step 1 
Label for Opto Input 4 
Opto Input 5 4A 5 Input L5 32 to 163 step 1 
Label for Opto Input 5 
Opto Input 6 4A 6 Input L6 32 to 163 step 1 
Label for Opto Input 6 
Opto Input 7 4A 7 Input L7 32 to 163 step 1 
Label for Opto Input 7 
Opto Input 8 4A 8 Input L8 32 to 163 step 1 
Label for Opto Input 8 
Opto Input 9 4A 9 Input L9 32 to 163 step 1 
Label for Opto Input 9 
Opto Input 10 4A 0A Input L10 32 to 163 step 1 
Label for Opto Input 10 
Opto Input 11 4A 0B Input L11 32 to 163 step 1 
Label for Opto Input 11 
Opto Input 12 4A 0C Input L12 32 to 163 step 1 
Label for Opto Input 12 
Opto Input 13 4A 0D Input L13 32 to 163 step 1 
Label for Opto Input 13 
Opto Input 14 4A 0E Input L14 32 to 163 step 1 
Label for Opto Input 14 
Opto Input 15 4A 0F Input L15 32 to 163 step 1 
Label for Opto Input 15 

 
MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 

Description 

Opto Input 16 4A 10 Input L16 32 to 163 step 1 
Label for Opto Input 16 
Opto Input 17 4A 11 Input L17 32 to 163 step 1 
Label for Opto Input 17 
Opto Input 18 4A 12 Input L18 32 to 163 step 1 
Label for Opto Input 18 
Opto Input 19 4A 13 Input L19 32 to 163 step 1 
Label for Opto Input 19 
Opto Input 20 4A 14 Input L20 32 to 163 step 1 
Label for Opto Input 20 
Opto Input 21 4A 15 Input L21 32 to 163 step 1 
Label for Opto Input 21 
Opto Input 22 4A 16 Input L22 32 to 163 step 1 
Label for Opto Input 22 
Opto Input 23 4A 17 Input L23 32 to 163 step 1 
Label for Opto Input 23 
Opto Input 24 4A 18 Input L24 32 to 163 step 1 
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Label for Opto Input 24 
Opto Input 25 4A 19 Input L25 32 to 163 step 1 
Label for Opto Input 25 
Opto Input 26 4A 1A Input L26 32 to 163 step 1 
Label for Opto Input 26 
Opto Input 27 4A 1B Input L27 32 to 163 step 1 
Label for Opto Input 27 
Opto Input 28 4A 1C Input L28 32 to 163 step 1 
Label for Opto Input 28 
Opto Input 29 4A 1D Input L29 32 to 163 step 1 
Label for Opto Input 29 
Opto Input 30 4A 1E Input L30 32 to 163 step 1 
Label for Opto Input 30 
Opto Input 31 4A 1F Input L31 32 to 163 step 1 
Label for Opto Input 31 
Opto Input 32 4A 20 Input L32 32 to 163 step 1 
Label for Opto Input 32 

 

Tabela 52: Kolumna GROUP 1 INPUT LABELS.  
 
 
 

4.21 Etykiety wyjść 
 
Kolumna GROUP 1 OUTPUT LABELS jest wykorzystywana do oznaczania każdego 
wyjścia. Tekst jest ograniczony do 16 znaków i jest dostępny, jeżeli „Etykiety wejść” 
są oznaczane jako „widoczne” w kolumnie CONFIGURATION.  

 
MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 

Description 
GROUP 1 OUTPUT 
LABELS 4B 0 0  

This column contains settings for Output Relay Labels 
Relay 1 4B 1 Output R1 16 character custom name 
Label for output relay 1 
Relay 2 4B 2 Output R2 16 character custom name 
Label for output relay 2 
Relay 3 4B 3 Output R3 16 character custom name 
Label for output relay 3 
Relay 4 4B 4 Output R4 16 character custom name 
Label for output relay 4 
Relay 5 4B 5 Output R5 16 character custom name 
Label for output relay 5 
Relay 6 4B 6 Output R6 16 character custom name 
Label for output relay 6 
Relay 7 4B 7 Output R7 16 character custom name 
Label for output relay 7 
Relay 8 4B 8 Output R8 16 character custom name 
Label for output relay 8 
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Relay 9 4B 9 Output R9 16 character custom name 
Label for output relay 9 
Relay 10 4B 0A Output R10 16 character custom name 
Label for output relay 10 
Relay 11 4B 0B Output R11 16 character custom name 
Label for output relay 11 
Relay 12 4B 0C Output R12 16 character custom name 
Label for output relay 12 
Relay 13 4B 0D Output R13 16 character custom name 
Label for output relay 13 
Relay 14 4B 0E Output R14 16 character custom name 
Label for output relay 14 
Relay 15 4B 0F Output R15 16 character custom name 
Label for output relay 15 
Relay 16 4B 10 Output R16 16 character custom name 
Label for output relay 16 
Relay 17 4B 11 Output R17 16 character custom name 
Label for output relay 17 
Relay 18 4B 12 Output R18 16 character custom name 
Label for output relay 18 
Relay 19 4B 13 Output R19 16 character custom name 
Label for output relay 19 
Relay 20 4B 14 Output R20 16 character custom name 
Label for output relay 20 

 
MENU TEXT Col Row Default Setting Available Setting 

Description 
Relay 21 4B 15 Output R21 16 character custom name 
Label for output relay 21 
Relay 22 4B 16 Output R22 16 character custom name 
Label for output relay 22 
Relay 23 4B 17 Output R23 16 character custom name 
Label for output relay 23 
Relay 24 4B 18 Output R24 16 character custom name 
Label for output relay 24 
Relay 25 4B 19 Output R25 16 character custom name 
Label for output relay 25 
Relay 26 4B 1A Output R26 16 character custom name 
Label for output relay 26 

Relay 27 4B 1B Output R27 16 character custom name 
Label for output relay 27 
Relay 28 4B 1C Output R28 16 character custom name 
Label for output relay 28 
Relay 29 4B 1D Output R29 16 character custom name 
Label for output relay 29 
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Relay 30 4B 1E Output R30 16 character custom name 
Label for output relay 30 
Relay 31 4B 1F Output R31 16 character custom name 
Label for output relay 31 
Relay 32 4B 20 Output R32 16 character custom name 
Label for output relay 32 

 

Tabela 53: Kolumna GROUP 1 OUTPUT LABELS  
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1 STRESZCZENIE ROZDZIAŁU 
 
 

Niniejsza część instrukcji wyjaśnia zasady poszczególnych funkcji IED. Składa się 
z następujących rozdziałów:  
 
1 Streszczenie rozdziału 
 
2 Grupy nastawień 

 
2.1 Wybór grup nastawień 
 

3 Parametry linii  
3.1 Tryb wyzwalania - wybór wyzwalania jednobiegunowego lub trzybiegunowego 
3.2 Kompensacja resztkowa dla doziemień 
3.3 Korzystanie z programu MiCOM S1 Studio w trybie offline 
3.4 Kompensacja wzajemna dla linii równoległych 
 

4 ZABEZPIECZENIE odległościowe 
4.1 Wprowadzenie do zabezpieczenia odległościowego 
4.2 Wybór fazy 
4.2.1 Teoria działania 
4.2.2 Logika przezwyciężania warunków terenowych 
4.3 Polaryzowany detektor prądu zerowego 
4.4 Strefy pomiarowe - teoria działania 
4.4.1 Charakterystyki Mho 
4.4.1.1 Elementy fazy 
4.4.1.2 Elementy uziemienia 
4.4.1.3 Polaryzacja z pamięci i polaryzacja krzyżówa 
4.4.2 Charakterystyka czworoboczna 
4.4.2.1 Elementy fazy 
4.4.2.2 Elementy uziemienia 
4.5 Nastawienia strefowe elementów odległościowych 
4.5.1 Kierunkowość - Delta i konwencjonalna 
4.5.2 Nastawienia strefowe zwarć fazowych 
4.5.3 Nastawienia strefowe doziemień 
4.5.4 Czułość stref odległościowych 
4.6 Zastosowania przekładników napięciowych konwencjonalnych i 

pojemnościowych 
4.6.1 Przekładniki z pasywnym tłumieniem ferro rezonansu 
4.6.2 Przekładniki z aktywnym tłumieniem ferro rezonansu 
4.7 Ograniczanie obciążenia (unikanie obciążenia) 
4.8 Nastawienia elementów odległościowych układu podstawowego 
 

5 Zabezpieczenie odległościowe Delta  
5.1 Zasada porównywania zabezpieczania odległościowego i nastawianie 
5.2 Decyzje zabezpieczeń odległościowych Delta 
 

6 Komunikacja między IED 
6.1 InterMiCOM 
6.1.1 Sygnalizacja zabezpieczeń 
6.1.2 Warianty InterMiCOM 
6.1.3 Własności InterMiCOM 
6.1.4 Definicja rozkazów Tele-zabezpieczenia 
6.2 MODEM InterMiCOM, EIA (RS) 232 InterMiCOM lub Copper InterMiCOM 
6.2.1 Środki komunikacji 
6.2.2 Własności ogólne i implementacja 
6.2.3 Fizyczne łącze EIA(RS)232 
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6.2.4 Połączenie bezpośrednie 
6.2.5 Połączenie modemowe EIA(RS)232 
6.2.6 Połączenie RS422 
6.2.7 Połączenie światłowodem 
6.2.8 Funkcjonalne zadania InterMiCOM 
6.2.9 Statystyka i  diagnostyka InterMiCOM 
6.3 InterMiCOM64 (światłowód) 
6.3.1 Własności ogólne i implementacja 
6.3.2 Konfigurowanie InterMiCOM 
6.3.2.1 Aplikacja nastawiania układu InterMiCOM64 
6.3.2.2 Adres zabezpieczania komunikacji InterMiCOM64 
6.3.2.3 Nastawianie trybu komunikacji InterMiCOM64 
6.3.2.4 Szybkość transmisji InterMiCOM64 
6.3.2.5 Źródło zegarowe dla InterMiCOM64 
6.3.2.6 Wybór kanału InterMiCOM64 IEEE C37.94 
6.3.2.7 Zegar awarii komunikacji InterMiCOM64 
6.3.2.8 Tryb awarii komunikacji InterMiCOM64 
6.3.2.9 Czas przerwy kanału InterMiCOM64 
6.3.2.10 Statystyka opóźnienia propagacji InterMiCOM64 
6.3.2.11 Typ rozkazu InterMiCOM64 
6.3.2.12 Tryb zastępczy InterMiCOM64 
6.3.2.13 Zarządzanie alarmami komunikacji InterMiCOM64 
6.3.2.14 Lista sygnałów InterMiCOM64 
6.3.2.15 Logika alarmów komunikacji InterMiCOM64 
6.3.2.16 Rozszerzony nadzór nad układem InterMiCOM64 z dwoma urządzeniami 

końcowymi 
6.3.2.17 Nadzór nad układem InterMiCOM64 z trzema urządzeniami końcowymi 
6.3.3 Opcje łączy komunikacji InterMiCOM64 
6.3.3.1 Opcje łącza światłowodowego InterMiCOM64 
6.3.3.2 Połączenie InterMiCOM64. poprzez światłowód serii P590 do zespołów 

interfejsów elektrycznych 
6.3.3.3 Podłączenie InterMiCOM64. z przewodami sterowniczymi 
 

7 Układ logiczny (podstawowy i pomocnicze) 
7.1 SOFT (włączanie przy zwarciu) i TOR (wyzwalanie przy ponownym 

załączaniu 
7.1.1 Tryb SOFT (włączanie przy zwarciu) 
7.1.2 Tryb wyzwalania przy ponownym zamykaniu (TOR) 
7.1.3 Polaryzacja podczas zasilania obwodu 
7.2 Układy wspomagane kanałowo 
7.2.1 Zabezpieczenie ze skróconym zasięgiem i lokalnym przyzwoleniem 

(wyłączenia) PUR 
7.2.2 Zabezpieczenie z zasięgiem wydłużonym i zdalnym przyzwoleniem 

(wyłączenia) POR 
7.2.3 Rozbudowa zabezpieczenia z zasięgiem wydłużonym 
7.2.4 Własności układu zabezpieczenia z zasięgiem wydłużonym przy słabym 

zasilaniu 
7.2.5 Logika odblokowania układów z przyzwoleniem - utrata ochrony 
7.2.6  Odległościowy układ BLOCKING 
7.2.7 Układy zabezpieczenia odległościowego zwrotno prądowego 
7.2.8 Układ zabezpieczenia z zasięgiem wydłużonym i odwróceniem kierunku prądu 
7.2.9 Układ BLOCKING 1 i 2 dla zabezpieczenia z odwróconym kierunkiem prądu 
7.2.10 Układ zabezpieczenia dozie mień wspomagany DEF - przyzwalanie z 

wydłużonym zasięgiem 
7.2.11 Układ doziemienia wspomaganego DEF  - blokowanie 
7.2.12 Układ Delta POR - zabezpieczenie z zasięgiem wydłużonym i zdalnym 

przyzwoleniem (wyłączenia) 
7.2.13 Układ blokowania Delta 
7.3 Układy o wydłużonym zasięgu przy stracie obciążenia, strefa 1 
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7.3.1 Układy strefy 1, wydłużony zasięg 
7.3.2 Przyśpieszone wyzwalania przy utracie obciążenie (LoL) 
 

8 Zabezpieczenie nadprądowe od zwarć międzyfazowych 
7.3.2 Charakterystyki. 
8.2 Charakterystyka resetowania 
8.3 Zabezpieczenie nadprądowe kierunkowe 
8.4 Polaryzacja synchroniczna 
 

9 Zabezpieczenie nadprądowe składowej przeciwnej 
9.1 Zabezpieczenie nadprądowe składowej przeciwnej (NPS) 
9.1.1 Kierunkowość funkcji nadprądowe składowej przeciwnej 
 

10 Zerwany przewód 
10.1 Detekcja zerwanego przewodu 
 

11 Doziemnienie 
11.1 Zabezpieczenie ziemnozwarciowe, czułe ziemnozwarciowe (SEF) i 

ograniczone ziemnozwarciowe (REF) 
11.1.1 Krzywa IDG 
11.2 Kierunkowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe 
11.2.1 Polaryzacja napięciem zerowym 
11.2.2 Polaryzacja składową przeciwną (nie SEF) 
 

12 Wspomaganie DEF 
12.1 Funkcja kontroli kierunku - nastawienia DEF i elementów porównujących 

kierunek 
12.1.1 Polaryzacja DEF składową zerową z wirtualną polaryzacją prądem 
12.1.2 Polaryzacja DEF składową przeciwną 
 

13 Ograniczone zabezpieczenie zmiennozwarciowe (REF) 
 
14 Zabezpieczenie z zerowym przepięciem (NVD) 
 
15 Termiczne zabezpieczenie przeciążeniowe 

15.1.1 Charakterystyka z jedną stałą czasową 
15.1.2 Charakterystyka z dwoma stałymi czasowymi (zwykle nie stosowana w P443) 
 

16 Blokowanie kołysania mocy i zabezpieczenie przed wypadnięciem z 
synchronizmu 

16.1 Wykrywanie kołysania mocy, alarm i blokowanie 
16.1.1 Wykrywanie kołysania mocy 
16.1.2 Działanie po wykryciu kołysania mocy 
16.1.3 Wykrywanie zwarć podczas kołysań mocy 
16.1.4 Działanie po wykryciu zwarcia w trakcie kołysania mocy 
16.1.5 Nastawienia funkcji kołysania mocy 
16.2 Detekcja i wyłączenie od funkcji utraty synchronizmu 
16.2.1 Wykrywanie warunków utraty synchronizmu 
16.2.1.1 Charakterystyki 
16.2.1.2 Zasada działania 
 

17 Zabezpieczenia napięciowe 
17.1 Zabezpieczenia podnapięciowe 
17.2 Zabezpieczenie nadnapięciowe 
17.2.1 Funkcja kompensacji zwiększonego napięcia 
 

18 Zabezpieczenia częstotliwościowe 
18.1 Zabezpieczenia częstotliwościowe 
18.2 Niezależna szybkość zmian zabezpieczenia częstotliwościowego [81R] 
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18.2.1 Podstawowa funkcjonalność 
 

19 Funkcja zabezpieczenia od uszkodzenia wyłącznika i wykrywanie 
martwego bieguna 

19.1 Zabezpieczenie od uszkodzenia wyłącznika (CBF) 
19.1.1 Inicjacja funkcji zabezpieczenia od uszkodzenia wyłącznika 
19.1.2 Mechanizm resetowania zegarów funkcji uszkodzenia wyłącznika 
19.2 Logika martwego bieguna 
 

20 Kontrola (przekładników napięciowych, prądowych, wykrywanie prądów 
udarowych i blokowanie zasilania) 

20.1 Kontrola przekładników napięciowych - zadziałanie bezpiecznika 
20.1.1 Utrata jednego lub dwóch napięć fazowych 
20.1.2 Utrata wszystkich trzech napięć fazowych w warunkach obciążenia 
20.1.3 Brak trzech napięć fazowych w czasie załączania linii 
20.1.4 Logika VTS 
20.2 Kontrola przekładnika prądowego 
20.2.1 Standardowe CTS (CTS zależne od napięcia, bez potrzeby komunikacji) 
20.2.2 Blokowanie CTS 
20.3 Detekcja prądu magnesowania transformatora 
20.4 Specjalna logika dla słabego źródła dla końca linii zakończonego 

transformatorem 
 

21 Kontrola systemu 
21.1 Kontrola napięciowa 
21.1.1 Przegląd 
21.1.2 Schematy logiczne kontroli napięcia systemu 
21.1.3 Wybór przekładników napięciowych kontroli napięcia systemu 
21.1.4 Kontrola synchronizacji 
21.1.4.1  Kontrola poślizgu przy pomocy zegara 
21.1.4.2  Check sync. 2 
21.1.4.3 Prognozowane zamykanie wyłącznika 
21.1.4.4 Korygowanie napięcia i kąta fazowego 
 

22 Kontrola wyłącznika. Opis działania 
18.1 Zabezpieczenia częstotliwościowe 
22.1 Wprowadzenie 
22.2. Stan wyłącznika 
22.3 Monitorowanie stanu wyłącznika 
22.3.1 Własności monitorowania stanu wyłącznika 
22.4 Sterowanie wyłącznikiem 
22.4.1 Sterowanie wyłącznikiem przy użyciu klawiszy szybkiego dostępu 

(Bezpośrednich) 
22.4.2 Sterowanie wyłącznikiem przy pomocy klawiszy funkcyjnych 
22.5 SPZ jedno- i trójfazowe 
22.5.1 Opóźnione i szybkie SPZ 
22.5.2 Wejścia logiczne SPZ 
22.5.2.1 Wyłącznik sprawny 
22.5.2.2  Zakaz SPZ 
22.5.2.3  Blokada SPZ 
22.5.2.4 Resetowanie blokady 
22.5.2.5 Niejednoczesność działania biegunów wyłącznika 
22.5.2.6  Wyłączenie zewnętrzne 
22.5.3  Sygnały wewnętrzne 
22.5.3.1 Inicjujące sygnały wyłączające 
22.5.3.2  Stan wyłącznika 
22.5.3.3 Kontrola synchronizmu i systemu 
22.5.4 Wyjścia logiczne SPZ 
22.5.5 Sekwencja działania SPZ 
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22.5.6 SPZ - główne własności 
22.5.6.1 Eksploatacja wyłącznika 
22.5.6.2 Uaktywnienie SPZ 
22.5.6.3 Tryb SPZ 
22.5.6.4 Wymuszenie wyłączenia trójfazowego 
22.5.6.5 Inicjowanie SPZ 
22.5.6.6 Licznik sekwencyjny 
22.5.6.7 Kontrola czasu martwego 
22.5.6.8 SPZ wyłącznika 
22.5.6.9 Czas regeneracji i poprawne SPZ 
22.5.6.10 Zegary sprawdzania stanu wyłącznika i systemu 
22.5.6.11 Licznik prób SPZ wyłącznika 
22.5.6.12 Sprawdzanie systemu dla zamykania wyłącznika 
22.5.6.13 Monitorowanie czasu wyzwalania wyłącznika 
22.5.6.14 Blokada SPZ 
22.5.6.15 Resetowanie blokady wyłącznika 

 
23 Pomiary 

23.1 Lokalizator zwarć 
23.1.1 Podstawy teorii zwarć doziemnych 
23.1.2 Gromadzenie danych w buforze 
23.1.3 Wybór fazy ze zwarciem 
23.1.4 Obliczenia dotyczące lokalizacji zwarcia 
23.1.5  Otrzymywanie wektorów 
23.1.6 Rozwiązywanie równania dla lokalizacji zwarcia 
23.1.7 Wzajemna kompensacja 

 
24 Nastawy komunikacji 

24.1 Tryb tylko do odczytu 
24.1.1 Protokół IEC60870-5-103 w porcie tylnym 1 
24.1.2 Protokół Courier w porcie tylnym 1 lub 2 i Ethernet 
24.1.3 IEC61850 
24.1.4 Wspieranie bazy danych Courier 
24.1.5 Nowe sygnały DDB 

 
25 Synchronizacja zegara czasu rzeczywistego poprzez wejścia optyczne 
 
26 Wejścia sterowania 
 
27 Rysunki sterowania i SPZ wyłącznika 
 
28 Logika sterowania wyłącznikiem i SPZ (definicje sygnałów 

wewnętrznych) 
 
 



7 Działanie MiCOMho P443 
 
 

7-8 P443/PL 
 

 

2 GRUPY NASTAWIEŃ 
 
 

Istnieją cztery grupy nastawień zabezpieczenia, każda grupa zawiera te same komórki 
nastawień. Pozwala to na uzyskiwanie czterech zestawów nastawień oraz konfiguracji PSL. 
Jako grupa aktywna może zostać wybrana tylko jedna grupa. Grupa aktywna to grupa 
aktualnie używana przez wszystkie elementy zabezpieczenia. Grupą domyślną jest GRUPA 1. 
 
 
 

2.1 Wybór grupy nastawień 
 
Grupy nastawień mogą być zmieniane za pomocą wejść optycznych, menu wyboru, menu 
klawiszy szybkiego dostępu lub klawiszy funkcyjnych. Jeżeli w  kolumnie Konfiguracja 
zostanie wybrane Nastawianie grup - wybór przez PSL wszelkie wejścia optyczne lub 
klawisze funkcyjne mogą zostać zaprogramowanie przez PSL, w sposób pokazany w Tabeli 1. 
Jeżeli zostanie wybrana opcja Nastawianie grup - wybór przez Menu, w kolumnie 
Konfiguracja można do wyboru grup nastawień wykorzystać Aktywne nastawy - Grupa 1 (2, 
3, 4).  
Grupa nastawień może być zmieniana przez wykorzystanie menu klawiszy szybkiego 
dostępu, jeżeli zostanie wybrane Nastawianie grup - wybór przez menu.  
W PSL dostępne są dwa sygnały DDB do wyboru grupy nastawień poprzez wejście optyczne 
lub klawisze funkcyjne. W Tabeli 1 pokazano grupę nastawień aktywną jeżeli uaktywnione 
zostały odpowiednie sygnały DDB.  
 

 
 

Tabela 1: Wybór grupy nastawień w PSL.  
 

Uwaga: Każda grupa nastawień ma własny system PSL. Po przypisaniu, PSL może zostać 
wysłane do jakiejkolwiek z 4 grupy nastawień w IED. Przy ładowaniu PSL do IED 
należy wprowadzić grupę nastawień do której PSL będzie wysyłane. Istnieje również 
przypadek w którym PSL może zostać wyodrębnione z IED. 
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3 PARAMETRY LINII 
 
 
0 

3.1 Tryb wyzwalania - wybór wyzwalania jedno lub trójbiegunowego.  
 

Określanie, czy natychmiastowe wyzwalanie jest dopuszczalne jako 1-biegunowe czy zawsze 
3-begunowe. 
 
Elementy zabezpieczenia natychmiastowego to takie elementy, które powodują wyzwalanie 
bez zamierzonego czasu opóźnienia. Na przykład: układ kierunkowego doziemienia (DEF), 
strefa odległościowa 1 i układ zabezpieczenia odległościowego ze wspomaganiem kanałowym 
(opcjonalnie). 
 
Nastawienie 1 i 3-biegunowe pozwala na jednobiegunowe wyzwalanie dla doziemień 
jednofazowych (stosowane w wyzwalaniu 3-biegunowym). Wybór wyzwalania 
3-biegunowego zmienia każde wyzwalanie w 3-biegunowe (stosowane w wyzwalaniu 
3-biegunowym).  
Logika wewnętrzna przekształca każde zwarcie międzyfazowe lub zwarcie powstające 
w czasie martwym SPZ w wyzwalanie trójfazowe. Nie jest nigdy dopuszczalne wyzwalanie 
dwufazowe.  
 
Funkcjonalność pokazano na rysunku 63 (uzupełnienie schematu logicznego).  
 
 
 

3.2 Kompensacja zerowa dla doziemień 
 

Dla doziemienia dowolnej fazy całkowita impedancja ZLP = VA / IA zależy od wielu czynników, 
takich jak podawany prąd i układ doziemienia. W celu przezwyciężenia tych problemów 
elementy mierzące odległość są zwykle kalibrowane dla impedancji zgodnej kolejności faz. 
Impedancja zgodnej kolejności faz ZF1 między przekaźnikiem a zwarciem może zostać 
obliczona z poniższego równania:  
 

 
 
gdzie:  
IN - prąd zerowy (obliczony dla prądów fazowych)  
 

 
 
Równanie 1 
kZN - współczynnik zerowej kompensacji (wartość zespolona):  
 

 
 
Równanie 2.  
gdzie:  
ZL1 jest całkowitą impedancją zgodnej kolejności dla linii (wartość zespolona).  
ZL0 jest całkowitą impedancją zerowej kolejności dla linii (wartość zespolona).  
 
Zespolony zerowy współczynnik kompensacji linii jest określany przez dwa nastawienia: kZN 
Res Comp (wartość bezwzględna) i kZN Res Angle (kąt w stopniach).  
UWAGA: współczynnik kZN Res Angle jest różny dla poprzednich IED LZFP, SHNB i LFZR. 
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Przy importowaniu nastawień ze starszych produktów należy odejmować kąt ZL1.  
 
 
 

3.3 Wzajemna kompensacja dla linii równoległych 
 

Przy pracy linii równoległych wzajemne sprzężenie może zmieniać impedancję widzianą przez 
lokalizator zwarć i stref odległościowych. Oddziaływanie na elementy odległościowe 
doziemień i lokalizator  zwarć dla sprzężeń wzajemnych może zostać wyeliminowane przez 
zastosowanie wzajemnej kompensacji. Wymaga to pomiaru prądu zerowego w linii 
równoległej, jak to pokazano na schemacie połączeń. Skrajnie ważna jest poprawność 
biegunowości podłączenia wejść przekładników prądowych.  
Rozważając dwie linie równoległe przy doziemieniu fazy, takim jak AN w zabezpieczanej linii 
impedancja zgodnej kolejności ZF1 między przekaźnikiem a miejscem zwarcia może zostać 
obliczona z równania 3: 
 

 
 
gdzie:  

IN jest prądem zerowym zabezpieczanej linii (obliczonym z prądów fazowych, patrz 

równanie 1).  

IM jest prądem zerowym linii równoległej (pomierzonym).  

kZN jest współczynnikiem kompensacji zerowej (patrz równanie 3).  

kZm jest współczynnikiem wzajemnej kompensacji (wartość zespolona) 

 

 
 
gdzie:  

ZL1 jest całkowitą impedancją zgodnej kolejności zabezpieczanej linii (wartość 

zespolona).  

Zm0 jest wzajemną impedancją zerowej kolejności między dwoma obwodami 

(wartość zespolona).  

Zespolony współczynnik wzajemnej kompensacji jest określany przez dwa nastawienia: kZm 
Mutual Set (wartość bezwzględna) i kZm Mutual Angle (w stopniach). 
 
Główną wadą standardowej wzajemnej kompensacji jest fakt, że zwarcia w linii równoległej 
mogą powodować niewłaściwe działanie układu sprawdzania poprawności linii. W P443 
wykorzystywana jest dynamiczna kontrola wzajemnej kompensacji. Zapobiega to takiemu 
niewłaściwemu działaniu i zapewnia właściwą wzajemną kompensację dla zwarć w 
zabezpieczanym obwodzie. Dynamiczna kontrola jest uzyskiwana przez eliminowanie 
wzajemnej kompensacji powyżej nastawionego poziomu prądu zerowego linii równoległej IM 
w porównaniu do prądu zerowego linii zabezpieczanej IN. 
 

• Jeżeli stosunek IM/IN jest mniejszy od nastawienia Mutual Cut Off, wzajemna 
kompensacja jest stosowana dla wszystkich stref odległościowych i lokalizatora zwarć.  

• Jeżeli stosunek IM/IN jest większy od nastawienia Mutual Cut Off, wzajemna 
kompensacja nie jest stosowana.  
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4 ZABEZPIECZENIE ODLEGŁOŚCIOWE 
 
 
 

4.1 Wprowadzenie 
 

P443 oferuje pełne zabezpieczenie odległościowe, zawierające: 
 

• Zabezpieczenie odległościowe przed zwarciami fazowymi.  

• Zabezpieczenie odległościowe przed doziemieniami.  

• Wykrywanie, alarm i blokowanie kołysania mocy.  

• Wykrywanie i wyzwalanie przy Bralu synchronizmu.  

• Załączanie przy zwarciu (SOTF) i wyzwalanie przy ponownym załączaniu (TOR).  

• Układy kierunkowe.  

• Układy wspomagane.  

Własności te są opisane poniżej:  
 
Decyzja wyzwalania.  
P443 potrzebuje spełnienia kilku warunków dla spowodowania wyzwalania przez 
zabezpieczenie odległościowe. Są to:  

• Zakłócenie musi zostać zidentyfikowane przez selekcję fazową, upewniając się że 
impedancja pętli zwarciowej spowoduje działanie tylko odpowiedniej dla niej strefy 
odległościowej. Możliwe konfiguracje selekcji fazowej to  AN, BN, CN, AB, BC, CA, 
ABC. Dla zwarć podwójnych z udziałem ziemi realizowany jest algorytm dla selekcji 
AB, BC lub CA, z N (neutralny) ale tylko dla informacji o rodzaju zwarcia.  

• Dla wybranych elementów faza - ziemia prąd fazy i przewodu neutralnego musi 
przekraczać próg minimalnej czułości. Dla wybranych elementów faza - faza prąd pętli 
musi przekraczać próg minimalnej czułości. Spolaryzowany detektor prądu 
neutralnego powinien zadziałać dla dowolnego elementu doziemienia 
odległościowego.  

• Impedancja fazy ze zwarciem musi pojawić się w strefie wyzwalania (pomiaru) 
odpowiadającej selekcji fazowej. Przewidziano pięć niezależnych stref zabezpieczeń. 
Strefy wyzwalania są albo kołowe mho albo poligonalne i wybierane niezależnie dla 
zwarć międzyfazowych i doziemień. Elementy doziemienia odległościowego zawsze 
wykorzystują kompensację zerową i kompensację wzajemną, jeżeli jedna jest 
uaktywniona (patrz punkty 3.2 i 3.3). 

• Dla stref kierunkowych element kierunkowy (patrz punkt 4.5.1) musi być zgodny ze 
strefą wyzwalania. Strefy 1, 2, 4 są kierunkowe podczas gdy strefa P i 3 są 
kierunkowe tylko jeżeli zostanie wprowadzone ustawienie kierunkowe. Na przykład 
strefa 1 jest strefą kierunkową „w przód” i nie może powodować wyzwalania dla zwarć 
„z tyłu”. Tak więc wyzwalanie w strefie 1 jest dopuszczalne tylko jeżeli element 
kierunkowy wystawi decyzję „w przód”. Strefa 4 jest strefą wsteczną, wymaga więc 
decyzji „do tyłu”.  

• Musi upłynąć nastawiony czas opóźnienia dla strefy pomiarowej przy impedancji 
zwarcia mierzonej w obrębie strefy. Zazwyczaj strefa 1 nie ma opóźnienia, mają je 
wszystkie pozostałe strefy. Jeżeli stosowany jest układ ze wspomaganiem 
kanałowym, opóźnienie czasowe tZ2 dla przekroczenia strefy 2 może zostać 
w pewnych warunkach pominięte.  
 

Dla uzyskania szybkiego działania, krótszego od jednego cyklu, wybieranie fazy, strefy 
pomiarowej i kierunkowości działają równolegle a ich wyjścia są podane na bramkę AND. 
Pomaga to uniknąć sekwencyjnego pomiaru, który powoduje opóźnianie działania 
zabezpieczenia.  
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Zabezpieczenie odległościowe od zwarć międzyfazowych.  
P443 posiada 5 stref zabezpieczenia od zwarć międzyfazowych.  
Wszystkie strefy mogą zostać nastawione z charakterystyką poligonalną lub kołową mho.  
Każda strefa może zostać nastawiona niezależnie i na stałe wyłączona lub na stałe 
uaktywniona.  
Elementy zabezpieczenia podlegają selekcji kierunkowej wg poniższych zasad:  

• Strefa 1 i 2 - strefy kierunkowe „do przodu”.  

 

Uwaga: strefa 1 może zostać rozszerzona na strefę 1X jeżeli w strefie 1 wymagane jest 
rozszerzenie. 

 
 

• Strefa 3 i P (programowalne) - podlegają oddzielnej selekcji jako kierunkowe (do 

przodu i do tyłu) lub strefy z odchyleniem.  

• Strefa 4 - strefa kierunkowa „do tyłu”.  

 
Zabezpieczenie odległościowe od doziemień.  
P443 posiada 5 stref zabezpieczeń od doziemień. Wszystkie strefy mogą zostać nastawione 
z charakterystyką poligonalną lub kołową mho. Wybór między charakterystyką mho 
a poligonalną jest niezależny od nastawienia ogólnej charakterystyki dla elementów fazowych. 
Każda strefa może zostać nastawiona niezależnie i na stałe wyłączona lub na stałe 
uaktywniona lub uaktywniona jeżeli nastąpi awaria kanału komunikacji zabezpieczenia. 
Wykres impedancji na rysunku 1 pokazuje uproszczoną charakterystykę mho w oparciu 
o domyślne nastawy odległościowe, bez rozszerzenia dynamicznego, podczas gdy na rysunku 
2 pokazano uproszczone charakterystyki poligonalne.  
 

 
 
 

Rysunek 1: Uproszczone charakterystyki mho.  
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Rysunek 2: Uproszczone charakterystyki poligonalne.  
 
 
 

4.2 Selekcja fazowa 
 

Selekcja fazowa pozwala IED na dokładną identyfikację w której fazie nastąpiło zwarcie i 
pozwala na dokładne zmierzenie strefy dla której nastąpi wyzwalanie.  
Działanie elementów odległościowych jest kontrolowane przez selekcję fazową prądu 
nałożonego. W ciągu dwóch cykli od dokonanej selekcji fazowej dopuszczony jest do pracy 
tylko element powiązany z wybranym typem zwarcia (wskazany przez selekcję fazową). Jeśli 
wybrany element nie zadziała, dopuszczone są do pracy w ciągu następnych pięciu cykli 
wszystkie pozostałe elementy, zanim selekcja fazowa nie powróci do spoczynkowej postaci.  
Działanie uaktywnionego elementu odległościowego, podczas dwóch lub 5 cykli powoduje że 
selekcja fazowa utrzymuje się aż do momentu wyzerowania elementu. Wyjątkiem jest sytuacja 
gdy zmieni się selekcja fazowa podczas działania elementu. W takim przypadku wybrane 
elementy ulegają skasowaniu i w ciągu dwóch cykli wskazywane są nowe.  
 

Uwaga: Podjęta decyzja o wyłączeniu nie podlega już zmianie. Po pierwszym cyklu od 
dokonanego wyboru, selekcja fazowa może jedynie zmienić wybór rozszerzając go na 
następne fazy. 

 
W przypadku zwarć dwóch faz z ziemią, wskazywany jest jedynie element międzyfazowy 
dwóch zakłóconych faz. Dzieje się tak dlatego, że są one zwykle bardziej dokładne w takich 
warunkach niż elementy związane ze zwarciem do ziemi. Wyróżnienie udziału zwarcia do 
ziemi odbywa się przez wykrywanie poziomu prądu ziemnozwarciowego. 

 
 
 

4.2.1 Teoria działania 
 

Selekcji zwartej fazy dokonuje się porównując wartości z trzech nałożonych na siebie 
przebiegów prądów. Zwarcie jednofazowe z ziemią powoduje, że prądy w dwóch zdrowych 
fazach są równe a w trzeciej fazie prąd jest równy zero. Zwarcie międzyfazowe lub zwarcie 
podwójne z ziemią powoduje, że jeden sygnał jest większy od dwóch pozostałych. Zwarcie 
3-faz powoduje, że wszystkie trzy nałożone  prądy mają takie same wartości. Na Rysunku 
nr 3 pokazane są przebiegi w przypadku zwarcia fazy C z ziemią (CN) , na podstawie których 
można dokonać selekcji danego typu zwarcia. 
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Rysunek 3: Przebiegi prądów w fazach w przypadku zwarcia fazy C z ziemią.  
 
Nałożony prąd jest uważany za wystarczająco duży aby podjęta została decyzja w selekcji 
fazowej jeśli jest on większy niż 80% największego prądu nałożonego. 
Próg wyzwalania selekcji fazowej zapewnia poprawne zerowanie się funkcji w przypadku 
zanotowanego zmniejszania się wartości nałożonego prądu.  
Selekcja fazowa może mieć miejsce jedynie w przypadku przekroczenia przez prąd nałożony 
wartości 5 % ( wartość fabryczna) prądu znamionowego (In).  
Podczas normalnego stanu systemu wartość nałożonego prądu wyznacza się na podstawie 
odejmowania wartości 96 próbek prądów fazowych (2 cykle) występujących przed aktualnymi 
próbkami.  
Jeśli zostanie wykryte zwarcie, za pomocą selekcji fazowej, wyznaczana jest wartość prądu 
nałożenia na podstawie próbkowania przechowywanego w pamięci poprzedniego przebiegu 
prądów. Zapewnia to zachowanie pierwotnej selekcji fazowej nawet w przypadku gdy zwarcie 
rozszerzyło się na sąsiednie fazy. Próbkowanie buforu przebiegu przed zwarciem jest 
kontynuowane do momentu zerowania selekcji fazowej w przypadku usunięcia zwarcia lub po 
upływie 5 cyklów jeżeli żaden element zabezpieczeniowy nie zadziałał.  
W przypadku pracy pod obciążeniem z wysokim poziomem częstotliwości podsynchronicznej 
niezbędne jest zwiększenie progu pobudzenia selekcji fazowej ΔI ponad wartość fabryczną (5 
% In), co zabezpiecza przez niepotrzebnymi działaniami. Jest to dokonywane automatycznie 
w IED, który samodzielnie dostosowuje wartość progu pobudzenia do poziomu zakłócenia 
przebiegów zapewniając pewne i bardzo czułe działanie funkcji.  
Dla zapewnianie wygody testowania funkcji odległościowej za pomocą testera, który nie 
zapewnia dynamicznego modelu zwarcia wprowadzono opcję trybu statycznego testu. 
Niniejszą funkcję można wybrać w kolumnie TESTY-MONITORING. Wybranie tej opcji 
dezaktywuje selekcję fazową i wymusza na przekaźniku pracę przy konwencjonalnej metodzie 
(nie delta) badania kierunkowości. 
 
 
 

4.2.2 Logika przezwyciężania warunków terenowych 
 

IED posiada dodatkową logikę w selekcji fazowej, pozwalającą na działanie elementu zwarcia 
do ziemi strefy 1 w warunkach terenowych.  
Zwarcie w warunkach terenowych jest określane jako wielokrotne, jednoczesne zwarcia w 
różnych miejscach sieci, na przykład po obu stronach wyłącznika. W najgorszym przypadku 
zwarcia te występują w różnych fazach, na przykład w fazie A w kierunku „w przód” i fazie B 
w kierunku „w tył”. W takim przypadku logika przezwyciężania warunków terenowych 



MiCOMho P443   7 Działanie 
 

P443/PL  7-15 
 

zapobiega ewentualnemu niewłaściwemu działaniu międzyfazowych elementów 
odległościowych i pozwala na wyzwalanie przez element dotyczący zwarć doziemnych 
w strefie 1 AN.  
Opisywana logika ma zastosowanie wówczas, gdy IED wykonuje wielokrotną selekcję fazową 
(w zwarciu uczestniczy więcej niż jedna faza) a zadziała tylko jeden element związany ze 
zwarciami doziemnymi w strefie 1. Działanie tego elementu tylko odnośnie kąta może 
uaktywnić opisywaną logikę, co zapobiega niewłaściwemu działaniu wynikającemu z 
impedancji.  
Logika ta pozwala również na działanie elementów doziemnych strefy 1 dla jednej z faz, tej 
która została wybrana poprzednio. Na przykład, jeżeli pierwotna selekcja faz to była faza A i B, 
będzie możliwe tylko przezwyciężenie dla strefy 1 i elementów AN lub BN.  
 
 
 

4.3 Spolaryzowany detektor prądu neutralnego 
 

Zgodnie z algorytmem selekcji faz, jeżeli uaktywnione elementy odległościowe nie działają w 
ciągu dwóch cykli następujących po selekcji, zostaną uaktywnione wszystkie elementy dla 
kolejnych pięciu cykli. Dla zwarcia podwójnego fazy do ziemi, poza strefą, w czasie tych pięciu 
cykli jeden z elementów zwarcia fazy do ziemi wykaże znaczące przekroczenie, co może 
spowodować niewłaściwe działanie. Spolaryzowany detektor prądu neutralnego pomaga w 
zapobieganiu powstawania takich sytuacji przez uaktywnienie elementów doziemienia tylko 
jeżeli zostanie wykryty wystarczający prąd neutralny.  
 

 
 

Rysunek 4: Charakterystyka spolaryzowanego detektora prądu neutralnego 
 
Detektor prądu neutralnego wykorzystuje wartość maksymalną z różnic prądu w trzech fazach 
jako wartość polaryzacji. Nachylenie charakterystyki jest stałe i wynosi 10 %.  
Polaryzacja detektora prądu neutralnego posiada wyraźne zalety. Detektor jest wystarczająco 
wrażliwy dla działania w przypadku zwarcia w pojedynczej fazie, bez ryzyka reagowania na 
prąd neutralny w czasie zwarcia międzyfazowego. Prąd taki może powstać w przypadku 
niedopasowanych przekładników prądowych lub ich nasycenia.  
Polaryzacja zapewnia również, że elementy układu doziemienia są zwykle nieaktywne przy 
zwarciach dwóch faz do ziemi przy dużej rezystancji w przewodzie neutralnym. Takie zwarcia 
mogą powstawać w układach uziemienia rezystancyjnego lub układach uziemienia sztywnego 
przy dużej rezystancji łuku. Zakładając, że warunki takie są bardzo podobne do „czystego” 
zwarcia międzyfazowego, w elementach układu doziemienia mogą powstawać duże błędy 
pomiarowe.  
 
 
 

4.4 Strefy pomiarowe - teoria działania 
 

Wszystkie strefy odległościowe w IED są konstruowane z jednym (dla charakterystyki mho) 
lub kilkoma (dla charakterystyki poligonalnej) komparatorami. Komparatory te pracują 
w dziedzinie napięciowej i porównują kąty fazowe dwóch wartości napięć: S1 i S2. 
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Wykorzystanie tych komparatorów kątowych jest znacznie szybsze niż obliczanie impedancji 
obwodu zwarciowego i sprawdzanie czy wartość impedancji mieści się w charakterystyce.  
 
 
 

4.4.1 Charakterystyka mho 
 
 

 

4.4.1.1 Elementy fazowe 
 

Charakterystyki Mho z polaryzacją własną, kierunkowe. 
 

Uwaga: Kierunkowa charakterystyka mho z polaryzacją własną nie jest stosowana w IED 
ponieważ nie jest możliwa praca dla zwarć przy napięciach bliskich zeru. IED zawsze 
wykorzystuje pamięć częściową lub polaryzację krzyżową - patrz 4.4.1.3 Charakterystyki 
z własną polaryzacją są opisane poniżej w celu pokazania koncepcji komparatorów 
kątowych mho oraz dziedzin impedancyjno-napięciowych dla elementów fazowych 
odległościowych. 

 
 

 
 

Rysunek 5: Konstrukcja elementu kierunkowego mho - dziedzina impedancji i napięcia.  
 
Na rysunku 5 stosowane są następujące parametry: 
 

Z impedancja nastawy zasięgu.  

V napięcie zabezpieczania odległościowego (np. V = VA - VB dla zwarcia A - B).  

I prąd zabezpieczenia odległościowego (np. I = IA - IB dla zwarcia A - B). 

V/I zmierzona impedancja dla IED. 

Ponieważ Z jest średnicą okręgu, dla wszystkich punktów wewnątrz okręgu prawdziwy jest 
następujący warunek w dziedzinie impedancji:  

 
Powyższy warunek może zostać przekształcony na dziedzinę napięcia przez przemnożenie 
wszystkich parametrów przez prąd zabezpieczenia odległościowego, patrz rysunek 5. 
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Dwa sygnały podawane do komparatora to:  

 
Działanie następuje jeżeli kąt między tymi sygnałami jest większy od 90 °. 
 

 
 

Offset charakterystyki mho - dziedzina impedancji i napięcia.  
 

 
 

Rysunek 6: Offset charakterystyki mho - dziedzina impedancji i napięcia. 
gdzie:  
 
Z  impedancja nastawy zasięgu „w przód”.  

Z’  impedancja nastawy zasięgu. „w tył”  

 

Dwa sygnały podawane do komparatora to:  
 

S1 = V - I x Z’ 
S2 = V - I x Z 

Działanie następuje jeżeli kąt między tymi sygnałami jest większy od 90 °.  
 

 
 

Charakterystyka z offsetem i polaryzacją własną mho z zasięgiem „w tył” równym 10 % jest 
stosowana dla wszystkich stref (łącznie ze strefami z początkowym nastawieniem 
poligonalnym) podczas kołysania mocy, w celu zagwarantowania maksymalnej stabilności 
zabezpieczenia odległościowego.  
 

  



7 Działanie MiCOMho P443 
 
 

7-18 P443/PL 
 

 
4.4.1.2 Elementy układu doziemienia 

 
Charakterystyka Mho z polaryzacją własną, kierunkowa 
 

Uwaga: Kierunkowa charakterystyka mho z polaryzacją własną nie jest stosowana w IED 
ponieważ nie jest możliwa praca dla zwarć przy napięciach bliskich zeru. IED zawsze 
wykorzystuje pamięć częściową lub polaryzację krzyżową - patrz 4.4.1.3 Charakterystyki z 
własną polaryzacją są opisane poniżej w celu pokazania koncepcji komparatorów 
kątowych mho oraz dziedzin impedancyjno-napięciowych dla elementów fazowych 
odległościowych. 

 
 
Charakterystyki elementów układu doziemienia mogą być przedstawiane na dwóch różnych 
płaszczyznach zespolonych: płaszczyźnie impedancji zgodnej kolejności (płaszczyzna Z1 ) 
i płaszczyźnie impedancji pętli (płaszczyzna ZLP). Nastawienie zasięgu impedancji określa 
zasięg IED w warunkach impedancji zgodnej kolejności, tak że charakterystyka na 
płaszczyźnie Z1 jest statyczna. Charakterystyka na płaszczyźnie ZLP jest ogólnie dynamiczna, 
ponieważ zależy od prądów zwarcia. Jednak płaszczyzna ZLP jest często bardziej dogodna, 
szczególnie stosowany jest układ wymuszenia prądowego, który nie może wykorzystywać 
kompensacji zerowej dla wykreślania impedancji.  
 
Kierunkowe mho.  
 

 
 

Rysunek 7: Konstrukcja elementu kierunkowego mho - dziedzina impedancji 
 
Na rysunku 7 stosowane są następujące parametry: 
 
Z  impedancja nastawy zasięgu.  

V  napięcie zabezpieczania odległościowego (np. V = VA dla zwarcia AN).  

I  prąd zabezpieczenia odległościowego (np. I = IA+-kZN x IN dla zwarcia A - N, patrz punkt 

3.2, lub I = IA+-kZN x IN + kZm x IM jeżeli uaktywniona jest wzajemna kompensacja, patrz punkt 

3.3, 

V/I zmierzona impedancja zgodnej kolejności dla IED. 
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Po przeniesieniu tej charakterystyki do dziedziny napięcia (w taki sam sposób jak to pokazano 
na rysunku 5) można określić dwa sygnały podawane do komparatora:  

 
Działanie następuje, jeżeli kąt między sygnałami jest większy od 90 °:  

 
W celu otrzymania reprezentacji charakterystyki na płaszczyźnie ZLP V oraz I muszą zostać 
zastąpione odpowiednio przez Vph oraz Iph + kZN x IN (gdzie Vph oraz Iph są napięciem i prądem 
w fazie ze zwarciem): 
 

 
 

Dzielenie S1 i S2 przez Iph przekształca charakterystyki w dziedzinę impedancji, patrz rysunek 
7. 
Na rysunku 7 są stosowane następujące parametry:  
Z  impedancja nastawy zasięgu.  
Zreplica - zasięg impedancji repliki.  

 
lub, jeżeli aktywna jest kompensacja wzajemna:  

 
gdzie: 
 
kZN - współczynnik kompensacji zerowej.  
IN - prąd zerowy  
kZm - współczynnik kompensacji wzajemnej.  
IM - prąd zerowy linii równoległej.  
Vph - napięcie fazy ze zwarciem (VA dla zwarcia AN).  
Iph - prąd fazy ze zwarciem (IA dla zwarcia A-N).  
Vph/Iph - pomiar impedancji pętli IED 
 
Jeżeli prąd fazy bez zwarcia jest znacznie mniejszy od prądu fazy ze zwarciem 
a kompensacja wzajemna jest wyłączona: 
 
IN ≅ Iph (prąd fazy ze zwarciem ) a Zreplica ≅ Z x (1 +kZN) 
 
Tak więc reprezentacja na płaszczyźnie ZLP staje się statyczna.  
 
Charakterystyka offsetu mho 
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Rysunek 8: Charakterystyka offsetu mho - dziedzina impedancji 
 
Gdzie: 
 
Z  impedancja nastawy zasięgu „w przód”.  

Z’  impedancja nastawy zasięgu. „w tył”  

Z  impedancja nastawy zasięgu.  

V  napięcie zabezpieczania odległościowego (np. V = VA  dla zwarcia AN).  

I  prąd zabezpieczenia odległościowego (np. I = IA+-kZN x IN dla zwarcia A - N ). 

V/I zmierzona impedancja zgodnej kolejności dla IED. 

Dwa sygnały podawane do komparatora to:  
 

S1 = V - I x Z’ 
S2 = V - I x Z 

 
Działanie następuje jeżeli kąt między tymi sygnałami jest większy od 90 °.  
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Rysunek 9: Charakterystyka offsetu mho - dziedzina napięcia.  
 
gdzie:  
 
Z  impedancja nastawy zasięgu „w przód”.  

 
Z’  impedancja nastawy zasięgu. „w tył”  

 
Jeżeli prąd fazy bez zwarcia jest znacznie mniejszy od prądu fazy ze zwarciem IN ≅ Iph (prąd 
fazy ze zwarciem ) a Zreplica ≅ Z x (1 +kZN), Z’replica ≅ Z’ x (1 +kZN). 
 

 
4.4.1.3 Polaryzacja z pamięci i polaryzacja krzyżowa 
 

Charakterystyka kierunkowa mho z polaryzacją własną wymaga dla wykrycia kąta S1 = V 
wystarczającego napięcia polaryzującego. Tak więc nie jest możliwe działanie dla zwarć przy 
napięciu bliskim zeru, kiedy nie ma napięcia polaryzującego. Dla zapewnienia prawidłowej 
odpowiedzi elementu mho dla zwarć przy napięciu bliskim zeru IED dodaje do głównego 
napięcia polaryzacji pewien procent napięcia z pamięci, jako zamiennik odniesienia fazy.  
Technika ta jest nazywana polaryzacją z pamięci a jej zaletą jest zachowanie i usprawnienie 
własności kierunkowych charakterystyki mho.  
IED nie dopuszcza aby kierunkowa charakterystyka mho była „czystą” polaryzacją własną lub 
„czystą” polaryzacją z pamięci. Napięcie polaryzacyjne zawsze zawiera bezpośrednio 
mierzone napięcie polaryzacji własnej, do którego dodawane jest napięcie określone przez 
pamięć (wartość procentowa).  
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Nastawienie Dist. Polarizing (p) określa proporcję między napięciem polaryzacji własnej V (tj. 
VAB dla zwarcia AB lub VA dla zwarcia AN) a napięciem z polaryzacji z pamięci Vmem (wartość 
ustawiona fabrycznie ). Proporcja ta może zostać ustawiona między 0,2 (20 %) a 5 (500 %).  

 
Jeżeli p = 1, zawartość napięcia własnego wynosi 50 % oraz napięcia z pamięci również 50 
%. Jeżeli = 5, zawartość napięcia własnego wynosi 16,7 % a napięcia z pamięci 83,3 %.  
Algorytm pamięci działa w następujący sposób: 
 

1. Jeżeli linia jest zasilana, nie ma pomiaru napięcia (pamięci) przez dwa cykle. Po tych 
dwóch cyklach napięcie jest uznawane za ważne i IED zaczyna je rejestrować.  

2. Po wykryciu zwarcia (napięcie fazowe spada poniżej 70 % lub zadziała selekcja 
fazowa) IED stosuje wartość zarejestrowaną dwa cykle wcześniej niż dla napięcia 
z pamięci. Tak więc pamięć staje się ważna po 4 cyklach od włączenia zasilania, co 
dla 50 Hz oznacza 80 ms.  

3. Wartość ta jest utrzymywana przez nastawiany okres (nastawienie Mem Volt Dura 
określa ilość cykli między 16 a 32) po wykryciu zwarcia. Zapis w pamięci znika 
znacznie szybciej (w ciągu 3,2 cyklu, czas pozostaje stały) w przypadku wykrycia 
kołysania mocy.  

4. Jeżeli zwarcie zostanie skasowane w ciągu czasu ustalonego przez Mem Volt Dura 
(selekcja fazy lub wyzerowanie - detektor obniżonego napięcia), następuje 
wyzerowanie algorytmu pamięci i po upływie 2 cykli następuje ponownie wpisanie 
wartości napięcia (p. 1).  

5. Jeżeli w pamięci nie ma żadnego napięcia, albo z powodu przekroczenia czasu albo 
zamknięcia wyłącznika jest ono zastępowane przez napięcie polaryzacji krzyżowej. 
 

Napięcie polaryzacji krzyżowej jest generowane przy wykorzystaniu napięcia fazowego lub 
napięć fazowych nie wykorzystanych dla poszczególnych pomiarów odległościowych lub 
kierunkowych. Jeżeli biegun jest „martwy” a pamięć nie jest dostępna, elementy związane 
z pozostałymi fazami są polaryzowane w sposób pokazany w Tabeli 2, pozostałe elementy są 
wyłączone. 
 
W poniższej tabeli pokazano obliczenia Vmem dla każdej pętli w różnych warunkach działania:  
 

 

 
 

Tabela 2: Polaryzacja z pamięci/ krzyżowa 
 
W tabeli α i α2 oznaczają obrót fazy o odpowiednio 120 ° i 240 °, a e-j90 oznacza obrót o -90 °. 
Wartości α i α2 są zamieniane przy odwróconej kolejności (ACB), w celu zapewnienia 
prawidłowych napięć  polaryzacji krzyżowej oraz napięcia i prądu odwrotnej kolejności faz. 
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Jeżeli po stronie linii znajdują się przekładniki napięciowe, a pamięć nie jest wykorzystywana, 
elementy międzyfazowe mają polaryzację własną w warunkach pojedynczego bieguna 
„martwego”.  
IED nie uruchamia elementów odległościowych, jeżeli wielkość sygnału polaryzacji jest 
mniejsza od 1 V, z wyjątkiem strefy 1 po zamknięciu wyłącznika, co jest dozwoloną operacją 
dla charakterystyki mho z offsetem odwrotnym równym 25 %. Zapewnia to działanie przy 
załączaniu zwarcia trójfazowego (SOFT/TOR). Podtrzymywane jest również działanie Z4 przy 
wykorzystywaniu pamięci. Inne strefy mogą mieć swoje opóźnienia czasowe omijane przez 
warunek SOFT/TOR, jak to opisano szczegółowo w przykładach zastosowań.  
Dodatkową korzyścią wynikająca z dodawania pamięci do polaryzacji jest fakt, że 
charakterystyka mho oferuje dynamiczne rozszerzenie w przypadku zwarcia „w przód”, a więc 
obejmuje większą odporność na łuk zwarciowy.  
 
Dynamiczne rozszerzenie mho.  
Sygnały przewidziane dla komparatorów mho w przypadku polaryzacji z pamięci są 
następujące:  

 
gdzie: 
 
V - napięcie polaryzacji własnej. 

Vmem - napięcie polaryzacji z pamięci (krzyżowej).  

 
Warunek wyzwalania w dziedzinie napięcia: 

 
Ten sam warunek w dziedzinie impedancji: 

 
Napięcie z pamięci Vmem jest napięciem przed powstaniem zwarcia a napięcie takie w miejscu 
działania przekaźnika jest równe napięciu źródła (zakładając, że prąd przed powstaniem 
zwarcia był równy zeru). 
Vmem = Vs 
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Rysunek 10: Uproszczone zwarcie „w przód” 
 
Dla warunków zwarcia możemy napisać następujące równanie: 

 
 

 
 

Rysunek 11: Rozszerzenie mho - zwarcie „w przód” 
 
Dla pętli faza do ziemi pokazano na rysunku 11 charakterystykę impedancji dla płaszczyzny 
Z1 
 

 
 

Rysunek 12: Uproszczone zwarcie „w tył” 
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Rysunek 13: Zwijanie mho - zwarcie „w tył” 
 
Na rysunku 13 pokazano dla pętli faza - ziemia charakterystykę impedancji w płaszczyźnie Z1.  
Dla rysunków 11 do 13 rozszerzenie mho i zwijanie mho jest określane w następujący sposób:  
Dla zwarcia „w przód”:  

 
gdzie: ZS jest impedancją źródła za miejscem działania przekaźnika. 
Dla zwarcia „w tył”:  

 
gdzie: ZS + ZL jest impedancją linii i źródła przed miejscem działania przekaźnika.  
 
Stosowanie impedancji źródła i linii jest prostym sposobem przedstawiania rozszerzania 
i zwijania mho na wykresie impedancji. IED nie oblicza : ZS i ZS + ZL lecz zajmuje się 
sygnałami S1 i S2 podawanymi do komparatorów mho. W niektórych przypadkach impedancja 
źródła i linii na rysunkach 11 i 13 są różne od swoich rzeczywistych wartości w różnych 
systemach energetycznych. Jest to powodowane głównie prądem przed powstaniem zwarcia 
oraz kompensacją zerową dla pętli faza do ziemi. W celu uzyskania dokładnej charakterystyki 
impedancji należy obliczyć wartości ZS i ZS + ZL w następujący sposób:  
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Dla zwarcia „w przód”:  

 
Dla zwarcia „w tył”:  

 
 
 

4.4.2 Charakterystyka poligonalna 
 

Elementy kierunkowe poligonalne.  
 
Elementy kierunkowe poligonalne „w przód” („w tył”) składają się z kombinacji charakterystyki 
poligonalnej impedancji z zasięgiem równym 25 % „w tył” („w przód”) i oddzielnego elementu 
kierunkowego (patrz punkt 4,5,1). 
 
Charakterystyka kierunkowa poligonalna 
 

 
 

Rysunek 14: Charakterystyka poligonalna (linia kierunkowa pokazana w sposób 
uproszczony) 
 
Charakterystyka kierunkowa poligonalna jest tworzona z dwóch równoległych linii reaktancji, 
dwóch ograniczeń rezystancji i jest kontrolowana albo konwencjonalnie albo układem delta. 
Dolna linia reaktancji oraz lewe ograniczenie zasięgu są automatycznie ustawiane na 25 % 
zasięgu reaktancji  i odpowiednio prawe ograniczenie. Linia reaktancji jest ustawiona tak aby 
działać dla zwarć poniżej linii, ograniczenia dla zwarć w granicach zasięgu rezystancyjnego 
a linia kierunkowa delta dla zwarć „w przód”. Wartość dla licznika wzrasta, jeżeli spełnione są 
wszystkie te warunki.  
 
Offset charakterystyki poligonalnej 
Charakterystyka ta jest stosowana dla strefy 3 i P, jeżeli offset jest uaktywniony.  
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Rysunek 15: Offset charakterystyk poligonalnej dla strefy 3 i P 
 
Offset charakterystyki poligonalnej jest tworzony z dwóch równoległych linii reaktancji, dwóch 
ograniczeń rezystancji. Górna linia reaktancji jest ustawiane na zwarcia powyżej tej linii. 
Prawe ograniczenie jest ustawiane na zwarcia z lewej strony a ograniczenie lewe na zwarcia 
z prawej strony.  
 

Uwaga: Jeżeli strefa 3 i P są ustawione na offset w zwykłym trybie nastawiania, lewe 
ograniczenie i dolna linia reaktancji są równe odpowiednio nastawieniu procentowemu 
offsetu i rezystancji zwarcia.. W zaawansowanym trybie nastawiania obie linie mogą być 
nastawiane niezależnie. 

 
 

4.4.2.1 Elementy fazowe 
 

Linia reaktancji - linia górna 
 

 
 

Rysunek 16: Linia reaktancji - linia górna charakterystyki poligonalnej  
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Dla wszystkich wektorów V/I poniżej górnej linii reaktancji prawdziwy jest następujący 
warunek: 

 
Ten sam warunek w dziedzinie napięcia:  

 
gdzie ejσ oznacza obrót fazy o nastawiany kąt  σ. 
Przekształcenie z dziedziny impedancji na dziedzinę napięcia jest dokonywane w ten sam 
sposób jak dla charakterystyki mho, patrz rysunek 6. 
 
Ostatecznie dwa sygnały podawane do komparatora są następujące:  
 

 
 

Impedancja poniżej linii reaktancji jest wykrywana jeżeli kąt między sygnałami jest mniejszy od 
0 °.  

 
 
Linia reaktancji - dolna linia charakterystyki poligonalnej 
Nachylenie linii dolnej elementów fazowych jest stałe i wynosi -3 °.  
 

 
 

Rysunek 17: Linia reaktancji - dolna linia charakterystyki poligonalnej 
 
Dla strefy offsetu Z’ istnieje nastawialny zasięg „w tył”. Dla strefy kierunkowej Z’ wynosi 25 % 
zasięgu „w przód” Z.  

 
Sygnały podawane do komparatora:  

 
gdzie e-j3 oznacza obrót fazy o kąt  -3 °. 
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Impedancja powyżej dolnej linii reaktancji jest wykrywana jeżeli kąt między sygnałami jest 
większy od 0°.  

 
 
Prawa linia rezystancyjna 
 

 
 

Rysunek 18: Prawa linia rezystancyjna. 
 
Dla wszystkich wektorów V/I po lewej stronie prawego ograniczenia prawdziwy jest 
następujący warunek: 

 
 
Ten sam warunek w dziedzinie napięcia:  
 

 
 
Przekształcenie z dziedziny impedancji na dziedzinę napięcia jest dokonywane w ten sam 
sposób jak dla charakterystyki mho, patrz rysunek 5. 
 
Ostatecznie dwa sygnały podawane do komparatora są następujące:  

 
 

Impedancja po lewej stronie prawej linii rezystancji jest wykrywana jeżeli kąt między sygnałami 
jest większy od 0 °.  

 
 

Zasięgi rezystancyjne fazowe dla charakterystyki poligonalnej 
Nastawienie Rx Ph. Resistive określa całkowity zasięg rezystancji pętli RLP zabezpieczenia 
odległościowego, patrz poniższy rysunek:  
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Rysunek 19: Zasięg rezystancyjny elementów fazowych 
 
Ponieważ każdy element odległościowy międzyfazowy mierzy połowę pętli, zasięg 
rezystancyjny prawy R charakterystyki pokazanej na rysunku 18 jest równy połowie 
nastawienia.  

 
 
Lewa linia rezystancyjna. 
 

 
 
Rysunek 20: Prawa linia rezystancyjna.  
 
Dla strefy offsetu R’ istnieje nastawialny zasięg rezystancyjny „w tył”. Dla strefy kierunkowej R’ 
wynosi 25 % zasięgu „w przód” R.  
 

 
Sygnały podawane do komparatora:  
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Impedancja po prawej stronie lewej linii rezystancji jest wykrywana jeżeli kąt między sygnałami 
jest mniejszy od 0°.  

 
Podsumowanie fazowych charakterystyk poligonalnych.  
 

 
 

Rysunek 21: Podsumowanie fazowych charakterystyk poligonalnych. 
 
Komparatory: 
Strefa „w przód” lub „Offset”,  

 
Strefa „W tył”. 

 
Parametry:  
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Tabela 3: Nastawy zasięgu strefy.  
 

4.2.2.2 Elementy układu doziemienia 
 

Linia reaktancji - górna linia charakterystyki poligonalnej.  
Pętle układu doziemienia mierzą impedancję zgodnej kolejności faz V/I, gdzie V jest 
napięciem zabezpieczenia odległościowego (tj. V = VA dla zwarcia AN), I jest prądem 
zabezpieczenia odległościowego (tj. I = IA + kZN x IN dla zwarcia A-N bez kompensacji 
wzajemnej). Dla uniknięcia przekroczenia zasięgu (lub zmniejszenia zasięgu) ze względu 
na spadek napięcia na rezystancji łuku górna linia charakterystyki powinna być idealnie  
 

 
 
Zabezpieczenie odległościowe nie może mierzyć prądu zwarcia bezpośrednio, ze względu 
na nieznane warunki zasilania na końcu odległym. Do oceny kąta Ifault stosowana jest jedna 
z poniższych metod: 

1. Ustalone nachylenie, kiedy zakłada się że kąt Ifault jest bliski kątowi Iph (prąd fazy 
lokalnej):  

 
Charakterystyka czworokątna jest polaryzowana prądem fazowym zwarcia Iph. 

2. Nachylenie dynamiczne, kiedy zakłada się, że kąt Ifault jest bliski kątowi I2 (lokalny prąd 
kolejności przeciwnej): 

 
 
Charakterystyka czworokątna jest polaryzowana prądem przeciwnej kolejności faz I2. 
Dla obu metod ważność polaryzacji jest kontrolowana poniższym warunkiem: 

 
 
Jeżeli warunek nie jest spełniony, założenia (1) i (2) prawdopodobnie odbiegają zbyt daleko 
od rzeczywistości i polaryzacja jest uznawana za nieważną. Ponieważ charakterystyka 
czworokątna może znacząco zwiększać lub zmniejszać zasięg przy takich warunkach, IED 
automatycznie przełącza się z charakterystyki czworokątnej na mho, w celu uzyskania lepszej 
stabilności.  
 
USTALONE NACHYLENIE (nastawienie Zx Dynamic Tilt jest wyłączone).  
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Rysunek 22: Linia reaktancji - górna linia charakterystyki poligonalnej 
 
Dla wszystkich wektorów V/I poniżej górnej linii reaktancji prawdziwy jest następujący 
warunek: 

 
Ten sam warunek w dziedzinie napięcia:  

 
Ponieważ dla pętli uziemienia V = Vph a I = Iph + kZN x IN (przy założeniu, że kompensacja 
wzajemna jest wyłączona) sygnały podawane do komparatora są następujące:  
 

 
 

gdzie: Zreplica jest repliką zasięgu „w przód”:  

 
 
Impedancja poniżej górnej linii reaktancji jest wykrywana jeżeli kąt między sygnałami jest 
mniejszy od 0 °.  

 
Jeżeli kompensacja wzajemna jest uaktywniona, to:  

 
 
Poniższy rysunek pokazuje charakterystykę na płaszczyźnie ZLP:  
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Rysunek 23: Linia reaktancji - górna linia charakterystyki poligonalnej.  
 
Należy zwrócić uwagę na następujące ważne punkty:  
 

3. Kąt nachylenia linii górnej jest stały przy nastawie σ (Zx Tilt Top Line).  

4. Kąt nachylenia linii górnej dla Z1 - charakterystyka jest określana w następujący 

sposób: 

 
Jeżeli prądy w fazach bez zwarcia są znacznie mniejsze niż prąd w fazie ze zwarciem, to IN ≅ 
Iph. Kąt nachylenia w takim przypadku jest stały i ma wartość:  

 
Jeżeli uaktywniona jest wzajemna kompensacja, kąt nachylenia wynosi: 

 
 

5. Zreplica zależy od stosunku IN/ Iph. Jeżeli IN ≅ Iph to:  
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Rysunek 24: Charakterystyki ogólne na płaszczyźnie ZLP.  
 
Komparatory: 
Strefa „w przód” lub „Offset”.  
 

 
 

Strefa „W tył”:  
 

 
 

Obliczenia impedancji repliki:  

 
Jeżeli włączona zostanie kompensacja wzajemna:  
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Tabela 4: Nastawienia zasięgu strefy 
 

 
 

Rysunek 25: Charakterystyki ogólne w płaszczyźnie Z1 

 
 
Jeżeli uaktywniona jest kompensacja wzajemna:  

 
 
Jeżeli prądy w fazach bez zwarcia są znacznie mniejsze niż prąd w fazie ze zwarciem a 
kompensacja wzajemna jest wyłączona, to IN ≅ Iph.(prąd fazy ze zwarciem) a charakterystyka 
na płaszczyźnie Z1  jest uproszczona.  
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Rysunek 26: Uproszczona charakterystyka na płaszczyźnie Z1.  

 
gdzie α:  

 
Przykład:  

Równanie 10 
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W typowych przypadkach współczynnik z równania (10) jest bliski jedności, wobec tego może 
zostać wykorzystane uproszczone równanie:  

 

 
 
NACHYLENIE DYNAMICZNE (uaktywnione jest nastawienie Zx Dynamic Tilt).  
 
Jeżeli użytkownik wybierze dynamiczne nachylenie, górna linia charakterystyki poligonalnej 
zabezpieczenia odległościowego na płaszczyźnie Z1 jest nachylona pod kątem różnicy między 
prądem przeciwnej kolejności faz a prądem zabezpieczenia odległościowego plus kąt 
nastawiany przez użytkownika (domyślny kąt jest równy -3 °).  
 

 
Początkowy kąt nachylenia równy -3 ° jest wprowadzany w celu zmniejszenia możliwości 
zwiększenia zasięgu powodowanego przez niewielkie różnice między impedancjami 
przeciwnej kolejności faz a ogólnymi tolerancjami dla kąta CT/VT (dla przekładnika prądowego 
i napięciowego).  
Prąd przeciwnej kolejności faz jest wykorzystywany jako odniesienie dla doziemień, ponieważ 
daje on lepsze oszacowanie prądu zwarcia niż prąd fazy w której występuje zwarcie lub prąd 
zerowej kolejności (stosowany w poprzednich modelach). Tak więc reaktancja linii jest zgodna 
z impedancją zwarcia i jest nachylona w górę lub w dół, w stosunku do wstępnie 
nastawionego kąta nachylenia, dla uniknięcia zwiększenia lub zmniejszenia zasięgu.  
Istnieją również dodatkowe ograniczenia, mające na celu ograniczenie nachylenia linii górnej 
lub dolnej: 

• Linia reaktancji strefy 1 może być nachylana w dół tylko dynamicznie, dla 
zapewnienia, że w strefie 1 nie nastąpi zwiększenie zasięgu. Utrzymuje to 
stopniowanie/ wybiórczość dla kolejnego zabezpieczenia.  

• Linie górne reaktancji w strefach 1X, 2, 3, P, 4 mogą podlegać tylko dynamicznemu 
nachyleniu dla zapewnienia, że w tych strefach nie wystąpi ograniczenie zasięgu. Jest 
to szczególnie ważne dla strefy 2 lub innych stref stosowanych tylko do kluczowania 
układów odległościowych wspomaganych kanałowo.  

 
Jeżeli jakikolwiek biegun wyłącznika jest otwarty, stosowana jest logika wewnętrznego 
bieguna „martwego”. Automatycznie zostanie wyłączone nachylenie a IED wykorzysta 
algorytm stałego nachylenia.  
IED wykorzystuje dla dynamicznego nachylenia następujący algorytm: 

6. Jeżeli kat między I2 a Iph  jest większy od 45 °, charakterystyka poligonalna jest 
wyłączana i stosowana jest charakterystyka mho.  

7. Prądy polaryzujące wyprzedające i opóźnione są wykrywane na podstawie związków 
między I2 a Iph : 
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Rysunek 27: Związki między I2 a Iph dla prądów polaryzujących wyprzedzających i 
opóźnionych 

 
8. Komparatory wykorzystywane dla linii górnej i dolnej strefy 1 są następujące:  

 

 
 

Jeżeli prąd indukcyjny LLAG jest równy prądowi odwróconej kolejności faz I2 , linia dolna 
i górna są dynamicznie nachylane w dół.  
Jeżeli prąd indukcyjny LLAG jest równy prądowi zwarcia fazowego Iph , charakterystyka jest 
taka sama jak dla nachylenia ustalonego.  
 

9. Komparatory stosowane dla stref 1X, 2, 3, P, 4. linii górnej i dolnej to:  
 
Strefa „w przód” lub „Offset”:  
 

 
 

Strefa „w tył”:  
 

 
 
Możliwe przypadki: 
 
Jeżeli prąd ILEAD  jest równy prądowi odwrotnej kolejności faz I2 linie górne są dynamicznie 
nachylane w górę.  
 
Jeżeli prąd ILEAD  jest równy prądowi zwarcia fazowego Iph linie górne są takie same jak dla 
nachylenia ustalonego.  
 
Jeżeli prąd ILAG jest równy prądowi odwrotnej kolejności faz I2 linie dolne są dynamicznie 
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nachylane w dół. 
 
Jeżeli prąd ILAG jest równy prądowi odwrotnej kolejności faz Iph linie dolne  są takie same jak 
dla nachylenia ustalonego.  
 

10. Linia lewa i prawa ograniczenia rezystancyjnego są takie same jak dla nachylenia 
ustalonego.  

 
Jeżeli jest wykorzystywane przez prąd odwrotnej kolejności faz  nachylenie dynamiczne dla 
linii górnej i dolnej, charakterystyka na płaszczyźnie ZLP jest następująca (przykład dla strefy 
1):  
 

 
 

Rysunek 28: Przykład nachylenia dynamicznego dla strefy 1 
 
Taka sama charakterystyka dla płaszczyzny Z1:  
 

 
 

Rysunek 29: Przykład nachylenia dynamicznego dla strefy 1 
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4.5 Nastawienia elementów odległościowych 
 

Dla większości zastosowań IED należy skonfigurować w trybie zwykłego nastawiania, tak że 
dla wszystkich stref zasięg jest określany na podstawie impedancji zabezpieczanej linii, 
wyskalowanej w procentach zasięgu. Nie ma więc potrzeby ustalania indywidualnych stref 
 i współczynników kompensacji, ponieważ nastawienia te są określane przez automatyczne 
obliczenia. Tak więc, kolumna menu GROUP x DISTANCE ELEMENTS  jest po prostu 
wykazem nastawień automatycznie obliczanych i stosowanych. Wykaz ten jest 
wykorzystywany jako odniesienie przy uruchamianiu i okresowym badaniu. 
 
Wykorzystywanie zaawansowanego trybu nastawiania daje użytkownikowi możliwość 
decydowania o nastawianiu poszczególnych stref i musi zostać zakończone dla wszystkich 
stref i nastawień kompensacji dla każdej strefy. 
 

Uwaga: Strefy odległościowe są strefami kierunkowymi (jeżeli ma to zastosowanie) w systemie 
podejmowania decyzji delta. Kąt charakterystyki dla takiego systemu jest ustalany 
zgodnie z konfiguracją systemu delta, w kolumnie Group x distance setup. Nastawienie 
domyślne to 60°. 

 
4.5.1. Kierunkowość - delta i konwencjonalna 
 

Jeżeli jest to możliwe,. IED wykorzystuje technikę kierunkową delta. Jeżeli w ramach 
algorytmu kierunkowego delta nie może zostać podjęta decyzja, układ zabezpieczenia 
odległościowego przełącza układ na konwencjonalną technikę kierunkową w polaryzacją 
napięcia z pamięci (krzyżową). Głównymi powodami, dla których technika kierunkowa delta 
nie jest w stanie podjąć decyzji są:  
 

• Algorytm kierunkowy delta jest wyłączony lub został wprowadzony COMMISSIONING 
TESTS> Static Test Mode.  

• Upłynął czas działania pamięci lub stracił ważność, ze względu na warunek SOTF.  

• Nie występuje wystarczająca zmiana napięcia i prądu (nie ma pomiaru delta). 

 

Konwencjonalna technika kierunkowa wykorzystuje sygnał polaryzacji z obliczeń 
charakterystyki mho, patrz punkt 4.4.1.3.  

 
Drugi sygnał podawany do komparatora:  

 
Zwarcie „w przód” jest wykrywane, jeżeli prawdziwy jest następujący warunek: 

 
RCA (kąt charakterystyki przekaźnika) konwencjonalnego elementu kierunkowego jest 
ustalony na wartość równą 60 °. 
 

4.5.2 Nastawienia strefy zwarcia fazowego 
 

Każda strefa posiada dodatkowe nastawienia, które nie są dostępne w zwykłym trybie 
nastawiania. Są to:  

• Nastawienie minimalnej czułości dla prądu.  
• Kąt nachylenia linii górnej dowolnego zestawu poligonalnego dla zwarć fazowych.  

 
W nastawieniach fabrycznych linia górna charakterystyki poligonalnej nie jest ustawiona jako 
linia pozioma reaktancji. Dla uwzględnienia tolerancji dla przekładników prądowych, 
napięciowych oraz IEd linia ta jest nachylona w dół o kąt równy 3 °.Takie nachylenie pomaga 
zapobieganiu zwiększania zasięgu dla strefy 1.  
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W zaawansowanym trybie nastawiania, nachylenie linii górnej może być zmieniane. 
Nastawienie czułości prądowej dla każdej strefy jest wykorzystywane dla ustalania 
minimalnego prądu, który musi płynąć w każdej fazie ze zwarciem, przed dojściem do 
wyzwalania. Na przykład, jeżeli dojdzie do zwarcia A-B IED musi sprawdzić czy oba prądy Ia 
oraz Ib są większe niż nastawiona wartość czułości.  
Fabryczne nastawienia to 7,5 % In dla strefy 1 i 2,5 % dla innych stref, co zapewnia że 
działanie elementów odległościowych nie jest ograniczone aż do wartości SIR równej 60.  
 

4.5.3 Nastawienia dla strefy doziemień 
 

Nastawienia dla układu doziemienia (zasięg i kąt) są ustalane zgodnie z impedancją zgodnej 
kolejności faz, a więc generalnie są identyczne z nastawieniami zasięgu dla faz.  
Linia górna charakterystyki poligonalnej nie jest ustawiona jako linia pozioma reaktancji. Dla 
uwzględnienia tolerancji dla przekładników prądowych, napięciowych oraz IEd linia ta jest 
nachylona w dół o kąt równy 3 °.Takie nachylenie pomaga zapobieganiu zwiększania zasięgu 
dla strefy 1. W celu dalszej poprawy osiągów, linia ta zawiera dodatkowe nachylenie 
dynamiczne, które zmienia się stosownie do kąta fazowego między prądem w fazie, w której 
nastąpiło zwarcie a prądem przeciwnej kolejności faz: 
 

• W strefie 1 dopuszczalne jest nachylenie w dół, w celu uniknięcia zwiększenia zasięgu 

przy wstępnie nastawionym zasilaniu.  

• W strefie 2 i 3 dopuszczalne jest nachylenie w górę, dla uniknięcia przekroczenia 

zakresu w dół przy pobieraniu mocy.  

W zaawansowanym trybie nastawiania istnieje możliwość nastawiania nachylenia linii górnej.  
Nastawienie czułości prądu w każdej strefie jest wykorzystywane dla ustawienia minimalnego 
prądu, który musi płynąć w fazie ze zwarciem i w przewodzie neutralnym przed dojściem do 
wyzwalania. Na przykład, jeżeli powstanie zwarcie A-N, IED musi zmierzyć oba prądy Ia oraz 
prąd zerowy powyżej nastawionej czułości.  
Fabryczne nastawienia to 7,5 % dla stref 1 i 2 oraz 5 % dla innych stref, zapewniające, ze 
działanie elementu odległościowego nie jest ograniczane.  
 

4.5.4 Czułość strefy odległościowej 
 

Minimalna czułość dla prądu działa również w trybie prostego nastawiania lecz jej wartość jest 
automatycznie przeliczana w oparciu o dane wprowadzane w polach prostego nastawiania. 
Kryteria używane do obliczenia nastawianej wartości są wymagane dla minimalnej wartości 
prądu płynącego w pętli zwarcia i dla napięcia związanego z zasięgiem strefy. Dla stref 3, P i 4 
minimalny prąd musi być większy od 5 % prądu znamionowego a minimalne napięcie 
w punkcie zasięgu strefy musi wynosić 0,25 V. Prąd spełniający kryteria dla punktu zasięgu 
może zostać wyrażony jako 0,25/ zasięg strefy a czułość może zostać wyrażona jako:  
 
 Czułość (Z3, ZP, Z4) = maksimum (5 % In, (0,25/ zasięg strefy) 
 
Strefy 1 i 2 są nastawiane na mniejszą czułość niż strefa 4. Zapewnia to stabilność IED dla 
każdego schematu przekroczenia lub blokowania. Dla stref 1 i 2 są stosowane te same 
kryteria jak dla stref 3, P i 4. Stosowane jest również kryterium minimalnej czułości, zależnie 
od czułości strefy 4. Czułość musi przekraczać 1,5 x czułość strefy 4 i może zostać wyrażona 
jako: 
 
 Czułość (Z1, Z2) = maksimum (5 % In, (0,25/ zasięg strefy), (1,5 x czułość strefy 4)) 
 
 Czułość (Z1, Z2) = maksimum (5 % In, (0,25/ zasięg strefy), (1,5 x (0,25/ zasięg strefy 4))  
 
Zawsze ma zastosowanie zależność od elementów strefy 4, nawet jeżeli strefa 4 nie jest 
aktywna.  
Wartość domyślna nastawienia zakresu dla strefy 1, 2 i 4 wynosi odpowiednio 80 %, 120 % 
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i 150 %. Dla tych nastawień warunki zależności od strefy mogą zostać zredukowane do: 
 0,25/ zasięg strefy 1 = 0,25/ (0,8 x impedancja linii)  

 0,25/ zasięg strefy 2 = 0,25/ (1,2 x impedancja linii)  

 1,5 x (0,25/ zasięg strefy 4) = 0,25/ impedancja linii  

W takich przypadkach, dla strefy 1 warunkiem dominującym zasięgu strefy jest warunek strefy 
1 a równanie może zostać uproszczone do postaci:  
 
 Czułość (Z1) = maksimum (5 % In, (0,25/ (0,8 x impedancja linii))  
 
Dla linii z impedancją mniejszą od 6,25 Ω dominuje warunek zasięgu strefy 1 a czułość jest 
większa od 5 % In. Powyżej tej linii impedancji czułość wynosi 5 % In. Podobnie dla strefy 2 
warunkiem dominującym zasięgu strefy jest warunek strefy 4 a równanie może zostać 
uproszczone do:  
 
 Czułość (Z2) = maksimum (5 % In, (0,25/ impedancja linii))  
 
Dla linii o impedancji mniejszej niż 5 Ω dominuje warunek zasięgu strefy a czułość jest 
większa od 5 %. Powyżej tej linii impedancji czułość jest równa 5 % In.  
W trybie zaawansowanym powinny być stosowane te same ograniczenia minimalnej czułości, 
w celu zapewnienia dokładności elementu odległościowego.  
 
 
 

4.6 Zastosowania przekładników napięciowych konwencjonalnych 
i pojemnościowych 

 
IED osiąga szybkie czasy wyzwalania dzięki optymalnej strategii obliczeń. Dla zwarć 
przekraczających 80% zasięgu strefy, wartość licznika bardzo szybko narasta osiągając w 
krótkim czasie wartość pozwalającą na wyłączenie. Blisko granicy charakterystyki strefy 
prędkość naliczania ulega zmniejszeniu aby uniknąć chwilowego wydłużenia strefy mieszcząc 
się w zadanym zakresie. Powyższa strategia jest całkowicie wystarczająca jeśli pomiary są 
czerpane ze standardowych przekładników. Dlatego jeśli kondensator dla przekładników 
napięciowych nie jest podłączony (CVT) nastawa “CVT Filters” może być ustawiona na 
Disabled.  
Jeśli kondensator jest sprzężony z przekładnikami napięciowymi, wtedy dla bliskich zwarć 
składowa przejściowa może być bardzo duża w porównaniu do składowych podstawowych 
napięcia zwarcia. W przekaźniku jest nastawa pozwalająca na aktywacją dodatkowej filtracji 
jeśli jest ona wymagana, oraz na wybranie jej typu w zależności od rodzaju zjawisk 
przejściowych . Poniżej są opisane dwie metody filtracji:  
 

• Filtracja z pasywnym tłumieniem ferrorezonansu. 

• Filtracja z aktywnym tłumieniem ferrorezonansu. 

 
4.6.1 Przekładniki (CVT) z pasywnym tłumieniem ferrorezonansu 
 

Pasywne tłumienie jest oparte na metodzie anty-rezonansu, powodujące że stany 
przejściowe, zniekształcenia są bardzo małe. Zdarza się, że ten rodzaj tłumienia jest 
określany jako ‘typ 2’ CVT. W aplikacjach z pasywnym tłumieniem CVT wpływ na dokładność 
charakterystyki impedancji jest ogólnie nieznaczny dla stosunku impedancji źródła do linii 
mniejszym niż 30 (SIR<30). Przy wysokim SIR zalecane jest jednak użycie wolniejszej 
strategii naliczania. Dokonuje się tego w nastawie: “CVT Filters” ustawionej na “Passive”. 
Uaktywnienie filtracji nie powoduje wolniejszej pracy przekaźnika chyba, że stosunek SIR jest 
ustawiony powyżej podanej wartości. Jeśli terminal linii ma SIR poniżej tej nastawy, 
przekaźnik wyłączy w ciągu jednego cyklu. Opóźnienie wyłączenia nastąpi jedynie w 
przypadku przekroczenia wartości oszacowanego stosunku SIR w porównaniu do nastawy, 
w takim przypadku bezzwłoczne wyłączenie będzie opóźnione o ćwiartkę cyklu częstotliwości 
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systemowej. Przekaźnik wylicza SIR jako 
stosunek napięcia znamionowego Vn do wartości wektorów IZ (w woltach):  
SIR = Vn/IŻ 
 
Gdzie: 
 
Vn = Znamionowe napięcie fazowe 
 
I = Prąd zwarcia 
 
Z = Zasięg branej pod uwagę strefy 
 
Dlatego dla wolnego naliczania “I” powinno być małe, ograniczone przez relatywnie słabe 
źródło, oraz “Z” powinno być małe, jak dla krótkiej linii.  
 

4.6.2 Przekładniki (CVT) z aktywnym tłumieniem ferrorezonansu 
 

Aktywne tłumienie oparte jest na strojeniu obwodu L-C w CVT. Tłumienie stanów 
przejściowych nie jest tak efektywne jak przy metodzie pasywnej. Taki rodzaj tłumienia 
nazywany jest ‘typem 1 CVT’. W aplikacjach z aktywnym tłumieniem, aby zachować dużą 
dokładność działania nastawa “CVT Filters” powinna być ustawiona jako ‘Aktywna’. W takim 
przypadku przekaźnik uzależnia wybór strategii naliczania od wartości stosunku SIR(= Vn / 
IZ). Wyłączenia poniżej jednego cyklu są osiągane dla małych wartości SIR, powyżej wartości 
2 do czasu bezzwłocznego wyłączenia dodawany jest czas ćwiartki okresu częstotliwości 
napięcia zasilania.  
 
Stany przejściowe powodują obniżenie napięcia, są one groźne nie mają jednak wpływu na 
algorytm badania kierunkowości IED, ponieważ IED korzysta z pamięci napięciowej. 
 
 
 

4.7 Ograniczanie obciążenia (unikanie obciążenia) 
 

Funkcja ograniczenia obciążenia jest zaimplementowana dla obu typów zwarć: 
międzyfazowych i doziemnych zapobiegając niepotrzebnym wyłączeniom przy dużych 
obciążeniach. Celem jest skonfigurowanie zakresu ograniczenia obszaru obciążenia 
mogącego wystąpić podczas najgorszych stanów pracy, oraz zablokowanie wyzwalania dla 
każdej impedancji wchodzącej w ten obszar. Tylko impedancja zwarcia spoza tego obszaru 
może spowodować wyłączenie. Charakterystyka ograniczenia obciążenia jest pokazana na 
Rysunku 30. 
 

 
 

Rysunek 30: Charakterystyka ograniczania obciążenia.  
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Na rysunku 30: 
 

• Z określa nastawę impedancji Load/B Impedance. Określa w stopniach promień 

okręgu pod-impedancyjnego. 

• Β określa nastawę Load/B Angle. Są to kąty dwóch ograniczających obszar linii, kąty 

są odniesione do osi rezystancji. 

MiCOMho P443 pozwala w każdym momencie na obejście funkcji ograniczenia obciążenia 
jeśli mierzone napięcie spadło poniżej nastawy podnapięciowej V<. W takim przypadku tak 
niska wartość napięcia nie może być wyjaśniona przez zwykłe tolerancje zmian napięcia pod 
obciążeniem. Jest to oczywiście zwarcie dla danej fazy i akceptowalne jest obejście 
ograniczenia obciążenia, pozwalając strefie odległościowej na wyłączenie w całym jej 
obszarze. Korzyścią jest fakt, że udział rezystancji przy zwarciach blisko IED będzie większy. 
 
 
 

4.8 Podstawowe nastawy funkcji odległościowej 
 

Konfiguracja poszczególnych stref na wyłączenie, oraz przyporządkowanie opóźnień 
czasowych odbywa się w kolumnie “GROUP x SCHEME LOGIC” (gdzie “x” jest numerem 
grupy nastaw). Elementy międzyfazowe i ziemnozwarciowe mogą mieć różne wartości 
opóźnień jeśli jest to wymagane. Działanie funkcji odległościowych zgodnie z ich nastawami 
czasowymi jest nazywane „Schematem podstawowym”. Schemat podstawowy działa zawsze 
niezależnie od działania funkcji wspomaganego przyśpieszenia, która może zostać 
uaktywniona. 
 
Nastawienie Basic Scheme Mode określa w jaki sposób są inicjowane zegary stref, kiedy 
następuje w nich wyzwalanie. 
 
W trybie Standardowym zegar jest uruchamiany tylko wówczas, gdy zachodzi uruchomienie 
odpowiedniej strefy odległościowej, patrz rysunek 31. 
 
W trybie Alternatywnym dowolny element odległościowy wprowadza Any Distance Start 
DDB. Uruchamia to wszystkie zegary strefy (zarówno dla fazy jak i układu doziemienia), patrz 
rysunek 32. Zegary są resetowane, jeżeli resetowany jest sygnał Any Distance Start. Jeżeli 
element odległościowy działa a działa również jego zegar strefy, wydawany jest rozkaz 
wyłączenia.  
 
Tryb Alternatywny jest szczególnie przydatny dla rozwijania zwarć kiedy zegary układu 
doziemienia mogą zostać zresetowane a zegary układu fazowego są uruchamiane.  
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Rysunek 31: Wyłączanie opóźnione dla układu podstawowego.  
 

 
 

Rysunek 32: Układ uruchamiania zegara alternatywnego.  
 
Domyślnie zdarzenia uruchamiania układu odległościowego są sterowane przez wejścia dla 
układu podstawowego, DDB960-989. DDB741-760 może również generować zdarzenia lecz 
są one blokowane przez nastawienia w kolumnie RECORDING CONTROL. Źródło takich 
zdarzeń może być odniesieniem zależnie od preferencji klienta.  
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Tabela 5: Nastawienia stref. 
 

Uwaga: Numery w tabeli reprezentują sygnały DDB dostępne w PSL. 
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5 ZABEZPIECZENIA KIERUNKOWE DELTA 
 
 
 

5.1 Zasada działania i nastawianie funkcji porównania kierunku metodą 
Delta  
 

Uwaga: Kąt charakterystyczny ustawiany dla tej funkcji odnosi się również do funkcji 
odległościowej. Dzieje się tak ponieważ funkcja odległościowa opiera swoje działanie o 
wyznaczenie kierunku metodą delta. 

 
 

W metodzie porównania kierunku Delta względny kąt fazowy nałożonego prądu ΔI jest 
porównywany do nałożonego napięcia ΔV w chwili wystąpienia zwarcia. Wartość delta pojawia 
się tylko w chwili zwarcia w następstwie przejścia ze stanu przed-zwarciowego do stanu 
zwarcia. Wynikiem funkcji jest wygenerowanie decyzji o kierunku zwarcia ‘w przód’ lub ‘do 
tyłu’, która może być użyta w połączeniu z funkcją telezabezpieczenia. 
 
Podczas normalnych warunków działania sieci, napięcie systemowe jest bliskie napięciu 
znamionowemu Vn, i płynie prąd obciążenia. W takich stabilnych warunkach różnica między 
mierzonymi napięciami z każdej fazy a napięciami przechowywanymi w pamięci przekaźnika 
z ostatnich dwóch cykli układu zasilania (równych 96 próbkom) będzie wynosić zero. Jeśli 
różnica wynosi zero to delta również wynosi zero (ΔV = 0). Ta sama zasada dotyczy prądów 
(ΔI = 0), z wyjątkiem zmian w wartości prądu obciążenia.  
 
W momencie pojawienia się zwarcia w systemie, mierzona różnica delta będzie wynosić: 
 
ΔV = napięcie zwarcia (czas “t”) -zdrowe napięcie przed zwarciem (t-96 próbki).  
 
ΔI = prąd zwarcia (czas “t”) - zdrowy prąd przed zwarciem (t-96 próbki).  
 
Mierzona różnica delta jest różnicą wektorową, posiadająca wartość i kąt. Podczas normalnej 
pracy systemu, wartości przed zwarciem są to wartości z dwóch poprzedzających zwarcie 
cykli, jednak jeśli dojdzie do zwarcia wartości te są przechowywane przez cały okres trwania 
zwarcia. 
 
Zmiany wartości są używane do wykrywania obecności zwarcia, natomiast kąty pozwalają na 
określenie czy zwarcie jest ‘z przodu’ czy ‘z tyłu’ przekaźnika.  
Na rysunku 33 pokazano jednofazowe zwarcie do ziemi.  
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Rysunek 33: Kolejność połączeń dla wewnętrznego zwarcia A-N.  
 
Pokazane zwarcie bliskie szynom zbiorczym w fazie R, jest złożone ze składowych zgodnych, 
przeciwnych i zerowych. Analizując schemat delta można zaobserwować, że każde zwarcie 
skutecznie generuje Δ, połączoną z lokalizacją miejsca powstania zwarcia. Charakterystyki są 
następujące:  

• Wartość ΔI wygenerowana przez zwarcie jest równa całkowitemu prądowi łuku 
zwarcia.  

• Wartość ΔI jest podzielona na równoległe części, część z udziałem źródła “S” a 
część fazy R oddalonego końca linii. Dlatego każdy przekaźnik będzie mierzył 
mniejszą część delta I. Musi to zostać zweryfikowane dla wszystkich rodzajów 
zwarcia: FZ, F-F, F-F-Z, i 3-fazowego.  

• Wartość ΔV wygenerowana przez zwarcie jest równa wartości napięcia łuku zwarcia 
minus napięcie przed zwarciem (wobec czego będzie w przeciw-fazie w stosunku do 
wartości napięcia przed zwarciem).  

• Wartość ΔV będzie ogólnie mniejsza niż wartość mierzona w miejscu zainstalowania 
przekaźnika ponieważ spadek napięcia blisko źródła będzie mniejszy niż w miejscu 
zwarcia. Wartość delta V mierzona przez przekaźnik jest wartością spadku napięcia 
poprzez źródło ulokowane za przekaźnikiem. Musi to zostać zweryfikowane dla 
wszystkich rodzajów zwarcia: FZ, F-F, F-F-Z, i 3-fazowego.  

 
Jeżeli doszło do powstania zwarcia w zabezpieczonej linii, wartość ΔI i ΔV wynikająca 
z pomiarów musi przekroczyć nastawy “Delta I Fwd” i “Delta V Fwd”, aby doszło do detekcji 
zwarcia.  
 
 
 

5.2 Decyzje kierunkowe funkcji Delta 
 
Podczas wykrycia zwarcia generowana jest wartość Delta na podstawie, której przekaźnik 
łatwo dokonuje oceny kierunku zwarcia: 
 
Zwarcie ‘w przód’ - Delta V jest wartością spadku napięcia zatem jest wartością ujemną.; 
delta I jest wartością prądu płynącego do przodu ze znakiem dodatnim. Jeśli zatem delta I 
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i delta V są w przybliżeniu w przeciw-fazie zwarcie jest wyznaczane jako ‘w przód’. Dokładną 
relację kątów dla zwarć ‘w przód’ przedstawia równanie:  
 ΔV/ΔI = (Impedancja źródła, Zs) 
 
Zwarcie ‘do tyłu’ - Delta V jest wartością spadku napięcia zatem jest wartością ujemną; delta 
I jest wartością płynącą ‘do tyłu’ zatem również jest wartością ujemną. Jeśli zatem obie 
wartości są w fazie zgodnej, zwarcie jest uważane za zwarcie ‘do tyłu’.  Dokładną relację 
kątów dla zwarć ‘do tyłu’ przedstawia równanie: 
 ΔV/ΔI = (Impedancja oddalonego źródła Zs’ + ZL)  
 
Gdzie ZL jest impedancją zabezpieczanej linii i Zs’ jest impedancją źródła za przekaźnikiem. 
Nastawa kąta RCA w przekaźniku pozwala użytkownikowi na ustawienie środka 
charakterystyki kierunkowej, w odniesieniu do wielkości prądu, który znamionowo opóźnia się 
względem napięcia referencyjnego delta. Zakres charakterystyki powinien być zatem ±90 
stopni licząc od ustawionego środka.  
 

Uwaga: Kierunkowe strefy odległościowe używają tej samej nastawy kąta charakterystyki co 
zabezpieczenie porównania kierunku Delta, ale oparte są o stały progi działania ΔV = 
0.5V i ΔI = 5 % In. W aplikacjach odległościowych jeśli zwarcie ΔV jest poniżej nastawy 
0.5V, konwencjonalna linia odległościowa zapewnia poprawną polaryzację. Nie było by 
to wystarczające dla telezabezpieczenia funkcji kierunkowej Delta gdzie do wyłączenia 
wymagany jest odpowiedni poziom ΔV. 

 
 
Poniżej podane są kryteria kierunkowe dla decyzji kierunkowej delta: 
 
Kierunek ‘w przód’ 
 
-90° < (kąt(ΔI) - kąt(ΔV+180°) - RCA) < 90° 
 
Kierunek ‘do tyłu’ 
 
-90° > (kąt(ΔI) - kąt(ΔV+180°) - RCA) > 90° 
 
W celu wykonania testów zabezpieczenia odległościowego testerem, w którym nie ma 
możliwości zasymulowania dynamicznego modelu generując rzeczywiste warunki delta przy 
zwarciu, należy użyć nastawy Static Test Mode w kolumnie COMMISSIONING TESTS menu 
przekaźnika. Wybranie tej opcji powoduje dezaktywację selekcji fazowej i wymusza na 
przekaźniku użycie konwencjonalnej metody (nie delta) wyznaczania kierunku zwarcia.  
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6 KOMUNIKACJA MIĘDZY IEDS 
 
 
 

6.1 InterMiCOM 
 
 

6.1.1 Sygnalizacja zabezpieczeń 
 

Dla osiągnięcia szybkiego wyczyszczenia błędów oraz prawidłowej dyskryminacji błędów 
w każdym miejscu sieci energetycznej WN konieczne jest zapewnienie sygnalizacji między 
punktami w których podłączone są IED. Można zidentyfikować dwa wyraźne typy sygnalizacji 
zabezpieczeń.  
 
Układ zabezpieczenia urządzenia. 
 
W tym układzie kanał sygnalizacji jest wykorzystywany do przenoszenia danych analogowych 
systemu energetycznego między IED. Zazwyczaj przesyłana jest między końcami linii bieżąca 
wartość amplitudy i/lub przesunięcia fazowego w celu umożliwienia wdrożenia układu 
zabezpieczeń urządzenia. Tego rodzaju układy nie są objęte działaniem InterMiCOM lub 
InterMiCOM64. Dla tych zastosowań dostępne są MiCOM P54x w zakresie zabezpieczeń 
różnicowych i porównywania fazy.  
 
Tele-zabezpieczenie - układy wspomagania. 
 
W tych układach kanał sygnalizacji jest wykorzystywany do przenoszenia zwykłych rozkazów 
ZAŁ./ WYŁ z lokalnego urządzenia zabezpieczającego do urządzenia zdalnego w celu 
dostarczenia dodatkowej informacji, która ma zostać wykorzystana w działaniu obwodu 
zabezpieczającego. Rozkazy mogą zostać wykorzystane do przyśpieszania strefowego 
czyszczenia błędów lub do zapobiegania wyzwalania poza strefą lub dla obu takich 
przypadków.  
 
Użycie InterMiCOM jest efektywnym zastąpieniem tradycyjnego stałego (nie programowalnego) 
układu logicznego i układów komunikacyjnych wykorzystywanych przez zabezpieczenie IED dla 
takiej sygnalizacji tele-zabezpieczenia.  
 
Seria produktów MiCOM Px4x grupuje wewnętrzne sygnały cyfrowe na szynie danych 
cyfrowych (DDB) i są one wykorzystywane do wdrażania logiki obwodów zabezpieczających. 
Pewna ilość takich sygnałów DDB jest zarezerwowana jako wejścia i wyjścia dla zastosowań 
InterMiCOM. Są one odwzorowywane przy użyciu narzędzia wspierającego programowalnej 
logiki (PSL). InterMiCOM zapewnia środki do transferowania statusu tych odwzorowanych 
sygnałów DDB między IED przy użyciu dedykowanych dupleksowych kanałów komunikacji. 
 
 

6.1.2 Warianty InterMiCOM 
 

Istnieją dwa typy zintegrowanego tele-zabezpieczenia w MiCoMhoP443 IED: 
 

• Wariant ze światłowodem, InterMiCOM64 przeznaczony pierwotnie do pracy ze 
światłowodem i multipleksowymi kanałami komunikacji cyfrowej, z szybkością 56/64 
kbit/s. W P443 dostępnych jest razem 16 rozkazów InterMiCOM64 (16 wejść i 16 wyjść). 
Są one ułożone w dwie grupy po 8 bitów każda i są nazywane Kanał 1 i Kanał 2. 
Możliwe są trzy układy InterMiCOM64

:  
• Dwu-terminalowy z pojedynczym łączem komunikacji.  
• Dwu-terminalowy z podwójnym nadmiarowym łączem komunikacji *czasem jest on 

nazywany hot stand by - rezerwa dynamiczna).  
• Trzy-terminalowy (lub trójkątny).  
• Wariant z obwodami elektrycznymi, realizowany na nośniku EIA (RS)232, zazwyczaj dla 

zastosowań modemowych i nazywany dla ułatwienia MODEM InterMiCOM, dla 
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odróżnienia od InterMiCOM64. MODEM InterMiCOM wspiera zastosowania 
dwuterminalowe z pojedynczym kanałem komunikacji. Między końcami linii może być 
transmitowanych osiem rozkazów InterMiCOM.  

Zakładając, że dostarczone zostały właściwe wersje hardware możliwe jest skonfigurowanie 
P443 do pracy albo jako InterMiCOM64 albo jako MODEM InterMiCOM lub dla obu wariantów. 
Wybór jest dokonywany w kolumnie CONFIGURATION menu oprogramowania.  
 

6.1.3 Własności InterMiCOM 
 

InterMiCOM zaspokaja różne wymagania zastosowań dla sygnalizacji telezabezpieczeń dla 
działania bezpośredniego, warunkowego lub blokowania.  
Komunikacja jest nadzorowana i można określić domyślne alarmy i sygnały w celu otrzymania 
kontrolowanego działania w przypadku zakłócenia sygnałów komunikacji lub ich niedostępności.  
Dostępne są własności statystyczne i sygnałów zwrotnych pomocne przy uruchamianiu 
 i testowaniu. 
 
Tele-zabezpieczenia InterMiCOM64 i MODEM InterMiCOM są idealnymi środkami do 
konfiguracji układów przy użyciu MiCOMho P443, Wybór jednego z nich zależy od dostępności 
środków komunikacji, konfiguracji systemu, odległości, kosztów i programu narzędziowego.  
 

6.1.4 Definicja rozkazów tele-zabezpieczenia 
 

Można zdefiniować trzy ogólne rodzaje rozkazów telezabezpieczeń. Są to: zdalne wyzwalanie, 
warunkowe wyzwalanie i blokowanie. Wszystkie sygnały tele-zabezpieczenia są inicjowane w 
nadajnikach IED lecz zależnie od zastosowania odbiorcze IED mogą uwarunkowywać sygnał 
zależnie od wymagań układu. 
 
Zdalne wyzwalanie 
 
W zdalnym wyzwalaniu (zwanym także bezpośrednim lub transferowanym wyzwalaniem) 
rozkaz nie jest nadzorowany w miejscu odbioru przez jakiekolwiek zabezpieczenie IED 
i odebranie rozkazu powoduje bezpośrednie działanie wyłącznika. Ponieważ odbierany sygnał 
nie jest sprawdzany przez żadne urządzenie zabezpieczające, zasadnicze znaczenie ma aby 
jakiekolwiek zakłócenie w kanale sygnalizacji nie zostało zinterpretowane jako prawidłowy 
sygnał przy przekazywaniu rozkazu. Dla tego rodzaju rozkazów istotnym wymaganiem jest 
bezpieczeństwo kanału sygnalizacji.  
 
Warunkowe wyzwalanie 
 
Dla tego rodzaju rozkazów wyzwalanie jest dopuszczalne wówczas, gdy rozkaz pokrywa się 
z działaniem zabezpieczającym w miejscu odbioru. Ponieważ odbiornik stosuje drugie 
niezależne sprawdzenie przed wyzwalaniem, kanał sygnalizacji przy warunkowym wyzwalaniu 
nie jest całkowicie bezpieczny jak przy wyzwalaniu bezpośrednim, lecz może być wymagana od 
niego większa szybkość.  
 
Blokowanie 
 
Przy blokowaniu wyzwalanie następuje jeśli element zabezpieczający zostaje pobudzony w 
odbiorczym IED chociaż nie został odebrany sygnał ze zdalnego IED. W takim układzie, po 
otrzymaniu rozkazu, element zabezpieczający jest zablokowany nawet gdy zostanie 
pobudzony. Ponieważ sygnał jest wykorzystywany do zapobiegania wyzwalaniu, wymagane jest 
aby sygnał był dostępny ilekroć jest to możliwe i powinien zostać odebrany tak szybko jak to 
możliwe. A więc wymaganiem dla blokującego kanału jest szybkość i zależność.  
Na rysunku 34 pokazano wymagania dla tych trzech typów kanałów.  
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Rysunek 34. Graficzne porównanie trybów działania.  
 
Na powyższym rysunku pokazano, że sygnał blokujący będzie szybki i niezawodny, zdalny 
wyzwalający będzie bardzo bezpieczny a warunkowy jest kompromisem szybkości, 
bezpieczeństwa i niezawodności.  
W zastosowaniach MODEM InterMiCOM wybrane bity sygnalizacji w każdym komunikacie 
mogą zostać dopasowane w celu zapewnienia optymalnych własności dla każdego z rodzajów 
rozkazów telezabezpieczenia.  
W zastosowaniach InterMiCOM64 centrowanie i sprawdzanie błędów pojedynczego komunikatu 
rozkazu jest wystarczające dla zapewnienia bezpieczeństwa przy wyzwalaniu warunkowym a 
prędkość wystarczająca dla blokowania. Odpowiednio, w zastosowaniach  InterMiCOM64 nie ma 
różnicowania między rozkazami blokowania lub wyzwalania warunkowego tak więc tylko 
sygnały wykorzystywane do wyzwalania zdalnego o większych wymaganiach bezpieczeństwa 
powinny być odróżniane od sygnałów dla wyzwalania warunkowego (lub blokowania).  
 
 
 

6.2 MODEM InterMiCOM, EIA (RS) 232 InterMiCOM lub Copper InterMiCOM 
 
6.2.1 Środki komunikacji 
 

MODEM InterMiCOM jest w stanie przenieść do ośmiu rozkazów w jednym kanale komunikacji. 
Ze względu na współczesny rozwój sieci komunikacyjnych większość kanałów sygnalizacji 
wykorzystuje cyfrowe układy działania z multipleksowymi łączami komunikacji i z tego powodu 
MODEM InterMiCOM posiada standardowe wyjście EIA(RS)232 w którym wykorzystywane są 
cyfrowe techniki sygnalizacyjne. Sygnał cyfrowy może zostać następnie przekształcony przez 
różnego rodzaju urządzenia w zgodne z wymaganiami różnych środków komunikacji. Wyjście 
EIA(RS)232 może zostać alternatywnie podłączone do MODEM w celu wykorzystania łączy 
analogowych  
Niezależnie od tego czy są wykorzystywane systemy cyfrowe czy analogowe, wszystkie 
wymagania rozkazów telezabezpieczenia są opisywane przez międzynarodową normę 
IEC60834-1:1999. Norma ta opisuje wymagania dotyczące szybkości jak również 
bezpieczeństwa (określone przez prawdopodobieństwo odebrania niepożądanych rozkazów) 
oraz niezawodności (określone przez prawdopodobieństwo zniknięcia rozkazów).  
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6.2.2 Własności ogólne i implementacja 
 

InterMiCOM zapewnia realizację ośmiu rozkazów w pojedynczym łączu komunikacyjnym, przy 
możliwości indywidualnego wyboru działania każdego rozkazu w komórce IM#Cmd Type. 
Tryb Blokowanie zapewnia największą prędkość sygnalizacji (dostępne w rozkazach 1 4),  
Zdalne wyzwalanie zapewnia najbardziej bezpieczne sygnalizowanie (dostępne w rozkazach 
1 - 8) a Warunkowe wyzwalanie bezpieczne, niezawodne sygnalizowanie (dostępne w 
rozkazach 5 - 8). Każdy rozkaz może zostać wyłączony, tak że nie będzie mieć wpływu na 
logikę IED. 
 
Ponieważ wiele zastosowań obejmuje wysyłanie rozkazów w kanale komunikacji 
multipleksowej konieczne jest zapewnienie, że wykorzystywane są dane tylko z właściwego 
IED. IEDy w układzie muszą zostać zaprogramowane z unikalną parą adresów 
odpowiadającym innemu w komórkach Source Address (adres źródłowy) i w Receive 
Address (adres odbiorcy). Na przykład, w lokalnym przekaźniku końcowym jeżeli Source 
Address został ustalony na 1, Receive Address w zdalnym przekaźniku końcowym musi 
również zostać ustalony na 1. Podobnie, jeżeli zdalny przekaźnik końcowy ma Source 
Address ustawiony na 2 Receive Address w lokalnym przekaźniku końcowym również musi 
zostać ustawiony na 2. Dwie pary adresów powinny być ustawiane jako różne w jakimkolwiek 
układzie, dla uniknięcia niewłaściwego działania podczas nieuważnego podłączenia pętli 
zwrotnej a wszystkie układy korzystające z tych samych usług komunikacyjnych powinny być 
ustawiane tak, aby mieć różne pary adresów, w celu uniknięcia jakichkolwiek problemów 
wynikających z niewłaściwego połączenia. 
 
Zakłócenia w komunikacji nie powinny być interpretowane przez przekaźnik jako ważne 
rozkazy. Z tego powodu InterMiCOM wykorzystuje adresowanie unikalnych par opisane 
powyżej, sprawdzanie formatu sygnału podstawowego i 8-bitowe cykliczne kody nadmiarowe 
(CRC), zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa tych rozkazów. Obliczenia CRC są 
wykonywane zarówno w wysyłającym jak i odbierającym przekaźniku końcowym dla każdego 
komunikatu i musi zachodzić odpowiedniość, dla zapewnienia bezpieczeństwa rozkazów 
Zdalnego Wyzwalania.  
 
W przypadku nadmiernego zakłócania kanału komunikacji przewidziano alarm.  
Podczas trwania nadmiernych zakłóceń możliwa jest utrata synchronizacji struktury 
komunikatu i może okazać się niemożliwe dokładne dekodowanie komunikatów.  
Przewidywalne działanie InterMiCOM jest zapewniane w trakcie powstawania takich zakłóceń 
przy pomocy komórki IM#FallBackMode. Status ostatniego otrzymanego ważnego rozkazu 
może być utrzymywany dopóki nie zostanie odebrany nowy komunikat przez nastawienie 
komórki IM#FallBackMode na Latched (zablokowany). Alternatywnie, znany stan wycofania 
może zostać przypisany rozkazowi przez ustawienie komórki IM#FrameSynTim na Default 
(domyślny). W tym ostatnim przypadku czas między przerwaniem komunikacji a 
przywróceniem stanu domyślnego powinien zostać ustawiony w komórce IM#FrameSynTim. 
a wartość domyślna powinna być IM# DefaultValue. Na kolejne żądanie ważnego komunikatu 
wszystkie okresy czasowe zostaną zresetowane i stosowany wykorzystywany będzie nowy 
stan ważnego komunikatu.  
 
Jeżeli dojdzie do całkowitej awarii komunikacji, przekaźnik będzie wykorzystywać opisywaną 
powyżej strategię wycofania (odporność na uszkodzenia). Za całkowitą awarię kanału jest 
uznawana sytuacja, kiedy żaden komunikat nie jest otrzymywany w czterech cyklach lub 
w przypadku utraty linii DCD.  
 
 

6.2.3 Fizyczne łącze EIA(RS)232 
 

MODEM InterMiCOM z przekaźnikami Px4x jest implementowany przy użyciu konektora 
żeńskiego 9-nóżkowego, typu D (oznaczonego SK5), znajdującego się u dołu drugiej tylnej 
płytki komunikacji.  
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Konektor (przekaźnik Px40) jest oprzewodowany w trybie DTE (urządzenie końcowe 
transmisji danych), jak to pokazano w poniższej tabeli:  
 

 

 
 

Tabela 6: Fizyczne łącze EIA(RS)232 
 
Zależnie od tego, czy stosowane jest połączenie bezpośrednie czy poprzez modem między 
dwoma przekaźnikami, podłączenia nóżek są różne, są one opisane poniżej.  
 

6.2.4 Połączenie bezpośrednie 
 

Ze względu na stosowany poziom sygnałów EIA(RS)232 jest przydatne tylko do przekazywania 
danych na niewielkie odległości, pokazane poniżej połączenie jest ograniczone do odległości 
poniżej 15 m. Ograniczenie to można przezwyciężyć przez wprowadzenie odpowiednich 
przetworników sygnałów, opisanych w następnych rozdziałach. 
 

 
 

Rysunek 35. Bezpośrednie połączenie w obrębie lokalnej podstacji. 
 
Konfiguracja połączenia pokazana na rysunku 35 powinna również być stosowana do 
podłączania do urządzeń, które nie realizują sterowania linią DCD.  
 

6.2.5 Połączenie modemowe EIA(RS)232 
Dla uzyskania łączności na większych dystansach można zastosować modemy, w takim 
przypadku będzie dokonywane poniższe połączenie:  
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Rysunek 36: Tele-zabezpieczenie InterMiCOM poprzez łącze MODEM. 
 
Ten rodzaj połączenia powinien być używany przy podłączaniu do multiplekserów, które 
udostępniają kanał EIA(RS)232 z możliwością sterowania linią DCD. Przy tym rodzaju 
połączenia maksymalna odległość między przekaźnikiem Px40 a modemem nie powinna 
przekraczać 15 m, należy wybrać odpowiednią dla łącza komunikacji szybkość transmisji.  
 

6.2.6 Połączenie RS422 
 

Dla uaktywnienia MODEM InterMiCOM można wykorzystać przetwornik RS232 na RS422 (taki 
jak CK212), jeżeli dostępna jest 4-przewodowa linia, jak to pokazano na przykładzie poniżej:  
 

 
 

Rysunek 37: Tele-zabezpieczenie MODEM InterMiCOM przy wykorzystaniu protokołu 
RS422 
 
Przy użyciu odpowiedniego przetwornika można stosować linię o długości do 1,2 km, zależnie 
od własności przetwornika. 
 
W tym przypadku maksymalna odległość między przekaźnikiem Px40 a przetwornikiem nie 
powinna przekraczać 15 m.  
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6.2.7 Połączenie światłowodem 
 

Chociaż do stosowania do współpracy ze światłowodem zalecany jest wariant InterMiCOM64 
może być również stosowany MODEM InterMiCOM, przy użyciu EIA(RS)232 i odpowiednich 
przetworników (dla światłowodów). W takim przypadku należy wykonać następujące połączenie:  
 

 
 

Rysunek 38: Tele-zabezpieczenia MODEM InterMiCOM - przez światłowód 
 
Całkowita długość użytego światłowodu zależy od własności przetwornika. W tym przypadku 
maksymalna odległość między przekaźnikiem Px40 a przetwornikiem nie powinna przekraczać 
15 m.  
 

6.2.8 Funkcjonalne zadania InterMiCOM 
 

Ustawienia sterowania trybem sygnałów wyzwalania są dokonywane w oprogramowaniu, 
poprzez menu przekaźnika. Dodatkowo, konieczne jest przypisanie sygnałów wejścia i wyjścia 
InterMiCOM w edytorze PSL (programowalny układ logiczny) przekaźnika. W edytorze PSL 
znajdują się dwie ikony dla MiCOM S1 (S1 Studio) Integral tripping in oraz Integral tripping 
out - mogą one być wykorzystywane do wyznaczania ośmiu rozkazów wyzwalania. Przykład 
pokazano na rysunku 39 - Control Input_1 jest podłączone do sygnału Intertrip O/P1, który 
jest transmitowany do końcowego urządzenia zdalnego. Następnie w końcowym urządzeniu 
zdalnym sygnał Intertrip I/P1 zostanie przypisany w obrębie PSL. W tym przykładzie widać, że 
kiedy sygnał wyzwalania 1 jest odbierany ze zdalnego przekaźnika, lokalny przekaźnik końcowy 
będzie oddziaływać na styk wyjściowy R1.  
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Rysunek 39: Przykład przypisywania sygnałów w obrębie PSL 
 

Uwaga: Jeżeli sygnał InterMiCOM jest wysyłany z lokalnego przekaźnika tylko zdalny przekaźnik 
końcowy będzie reagować na ten rozkaz. Lokalny przekaźnik końcowy będzie reagować 
tylko na rozkazy InterMiCOM inicjowane w zdalnym urządzeniu końcowym a odbierane 
lokalnie i na odwrót. Tak więc InterMiCOM może zostać opisany jako dupleksowy 
system telezabezpieczania. 

 
 

6.2.9 Statystyka i diagnostyka InterMiCOM 
 

Statystyka i diagnostyka MODEM InterMiCOM są dostępne poprzez menu oprogramowania. 
Mogą one zostać ukryte przez nastawienie parametrów Ch Statistics lub Ch Diagnostic lub 
obu parametrów jako Invisible. Cała statystyka kanału jest resetowana przy włączaniu zasilania 
lub przez wybór parametru Reset Statistics.  
 

6.3 InterMiCOM64 (światłowód) 
 
6.3.1 Własności ogólne i implementacja 
 

InterMiCOM64 jest opcją oferującą bardzo szybkie kasowanie zakłóceń dla układów zdalnych z 
typowym opóźnieniem między końcowym urządzeniami równym 5 ms dla sygnałów wyzwalania 
warunkowego/ blokowania i około 6 ms dla wyzwalania zdalnego (dodając opóźnienie czasowe 
kanału przy stosowaniu multiplekserów).  
InterMiCOM64 posiada bezpośrednie wyjście światłowodowe z płytki ko-procesora przekaźnika, 
które może zostać podłączone albo bezpośrednio do zabezpieczenia na zdalnym urządzeniu 
końcowym lub za pośrednictwem odpowiedniego interfejsów i multipleksowych kanałów 
komunikacji, podobnych do przekaźników różnicowych linii MiCOM P54x. InterMiCOM64 może 
wykorzystywać dwa kanały do komunikacji. Drugi kanał jest wykorzystywany w podwójnym 
nadmiarowym układzie dwuterminalowym lub układzie trój-terminalowym. (Czasem takie układy 
są nazywane odpowiednio "hot standby" i "triangulacyjny")  
InterMiCOM64 został skonstruowany do pracy przede wszystkim ze światłowodami i 
multipleksowymi kanałami komunikacji. W MiCOMhoP443 dostępnych jest szesnaście 
rozkazów InterMiCOM64 (16 wejściowych i 16 wyjściowych). Są one zorganizowane w dwie 
grupy 8 bitowe i nazywane Kanał 1 i Kanał 2.  
 

Uwaga: Kanały 1 i 2 InterMiCOM64 nie oznaczają tego samego co Kanały 1 i 2 komunikacji, 
może to powodować pewne nieporozumienia. 

 
 
Komunikacja w InterMiCOM64 mogą pracować wykorzystując dwie nastawiane przez 
użytkownika prędkości transmisji: 56 i 64 kbit/s dla ułatwienia współpracy ze standardowymi 
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sieciami telekomunikacyjnymi publicznymi i prywatnymi. 
 
InterMiCOM64 wspiera również normę IEEE C37.94 dotyczącą bezpośredniego połączenia 
światłowodowego  odpowiednio wyposażonymi multiplekserami. W takim przypadki prędkość 
transmisji jest dostosowana do jednego z kanałów Nx64 wspieranego przez multiplekser.  
 

6.3.2 Konfigurowanie InterMiCOM64 

 
InterMiCOM64 dostarcza dwie grupy ośmiu rozkazów InterMiCOM64 . Grupy rozkazów 
InterMiCOM64 są nazywane Kanał1 i Kanał 2. Odwzorowanie sygnałów rozkazów InterMiCOM64 
jest dokonywane przy pomocy programowalnego edytora układu logicznego (PSL) (jest to część 
narzędzia wspierania MiCOM S1/S1 Studio) w sposób podobny do opisanego w rozdziale 6.2.8.  
Dodatkowo, oprócz odwzorowywania rozkazów za pomocą edytora PSL, konieczne jest również 
skonfigurowanie układu komunikacji InterMiCOM64 . Konfiguracja taka jest dokonywana przy 
użyciu nastaw znajdujących się w kolumnie PROT COMMS/IM64 menu oprogramowania. 
Nastawy te są opisane szczegółowo w rozdziale nastaw (ST) niniejszej instrukcji lecz dla 
ułatwienia zrozumienia działania InterMiCOM64 są przedstawiane również w następnych 
rozdziałach.  
MiCOMho P443 może być wyposażony w jeden lub dwa światłowodowe porty komunikacyjne 
wspierające InterMiCOM64 . Dla celów dokonywania nastaw, nadawania etykiet, itp. te porty są 
nazywane Kanałem 1 i 2. Chociaż istnieje związek między grupami sygnałów InterMiCOM64 
zwanymi Kanał 1 i 1 a Kanałami 1 i 2 komunikacji, mają one nieznacznie różne znaczenia i 
należy zachować ostrożność, w celu uniknięcia nieporozumienia.  
 

6.3.2.1 Aplikacja nastawiania układu InterMiCOM64 

 
Możliwe są trzy rodzaje nastawienia InterMiCOM64 :  

• Dwu-terminalowy z pojedynczym łączem komunikacji.  

• Dwu-terminalowy z podwójnym nadmiarowym łączem komunikacji (czasami nazywany 

hot standby).  

• Trój-terminalowy (lub triangulacyjny). 

Wybór jest dokonywany przy pomocy nastawy Scheme Setup. 
 
Przy konfiguracji dwu-terminalowej 8 rozkazów InterMiCOM64 zarówno kanału 1 jak i 2 
(tj. wszystkie 16 rozkazów) może być dowolnie przypisywanych w obrębie układu logicznego 
kanału 2 (tj. wszystkie 16 rozkazów) może być swobodnie przypisywanych w obrębie układu 
logicznego dwóch przekaźników. Dopóki funkcjonuje łącze komunikacyjne między dwoma 
terminalami wszystkie 16 rozkazów nadaje się do użytku. Zaletą układu podwójnego układu 
nadmiarowego jest fakt, że integralność układu może zostać zachowana w przypadku awarii 
jednego z łączy komunikacji. 
 
Układ triangulacyjny jest skonstruowany w taki sposób, że komunikacja może sama się 
naprawiać w przypadku awarii łącza komunikacji między dowolnymi dwoma terminalami. Jest to 
uzyskiwane przez prowadzenie 8 rozkazów InterMiCOM64 w Kanale 1 do wykorzystania przez 
przekaźnik podłączony do kanału komunikacji 1 (zdalny 1) a 8 rozkazów InterMiCOM64 w 
Kanale 2 do wykorzystania przez przekaźnik podłączony do kanału komunikacji 2 (zdalny 2). 
 
W przypadku awarii komunikacji np.  między przekaźnikiem lokalnym i zdalnym 1, zdalny 2 
przeprowadzi 8 rozkazów InterMiCOM64 przeznaczonych dla zdalnego 1 przy wykorzystaniu 
drugiego kanału komunikacji.  
Zalecane łącze InterMiCOM64 dla aplikacji z trzema zakończeniami pokazano na rysunku 58. 
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Rysunek 40. Aplikacja triangulacyjna InterMiCOM64  
 
W przypadku zaprzestania działania jednej gałęzi trójkąta komunikacyjnego, na przykład kanał 
A-C staje się niedostępny, InterMiCOM64 nadal zapewnia pełne telezabezpieczenie między 
wszystkimi trzema końcami w zdegradowanej topologii łańcuchowej, ze względu na drogę 
przechodzenia 8 rozkazów InterMiCOM64 w Kanale 2 przez układ logiczny. W takiej 
zdegradowanej topologii "łańcuchowej" przekaźniki A i C będą odbierać i przekazywać 
rozkazy telezabezpieczania poprzez przekaźnik B. Retransmisja dokonywana przez 
przekaźnik B (A-B-C i C-BA) zapewnia naprawę utraconych łączy A-C i C-A. 
Topologia łańcuchowa może zostać zastosowania jako środek oszczędzania kosztu 
implementacji układu trój-terminalowego ponieważ dwie gałęzie mogą okazać się tańsze niż 
konieczność zainstalowania pełnego trójkąta lub, jeżeli nie jest dostępny lub jeżeli 
odpowiednie łącze komunikacji nie jest dostępne między dwoma końcami linii. Jednak 
prędkość operacyjna rozkazów telezabezpieczenia wzrośnie o około 7 ms (plus opóźnienie 
sygnałów w kanale komunikacji) przy przekazywaniu w topologii łańcuchowej, ze względu na 
wydłużoną długość trasy.  
 

6.3.2.2 Adres zabezpieczania komunikacji InterMiCOM64 
 

Komunikaty komunikacji InterMiCOM64  zawierają pole adresu dla zapewnienia właściwego 
połączenia układu. Dostępnych jest dwadzieścia grup z jednym adresem. Adresy te 
zapewniają, że rozkazy są przekazywane tylko między szczególnymi przekaźnikami 
w układzie. Wzór adresu został starannie opracowany, aby zapewnić maksimum 
bezpieczeństwa dla aplikacji a w podanych zakresach są one swobodnie przenaszalne.  
Podczas testowania przydatny jest Adres Uniwersalny lecz należy unikać go przy wdrażaniu, 
w celu zapobiegania powstania niewłaściwej operacji podczas nieuważnego podłączania pętli 
zwrotnej. Ponadto, wszystkie układy wykorzystujące te same usługi komunikacyjne powinny 
mieć różne wzory adresów dla uniknięcia jakichkolwiek problemów powodowanych przez 
nieuważne połączenia między kanałami. 
Grupy adresów dostępne przy wyborze układu dwu-terminalowego lub podwójnego 
nadmiarowego InterMiCOM64 są następujące: 
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Dla komunikacji dwóch przekaźników między sobą konieczne jest aby ich adresy znajdowały 
się w tej samej grupie adresów. Jednemu z przekaźników przypisany jest adres A a drugiemu 
adres B. Na przykład, jeżeli używana jest grupa adresów 1, jeden z przekaźników będzie mieć 
adres 1-A a drugi 1-B. Przekaźnik z adresem 1-A będzie akceptować komunikaty tylko 
z adresem 1-A i będzie wysyłać komunikaty noszące adres 1-B. Przekaźnik, któremu 
przypisano adres 1-B będzie akceptować komunikaty z adresem 1-B i wysyłać komunikaty 
noszące adres 1-A.  
 
Grupy adresów dostępnych po wybraniu układu InterMiCOM64 są wybierane w następujący 
sposób:  
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Tabela 7: Grupy adresów dostępnych w układzie triangulacyjnym 
 
Dla trzech przekaźników pracujących razem jako system zabezpieczania ich adresy muszą 
należeć do tej samej grupy i powinny mieć oddzielnie przypisane adresy A, B i C. Muszą mieć 
również ustaloną konfigurację, jak to pokazano na rysunku 34, na którym kanał 1 jednego 
przekaźnika jest podłączony do kanału 2 innego przekaźnika.  
Na przykład, jeżeli używana jest grupa adresów1, adresy 1-A, 1-B i 1-C powinny być przypisane 
odpowiednio przekaźnikom A, B, C. Przekaźnik A będzie akceptować tylko komunikaty 
z adresem 1-A i wysyłać komunikaty noszące adresy 1-A i 1-C do kanału 2. Podobnie 
przekaźnik C będzie akceptować komunikaty z adresami 1-A i 1-B odpowiednio do kanału 1 i do 
kanału 2.  
 

6.3.2.3 Nastawianie trybu komunikacji InterMiCOM64 
 

Nastawianie trybu komunikacji konfiguruje porty światłowodów albo jako Standardowe lub 
IEEE C37.94. Przy podłączeniu do multipleksera wspierającego interfejs IEEE C37.94 należy 
wybrać IEEE C37.94, w przeciwnym przypadku należy wybrać standard. Nastawy te dotyczą 
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obu kanałów komunikacji - nie można dokonywać nastaw niezależnie. Jeżeli nastawy zostaną 
zmienione, przekaźnik musi przejść cykl zasilania, w celu pojawienia się ich zmian.  
 

6.2.3.4 Szybkość transmisji InterMiCOM64 
 

Szybkość transmisji dla komunikacji w kanale 1 (i w kanale 2 jeżeli zainstalowany) może zostać 
wybrana (niezależnie) między 56 kbit/s a 64 kbit/s. Dla bezpośredniego połączenia światłowodu 
należy wybrać 64 kbit/s. Jeżeli ma być używane urządzenie MiCOM P590 jako interfejs do sieci 
telekomunikacyjnej, nastawa zostanie wymuszona przez sieć. Ogólnie szybkość 56 kbit/s jest 
wymagana tylko wówczas, gdy stosowany jest interfejs P592 V.35. Nastawa ta jest ukryta, jeżeli 
został wybrany tryb IEEE C37.94.  
 

6.3.2.5 Źródło zegarowe dla InterMiCOM64 

 
Źródło zegarowe dla kanału komunikacji 1 (i kanału 2, jeżeli zainstalowany) może zostać 
(niezależnie) wybrane między "wewnętrzne" i "zewnętrzne". Do bezpośredniego połączenia 
światłowodu należy wybrać "wewnętrzny". Jeżeli jako interfejs do sieci telekomunikacyjnej jest 
wykorzystywane urządzenie MiCOM P590 nastawienie jest dyktowane przez sieć. Ogólnie, 
nastawienie "zewnętrzny" będzie stosowane przy podłączaniu sieci telekomunikacyjnej, 
ponieważ sieć będzie zwykle zapewniać zegar sterujący. 
Jeżeli zostanie wybrany tryb IEEE C37.94, nastawa jest ukryta.  
 

6.3.2.6 Wybór kanału InterMiCOM64 IEEE C37.94 
 

Nastawienie to jest widoczne tylko wówczas, gdy został wybrany tryb IEEE C37.94. Pozwala to 
na przypisywanie kanałów do jednego z kanałów prezentowanych przez interfejs. Nastawienie 
"Auto" uaktywnia przekaźnik, który konfiguruje się tak, aby dostosowany był do multipleksera.  
 

6.3.2.7 Zegar awarii komunikacji InterMiCOM64  
 

Nastawa ta określa czas po jakim zostanie włączony alarm w przypadku awarii komunikacji. 
Awaria komunikacji jest określana tutaj jako brak otrzymywanych komunikatów w okresie 
przerwy dla kanału lub przekroczenia poziomu alarmu.  
 

6.3.2.8 Tryb awarii komunikacji InterMiCOM64 

 
Nastawa tego trybu ma zastosowanie tylko dla przekaźników skonfigurowanych jako podwójny 
nadmiarowy lub trój-terminalowy. Nastawa ta określa jaka kombinacja awarii w dwóch kanałów 
komunikacji jest wykorzystywana do uruchomienia alarmu.  
 

6.3.2.9 Czas przerwy kanału InterMiCOM64  
 

Jeżeli rozkaz InterMiCOM64
  został ustawiony na powrót do wartości domyślnej po awarii 

komunikacji, zegar ten określa czas po którym zostanie zastosowana wartość domyślna.  
 

6.3.2.10 Statystyka opóźnienia propagacji InterMiCOM64 

 
Nastawa ta może zostać włączona lub wyłączona. Po włączeniu staną się widoczne nastawy 
"Max Ch Prop Delay" (maksymalne opóźnienie propagacji kanału) dla kanałów komunikacji 
1 (i 2, jeżeli istnieje). Nastawienie to powoduje, że w przypadku gdy odbiór komunikatów 
InterMiCOM64 trwa dłużej od nastawionej wartości, komunikat zostaje odrzucony.  
 

6.3.2.11 Typ rozkazu InterMiCOM64 

 
Każdy z rozkazów InterMiCOM64 może zostać ustawiony przez nastawę "IMn Cmd Type" 
(n = 1 - 8) albo na wyzwalanie bezpośredniego transferu (nastawa = "Direct") lub na 
blokowanie lub warunkowe wyzwalanie (nastawa = "Permissive").  
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Uwaga: Istnieje 8 takich nastaw, po jednej dla każdego z ośmiu rozkazów InterMiCOM64. 8 takich 
samych nastawień jest nadawanych dla 8 rozkazów InterMiCOM64 w kanale 1 tak jak dla 
8 rozkazów InterMiCOM64 w kanale 2, tak więc jeżeli "IMn Cmd Type" jest nastawione 
na "Direct" to IM1 kanału 1 i IM1 kanału 2 będą nastawione na bezpośrednie 
wyzwalanie transferu. 

 
 

 
6.3.2.12 Tryb zastępczy InterMiCOM64 

 
Każdy z rozkazów InterMiCOM64 może zostać ustawiony poprzez nastawę "IMn 
FallBacMode" (n = 1 - 8) na sposób postępowania w przypadku awarii komunikacji. Można 
zaprogramować albo na zatrzymanie istniejącego stanu otrzymanego w ostatnim odebranym 
rozkazie lub na powrót do stanu domyślnego (albo 1 albo 0) określonego w nastawie "IMn 
DefaultValue" (n = 1 - 8).  
 

Uwaga: Istnieje 8 nastaw, jedna dla każdego z ośmiu rozkazów InterMiCOM64. 8 takich samych 
nastawień jest nadawanych dla 8 rozkazów InterMiCOM64 w kanale 1 tak jak dla 8 
rozkazów InterMiCOM64 w kanale 2. 

 
 
6.3.2.13 Zarządzanie alarmami komunikacji InterMiCOM64 
 

Ze względu na duże znaczenie komunikacji InterMiCOM64 dla prawidłowego działania układu 
istnieje rozległy reżim monitorowania jakości i integralności sygnału, generowania 
i raportowania alarmów. Dla większości zastosowań system alarmów dostarczany jako 
standard spełnia potrzeby opisywanego układu. Dla niektórych jednak zastosowań może 
okazać się konieczne dostarczenie dodatkowych własności przy wykorzystaniu 
programowalnej logiki układu. Konieczne jest w tym celu zrozumienie koncepcji sygnałów 
alarmowych oraz ich implementacji w przekaźniku InterMiCOM64. 
Zasadnicze znaczenie dla implementacji logiki układu w serii przekaźników MiCOM Px4x ma 
wprowadzona wcześniej koncepcja DDB. Kompletna lista sygnałów DDB mająca 
zastosowanie w InterMiCOM64 jest opisana w rozdziale 6.3.2.14 poniżej.  
 

6.3.2.14 Lista sygnałów InterMiCOM64 
 

Poniżej pokazano sygnały DDB mające zastosowanie w opcjonalnych własnościach 
InterMiCOM64. (Kompletna lista wszystkich sygnałów DDB mających zastosowanie w IED jest 
pokazana w Dodatku C).  
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Tabela 8. Lista sygnałów DDB.  
 

6.3.2.15 Logika alarmów komunikacji InterMiCOM64 
 

Na schemacie koncepcyjnym poniżej pokazano działanie sygnałów alarmów DDB związanych 
z InterMiCOM64 . Niektóre z sygnałów są zależne od nastaw/ hardware'u, na przykład alarmy 
Kanału 2 nie będą dostępne w prostym zastosowaniu dwu-terminalowej pojedynczej 
komunikacji.  
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Rysunek 41: Schemat logiczny zaniku kanału InterMiCOM64 i zaniku układu.  
 
Komunikaty otrzymywane w każdym kanale są indywidualnie oceniane co do jakości, dla 
zapewnienia, że układ sygnalizacji InterMiCOM64 jest dostępny do użytkowania. W przypadku 
braku otrzymywanych komunikatów przez okres nastawiony w nastawie "Channel Timeout" 
lub w przypadku gdy jakość sygnału spadnie poniżej pewnej wartości zostaną uaktywnione 
sygnały DDB, jak to pokazano na rysunku.  
 
Nastawa "Alarm LvI" w zakresie 100 ms (metoda "rolling window") lub jeżeli czas propagacji 
komunikacji "Ch Max PropDelay" (jeżeli włączona jest nastawa "Prop DelayStats") 
komunikatu InterMiCOM64 został przekroczony lub jeżeli (tylko dla konfiguracji IEEE C37.94, 
nie pokazano na schemacie) to flaga "Ch Mux Clk" jest nastawiona na wskazywanie 
niewłaściwej szybkości transmisji. Jeżeli albo sygnał "Ch Timeout" lub sygnał  "Ch 
Degraded" pozostaje w stanie alarmu przez okres dłuższy niż czas nastawy "Comm Fail 
Timer" to sygnał "Signalling Fall" zostanie zwiększony i pokazany w przekaźniku zgodnie z 
warunkami nastawionymi w "Comm Fail Mode" przekaźnika.  
 
W przypadku układu z dwoma zakończeniami (w tym układów z podwójną nadmiarowością), 
zostanie wygenerowany sygnał "IM64 Scheme Fail" w tym samym czasie co sygnał 
"Signalling Fail". Jednak dla zastosowań trój-terminalowych sygnał "IM64 Scheme Fail" 
daje wskazanie, że pełny zestaw bitów sygnalizacji nie może być przetwarzany przez układ. 
Ze względu na możliwości samo-naprawiania aplikacji trój-terminalowych dochodzi do tego 
kiedy oba kanały na dowolnym końcu nie otrzymują prawidłowych sygnałów. Powoduje to 
powstanie flagi w strukturze komunikatu InterMiCOM64 i przenoszenie do obu zdalnych 
końców jak również wygenerowanie lokalnego sygnału "IM64 Scheme Fail". Przy pomocy tej 
metody w zastosowaniach trój-terminalowych wskazanie nie działania układu będzie pojawiać 
się na wszystkich trzech końcach.  
 
Sygnalizacja zaprzestania działania układu jest generowana przez brak możliwości 
otrzymywania komunikatów przez przekaźniki, ze względu na awarię komunikacji. Można 
powiedzieć, że przekaźnik będzie wiedzieć, że komunikacja ze zdalnym przekaźnikiem uległa 
awarii, jeżeli otrzyma on zawiadomienie z przekaźnika zdalnego o takim warunku. Jeżeli 
przekaźnik w układzie zostanie wprowadzony w tryb testowy informacja o awarii komunikacji nie 



MiCOMho P443   7 Działanie 
 

P443/PL  7-69 
 

jest przekazywana do zdalnych urządzeń. W takim przypadku może okazać się, że komunikacja 
nie działa lecz do zdalnych przekaźników nie jest przekazywana informacja o takim przypadku. 
Może to spowodować, że konieczne będzie dodanie innych sygnałów, umożliwiających bardziej 
precyzyjne wskazanie awarii układu, jak to opisano w rozdziale "Application Examples" 
(przykłady zastosowania).  
 
Dodatkowo do alarmu  kanału głównego InterMiCOM64 oraz układu logiki na rysunku powyżej 
istnieje kilka dodatkowych sygnałów DDB alarmów związanych z trybem testowania, 
rekonfiguracją układów trój-terminalowych oraz trybem komunikacji (standardowy w 
przeciwieństwie do IEEE C37.94). Są one pokazane na dwóch rysunkach poniżej:  
 

 
 
Rysunek 42: Sygnały alarmu ogólnego InterMiCOM64 (logika konceptualna).  
 

 
 

Rysunek 43: Tryb komunikacji InterMiCOM64 i sygnały alarmów IEEE C37.94 
 
Większość sygnałów opisanych na rysunku 44 jest związanych z trybem komunikacji IEEE 
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C37.94 i nie będą one włączane jeżeli zostanie wybrany standardowy tryb komunikacji. Jak 
można zobaczyć z logiki "Comms Changed DDB" przełączanie między różnymi trybami 
komunikacji wymaga wykonania cyklu zasilania.  
 

6.3.2.16 Rozszerzony nadzór nad układem InterMiCOM64 z dwoma urządzeniami końcowymi 
 

Z rozdziału 6.3.2.15 widać, że dla zastosowań z dwoma urządzeniami końcowymi sygnały 
"Signalling Fail" i "Brak działania układu IM64" działają razem. Wobec tego podstawowe 
wskazania dostępne w każdym przekaźniku powinny być uznawane tylko jako wskazania 
urządzeń końcowych. Jeżeli dla zapewnienia funkcjonalności układu konieczna jest 
znajomość wskazań zdalnych, konieczne będzie wykorzystanie dodatkowych sygnałów dla 
znajomości statusu zdalnych urządzeń końcowych. Jedna z metod dokonywania tego jest 
pokazana poniżej.  
 

 
 
Rysunek 44: Rozszerzony nadzór nad układem InterMiCOM64 z dwoma urządzeniami 
końcowymi 
 
W tym przykładzie do stałego przekazywania sygnałów InterMiCOM64 do zdalnego 
urządzenia końcowego wykorzystywana jest pewna liczba sygnałów. Sygnały te 
uwzględniają lokalną zdolność do odbioru komunikatów InterMiCOM64, lokalnych trybów 
testowania/ pętli zwrotnej i wszystkich innych zewnętrznych metod wyłączania układu 
sygnalizacji. Jeżeli jakikolwiek z tych sygnałów zostanie uaktywniony, komunikaty 
InterMiCOM64 są resetowane (do bitu 8 InterMiCOM64 wysyłane jest "0") powodując w obu 
urządzeniach końcowych pojawienie się alarmu (LED 8) i/lub wyłączanie pomocniczego 
układu  ze względu na utratę kanału.  
Przedstawiana powyżej logika jest jedynie przykładowa. Jest bardzo prawdopodobne, że 
będzie wymagane dostosowanie dla spełnienia wymagań rzeczywistej aplikacji.  
 

6.3.2.17 Nadzór nad układem InterMiCOM64 z trzema urządzeniami końcowymi 
 

Pokazany w podpunkcie 6.3.2.16 układ może zostać rozszerzony na zastosowania z trzema 
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urządzeniami. W takim przypadku pojawia się raczej sygnał "IM64 Scheme Fail" 
przekazywany automatycznie do wszystkich urządzeń końcowych niż sygnał "Signalling 
Fail" z poprzedniego przykładu.  
 

 
 

Rysunek 45: Aplikacja trójkątnego InterMiCOM64 
 
W tym przykładzie, jeżeli oba kanały w dowolnym urządzeniu końcowym nie odbierają 
informacji, będzie to przekazywane do innych urządzeń końcowych razem z sygnałem alarmu 
i wyłączaniem z działania wspomaganego układu. Powyższy układ uwzględnia tryby 
testowania i lokalne przełączanie takie, że będzie sygnalizowane wyłączenie układu we 
wszystkich urządzeniach końcowych, jeżeli jedno z urządzeń końcowych zostanie lokalnie 
wyłączone.  
Przedstawiana powyżej logika jest przykładowa. Jest bardzo prawdopodobne, że będzie 
wymagane dostosowanie dla spełnienia wymagań rzeczywistej aplikacji.  
 

6.3.3 Opcje łączy komunikacji InterMiCOM64  
 

Dostępnych jest kilka opcji komunikacji dla kanałów komunikacji między urządzeniami 
końcowymi MiCOMho P443. Poniżej pokazano różne opcje połączeń. Wybór między tymi 
opcjami będzie zależeć od rodzaju dostępnych urządzeń komunikacji.  

 
• Jeżeli zostały zainstalowane między podstacjami odpowiednie multipleksowe 

urządzenia komunikacji, należy wybrać opcję 850 nm razem z odpowiednim 
interfejsem elektrycznym ITU-T (urządzenie serii P590), co pozwoli na dopasowanie 
do istniejących urządzeń multipleksowych. Jeżeli został zainstalowany multiplekser 
kompatybilny z IEEE C37.94, opcja 850 nm powinna zostać skonfigurowana 
odpowiednio dla interfejsu bezpośrednio przy multiplekserze.  
 

• Jeżeli nie został zainstalowany multiplekser, można zastosować podłączenie 
światłowodowe 1300 nm. Rodzaj wykorzystanego światłowodu (tryb wielo lub 
jednokrotny) zostanie określony przez odległość między urządzeniami końcowymi 
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w układzie przekaźnika  MiCOMho P443. 
 

 
Przy każdej konfiguracji, z wyjątkiem IEEE C37.94 można wybrać szybkość przesyłu między 
64 kbit/s a 56 kbit/s.  
 

6.3.3.1 Opcje łącza światłowodowego InterMiCOM64 
 

Poniżej pokazano listę dostępnych łączy światłowodowych:  
 

• 850 nm wielofunkcyjny - standardowo z dwoma kanałami;  

• 1300 nm wielofunkcyjny - tylko jeden kanał;  

• 1300 nm wielofunkcyjny - oba kanały (CH1 i CH2);  

• 1300 nm jednofunkcyjny - tylko jeden kanał;  

• 1300 nm jednofunkcyjny - oba kanały (CH1 i CH2).  

 
6.3.3.1.1 Bezpośrednie łącze światłowodowe, światłowód 850 nm wielofunkcyjny 
 

Możliwe jest podłączenie dwóch przekaźników MiCOMho P443 wykorzystujących światłowód 
wielofunkcyjny 850 nm lecz taka konfiguracja jest przydatna tylko dla podłączeń do 1 km, 
wobec czego jest mało prawdopodobne jest stosowanie w praktyce. Taki interfejs jest jednak 
najczęściej dostarczany, ze względu na przydatność dla serii P590 interfejsów i/lub interfejsów 
zgodnych ze standardem IEEE C37.94, opisanych dalej.  
 

6.3.3.1.2 Bezpośrednie łącze światłowodowe, światłowód 1300 nm wielofunkcyjny 
 

Przekaźniki są połączone bezpośrednio przy pomocy dwóch światłowodów wielofunkcyjnych 
1300 nm dla każdego kanału sygnalizacji. Stosowane są światłowody wielofunkcyjne typu 
50/125 m lub 62,5/125 m. Stosowane są konektory światłowodowe typu BFOC/2.5.  
 

 
 
Rysunek 46: Bezpośrednie łącze światłowodowe na odległość około 50 km.  
 
Jest zwykle przydatne do połączeń na odległość około 50 km.  
 

6.3.3.1.3 Bezpośrednie łącze światłowodowe, światłowód jednofunkcyjny 1300 nm 
 

Przekaźniki są połączone bezpośrednio, przy użyciu światłowodów jednofunkcyjnych 1300 
nm, typu 9/125 µm dla każdego kanału sygnalizacji. Stosowane są konektory światłowodów 
typu BFOC/2.5.  
 

 
 
Rysunek 47: Bezpośrednie łącze światłowodowe - do około 100 km.  
Łącze przydatne typowo dla połączeń na odległość so około 100 km.  
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6.3.3.1.4 Interfejs IEEE C37.94 dla multipleksera 
 

Przekaźnik z interfejsem światłowodowym krótkiego zasięgu 850 nm jest połączony 
bezpośrednio z multiplekserem przez łącze światłowodowe wielofunkcyjne 850 nm. Możliwe 
jest zastosowanie światłowodu wielofunkcyjnego typu 50/125 µm lub 62,5/12BFOC/2.5 µm. 
Stosowane są konektory światłowodowe typu BFOC/2.5.  
Nastawa "Comms Mode" powinna być ustawiona na IEEE C37.94.  
 

UWAGA Przed wprowadzeniem zmiany nastawy musi zostać wyłączone zasilanie 
przekaźnika. Norma IEEE C37.94 określa N = 64 kbit/s jako standardową 
wielkość. N - mieści się w zakresie 1 - 12 (istnieje możliwość wyboru). Wyboru 
można dokonać dla przekaźnika lub można ustawić opcję "Auto", w takim 
przypadku przekaźnik dostosuje się do ustawień multipleksera.  

 
6.3.3.2 Połączenie InterMiCOM64 poprzez światłowód serii P590 do zespołów interfejsów 

elektrycznych 
 

W celu podłączenia przekaźników poprzez sieć multipleksera z szyfrowaną modulacją impulsu 
(PCM) lub poprzez cyfrowy kanał komunikacji wymagane jest stosowanie interfejsu typu P590. 
Dostępne są poniższe interfejsy:  

• Interfejs P591 dla wspierania urządzeń multipleksowych wspierających ITU-T 

(poprzednio CCITT). Zalecenie G.703 odnośnie współbieżnych interfejsów 

elektrycznych.  

• Interfejs P592 dla urządzeń multipleksowych wspierających ITU-T. Zalecenie V.35 - 

interfejsy elektryczne.  

• Interfejs P593 dla urządzeń multipleksowych lub ISDN wspierających ITU-T. 

Zalecenie X-21 - interfejs elektryczny.  

 
Szybkość transmisji danych dla każdego urządzenia może wynosić 56 kbit/s lub 64 kbit/s, 
zależnie od wymagań łącza komunikacji.  
Wymagane jest używanie jednego urządzenia P590 na każdy przekaźnik, na każdy kanał 
danych (tj. para sygnałów wysyłania i odbierania). Układ zapewnia przetwarzanie sygnałów 
optycznych na elektryczne i elektrycznych na optyczne między przekaźnikiem MiCOMho P443 
a multiplekserem. Zespół interfejsu powinien zostać umiejscowiony możliwie blisko 
multipleksera PCM, w celu zminimalizowania oddziaływania zakłóceń elektromagnetycznych 
na przesyłane dane. Zespoły posiadają obudowę 20TE MiCOM. Podłączenia światłowodu do 
zespołu są wykonane poprzez konektory typu BFOC/2.5, znane bardziej pod nazwą konektory 
"ST". Charakterystyka optyczna jest podobna do charakterystyki interfejsu wielofunkcyjnego 
MiCOMho P443 850 nm.  
 

6.3.3.2.1 Łącze multipleksera z G.703 przy użyciu interfejsu P591 
 

Przekaźnik z krótkozakresowym interfejsem 850 nm podłączonym do urządzenia P591 przy 
pomocy dwużyłowego światłowodu wielofunkcyjnego 850 nm. Używany jest światłowód 
wielofunkcyjny typu 50/125 µm lub 62.5/125 µm. Stosowane są konektory światłowodowe typu 
BFOC/2.5. Zespół P591 przetwarza dane ze światłowodu dla interfejsu ITU-T kompatybilnego 
z G.703.  
Wyjście z G.703 musi być podłączone do kanału ITU-T kompatybilnego z G.703 
w multiplekserze.  
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Rysunek 48: Interfejs P591 G.703.  
 
Sygnały G-703 są odizolowane przy użyciu transformatora impulsowego do 1kV.  
Ponieważ sygnały G.703 posiadają amplitudę równą tylko +/- 1 V, kabel łączący zespół P591 i 
multiplekser muszą być odpowiednio ekranowane przed zakłóceniami elektromagnetycznymi i 
innymi. Przewód interfejsu powinien składać się ze skręconej pary drutów 24 AWG, całkowicie 
ekranowanych i powinien posiadać impedancję równą około 120 Ω. Zaleca się aby ekran 
kabla interfejsu był podłączony tylko do masy ramy multipleksera. Wybór masy zależy jednak 
od lokalnie obowiązujących przepisów.  
Podłączenia elektryczne do zespołu P591 są dokonywane poprzez standardowy konektor 28-
drogowy Midos. MiCOMho P443 musi być nastawiany przy użyciu zegara źródłowego 
zewnętrznego.  
 

6.3.3.2.2 Łącze multipleksera z V.35 przy użyciu interfejsu P592 
 

Przekaźnik z krótkozakresowym interfejsem światłowodowym jest podłączony do zespołu 
P592 dwoma żyłami wielofunkcyjnego światłowodu 850 nm. Używany jest światłowód 
wielofunkcyjny typu 50/125 µm lub 62.5/125 µm. Stosowane są konektory światłowodowe typu 
BFOC/2.5. Zespół P592 przetwarza dane ze światłowodu dla interfejsu ITU-T kompatybilnego 
z interfejsem elektrycznym typu V.35. Wyjście z V.35 musi być podłączone do kanału ITU-T 
kompatybilnego z V.35, w multiplekserze.  
 

 
 

Rysunek 49: Interfejs P592, V--35.  
 
Podłączenie sygnałów z V.35 do zespołu P592 jest dokonywane poprzez standardowy 
konektor żeński 34-nóżkowy "M". Ponieważ sygnały V.35 mają wartość albo +/- 0,55 V albo 
+/- 12 V, kabel łączący zespół z multiplekserem musi być odpowiednio ekranowany przed 
zakłóceniami elektromagnetycznymi i innymi. Kabel musi mieć skręcone pary przewodów, 
ekranowane i mieć impedancję charakterystyczną równą około 100 Ω. Zaleca się aby ekran 
kabla interfejsu był podłączony do masy multipleksera. Wybór masy zależy jednak od 
lokalnych przepisów. 
 
Panel frontowy P592 zawiera pięć wskaźnikowych LED i sześć wyłączników DIL.  
Wyłącznik oznaczony jako "Clockswitch" jest przeznaczony do przetwarzania sygnału 
synchronizacji V.35, jeżeli jest to wymagane. Po załączeniu zapala się czerwona dioda LED 
"Fiber-optic Loopback". 
 
Wyłącznik oznaczony jako "Fiber-optic Loopback" jest przeznaczony do zezwalania na 
testowanie pętli zwrotnej sygnału komunikacji na zaciskach światłowodu.  Wyłącznik pozwala 
na przekazywanie wchodzących danych V.35 "Rx" do linii wychodzących V.35 "Tx". Po 
załączeniu zapala się czerwona dioda LED "V.35 Loopback".  
Wyłącznik oznaczony jako "DSR" jest przeznaczony do wyboru/ ignorowania sygnału 
uzgadniania DSR (gotowość zestawu danych). Czerwona dioda LED oznaczona "DSR Off" 
zapala się albo kiedy DSR dozwolone albo przezwyciężone przez nastawienie wyłącznika 
DSR w  położeniu włączone. 
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Wyłącznik oznaczony "CTS" jest przeznaczony do wyboru/ ignorowania sygnału uzgadniania 
CTS (gotowość do wysłania). Czerwona dioda LED oznaczona "CTS Off" zapala się albo 
kiedy CTS jest  dozwolone albo przezwyciężone przez nastawienie wyłącznika CTS  w  
położeniu włączone. 
 
Wyłącznik oznaczony jako "Data Rate" jest przeznaczony do wyboru szybkości przesyłu 
między 56 a 64 kbit/s, zależnie od wymagań urządzeń multipleksowych PCM.  
Dioda oznaczona jako "Supply Healthy" ma zielony kolor i wskazuje, że urządzenie jest 
prawidłowo zasilane. 
 
Synchronizacja dla kanału InterMiCOM64 może zostać nastawiona albo na zegar zewnętrzny 
"External" dla sieci multipleksera dostarczającej sygnał zegara sterującego lub na zegar 
wewnętrzny "Internal" dla sieci multipleksera otrzymującej sygnał synchronizacji z 
urządzenia. 
 

6.3.3.2.3 Łącze multipleksera z X.21 przy wykorzystaniu interfejsu typu P593 
 

Zespół P593 wspiera interfejs ITU-T Recommendation X.21. Został zatwierdzony jako liniowe 
urządzenie interfejsowe przez British Approvals Board for Telecommunication (BABT) do 
łączenia z opisywanymi w niniejszym rozdziale usługami, numer świadectwa licencyjnego 
NS/1423/1/T/605362.  
Przekaźnik z interfejsem optycznym krótkiego zasięgu jest połączony z zespołem P593 przy 
pomocy dwużyłowego wielofunkcyjnego światłowodu 850 nm. Przydatny jest tutaj 
wielofunkcyjny światłowód typu 50/125 µm lub 62,5/ 125 µm. Stosowane są konektory 
światłowodowe BFOC/2.5. Zespół P593 przetwarza dane między światłowodem i interfejsem 
elektrycznym ITU-T X.21. Wyjście X.21 musi zostać podłączony do kanału ITU-T X.21 
w multiplekserze lub łączu ISDN transmisji danych cyfrowych.  
 

 
 

Rysunek 50: Interfejs P593 x.21 
 
Przekaźniki wymagają stałego otwartego kanału komunikacji. W konsekwencji nie jest 
wymagana procedura synchronizacji i nie jest wspierana w zespole P593. Wspierane sygnały 
są pokazane w tabeli poniżej.  
ITU-T X.21 jest blisko związane ze specyfikacją EIA RS422 i RS449. P593 może być używane 
z kanałami komunikacji RS422 i RS449, które wymagają tylko sygnałów pokazanych poniżej.  
 

 
 

Tabela 9: Obwody X.21 wspierane przez zespół P593 
 
Podłączanie sygnałów X.21 do zespołu P593 są dokonywane przy pomocy standardowego 
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konektora męskiego 15-drogowego typu D z okablowaniem jak dla urządzenia DTE. Kabel 
interfejsu powinien zawierać parę skręconych przewodów 24AWG, ekranowanych i powinien 
mieć impedancję równą około 100 Ω. Zaleca się aby ekran kabla interfejsu został podłączony 
do masy multipleksera. Wybór podłączenia do masy zależy jednak od lokalnych przepisów.  
Patrz rozdział poświęcony schematowi instalacyjnemu ze schematami połączeń 
zewnętrznych. 
 
Synchronizacja dla kanał komunikacji InterMiCOM64 musi zostać ustawiona przy użyciu "Clock 
Source" na "External".  
Panel frontowy P593 zawiera cztery wskaźnikowe diody LED oraz dwa wyłączniki.  
Dioda opisana jako "Supply healthy" ma zielony kolor i dostarcza informacji, czy urządzenie 
jest prawidłowo zasilane.  
Dioda opisana jako "Clock" ma kolor zielony i dostarcza informacji czy do urządzenia jest 
podawany odpowiedni sygnał synchronizacji X.21.  
Jeden z wyłączników jest opisany jako "Fiber Optic Loopback". Jest przeznaczony do 
testowania pętli zwrotnej sygnału komunikacji w terminalu światłowodu. Po jego załączeniu 
zapala się czerwona dioda LED opisana jako "Fiber Optic Loopback".  
Drugi wyłącznik jest opisany jako "X.21 Loopback". Jest przeznaczony do umożliwienia 
testowania pętli zwrotnej sygnału komunikacji w terminalach X.21. Pętla łączy przychodzącą 
linię danych X.21 "Rx" z wychodzącą linią danych X.21 "Tx" oraz przychodzącą 
światłowodową linię danych "Rx" (przez obwód przekształcania sygnału X.21)  z wychodzącą 
światłowodową linią danych "Tx". Po jego włączeniu zapala się czerwona dioda LED opisana 
jako "X.21 Loopback".  
 

6.3.3.3 Podłączenie InterMiCOM64 z przewodami sterowniczymi 
 

Jest możliwe rozmieszczenie InterMiCOM64 w pewnych obwodach, w których dostępne są dla 
komunikacji 2- lub 4-żyłowe przewody sterownicze. Uzyskanie tego wymaga kombinacji 
światłowodu serii 590 z zespołami interfejsów elektrycznych i niezależnymi modemami pasma 
podstawowego. Zastosowanie będzie ograniczone długością i jakością przewodów 
sterowniczych  - maksymalna długość to mniej niż 20 km.  
Przy rozważaniu zastosowania układu opartego na InterMiCOM64, P590 i modemach pasma 
podstawowego należy przed podjęciem decyzji zrozumieć oddziaływanie czasu zmiany w 
modemie.  
2 lub 4-żyłowe przewody sterownicze są zwykle prowadzone w pobliżu elektrycznych linii 
zasilających, co pomaga w ich zabezpieczaniu. Z tego powodu oddziaływają na nie zakłócenia 
elektromagnetyczne podczas przełączeń lub zwarć w układzie zasilania. Indukowane w 
przewodach sterowniczych zakłócenia mogą powodować zakłócenia sygnałów komunikacji i 
jeżeli są wystarczające aby spowodować utratę synchronizacji komunikacji, modemy będą 
musiały być ponownie synchronizowane lub podlegać zmianie.  
 

Uwaga: Jeżeli możliwość komunikowania przerwana na czas do 10 sekund podczas 
przełączania lub zwarcia w układzie zasilania nie może być tolerowana przez 
InterMiCOM64, należy rozważyć wprowadzenie układu z przewodami sterowniczymi. 

 
6.3.3.1 Odizolowanie przewodów sterowniczych 
 

W trakcie doziemień strony pierwotnej silne pole magnetyczne może indukować znaczne 
napięcia między przewodami sterowniczymi a ziemią (napięcie wzdłużne). W celu 
zapobiegania powstawaniu uszkodzeń jakichkolwiek urządzeń podłączonych do obwodu  
przewodów sterowniczych należy zapewnić aby modem stwarzał odpowiednią barierę 
izolacyjną między żyłami a innymi elektrycznie izolowanymi obwodami. Chociaż może okazać 
się trudne dokładne przewidywanie napięcia indukowanego podczas doziemienia, można 
stosować poniższe równania, dające przybliżone rozwiązania.  
 
Napięcie indukowane dla przewodów sterowniczych  bez ekranu: 0,3 x IF x L 
 
Napięcie indukowane dla przewodów sterowniczych  w ekranach:  0,1 x IF x L 
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gdzie: 
 
IF - maksymalny przewidywany prąd doziemienia w amperach.  
 
L =  długość obwodu w milach.  
 
W przypadku, jeżeli obliczona wartość napięcia przekracza pewien poziom (zwykle 60 % 
poziomu izolacji przekaźnika/ modemu, należy zainstalować dodatkową izolację. Alstom Grid 
oferuje transformatory separujące PCM-FLU 10 lub 20 kV do stosowania z modemami pasma 
podstawowego. Wybór wartości 10 kV lub 20 kV będzie zależeć od przewidywanej wartości 
indukowanego napięcia.  
 

Uwaga: Transformator separujący PCM-FLU posiada odczepy "a", "m", "b" po stronie pierwotnej i 
wtórnej. Dla wszystkich zastosowań InterMiCOM64 należy połączyć między odczepy "a", 
"m" o ile zakres częstotliwości dla tego uzwojenia wynosi do 2 MHz. Podłączenia między 
odczepami "a", "b" mogą powodować zawodność komunikacji, ponieważ maksymalna 
częstotliwość dla takiej konfiguracji wynosi 6 kHz.. Należy stosować podłączenie do 
odczepów a", "m" po stronie pierwotnej i wtórnej dla utrzymania przekładni równej 1 : 1. 

 
6.3.3.3.2 Specyfikacja modemu i P590 
 

Poniżej pokazano rozwinięcie modemu Patton "Campus" 1092A razem z przekaźnikiem 
MiCOM oraz układ o nie oparty.  
Modem Patton "Campus" 1092A oferuje stosunkowo krótki czas zmiany lecz może on 
wynosić do 10 sekund a efekt twego zostanie opisany w uwadze do punktu 6.3.3.3.  
Dla 2-żyłowego połączenia przewodu sterowniczego maksymalna długość łącza może 
wynosić do 17 km. Dla 4-żyłowego połączenia możliwe jest uzyskanie odległości około 18 km. 
Wartości te jednak zależą od średnicy i jakości zastosowanych przewodów. Wpływ średnicy 
kabla na odległość pokazano w tabeli poniżej:  
 

 
 
Tabela 10: Przewód sterowniczy.  
 
Dla uzyskania maksymalnego bezpieczeństwa i osiągów usilnie zaleca się stosowanie jako 
przewodów sterowniczych skręconej pary przewodów w ekranie.  
Modem Campus powinien zostać wyspecyfikowany z interfejsem G.703 i powinien być 
używany razem z MiCOM P591.  

 
6.3.3.3.3 Opóźnienie propagacji modemu 
 

Używanie modemu pasma podstawowego będzie wprowadzać dodatkowe opóźnienie 
propagacji, które należy uwzględniać. Dla połączenia 2-żyłowego z modemem Campus 
dodatkowe opóźnienie będzie wynosić 1,02 ms. Dla połączenia 4-żyłowego z modemem 
Campus dodatkowe opóźnienie będzie wynosić 1,08 ms.  
 

6.3.3.3.4 Konfiguracja modemu i przekaźnika 
 



7 Działanie MiCOMho P443 
 
 

7-78 P443/PL 
 

 
 
Rysunek 51: Konfiguracja przy użyciu połączenia 2-żyłowego bez dodatkowego 
odseparowania.  
 
Przekaźniki MiCOMho P443 powinien mieć w "IM64 Comms Mode" nastawienie 
"standard", szybkość danych 64 kbit/s a źródło zegarowe nastawione na zewnętrzne.  
Jeden z modemów Campus w przewodzie sterowniczym powinien zostać ustawiony jako 
"master" a inne jako "slave". "Master" powinien być nastawiony na generowanie zegara 
wewnętrznego a "slave" powinien zostać ustawiony na "receive recovery". Jest to 
uzyskiwane poprzez ustawianie wyłączników DIL wewnątrz modemu. Dla wprowadzenia 
powyższych nastaw należy wyłączniki ustawiać zgodnie z poniższymi tabelami.  
 

 

 
Zespoły interfejsów komunikacji MiCOM P591 nie wymagają specjalnych nastawień - układ 
będzie teraz w pełni sprawny. 
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7 UKŁAD LOGICZNY (PODSTAWOWY I POMOCNICZE).  
 
 
 

7.1 SOTF (włączanie przy zwarciu) i TOR (wyzwalanie przy ponownym 
załączaniu) 

 
Nastawy SOTF i TOR znajdują się w menu TOC (Wyzwalanie przy załączaniu). Nastawy te są 
przeznaczone do uporania się z następującymi sytuacjami:  
 

• SOTF zapewnia natychmiastowe działanie wybranych elementów przy zwarciu przy 

ręcznym zamykaniu wyłącznika.  

• TOR zapewnia natychmiastowe działanie wybranych elementów przy utrzymywaniu 

się zwarcia, przy ponownym zamykaniu wyłącznika. 

 
Funkcje SOTF i TOR są znane jako logika "wyzwalanie przy zamykaniu", Na rysunku 52 
pokazano funkcję  TOR w powiązaniu ze strefami odległościowymi. Na rysunku 53 pokazano 
TOR powodowane przez detektory "Current no Volt" (CNV). Obie metody działają równolegle, 
jeżeli są odwzorowane do macierzy SOTF i TOR w pliku nastawiania.  
Detektory poziomu  CNV można nastawiać w menu GROUP X CB FAIL & P.DEAD. Te same 
nastawy są używane do wykrywania logiki poligonalnej. Czas opóźnienia równy 20 ms 
pokazany na rysunku 53 pozwala unikać ewentualnego "ścigania się" między bardzo szybkimi 
detektorami ponad napięciowymi i prądu niedomiarowego.  
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Rysunek 52: Wyzwalanie przy zamykaniu 
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Rysunek 53: Wyzwalanie przy zamykaniu przy wykorzystaniu detektorów poziomu CNV.  
 

7.1.1 Tryb SOTF (włączanie przy zwarciu) 
 

Status SOTF. SOTF można aktywować na trzy różne sposoby: 
 
• Uaktywnienie poligonalnej logiki wykrywania. Jeżeli zostanie wykryty stan braku zasilania 
wszystkich biegunów, zaczyna działać zegar opóźnienia SOTF. Po odmierzeniu przez zegar 
odpowiedniego czasu SOTF zostanie uaktywniony i pozostaje aktywny przez okres 
nastawiony w resetowaniu opóźnienia TOC. 
 
• Uaktywnienie impulsem zewnętrznym. SOTF jest uaktywniany kiedy po podaniu 
zewnętrznego impulsu DDB Set SOTF (DDB488) jest ustawiony na ON. Impulsem 
zewnętrznym może być na przykład rozkaz zamykania wyłącznika. Funkcja pozostaje aktywna 
przez czas trwania impulsu SOTF. 

 
• Uaktywnienie oboma powyższymi metodami.  
 
Natychmiastowe wyzwalanie trzybiegunowe (i blokowanie samoczynnego zamykania) 
powstaje przy wykryciu jakiegokolwiek zwarcia w wybranych strefach przez detektory CNV, 
przy pracy w trybie SOTF. Niezależnie od tego czy funkcja ta jest uaktywniona, czy wyłączona 
zwykłe elementy opóźniające lub układy wspomagania kanału funkcjonują i mogą 
przeprowadzić wyzwolenie w obwodzie.  
Opóźnienie SOTF: Opóźnienie SOTF jest opóźnieniem czasu rozruchu rozpoczynającym się 
po otwarciu wszystkich trzech biegunów wyłącznika. Jeżeli następnie wyłącznik jest 
zamykany, nastawiony czas opóźnienia jest kasowany. Aktywne jest zabezpieczenie SOTF. 
SOTF zapewnia usprawnienie zabezpieczenia dla ręcznego zamykania wyłącznika (nie dla 
samoczynnego ponownego zamykania).  
Nastawa ta jest widoczna tylko wówczas, gdy w celu uaktywnienia SOTF wybrano "Pole 
Dead" lub "Pdead + Pulse".  
Wyzwalanie SOTF. Jeżeli aktywny jest tryb Załączanie przy zwarciu, IED wyzwala 
natychmiast w celu wykrywania w jakiejkolwiek strefie w danych łączach. Aby umożliwić 
działanie na całej długości obwodu, należy wybrać co najmniej Strefę 1 i Strefę 2. Jeżeli nie 
został wybrany żaden element zabezpieczenie jest zapewniane przez elementy normalnego 
opóźniania i układu wspomagającego.  
Impuls SOTF. Dostępne jest okno nastawiania czasu użytkownika dla zabezpieczania SOTF. 
Nastawa ta jest widoczna tylko wówczas, gdy w celu uaktywnienia SOTF wybrano "Pole 
Dead" lub "Pdead + Pulse".  
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7.1.2 Tryb wyzwalanie przy ponownym zamykaniu (TOR) 
 

Status TOR: Uaktywnia lub wyłącza specjalne zabezpieczenie po samoczynnym ponownym 
zamknięciu. Po uaktywnieniu TOR działa po upływie czasu nastawionego w "TOC Delay", 
jest gotowe do stosowania po dojściu do samoczynnego ponownego zamknięcia.  
Po uaktywnieniu TOR IED działa w trybie "Trip on Reclose" przez okres po zamknięciu 
wyłącznika. Natychmiastowe trzybiegunowe wyzwolenie następuje po wykryciu 
jakiegokolwiek zwarcia w wybranych strefach przez czujniki CNV. Niezależnie od tego czy 
funkcja ta jest włączona czy wyłączona, działają elementy normalnego opóźniania i układu 
wspomagającego, które mogą powodować wyzwalanie obwodu.  
 
Opóźnienie resetowania TOC: Własności SOTF i TOR pozostają aktywne przez czas 
trwania opóźnienia resetowania TOC po włączeniu zasilania obwodu. Zegar opóźnienia jest 
uruchamiany przy zamykaniu wyłącznika i jest wspólny dla SOTF i TOR. Po upływie 
nastawionego czasu, po prawidłowym zamknięciu wyłącznika wszystkie zabezpieczenia 
wracają do stanu normalnego.  
 
Opóźnienie TOC: Nastawiany przez użytkownika czas opóźnienia zaczyna być odliczany 
przy otwarciu wyłącznika, po uaktywnieniu TOR. Opóźnienie nie może przekroczyć nastawy 
minimalnego czasu niewykorzystanego samoczynnego ponownego zamykania, ponieważ 
oba czasy zaczynają być odliczane jednocześnie a zabezpieczenie TOR musi być gotowe 
przy zamykaniu wyłącznika przy trwaniu warunków zwarciowych.  
 
Wyzwalanie TOR: Jeżeli aktywny jest tryb TOR następuje natychmiastowe wyzwalanie IED 
w celu reagowania na warunki w zdalnej strefie. Na przykład, strefa 2 może działać bez 
zwykle stosowanego opóźnienia jeżeli zwarcie pojawia się w strefie 2 po zamknięciu 
wyłącznika. Można również odwzorować CNV w celu szybkiego kasowania zwarcia przy 
ponownym załączaniu linii i trwającym zwarciu. W celu obsługi zwarć na całej długości 
obwodu należy wybrać co najmniej Strefę 1 i Strefę 2. Jeżeli nie zostanie wybrany żaden 
element, zabezpieczanie jest zapewniane przez elementy normalnego opóźniania i układu 
wspomagającego. Wyzwalanie następuje w trzech fazach a samoczynne ponowne 
załączanie jest zablokowane.   
 

7.1.3 Polaryzacja podczas zasilania obwodu 
 

Jeżeli aktywne są SOTF i TOR, ukierunkowane elementy zostają częściowo spolaryzowane 
przez inne fazy. Stosowana jest taka sama proporcja fazy "zdrowej" i "ze zwarciem" jak 
podano w nastawie "Distance Polarizing" z menu DISTANCE SETUP".  
Częściowa polaryzacja poprzeczna jest zastępowana przez normalną polaryzację przez 
okres trwania okna TOC. Jeżeli dostępne jest niewystarczające napięcie polaryzacji, w 
strefie 1 jest wprowadzane lekkie przesunięcie (25 % zasięgu w przód), umożliwiające 
szybkie kasowanie zwarć trójfazowych. Tak więc odwzorowanie funkcji CNV do macierzy 
wyzwalania SOTF nie ma zasadniczego znaczenia.  
 

7.2 Układy wspomagane kanałowo 
 

IED ma dwa zestawy układów wspomaganych kanałowo, mogące pracować równolegle.  
Układ 1 - może być kluczowane odległościowo i/lub DEF i/lub przez porównanie kierunkowe.  
Układ 2 - może być kluczowane odległościowo i/lub DEF i/lub przez porównanie kierunkowe.  
Istnienie wyboru dwóch dyskretnych kanałów pozwala na wdrażanie (jako przykład):  
 

• Odległość POR z układem DEF POR działającym we wspólnym kanale. Należy 
wybrać tylko w AIDED SCHEME 1 przy wyłączonym AIDED SCHEME 2.  

•  
• Odległość PUR z układem DEF BLOCKING działającym w oddzielnych kanałach ze 

względu na niepodobne typy układów. Przypisać odległość do AIDED SCHEME 1 
a DEF do AIDED SCHEME 2.  

• Układ porównania różnicy BLOCKING z drugim kanałem dla odległości z układem 
DEF BLOCKING działającym zgodnie. Przypisać Delta do AIDED SCHEME 1 a 
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Distance/DEF do AIDED SCHEME 2.  
 
UWAGA:  Jeżeli układy działają we wspólnym kanale, sygnał wysyłany i sygnał odbierany 

działają w trybie logicznym "OR".  
 
AIDED SCHEME 1 i AIDED SCHEME 2 są dwoma przykładami tej samej logiki. Każdy z nich 
daje te same opcje i mogą być stosowane niezależnie. Logika układu jest podzielona na trzy 
sekcje określone w następujących schematach: logika wysyłania, logika odbioru i logika 
wspomaganego wyzwalania - pokazane na rysunku 54. Szczegółowy opis układu zostanie 
podany później. Ponieważ są dwa przykłady wspomaganego układu wszystkie sygnały logiki 
wewnętrznej, które są specyficzne dla danego przykładu pokazano na schematach z dwoma 
numerami DDB związanymi odpowiednio z pierwszym i drugim przykładem.  

 

 
 

Rysunek 54: Przegląd logiki układów wspomaganych 
 
Na następnych schematach pokazano pełną logikę wysyłania, odbierania i wspomaganego 
wyzwalania.  
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Rysunek 55: Logika wysyłania 
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Rysunek 56: Logika odbioru.  
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Rysunek 57: Logika wspomaganego wyzwalania.  
 

7.2.1 Zabezpieczenie ze skróconym zasięgiem i lokalnym przyzwoleniem (wyłączenia) – PUR 
 

Dla zapewnienia szybkiego kasowania dla wszystkich zwarć, zarówno przejściowych jak 
i trwałych, na całej długości zabezpieczanego obwodu, konieczne jest użycie odpowiedniego 
układu wyzwalania. Najprostszy układ to zabezpieczenie ze skróconym zasięgiem i lokalnym 
przyzwoleniem (PUR). Kanał dla układu PUR jest wprowadzany przez działanie elementów 
strefy 1 IED. Jeżeli zdalne IED wykryje zwarcie po otrzymaniu tego sygnału, IED zadziała bez 
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dodatkowego opóźnienia. Zwarcia w ostatnich 20 % (Uwaga 1) zabezpieczanej linii są więc 
kasowane bez zamierzonego opóźnienia.  
 
UWAGA:  Przy założeniu, że typowa " strefa końcowa" ma 20 %, a strefa 1 80 % 

zabezpieczanej linii.  
 
Poniżej podano kilka najważniejszych własności i wymagań dla układu zabezpieczenie ze 
skróconym zasięgiem i lokalnym przyzwoleniem: 
 
• Wymagane są tylko kanały simpleksowe sygnalizacji;  

• Układ ma wysoki stopień bezpieczeństwa ponieważ kanał sygnalizacji jest uruchamiany 

tylko w przypadku zwarcia w zabezpieczanej linii;  

• Jeżeli zdalny terminal linii jest otwarty, zwarcia w zdalnych 20 % linii są kasowane przy 

użyciu opóźnienia strefy 2 lokalnego IED;  

• Jeżeli istnieje słabe lub brak zasilania ze zdalnego końca linii, (prąd poniżej czułości IED), 

zwarcia w zdalnych 20 % linii są kasowane przy użyciu opóźnienia strefy 2 lokalnego IED;  

• Jeżeli kanał sygnalizacji nie działa, dostępny jest układ podstawowego wyzwalania 

zdalnego. 

Na rysunku 58 pokazano uproszczoną logikę układu.  
 
Logika wysyłania: strefa 1 
 
Logika zabezpieczenia: strefa 2 plus kanał odbioru. 
 

 
 

Rysunek 58: Zabezpieczenie ze skróconym zasięgiem i lokalnym przyzwoleniem 
(wyłączenia) - PUR 
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Szczegółowo logika pokazana jest na rysunku 59. 
 

 
 

Rysunek 59: PUR 
 

7.2.2 Zabezpieczenie z zasięgiem wydłużonym i zdalnym przyzwoleniem (wyłączenia) POR 
 

Kanał dla układu POR jest kluczowany przez działanie elementów strefy 2 IED. Jeżeli zdalne 
IED wykryje zwarcie przez wykrycie jego sygnału IED działa bez dodatkowego opóźnienia. 
Zwarcia w ostatnich 20 % (Uwaga 1) zabezpieczanej linii są więc kasowane bez 
zamierzonego opóźnienia.   

Uwaga: Przy założeniu, że typowa " strefa końcowa" ma 20 %, a strefa 1 80 % zabezpieczanej 
linii. 

 
 
Poniżej podano kilka najważniejszych własności i wymagań dla układu  
wydłużonym zasięgiem i lokalnym przyzwoleniem: 
 
• Wymagane są kanały dupleksowe sygnalizacji w celu zapobiegania ewentualnemu 

niewłaściwemu działaniu IED ze względu na błędne kluczowanie urządzeń sygnalizacyjnych. 

Jest to konieczne ponieważ kanał sygnalizacji jest kluczowany zwarciami zewnętrznymi dla 

zabezpieczanej linii;  

• Układ POR może być bardziej korzystny niż PUR przy zabezpieczaniu krótkich linii 

przesyłowych, ponieważ pokrycie elementów strefy 2 może być większe niż elementów strefy 

1;  

• Do zapobiegania niewłaściwemu działaniu zabezpieczania linii stosowana jest logika 

odwróconej ochrony dla szybkiego odwracania prądu powstającego w liniach dwutorowych, 

powodowane przez kolejne otwieranie wyłączników;  

• Jeżeli kanał sygnalizacji nie działa, dostępny jest układ podstawowego wyzwalania 

zdalnego.  

 

Uwaga: Układ POR wykorzystuje również strefę 4 IED jako rewersyjny detektor zwarć .Jest on 
wykorzystywany w logice odwróconego prądu oraz w opcjonalnej własności słabego 
zasilania, pokazanej kropkowaną linią na rysunku 60. 
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Rysunek 60: Zabezpieczenie z zasięgiem wydłużonym i zdalnym przyzwoleniem 
(wyłączenia) POR.  
 
Szczegóły logiki pokazano na rysunku 61.  
 

Uwaga: Dowolne wyzwalanie DDB (522) zasila zegar odpadania ze 100 ms opóźnieniem, 
i z kolei układ wysyłania sygnałów. Jest to zasada podobna do logiki wysyłania 
sygnałów dla słabego zasilania i powtarzania otwierania wyłącznika. 
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Rysunek 61: POR.  
 

7.2.3 Rozbudowa zabezpieczenia z zasięgiem wydłużonym 
 

Logika wysyłania w układzie POR jest zorganizowana w taki sposób, że dla każdego rozkazu 
wyzwalania na końcu lokalnym IED wysyła sygnał do końca (końców) zdalnego. 
Maksymalizuje to szanse odcięcia zwarcia na wszystkich końcach. Następnie sygnał 
generowany przez rozkaz "Any trip" jest wysyłany zarówno do Ch1 jak i Ch2, jeżeli 
użytkowany jest więcej niż jeden kanał. Własność ta jest nazywana rozbudową 
zabezpieczenia z zasięgiem wydłużonym i jest zamierzoną próbą zapewnienia 
synchronicznego wyzwalania na wszystkich końcach linii.  
 

7.2.4 Własności układu zabezpieczenia z zasięgiem wydłużonym przy słabym zasilaniu 
 

Logika słabego zasilania może zostać uaktywniona i pracować równolegle do układów POR. 
Dostępne są dwie opcje: WI-Echo i WI Tripping.  
 

Uwaga: Specjalny transformator końcowy słabego zasilania jest omówiony w rozdziale 20.4. 
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Funkcja echo 
 
Dla układów z przyzwoleniem wyłączania sygnał będzie wysyłany tylko jeżeli w wymaganej 
strefie zostanie wykryte zwarcie. Jednak prąd zasilania w jednym końcu linii może być na tyle 
niski, że jest niewystarczający dla działania w odległych strefach i powodować ryzyko 
niewysłania sygnału. Również, jeżeli jeden z wyłączników pozostanie w stanie otwartym, prąd 
zasilania jest równy zeru. Jest to określane jako warunki słabego zasilania i może powodować 
wolne kasowanie zwarcia na końcu linii z silnym zasilaniem (wyzwalanie po czasie tZ2). Dla 
uniknięcia wolnego wyzwalania IED słabego zasilania może zostać ustawione na "echo" w 
stosunku do dowolnego kanału otrzymywanego przez IED z silnym zasilaniem, w celu 
natychmiastowego wysłania sygnału natychmiast po odebraniu sygnału. Pozwala to IED 
silnego zasilania na natychmiastowe wyzwolenie w strefie przyzwalania na wyzwolenie.  
Logika wysyłania dodatkowego sygnału jest następująca:  
 
Wysyłanie funkcji echo 
 
Brak działania w strefie odległej, plus kanał odbioru.  
 
Wyzwalanie przy słabym zasilaniu 
 
Logika funkcji echo przy słabym zasilaniu zapewnia wspomagane wyzwalanie w terminalu 
silnego zasilania lecz nie w terminalu słabego zasilania. IED posiada również opcję nastawy 
pozwalającą na wyzwolenie wyłącznika w linii ze zwarciem i przy słabym zasilaniu. Do 
wykrywania zwarcia w linii przy słabym zasilaniu stosowane są trzy elementy podnapięciowe 
Va< Vb< Vc. Sprawdzanie napięcia zapobiega wyzwalaniu podczas niewłaściwego działania 
kanału lub podczas testowania kanału.  
Logika dodatkowego wyzwalania przy słabym zasilaniu jest następująca:  
 
Wyzwalanie przy słabym zasilaniu 
 
Brak działania w strefie odległej, plus V<, plus kanał odbioru.  
Wyzwalanie przy słabym zasilaniu jest opóźnione stosownie do wartości WI Trip Delay. 
Ze względu na stosowanie fazowo segregowanych elementów podnapięciowych, 
jednobiegunowe wyzwalanie może zostać uaktywnione (jeżeli wymagane) dla wyzwalania WI. 
Jeżeli jednobiegunowe wyzwalanie jest wyłączone, następuje wyzwolenie trójfazowe po 
upływie czasu opóźnienia.  
 

7.2.5 Logika odblokowania układów z przyzwoleniem - utrata ochrony 
 
Ten tryb jest przeznaczony do stosowania z tele- zabezpieczeniem z łączem ETN 
(energetyczna telefonia nośna) przy modulowaniu częstotliwości (FSK). Jeżeli w 
zabezpieczanej linii nie występują zakłócenia, sygnał o stosowanej częstotliwości jest 
wysyłany między końcami linii, w celu sprawdzenia sprawności kanału. Jeżeli jednak dojdzie 
do zwarcia, przez linię musi zostać wysłany sygnał przyzwolenia na wyzwalanie 
a częstotliwość nośna linii energetycznej jest zmieniana (na nową - wyzwalania). Tak więc 
funkcja odległości otrzymuje albo sygnał częstotliwości ochrony albo częstotliwości 
wyzwalania, ale nie obydwa. Przy każdym układzie przyzwalania komunikacja PLC jest 
transmitowana linią energetyczną, w której mogło dojść do zwarcia. Dla pewnych typów zwarć 
sygnały PLC mogą być tłumione tak, że sygnał przyzwalania znika i nie jest odbierany na 
drugim końcu linii. Dla przezwyciężenia tego problemu, jeżeli nastąpiła utrata ochrony i nie jest 
otrzymywany sygnał o częstotliwości wyzwalania IED otwiera okno czasowe, w którym logika 
układu przyzwalania działa tak, jak gdyby sygnał wyzwalania został odebrany. Powinny zostać 
wyznaczone dwa wejścia optyczne do IED, jedno to Channel Receive drugie jest wyznaczone 
jako Loss of Guard (utrata ochrony) (odwrócona obecność sygnału kontrolnego).  
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Tabela 11: Logika funkcji utraty ochrony. 
 
Okno czasowe podczas którego uaktywniona jest logika odblokowania rozpoczyna się po 10 
ms od utraty sygnału ochrony i trwa 150 ms. Opóźnienie 10 ms daje czas urządzeniom 
sygnalizacji na zmianę częstotliwości, jak przy normalnym działaniu. Na czas trwania 
warunków alarmu logika przedłużonej strefy 1 jest przywoływana, jeżeli "Z1 Ext on Chan". 
Uaktywnione (Enabled) jest Fail.  
 

7.2.6 Odległościowy układ BLOCKING 
 

Kanał sygnalizacji jest kluczowany działaniem strefy 4 odwracania elementów IED. Jeżeli 
zdalny IED pobiera w strefie 2, działa po opóźnieniu wyzwalania, jeżeli nie został otrzymany 
żaden blok. Poniżej podano niektóre z ważnych własności i wymagań układu BLOCKING: 
 
• Układ BLOCKING wymaga tylko simpleksowego kanału sygnalizacji. 
 
• Strefa 4 odwracania jest używana do wysyłania sygnałów blokowania do zdalnego końca 
w celu zapobiegania niepożądanym wyzwalaniom. 

 
• Jeżeli używany jest kanał simpleksowy, układ BLOCKING może zostać łatwo użyty do linii 
z wieloma terminalami, zapewniając uniemożliwienie zasilania wewnętrznych zwarć. 

 
• Sygnał blokowania jest przekazywany nieuszkodzoną linią, tak że nie ma problemów z 
związanych z urządzeniami sygnalizacji telefonii energetycznej.  

 
• Układy BLOCKING mają podobne własności jak układy z wydłużonym zasięgiem i 
przyzwoleniem.  

 
• Szybkie wyzwalanie będzie mieć miejsce na końcu linii z silnym źródłem, nawet jeżeli jest 
słabe zasilanie lub brak zasilania z drugiego końca zabezpieczanej linii.  

 
• Jeżeli terminal linii jest otwarty, nadal wystąpi szybkie wyzwalanie da zwarć na całej 
długości zabezpieczanej linii.  

 
• Jeżeli kanał sygnalizacji nie wyśle sygnału blokowania podczas zwarcia, nastąpi szybkie 
wyzwalanie dla zwarć na całej długości zabezpieczanej linii lecz również dla niektórych zwarć 
w następnych sekcji linii.  

 
• Jeżeli kanał sygnalizacji zostanie wyłączony z działania, IED będzie pracować w 
konwencjonalnym podstawowym trybie.  

 
• Do logiki wysyłania sygnału włączony jest zegar ochrony dla odwróconego prądu, w celu 
zapobiegania niepożądanym wyzwalaniom w obwodzie bez uszkodzeń, przy sytuacji 
odwrócenia prądu w obwodzie równoległym.  

 
 
Na rysunku 62 pokazano uproszczony układ logiczny.  
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Logika wysyłania: Strefa 4 odwracania 
Logika wyzwalania: Strefa 2 plus Channel NOT Received, opóźniony przez Tp.  
 

 
 

Rysunek 62: zabezpieczenie z zasięgiem wydłużonym i zdalnym blokowaniem 
(wyłączenia) 
 

7.2.7 Układy zabezpieczenia odległościowego zwrotno prądowego 
 
Dla podwójnych torów prądowych kierunek prądu zakłóceniowego może ulec zmianie 
w jednym z torów po kolejnym otwieraniu wyłączników w celu usunięcia zakłócenia 
w równoległym torze. Zmiana kierunku prądu powoduje, że elementy układu 
zabezpieczającego z zasięgiem wydłużonym "widzą" odwrotny kierunek zakłócenia niż 
pierwotnie wykryty (nastawy dla tych elementów przekraczają 150 % impedancji linii dla 
każdego terminalu). "Wyścig" między działaniem a resetowaniem elementów 
zabezpieczenia odległościowego na każdym terminalu linii może powodować, że układy 
przyzwolenia i blokowania spowodują wyzwolenie w linii bez zakłóceń. Na rysunku 63 
pokazana jest konfiguracja, która może powodować odwrócenie kierunku prądu. Przy 
zakłóceniu w linii L1, w pobliżu wyłącznika B, wyzwolenie wyłącznika B spowoduje 
odwrócenie kierunku przepływu prądu w linii L2.  
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Rysunek 63: Przykład odwrócenia kierunku prądu 
 

7.2.8 Układ zabezpieczenia z zasięgiem wydłużonym i odwróceniem kierunku prądu 
 

Zabezpieczenie z odwróconym kierunkiem prądu wbudowane w POR jest inicjowane 
wówczas, gdy elementy strefy 4 pracują w linii bez zakłócenia. Kiedy elementy strefy 4 
zaczynają pracować, w podstacji D zabronione są logika przyzwolenia na wyzwalanie 
i logika wysyłania sygnału. Resetowanie zegara układu zabezpieczania jest inicjowane gdy 
następuje resetowanie strefy 4. Opóźnienie czasowe tREVERSAL GUARD jest wymagane 
w przypadku gdy element wyzwalający o wydłużonym zasięgu na końcu D zadziała przed 
wysłaniem sygnału o resetowaniu z IED w końcu C. W przeciwnym przypadku IED w 
końcu D spowoduje wyzwalanie. Przyzwolenie na wyzwalanie z IED w podstacjach na 
końcu D i C zostanie ponownie uaktywnione kiedy linia z zakłóceniem zostaje odizolowana 
a czas dla zabezpieczenia przy odwróconym kierunku prądu upłynął.  
 

7.2.9 Układ "BLOCKING" 1 i 2 dla zabezpieczenia z odwróconym kierunkiem prądu 
 

Zabezpieczenie z odwróconym kierunkiem prądu wbudowane w układ "BLOCKING" jest 
inicjowane jeżeli element blokujący wprowadzi stan zabraniania w wyzwalaczu 
wspomaganym kanałem. Jeżeli zmieni się kierunek prądu a elementy strefy 4 zostaną 
zresetowane, sygnał blokujący jest utrzymywany przez zegar TREVERSAL GUARD. Tak 
więc IED w sprawnej linii nie może spowodować wyzwalania ze względu na sekwencyjne 
otwieranie wyłączników w linii z zakłóceniem. Po odizolowaniu zakłócenia elementy 
zabezpieczające w tył strefy 4 w podstacji C i elementy zabezpieczające w przód 
w podstacji D są resetowane. 
Istnieją dwa warianty układu "BLOCKING": BLOCKING 1 i BLOCKING 2. Jedyną różnicą 
w ich działaniu jest: 
 

• BLOCKING 1 - do wysyłania sygnałów stosowane jest zabezpieczenie 
odwrócone. 

• BLOCKING 2 - do odbierania sygnałów stosowane jest zabezpieczenie 
odwrócone. 
 

Różnica w logice odbioru jest pokazana na schematach logiki, rysunek 64 i 65.  
 

 
 

Rysunek 64: "Blocking 1"  
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Rysunek 65: "Blocking 2"  
 
Inne zalety układów "Blocking 1" i "Blocking 2" są omówione w rozdziale "Przykłady 
zastosowań".  
 

7.2.10 Układ zabezpieczenia doziemień wspomagany DEF - przyzwalanie z wydłużonym 
zasięgiem 
 
Na rysunku 66 pokazano zasięg elementów a na rysunku 67 uproszczony układ logiczny. 
Kanał sygnalizacji jest kluczowany przez działanie elementu IN > DEF IED. Jeżeli zdalne IED 
również wykrył zakłócenie z przodu, działa bez dodatkowego opóźnienia po otrzymaniu 
takiego sygnału. 
 
Logika wysyłania: IN > pobieranie w przód 
Logika przywalania na wyzwalanie: IN > w przód plus odbierany kanał 
 

 
 
Rysunek 66: Układ przyzwalania DEF 
 
Układ posiada te same własności/ wymagania jak odpowiadający mu układ odległościowy 
i daje czułe zabezpieczenie przy doziemieniach o dużej rezystancji.  
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Rysunek 67: Logika układu przywalania (doziemienie) wspomaganego DEF 
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7.2.11 Układ doziemienia wspomaganego DEF – blokowanie 

 
Na rysunku 67 pokazano zasięg elementów a na rysunku 68 uproszczony układ logiczny. 
Kanał sygnalizacji jest kluczowany przez działanie elementu IN > DEF IED. Jeżeli element 
w przód IN > zdalnego IED pobrał sygnał, działa po nastawionym czasie opóźnienia, jeżeli nie 
odebrano żadnego bloku. 
 
Logika wysyłania: odwrócone DEF  
Logika wyzwalania: IN > w przód plus NIE odbierany kanał z niewielkim opóźnieniem 
 

 
 
Rysunek 68: Układ blokowania DEF.  
 
Układ posiada te same własności/ wymagania jak odpowiadający mu układ odległościowy i 
daje czułe zabezpieczenie przy doziemieniach o dużej rezystancji.  
Tam gdzie na schemacie pokazano "t", oznacza to opóźnienie związane z tym elementem. W 
celu przyznania czasu na przyjście sygnału blokowania musi zostać użyte krótkie opóźnienie 
dla wspomaganego wyzwalania.  
 

 
 

Rysunek 69: Układ blokowania DEF.  
 

7.2.12 Układ Delta POR - zabezpieczenie z zasięgiem wydłużonym i zdalnym przyzwoleniem 
(wyłączenia) 

 
Kanał dla porównawczo-kierunkowego układu POR jest kluczowany przez działanie 
elementów układu Delta w IED. Jeżeli zdalne IED wykryło również zakłócenie z przodu po 
otrzymaniu tego sygnału, IED zadziała. Poniżej podano niektóre główne własności/ 
wymagania dla układu zdalnego przyzwalania (wyłączenia): 
 
• Układy zdalnego przyzwalania są bardziej bezpieczne od układów blokujących, ponieważ 
decyzje kierunkowe w przód muszą być podejmowane na obu końcach linii przed 
zezwoleniem na wyzwalanie. Awaria kanału sygnalizacji nie powoduje niepożądanego 
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wyzwalania.  
• Jeżeli źródło zasilania na którymkolwiek końcu linii jest słabe, układ POR musi zostać 
uzupełniony logiką "Słabego zasilania". 
 
• Układ wymaga dupleksowego kanału sygnalizacji w celu zapobiegania niewłaściwego 
działania IED ze względu na pozorne kluczowanie urządzeń sygnalizacyjnych. Jest to 
konieczne ze względu na fakt, że kanał sygnalizacji jest kluczowany na błędy zewnętrzne 
w stosunku do zabezpieczanej linii. 

 
• Logika zabezpieczania odwróconego prądu jest stosowana w celu zapobiegania 
niewłaściwemu działaniu sprawnej linii przy szybkich zmianach kierunku prądu powstających 
w podwójnych liniach, powodowanych przez kolejne otwieranie wyłączników. 

 
• Jeżeli kanał sygnalizacji przestanie działać, dostępny jest układ podstawowego 
zabezpieczenia odległościowego. Układ ten jest podobny do układu stosowanego w LFDC 
IED i jest pokazany na rysunku 70. 

 
Logika wysyłania: zakłócenie w przód  
Logika zezwolenia na wyzwalanie: zakłócenie w przód plus odbierany kanał  
 

 
 

Rysunek 70: Układ porównawczo-kierunkowy delta POR 
 

7.2.13 Układ blokowania delta 
 

Kanał sygnalizacji jest kluczowany działaniem elementów "Delta Reverse" IED. Jeżeli 
zdalne IED wykryło stan Delta w przód, działa po zwłoce jeżeli nie otrzyma żadnego bloku. 
Poniżej podano kilka głównych własności i wymagań dla układu przyzwalania 
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o wydłużonym zasięgu: 
 
• Układ BLOCKING wymaga tylko simpleksowego kanału sygnalizacji.  
• Sygnał blokowania jest transmitowany przez sprawną linię, nie ma więc problemów 
związanych z urządzeniami sygnalizacji nośnej linii energetycznej.  
 
• Układy blokowania Delta są mniej bezpieczne nić układy przyzwalania na wyzwalanie 
ponieważ awaria kanału sygnalizacji może spowodować niepożądane wyzwalanie. Wobec 
tego układy blokowania są najlepiej nadzorowane przy wykorzystaniu kanału poza 
wskazaniem "Service".  

 
• Szybkie wyzwalanie powstaje na końcu linii z silnym źródłem dla zakłóceń na 
chronionej sekcji linii, nawet jeżeli na drugim końcu linii istnieje słabe źródło lub źródło nie 
występuje.  

 
• Jeżeli terminal linii jest otwarty, nadal zachodzi szybkie wyzwalanie dla zakłóceń na 
całej długości chronionej linii.  

 
• Zegar odwróconego prądu w układzie logiki wysyłania sygnału zapobiega 
niechcianemu wyzwalaniu przez IED sygnału wyzwalania w sprawnym obwodzie, 
w sytuacji odwróconego prądu w obwodzie równoległym.  

 
• Przy wspomaganym wyzwalaniu Delta, musi zostać użyty krótki czas na odebranie 
sygnału blokowania.  

 
Opisywany układ jest podobny do zastosowanego w LFDC IED i jest pokazany na rysunku 
70.  
Logika wysyłania: zakłócenie w tył, opóźniony o Tp.  
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Rysunek 71: Układ BLOCKING porównawczo-kierunkowy DELTA.  
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7.3 Układy o wydłużonym zasięgu, przy stracie obciążenia, strefa 1 
 

MiCOMho P443 oferuje dodatkowe układy odległościowe bez kanału, szczególnie dla strefy 
1 z wydłużonym zasięgiem i utratą obciążenia.  
 

7.3.1 Układ strefy 1, wydłużony zasięg 
 

W promieniowych liniach napowietrznych szeroko jest stosowane SPZ, w celu przywrócenia 
zasilania po przejściowym zakłóceniu. Układ strefy 1, z wydłużonym zasięgiem może więc być 
stosowany w promieniowych liniach zasilających, zapewniając szybką ochronę przy 
przejściowych zakłóceniach na całej długości zabezpieczanej linii. Na rysunku 72 pokazano 
wybór alternatywnego zasięgu dla strefy 1: Z1 lub wydłużony zasięg Z1X.  
 

 
 

Rysunek 72: Układ strefy 1 z wydłużonym zasięgiem 
 
W tym układzie strefa 1X jest uaktywniana i ustawiana na wydłużenie zasięgu poza 
zabezpieczaną linię. Zakłócenie w linii, łącznie z końcem 20 % nie jest objęte strefą 1, co 
powoduje natychmiastowe wyzwalanie, po czym następuje samoczynne ponowne załączenie. 
Strefa 1X ma zasięg rezystancyjny i zerową kompensację podobną jak w Strefie 1. SPZ w IED 
jest wykorzystywane do nie dopuszczenia do wyzwalania ze strefy 1X tak, że przy SPZ IED 
pracuje tylko w podstawowym układzie logicznym, w celu zapewnienia koordynacji z 
zabezpieczeniami przed zakłóceniami stałymi, w dalszej części linii. Tak więc, przejściowe 
zakłócenia w linii są kasowane natychmiast, co zmniejsza prawdopodobieństwo przejścia 
zakłócenia przejściowego w stałe. Jednak układ ,może reagować na niektóre zakłócenia 
w sąsiedniej linii, chociaż po tym następuje SPZ z prawidłową dyskryminacją zabezpieczeń. 
Dojdzie do zwiększonego działania wyłącznika, razem z przejściową utratą zasilania podstacji.  
 

 
 

Tabela 12: Opóźnienia czasowe związane ze strefą o wydłużonym zasięgu Z1X.  
 
Zasięg Strefy 1X jest określany w procentach zasięgu Strefy 1, jako mnożnik zasięgu. Układ 
wydłużonego zasięgu Strefy 1 może być wyłączony, stale uaktywniony lub włączany 
w przypadku gdy kanał komunikacji przestaje działać i wspomagany układ jest wyłączony. 
Stan uaktywnienia może zostać wprowadzony kiedy Ch1 lub Ch2 lub wszystkie kanały nie 
działają lub jeżeli jakikolwiek kanał przestanie działać. Patrz rysunek 73. 
 



7 Działanie MiCOMho P443 
 
 

7-102 P443/PL 
 

 
 

Rysunek 73: Wydłużony zasięg strefy 1 
 

7.3.2 Przyśpieszone wyzwalanie przy utracie obciążenia (LoL) 
 
Logika przyśpieszonego wyzwalania przy utracie obciążenia pokazana jest w skróconej 
postaci na rysunku 74. Logika utraty obciążenia zapewnia szybkie kasowanie dla zakłóceń 
w całości podwójnego obwodu zabezpieczającego, dla wszelkiego rodzaju zakłóceń, z 
wyjątkiem trójfazowych. Zaletą tego układu jest niewymaganie kanału sygnalizacji. 
Alternatywnie, logika może zostać uaktywniona, jeżeli kanał związany ze wspomaganym 
układem przestanie działać. Zakłócenie takie jest wykrywane przez logikę odblokowywania 
układu przyzwalającego lub przez wejście optyczne wyłączonego kanału (COS). Może 
zostać ustawione na uaktywnienie jeżeli przestaną działać Ch1 lub Ch2 lub  jeżeli przestaną 
działać wszystkie kanały lub jakikolwiek kanał przestanie działać. Patrz rysunek 73.  
Każde zakłócenie w zasięgu Strefy 1 powoduje szybkie wyzwalanie lokalnego wyłącznika. 
Przy zakłóceniu w strefie końcowej ze zdalnym zasilaniem, zdalny wyłącznik jest wyzwalany 
w Strefie 1 przez zdalny IED. Lokalny IED może rozpoznać to przez zanik prądu obciążenia 
w sprawnych fazach. Powoduje to, razem z działaniem komparatora Strefy 2, wyzwalanie 
wyłącznika lokalnego.  
Przed dojściem do przyśpieszonego wyzwalania musi zostać wykryty prąd obciążenia przed 
czasem powstania zakłócenia. Zanik prądu obciążenia otwiera okno, podczas którego 
zachodzi wyzwalanie, jeżeli w Strefie 2 działa komparator. Typowa nastawa dla tego okna 
wynosi 40 ms, jak to pokazano na rysunku 74, chociaż może to zostać zmienione na 
nastawę LoL Window. Przyśpieszone zwalnianie jest opóźnione 0 18 ms w celu 
zapobiegania powstawaniu wyzwalania z powodu utraty obciążenia z powodu 
niejednoczesności otwierania biegunów wyłącznika potrzebnego do kasowania zakłócenia 
zewnętrznego. Czas kasowania lokalnego zakłócenia może zostać określony jak niżej:  
 
t = Z1d + 2CB + LDr + 18 ms 
 
gdzie:  
 
Z1d = maksymalny czas wyzwalania za strefą 1 
 
CB = czas działania wyłącznika  
 
LDr = czas resetowania detektora poziomu przed strefą (LoL: |<) 
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Rysunek 74: Układ przyśpieszonego wyzwalania przy utracie obciążenia.  
 
Dla obwodów z obciążeniem odłączonym od zabezpieczanej linii należy zachować ostrożność 
przy nastawianiu parametru obciążenia, w celu zapewnienia że I < nastawa czujnika poziomu 
dla prądu obciążenia jest powyżej prądu obciążenia. Po wybraniu parametr utraty obciążenia 
działa razem z wybranym układem odległościowym. Daje to szybkie kasowanie zakłóceń w 
strefie końcowej, jeżeli wybrany został układ podstawowy lub układ sygnału przyzwolenia dla 
wspomaganego wyzwalania; daje to dużą prędkość rezerwowego kasowania dla zakłóceń 
strefy końcowej, jeżeli kanał przestanie działać.  
 
UWAGA: Dostępne jest tylko wyzwalanie przy utracie obciążenia.  
 

 
 

Rysunek 75: Utrata obciążenia 
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8   ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWE OD ZWARĆ MIĘDZYFAZOWYCH 
 
 
Zabezpieczenie nadprądowe od zwarć międzyfazowych jest zaimplementowane jako 
zabezpieczenie rezerwowe, które może zostać: 
 
• Na stałe wyłączone.  

• Na stałe włączone.  

• Uaktywnione tylko w przypadku uszkodzenia bezpiecznika przekładnika napięciowego 

(VT)/ mikro-wyłącznika. 

 

Ponadto można wyłączyć każdy etap przez DDB (463, 464, 465, lub 466) Inhibit I > x (x = 1, 
2, 3 lub 4). 
 
Zabezpieczenie nadprądowe jest rozdzielone na fazy lecz działanie każdej fazy jest 
odwzorowywane w trójfazowym wyzwalaniu w domyślnym PSL. 
 
Można wybrać element VDS IED do dowolnego bloku elementu kierunkowego lub po prostu 
można zlikwidować kontrolę odległościową. 
 
 
 

8.1 Charakterystyki 
 

W pierwszych dwóch etapach można ustawić albo zwłokę zależną albo charakterystykę 
zależną. W trzecim i czwarty etapie istnieje tylko charakterystyka DT. Każdy etap może być 
konfigurowany kierunkowo albo „w przód”, albo „w tył” albo jako bezkierunkowa. 
Krzywe IEC/UK IDMT są zgodne z poniższym wzorem: 

 
 
Krzywe IEEE/US IDMT są zgodne z poniższym wzorem:  

 
 
t  = Czas działania.  
β = Stała.  
I = Mierzony prąd.  
Is = Nastawa progu pobudzenia,  
α = Stała.  
L = Stała ANSI/IEEE (zero dla krzywych IEC).  
T = Nastawa mnożnika czasu dla krzywych IEC/UK.  
TD + Nastawa mnożnika czasu dla krzywych IEEE/US.  
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Tabela 13: Charakterystyki krzywych IDMT.  
 

Uwaga: Jak widać są różne nastawy czasowe krzywych IEEE i US w stosunku do IEC/UK.  
W przypadku krzywych IEC używany jest parametr TMS w celu regulacji czasu 
działania a w przypadku krzywych IEEE/US jest to TD (Time Dial). Menu IED jest tak 
skonstruowane, że w przypadku wybrania krzywych IEC/UL parametr „J > Time Dial” 
nie będzie widoczny w menu i odwrotnie dla parametru TMS. 

 
 
 

8.2 Charakterystyka resetowania 
 

Należy zauważyć, że charakterystyki zależne IEC/UK mogą być użyte wraz z niezależnymi 
charakterystykami resetowania, jakkolwiek krzywe IEEE/US mogą posiadać charakterystyki 
resetowania zależne jak i niezależne. Poniższe równanie ilustruje metodę wyliczania krzywej 
charakterystyki zależnej resetowania IEEE/US. 
 

 
 
gdzie: 
TD = mnożnik parametru czasowego krzywej IEEE.  
S = Stała.  
M = J/Is 
 

 
 

Tabela 14: Charakterystyki resetowania 
 
 
 

8.3 Zabezpieczenie nadprądowe kierunkowe 
 

W przekaźnikach P443 funkcja wykrywająca zwarcia fazowe jest polaryzowana wewnętrznie 
napięciem międzyfazowym pozostałych faz, wg informacji podanych w poniższej tabeli.  
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Tabela 15: Polaryzacja napięciem międzyfazowym 
 
Podczas warunków zwarcia, wektor prądu zwarcia opóźnia się względem napięcia fazowego 
o kąt zależny od wartości X/R systemu. Dlatego wymaga się aby IED działał z największą 
czułością dla prądów znajdujących się w tym obszarze. Osiąga się to przez ustawienie kąta 
charakterystycznego IED (RCA), nastawa ta definiuje kąt o który prąd podawany na 
przekaźnik musi być przesunięty względem napięcia aby osiągnąć maksymalną czułość 
zabezpieczenia. Nastawia się to w komórce "I>Char Angle” menu funkcji nadprądowej. 
Możliwe jest ustawienie tego w kąta w zakresie od –95° do +95°. 
 
Na rysunku 76 pokazano funkcjonalny blokowy schemat logiczny dla zabezpieczenia 
kierunkowego. 
 
Blok nadprądowe to detektor poziomu, który wykrywa amplitudę prądu powyżej ustawionego 
progu pobudzenia i wraz z odpowiednim napięciem polaryzacyjnym sprawdza kryteria wg 
poniższych zasad: 
 
Kierunek ‘do przodu:  
-90° < (kąt (I) – kąt(V) - RCA) < 90° 
 
Kierunek ‘do tyłu:  
-90° > (kąt (I) - kąt (V) - RCA) > 90° 
 

 
 

Rysunek 76: Logika zabezpieczenia kierunkowego nadprądowego 
 
Każdy z poziomów zabezpieczenia nadprądowego może być ustawiony jako kierunkowy, ale 
tylko dwa pierwsze poziomy mogą działać z charakterystyką zależną IDMT. Jeśli któryś 
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poziom został skonfigurowany jako kierunkowy, w menu pojawia się opcja: ‘VTS Block’. Jeśli 
bit tej funkcji VTS (Voltage Transformer Supervision) – kontroli napięcia, zostanie ustawiony 
na ‘1’ to w przypadku zaniku napięcia polaryzacji nastąpi zablokowanie poziomu 
kierunkowego, jeśli zostanie ustawiony na ‘0’ to brak napięcia polaryzacji spowoduje przejście 
funkcji na działanie bezkierunkowe aż do momentu powrotu napięcia. 
 
 
 

8.4 Polaryzacja synchroniczna 
 
W przypadku bliskich zwarć 3-fazowych  wszystkie trzy napięcia spadają do zera i nie 
pozostaje żadne zdrowe napięcie w stosunku do którego można spolaryzować prądy. Dlatego 
IED stosują pamięć napięciową, która przechowuje stan zdrowych napięć przed zwarciem 
i udostępnia je dla funkcji nadprądowej przez okres 3.2 sekundy. Zapewnia to możliwość 
bezzwłocznego działania funkcji kierunkowej nadprądowej nawet w przypadku braku 
wszystkich trzech napięć. 
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9 ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWE SKŁADOWEJ PRZECIWNEJ 
 
 
 

9.1 Zabezpieczenie nadprądowe składowej przeciwnej (NPS)  
 

Funkcja zabezpieczenia nadprądowego składowej przeciwnej posiada cztery stopnie 
zabezpieczeń nie kierunkowych/ kierunkowych z niezależnymi charakterystykami zwłocznymi. 
Pierwsze dwa stopnie zabezpieczenia nadprądowego mają charakterystyki zwłoczne 
z wyborem między IDMT lub DT. Trzeci i czwarty stopień mają tylko charakterystyki DT. 
Charakterystyki IDMT wspierają zarówno krzywe IEC jak  IEEE. Użytkownik może wybrać 
działanie funkcji jako kierunkowe lub nie oraz wprowadzić nastawę kąta charakterystycznego. 
Alternatywnie funkcja może być ustawiona jako bezkierunkowa.  
Dla podjęcia działania elementów kierunkowych przeciwnej kolejności faz IED musi wykryć 
napięcie polaryzacji o wartości większej od minimalnego prądu I2 > V2pol Set. Jeśli funkcja 
została ustawiona jako kierunkowa, widoczna staje się opcja VTS Block. Jeśli odpowiedni bit 
zostanie ustawiony na ‘1’, działanie VTS zablokuje działanie funkcji jeśli jest ona kierunkowa, 
Ustawienie bitu na ‘0’ powoduje przejście z właściwości kierunkowej zabezpieczenia na 
bezkierunkową przez cały okres aktywności VTS. 
 
Po uaktywnieniu, pokazane poniżej sygnały są nastawiane przez logikę nadprądowego 
zabezpieczenia przeciwnej kolejności faz, zgodnie ze statusem monitorowanej funkcji:  
 
I2 > Inhibit (DDB562) - Zabronione we wszystkich stopniach przy stanie wysokim  
I2 > 1 Tmr. Block (DDB563) - Zegar bloku w 1 stopniu przy stanie wysokim  
I2 > 2 Tmr. Block (DDB564) - Zegar bloku w 1 stopniu przy stanie wysokim  
I2 > 3 Tmr. Block (DDB565) - Zegar bloku w 1 stopniu przy stanie wysokim  
I2 > 4 Tmr. Block (DDB566) - Zegar bloku w 1 stopniu przy stanie wysokim  
I2 > 1 Start (DDB567) - 1 uruchamiany przy stanie wysokim  
I2 > 2 Start (DDB568) - 2 uruchamiany przy stanie wysokim  
I2 > 3 Start (DDB569) - 3 uruchamiany przy stanie wysokim  
I2 > 4 Start (DDB570) - 4 uruchamiany przy stanie wysokim  
I2 > 1 Trip (DDB571) - 1 wyłączany przy stanie wysokim  
I2 > 2 Trip (DDB572) - 2 wyłączany przy stanie wysokim  
I2 > 3 Trip (DDB573) - 3 wyłączany przy stanie wysokim  
I2 > 4 Trip (DDB574) - 4 wyłączany przy stanie wysokim  
 
Wszystkie powyższe sygnały są dostępne jako sygnały DDB dla odwzorowania w Załączniku 
C.  
Start zabezpieczenia nadprądowego przeciwnej kolejności faz jest odwzorowany wewnętrznie 
do sygnału ANY START DDB - DDB 736.  
Działanie kierunkowe i nie kierunkowe jest pokazane na schematach poniżej:  
 

 
 

Rysunek 77: Działanie zabezpieczenia nadprądowego nie kierunkowego przeciwnej 
kolejności faz.  
 

9.1.1 Kierunkowość funkcji nadprądowe składowej przeciwnej 
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Wyznaczenie kierunku jest osiągane przez porównanie kąta pomiędzy składową przeciwną 
napięcia oraz składową przeciwną prądu, można wybrać działanie funkcji ‘do przodu’ lub ‘do 
tyłu’. Należy wybrać właściwą nastawę kąta I2> Char Angle charakterystycznego aby 
zapewnić jak najlepsze działanie funkcji. Nastawa ta powinna zostać ustawiona jako równa 
wartości kąta fazowego składowej przeciwnej prądu względem odwróconej składowej 
przeciwnej napięcia (-V2),tak aby znaleźć się w środku charakterystyki kierunkowej.  
Aby funkcja kierunkowa nadprądowa składowej przeciwnej działała poprawnie musi być 
obecne napięcie polaryzacyjne Powyżej ustawionego poziomu minimalnego"I2> V2pol Set. 
Poniżej na rysunku 78 pokazany jest schemat logiczny działania funkcji kierunkowej 
nadprądowej składowej przeciwnej (pokazany z funkcją kierunkową).  
 

 
 

Rysunek 78: Kierunkowość funkcji nadprądowe składowej przeciwnej.  
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10 ZERWANY PRZEWÓD 
 
 
 

10.1 Detekcja zerwanego przewodu 
 

Zabezpieczenie zawiera element, który mierzy relację składowej przeciwnej do zgodnej prądu 
(I2/I1). Ta relacja będzie w mniejszym stopniu zależna od poziomu obciążenia niż pomiar tylko 
składowej przeciwnej prądu gdyż relacja jest mniej więcej stała dla różnych wartości prądu 
obciążenia. Można w ten sposób uzyskać bardziej czułą nastawę.  
Poniżej pokazana jest logika działania funkcji. Wyliczany stosunek I2/I1 jest porównywany 
z nastawionym progiem, jeśli nastąpi przekroczenie wartości progowej inicjowane jest 
naliczanie czasu. Blok sygnałów CTS służy do zatrzymania działania zegara. 
 

 
 

Rysunek 79: Logika funkcji detekcji zerwanego przewodu 
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11 DOZIEMIENIE 
 
 

 

11.1 Zabezpieczenie ziemnozwarciowe, czułe ziemnozwarciowe (SEF) 
i ograniczone ziemnozwarciowe (REF) 

 
IED zawiera rezerwowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe. Dostępne są dwa elementy: 
 
• Pochodny element ziemnozwarciowy, w którym prąd sterujący działaniem elementu jest 

wyprowadzany z dodawania trzech prądów przekładników prądowych.  

• Czuły element ziemnozwarciowy, dla którego wymagane są nastawy niskiego prądu. 

 

Czuły element ziemnozwarciowy posiada oddzielne wejście przekładnika prądowego (CT) 
i jest zwykle podłączony do przekładnika prądowego ziemnozwarciowego. Elementy pochodny 
i czuły mają po cztery stopnie zabezpieczenia. Pierwsze dwa stopnie mogą być ustawiane 
jako czasowo zależne lub czasowo niezależne. Trzeci i czwarty stopień mają tylko 
charakterystyki czasowo niezależne. Każdy stopień może zostać skonfigurowany „w przód”, 
„w tył” lub jako nie kierunkowy. 
 

Uwaga: Wejście CT, zaprojektowane specjalnie do działania przy małych wartościach 
prądu jest wspólne dla zabezpieczeń SEF oraz REF, tak więc te własności są 
traktowane jako wzajemne wykluczające się w menu IED. 

 
 
Zabezpieczenie może również zostać uaktywnione, jeżeli przestanie działać kanał komunikacji 
zabezpieczenia różnicowego (nie ma zastosowania dla funkcji SEF i REF).  
Zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym IN> może zostać ustawione na: 
 
• Ciągłe wyłączenie. 

• Ciągłe uaktywnienie.  

• Uaktywnienie tylko w przypadku awarii bezpiecznika VT/ mikro-wyłącznika. 

 
Można również wyłączyć każdy stopień EF przy pomocy DDB(467, 468, 469 i 470).  
Inhibit IN > x i każdego stopnia SEF przez DDB (1724, 1725, 1726 i 1727).  
Inhibit ISEF > x (gdzie x =  1, 2, 3 lub 4).  
 
Element VTS IED może zostać wybrany do blokowania elementu kierunkowego albo do 
usuwania kontroli kierunkowej. 
 
Nastawienia IN> i ISEF> dają następujące rezultaty: 
 
VTS Block - jeżeli odpowiedni but jest ustawiony na 1, działanie układu nadzoru przekładnika 
napięciowego (VTS) blokuje stopień, który działa kierunkowo. Przy ustawieniu na 0 stopień 
ten przechodzi na działanie nie kierunkowe. 
 
Charakterystyki zależne dostępne dla zabezpieczenia ziemnozwarciowego są takie same jak 
dla zabezpieczenia nadprądowego lecz z dodatkiem charakterystyki IDG. 
 

11.1.1 Krzywa IDG 
 

Krzywa IDG jest zwykle stosowana w zabezpieczeniach ziemnozwarciowych zwłocznych na 
rynku szwedzkim. Krzywa taka jest dostępna w stopniu 1 i 2 oraz w zabezpieczeniu SEF. 
Krzywa IDG jest opisywana poniższym równaniem: 
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gdzie: 
I = mierzony prąd,  
Nastawienie IN> = regulowane nastawienie, które określa początkowy punkt 
charakterystyki. 
 
Chociaż początkowy punkt charakterystyki jest określany przez nastawienie IN>, rzeczywisty 
próg prądowy IED jest nazywany „IDG Is”. Nastawienie to jest wielokrotnością IN>. 
 
Stosowane jest również dodatkowe nastawienie IDG Time - minimalny czas na wysokim 
poziomie prądu zwarcia. 
 
Na rysunku 80 pokazano sposób implementowania charakterystyki IDG. 
 

 
 

Rysunek 80: Charakterystyka IDG 
 
11.2 Kierunkowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe 
 
Jak powiedziano w poprzednim rozdziale każdy stopień zabezpieczenia ziemnozwarciowego 
może zostać w razie potrzeby ustawiony jako kierunkowy. Przy zastosowaniu kierunkowego 
zabezpieczenia nadprądowego IED wymaga odpowiedniego napięcia zasilania w celu 
uzyskania koniecznej polaryzacji. Dostępne są dwie opcje polaryzacji: napięciem zerowym lub 
składowej przeciwnej.  
 
11.2.1 Polaryzacja napięciem zerowym 
 
Dla zabezpieczenia ziemnozwarciowego sygnał polaryzujący musi reprezentować warunki 
doziemienia. Ponieważ w warunkach panujących podczas doziemienia generowane jest 
napięcie zerowe, jest ono zwykle wykorzystywane do polaryzacji elementów DEF. IED pobiera 
to napięcie z wejścia napięcia 3-fazowego, które jest zasilane albo z 5-kolumnowego 
przekładnika napięciowego (VT) albo z 3 jednofazowych VT. Tego rodzaju konstrukcje VT 
pozwalają na przepływ strumienia zerowego a więc pozwalają na pobieranie przez IED 
wymaganego napięcia zerowego. Należy uziemić pierwotny punkt neutralny VT. 3-kolumnowy 
VT nie zapewnia drogi przejścia dla strumienia zerowego a więc nie jest on przydatny dla 
zasilania IED. 
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Uwaga: Napięcie zerowe jest przesunięte o 180° w stosunku do prądu zerowego. Wobec 
tego elementy DEF są polaryzowane napięciem -Vres. Przesunięcie o 180° jest 
automatycznie wprowadzane do IED. 

 
 
W polaryzacji napięciem zerowym stosowane są następujące kryteria kierunkowe: 
Kierunek w przód: 

  
Kierunek w tył.  

 
 
Własność polaryzacji prądem wirtualnym jest stosowana wyłącznie w układach 
wspomaganych DEF i nie jest dostępna dla elementów rezerwowych i ziemnozwarciowych. 
 

 
 

Rysunek 81: Zabezpieczenie ziemnozwarciowe nadprądowe kierunkowe z polaryzacją 
napięciem zerowym (stopień pojedynczy) 
 

11.2.2 Polaryzacja składową przeciwną (nie SEF) 
 

W pewnych zastosowaniach użycie polaryzacji napięciem zerowym DEF może być albo 
niedostępne albo problematyczne. Przykładem jest niedostępność VT odpowiedniego typu - 
na przykład zainstalowano VT z trzema kolumnami. Innym przykładem są równoległe linie 
WN/BWN, w których mogą pojawić się problemy ze wzajemnym sprzężeniem składowej 
zerowej.  
W każdej takiej sytuacji problem może zostać rozwiązany przez użycie do polaryzacji 
składowej przeciwnej kolejności (nps). W metodzie tej kierunek występowania zwarcia jest 
określany przez porównanie napięcia nps i prądu nps. Nadal jednak wielkością polaryzującą 
jest prąd zerowy.  
Wymaga to wprowadzenia odpowiednich progów napięcia i prądu w komórkach odpowiednio 
IN>V2pol set i IN>I2pol set.  
Polaryzacja składową przeciwną nie jest zalecana dla układów z uziemieniem 
impedancyjnym, niezależnie od rodzaju VT zasilających IED. Wynika to z obniżonego prądu 
zawarcia ograniczającego spadek napięcia na impedancji źródła składowej przeciwnej (V2pol) 
do pomijalnego poziomu. Jeżeli napięcie to jest mniejsze od 0,5 V IED przestaje dostarczać 
DEF.  
Schemat logiczny zabezpieczenia ziemnozwarciowego nadprądowego z polaryzacją składową 
przeciwną pokazano na rysunku 82.  
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Rysunek 82: Kierunkowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe z polaryzacją składową 
przeciwną 
 
Poniżej podano kryteria kierunkowe z polaryzacją składową przeciwną.  
„W przód” 

 
„W tył” 
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12 WSPOMAGANE DEF 
 
 
 

12.1 Funkcja kontroli kierunku - nastawienia DEF i elementów porównujących 
kierunek 
 
IED posiada dodatkowe układy wspomagane kanałowo dla uzupełnienia zabezpieczenia 
różnicowego i odległościowego. 
 
• DEF  - zabezpieczenie kierunkowe ziemnozwarciowe. 
 
• Delta - układ porównywania kierunku w oparciu o ΔI i ΔV. 
 
Oba układy są skonfigurowane jako zabezpieczające, z kanałem komunikacji podłączonymi 
między odległymi końcami linii. 
 
W celu wykorzystania tych układów należy nastawić podstawowe dane w GROUP x 
DISTANCE SETUP (dla układu Delta) i GROUP x/ AIDED DEF (dla kierunkowego 
zabezpieczenia ziemnozwarciowego).  
 

12.1.1 Polaryzacja DEF składową zerową z wirtualną polaryzacją prądem 
 

Przy zabezpieczeniu ziemnozwarciowym sygnał polaryzujący (odniesienie dla kierunku) 
prezentuje warunki doziemienia. Ponieważ w warunkach doziemienia generowane jest 
napięcie zerowe wielkość ta jest zwykle używana do polaryzowania elementów kierunkowych 
DEF. IED pobiera to napięcie wewnętrznie z trójfazowego wejścia napięciowego które jest 
zasilane albo z 5-kolumnowego przekładnika napięciowego (VT) albo z 3 jednofazowych VT. 
Tego rodzaju konstrukcje VT pozwalają na przepływ strumienia zerowego a więc pozwalają na 
pobieranie przez IED wymaganego napięcia zerowego. Należy uziemić pierwotny punkt 
neutralny VT. 3-kolumnowy VT nie zapewnia drogi przejścia dla strumienia zerowego a więc 
nie jest on przydatny dla zasilania IED. 
 
Niski poziom napięcia zerowego może pojawiać się w normalnych warunkach działania 
układu, ze względu na nierównowagę układu, niedokładności VT lub tolerancję IED. IED 
posiada nastawiany przez użytkownika próg DEF VNPol Set, który musi zostać przekroczony 
aby DEF mógł działać. Napięcie zerowe jest przesunięte o 180° w stosunku do prądu 
zerowego, tak że DEF jest polaryzowane napięciem -Vres. Przesunięcie fazowe 180° jest 
automatycznie wprowadzane do IED.  
 
IED może spowodować wyzwalanie przy tej metodzie polaryzacji nawet jeżeli VNPol jest 
mniejsze od nastawionego progu. Jeżeli przełącznik nałożonego prądu fazowego 
zidentyfikował fazę ze zwarciem, na przykład fazę A, usuwa tę fazę z obliczeń Va + Vb + Vc, 
pozostawiając jedynie Vb + Vc. Otrzymane napięcie polaryzujące ma dużą amplitudę i ten 
sam kierunek co -Vres. Pozwala to IED na działanie, nawet w przypadku jeżeli doziemienie za 
IED zapobiega powstaniu napięcia zerowego. 
 
Technika odejmowania zwartej fazy jest opisywana jako wirtualna polaryzacja prądem 
ponieważ powoduje usunięcie potrzeby stosowania prądu polaryzującego z przekładnik 
prądowego w układzie połączeń transformatora w gwiazdę za IED. Byłoby to konieczne 
w tradycyjnych IED.  
 
Jeżeli Virtual I Pol jest nastawione na Disabled, zapobiega to sprawdzaniu zwartej fazy 
i usunięciu napięcia zwartej fazy. Wobec tego zabezpieczenie DEF jest polaryzowane tylko 
napięciem zerowym.  
 
Kryteria kierunkowe przy polaryzacji składową zerową (wirtualnym prądem) są następujące: 
„W przód”.  

  
„W tył”  
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gdzie VNPol jest pokazane w tabeli poniżej: 
 

 
 

Tabela 16: Polaryzacja wirtualnym prądem 
 

12.1.2 Polaryzacja DEF składową przeciwną 
 

W pewnych zastosowaniach użycie polaryzacji napięciem zerowym DEF może być albo 
niedostępne albo problematyczne. Przykładem jest niedostępność VT odpowiedniego typu - 
na przykład zainstalowano VT z trzema kolumnami. Innym przykładem są równoległe linie 
WN/BWN, w których mogą pojawić się problemy ze wzajemnym sprzężeniem składowej 
zerowej.  
W każdej takiej sytuacji problem może zostać rozwiązany przez użycie do polaryzacji 
składowej przeciwnej kolejności (nps). W metodzie tej kierunek występowania zwarcia jest 
określany przez porównanie napięcia nps i prądu nps. Nadal jednak wielkością polaryzującą 
jest prąd zerowy.  
Wymaga to wprowadzenia odpowiednich progów napięcia i prądu w komórkach odpowiednio 
IN>V2pol set i IN>I2pol set. 
Kryteria kierunkowe przy polaryzacji składową przeciwną są następujące:  
 
„W przód”:  

  
„W tył”:  
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13 OGRANICZONE ZABEZPIECZENIE ZIEMNOZWARCIOWE (REF) 
 
 
 
Zabezpieczenie REF w IED jest elementem o dużej impedancji, przyłączone do tego samego 
wejścia przekładników prądowych co i SEF, tak że może zostać wybrany tylko jeden z tych 
elementów.  
Opcje nastawiania są dostępne w menu GROUP 1 SEF/REF PROT’N.  
Zasada impedancji dużej wartości może zostać najlepiej wyjaśniona przy pomocy układu 
różnicowego, w którym przekładnik prądowy jest nasycony przy zwarciu, jak to pokazano na 
rysunku poniżej:  
 

 
 

Rysunek 83: Zasada impedancji o dużej wartości 
 
Jeżeli przyjmiemy, że obwód IED ma bardzo dużą impedancję, prąd wtórny zdrowego 
przekładnika prądowego (CT) płynie przez nasycony CT. Jeżeli przyjmiemy, że impedancja 
nasyconego CT jest pomijalnie mała, maksymalne napięcie na obwodzie IED jest równe 
wtórnemu prądowi zwarcia pomnożonemu przez podłączoną impedancję (RL3 + RL4 + RCT2). 
 
IED może być stabilne dla tego maksymalnego przyłożonego napięcia przez zwiększenie 
całkowitej impedancji obwodu IED, tak aby wypadkowy prąd płynący przez IED był mniejszy 
od nastawy prądu. Ponieważ impedancja na wejściu IED jest stosunkowo mała, wymagane 
jest podłączenie zewnętrznego rezystora. Wartość rezystora RST obliczana ze wzoru 
pokazanego na rysunku 83. Może być wymagane zastosowanie dodatkowego nieliniowego 
elementu „Metrosil”, w celu ograniczenia szczytowego napięcia wtórnego podczas zwarcia 
wewnętrznego. 
 
Dla zapewnienia szybkiego działania podczas zwarcia wewnętrznego CT stosowane 
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w zabezpieczeniu muszą mieć napięcie punktu kolanowego równe co najmniej 4 Vs.  
Konieczne podłączenia IED dla REF z dużą impedancją pokazano na rysunku 84:  
 

 
 
Rysunek 84: Podłączenia REF IED CT - duża wartość impedancji 
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14 ZABEZPIECZENIE Z ZEROWYM PRZEPIĘCIEM (NVD) 
 
 
Element NVDw P443 ma konstrukcję dwustopniową, każdy stopień ma oddzielne nastawy 
napięcia i czasu opóźnienia. Stopień 1 może zostać ustawiony do pracy z charakterystyką 
IDMT lub DT, podczas gdy stopień 2 może pracować tylko z charakterystyką DT. 
Zabezpieczenie NVD posiada dwa stopnie działania, co umożliwia wykorzystywanie w 
przypadkach, gdy wymagane jest zarówno działanie funkcji alarmowej jak i wyzwalania.  
 
IED pobiera wewnętrznie napięcie z wewnętrznie z trójfazowego wejścia napięciowego które 
jest zasilane albo z 5-kolumnowego przekładnika napięciowego (VT) albo z 3 jednofazowych 
VT. Tego rodzaju konstrukcje VT pozwalają na przepływ strumienia zerowego a więc 
pozwalają na pobieranie przez IED wymaganego napięcia zerowego. Należy uziemić 
pierwotny punkt neutralny VT. 3-kolumnowy VT nie zapewnia drogi przejścia dla strumienia 
zerowego a więc nie jest on przydatny dla zasilania IED.  
 
Charakterystyka IDMT dostępna w pierwszym stopniu jest określana następującym wzorem: 

 
gdzie:  
 
K =  nastawienie mnożnika czasu.  
t =   czas działania w sekundach.  
M =   pobierane napięcie zerowe/ nastawa napięcia IED (VN > nastawy 
napięcia).  
 
Funkcjonalny schemat blokowy pierwszego stopnia pokazano poniżej:  
 

 
 

Rysunek 85: Logika przepięcia zerowego (stopień pojedynczy).  
 
Każdy stopień zabezpieczenia może zostać wyłączony przez DDB (475 lub 476) Inhibit VN > x 
(x = 1, 2).  
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15 TERMICZNE ZABEZPIECZENIE PRZECIĄŻENIOWE 
 
 
IED posiada zabezpieczenie termiczne wykorzystujące prąd obciążenia do modelowania 
nagrzewania i chłodzenia zabezpieczanego zakładu. Element ten może być ustawiany 
zarówno na alarmowanie jak i wyzwalanie.  
Ciepło wytwarzane w danej pozycji zakładu, takiej jak kable lub transformator jest stratą 
rezystancyjną (I2R x t). Tak więc ciepło jest wprost proporcjonalne do kwadratu prądu. 
Charakterystyka czasowa termiczna stosowana w IED jest oparta na kwadracie prądu, 
całkowanym w czasie. IED automatycznie używa największego prądu fazowego.  
Sprzęt jest skonstruowany do pracy ciągłej w temperaturze odpowiadającej jego pełnemu 
znamionowemu obciążeniu, przy którym wytwarzane ciepło jest równoważone przez 
rozpraszanie ciepła poprzez promieniowanie, itp. Warunki przegrzania wystąpią więc przy 
przepływie prądu większego od znamionowego. Można wykazać, że temperatury podczas 
nagrzewania wzrastają zgodnie ze stałą czasową i opadają podobnie podczas chłodzenia.  
IED posiada dwie charakterystyki; dobór jednej z nich zależy od zastosowania.  
Termiczne zabezpieczenie przeciążeniowe może zostać wyłączone poprzez DDB478 Inhibit 
Thermal>.  
 

15.1.1 Charakterystyka z jedną stałą czasową 
 

Taka charakterystyka jest stosowna przy zabezpieczaniu kabli, transformatorów suchych 
z chłodzeniem powietrznym naturalnym i baterii kondensatorów.  
Charakterystyka termiczno-czasowa ma postać:  

 
Gdzie:  
t = czas do wyłączenia, zgodnie z zastosowanym prądem przeciążenia I;  
τ = stała czasowa nagrzewania i chłodzenia zabezpieczanego urządzenia;  
I = największy prąd fazowy;  
IFLC = prąd pełnego obciążenia znamionowego (nastawienie IED „Thermal Trip”);  
k = stała równa 1,05, pozwala na pracę ciągła do 1,05 IFLC 
IP = stan ustalony przed wystąpieniem przeciążenia.  
Czas do wyłączenia zmienia się zależnie od prądu płynącego przed przeciążeniem, tak więc 
przeciążenie może nastąpić ze stanu „gorącego” lub „zimnego”.  
Charakterystykę termiczną można opisać również w poniższy sposób:  

 
Gdzie:  

 
i  

 
Gdzie θ jest stanem termicznym a θp jest stanem termicznym przed zwarciem. 
 

Uwaga: W celu uzyskania 100 % określenia stanu termicznego należy prąd o wartości 105 % 
Is (kIFLC) zastosować dla kliku stałych czasowych. 

 
 

15.1.2 Charakterystyka z dwoma stałymi czasowymi (zwykle nie stosowana w P443) 
 

Tego rodzaju charakterystyka jest stosowana do zabezpieczania transformatorów olejowych 
z naturalnym chłodzeniem powietrzem, takich jak ONAN. Model termiczny jest podobny jak 
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dla jednej stałej czasowej, z wyjątkiem konieczności ustawienia dwóch stałych czasowych.  
Przy marginalnym obciążeniu ciepło przepływa z uzwojeń do oleju izolacyjnego. Tak więc 
przy małych prądach krzywa dla prądu jest zdominowana dużą stałą czasową oleju. 
Zabezpiecza to przed ogólnym wzrostem temperatury oleju.  
Przy dużym przeciążeniu ciepło gromadzi się w uzwojeniach transformatora, przy małej 
możliwości rozproszenia do otaczającego uzwojenia oleju izolacyjnego. Tak więc przy dużych 
prądach krzywa jest zdominowana przez krótką stałą czasową uzwojeń. Zabezpiecza to przed 
powstawaniem przegrzanych miejsc w uzwojeniach transformatora.  
Ogólnie, charakterystyka z dwiema stałymi czasowymi zabezpiecza przed starzeniem się 
izolacji uzwojeń i minimalizacji wytwarzania gazu z przegrzanego oleju.  
 

Uwaga: Model termiczny nie kompensuje zmian temperatury otoczenia. 

 
 
Krzywa termiczna jest określana jako:  

 
 
Gdzie; 
τ1 = stała czasowa nagrzewania i chłodzenia uzwojeń transformatora. 
τ2 = stała czasowa nagrzewania i chłodzenia oleju izolacyjnego. 
 
Do rozwiązania tego równania (określenia czasu działania - t) zaleca się zastosowanie metody 
graficznej. Do obliczenia prądu w wybranym czasie działania można zestawić arkusz 
kalkulacyjny. Poniżej pokazano równanie służące do obliczenia prądu:  

 Równanie 1 
 

 
 

Rysunek 86: Schemat logiczny termicznego zabezpieczenia przeciążeniowego 
 
Na rysunku 86 pokazano sposób porównywania amplitud trzech prądów fazowych oraz 
pobierania wartości największej amplitudy dla funkcji przeciążenia termicznego. Jeżeli prąd 
przekracza nastawienie progu termicznego wyzwalania, potwierdzany jest warunek startu. 
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16 BLOKOWANIE KOŁYSANIA MOCY I ZABEZPIECZENIE PRZED 
WYPADNIĘCIEM Z SYNCHRONIZMU 

 
 
 

16.1 Wykrywanie kołysania mocy, alarm i blokowanie 
 
 
16.1.1 Wykrywanie kołysania mocy 
 

Kołysania mocy mogą spowodować przesunięcie się impedancji z obszaru normalnego 
obciążenia do obszaru jednej ze stref wyłączających zabezpieczenia odległościowego. 
Biorąc pod uwagę możliwość wystąpienia takich przypadków ważne jest aby nie doszło do 
niepotrzebnych wyłączeń przekaźnika w przypadku utrzymania stabilności systemu. Może 
się zdarzyć, że zakład energetyczny dopuszcza utratę stabilności systemu i również w takich 
wypadkach nie planuje się wyłączeń. 
Zaimplementowany w IED zaawansowany algorytm wykrywania kołysań mocy używa 
metodę wykrywania różnicy nałożonych prądów (Δ I) podobnie jak w algorytmie selekcji 
fazowej opisanej powyżej.  W przypadku zwarcia detektor kołysań mocy (PSD) ulega 
wykasowaniu po 2 kolejnych cyklach w których nie wykryto różnicy nałożonych prądów.  
Detektor kołysań mocy mierzy różnicę nałożonego prądu dla okresu dłuższego niż 2 cykle, 
jest to okres czasu w którym występowanie różnicy nałożonego prądu jest rozpoznawane 
jako kołysania mocy a nie zwarcie. Przekaźnik rozpozna kołysania mocy, jeśli zostaną one 
wykryte przez 3-fazową selekcję, lub selekcję międzyfazową jeśli jeden biegun jest otwarty, 
a warunki takie utrzymują przez kolejne trzy okresy, zgodnie z rysunkiem 87. W tym czasie 
strefy odległościowe mogą być blokowane, uniemożliwiając wyłączenie nawet jeśli 
impedancja podczas kołysań mocy wchodzi w zakres strefy wyłączania.  
 

 
 

Rysunek 87: Wykrycie kołysania mocy podczas trzech kolejnych cykli ∆I.  
 
Wykrywanie powolnych kołysań mocy.  
W przypadku powolnych kołysań mocy podczas których różnica nałożonego prądu utrzymuje 
się poniżej progu pobudzenia (5% In) używana jest uzupełniająca metoda detekcji. Metoda ta 
wymaga uaktywnienia Slow Swing i skonfigurowania strefy 7 i 8. IED określa upływający czas 
wymagany dla przejścia wektora impedancji przez strefę ograniczoną dwoma charakterystykami 
impedancji. Druga charakterystyka impedancji (strefa „zewnętrzna” 8) jest umieszczona 
koncentrycznie wokół pierwszej strefy (strefa „wewnętrzna” 7), patrz rysunek 88.  
Upływający czas określa szybkość zmian impedancji. Jeżeli szybkość ta jest zbyt duża, zmiany 
są traktowane jajko zwarcie. Jeżeli szybkość zmian jest zbyt mała, IED wykrywa powolne 
kołysania mocy.  
Każda charakterystyka składa się z dwóch par nastawialnych równoległych linii, jedna para dla 



MiCOMho P443   7 Działanie 
 

P443/PL  7-123 
 

określania reaktancji, druga dla określania rezystancji.  
Zarówno charakterystyka dla strefy 7 jak i 8 są określane w oparciu o pomiar impedancji 
zgodnej kolejności.  

 
Gdzie: 
 
V1 napięcie zgodnej kolejności 
 
I1 prąd zgodnej kolejności 
 

 
 

Rysunek 88: Zasada wykrywania powolnych kołysań mocy 
 
Kołysanie mocy jest wykrywane, jeżeli prawdziwy jest następujący warunek:  

 
W każdej strefie dokonywane jest sprawdzenie czułości, w taki sam sposób jak w strefie 1.  
 
Po wykryciu powolnego kołysania wprowadzany jest semafor wskazujący wykrycie kołysania. 
Jest on wykorzystywany w głównej funkcji PSB. 
 
Jeżeli funkcja wykrywania powolnych kołysań jest wyłączona, IED nie może wykryć kołysani 
o częstotliwości 0,5 Hz i mniej.  
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Rysunek 89: Algorytm wykrywania powolnego kołysania mocy.  
 
Każda linia czworobocznej charakterystyki wykorzystuje komparator do określania mierzonej 
impedancji powiązanej z nią.  
 

16.1.2 Działanie po wykryciu kołysania mocy 
 

Po wykryciu kołysań mocy podejmowane są następujące czynności przez przekaźnik: 
 

• Blokowanie elementu odległościowego w wybranych strefach w których blokowanie 
jest skonfigurowane;  
 

• Wszystkie strefy są przełączone jako samo polaryzujące charakterystyki kołowe dla 
zachowania maksymalnej stabilności podczas kołysań mocy;  

 
• Wystawiany jest alarm blokowania od kołysań mocy jeśli impedancja weszła w 

obszar strefy odległościowej. Warunki wkroczenia w strefę impedancyjną blokują 
alarmy od nisko prądowych kołysań które szybko wygasają. 

 
• Podczas detekcji kołysań mocy, minimalny próg wyzwalający dla selekcji fazowej 

jest odnoszony do dwukrotnej wartości maksymalnego prądu nałożonego 
występującego podczas kołysań. Dlatego selekcja fazowa ulega wykasowaniu 
podczas wykrytych kołysań mocy. Pozwala to na wykrycie zwarcia podczas kołysań 
mocy. 

 
16.1.3 Wykrywanie zwarć podczas kołysań mocy 
 

Wykrycie zwarcia podczas kołysań mocy jest możliwe dzięki zwiększeniu progu pobudzenia 
selekcji fazowej. Dlatego każde działanie selekcji fazowej powoduje odblokowanie funkcji PSB 
pozwalając na wygenerowanie wyłączenia. 
Przykładowy scenariusz: zwarcie powoduje wzrost wartości delta mierzonego prądu ponad 
dwukrotną wartość zanotowaną podczas kołysań. Jest to raczej krok zmiany delta I niż 
oczekiwana stopniowa zmiana kołysań mocy. 
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16.1.4 Działanie po wykryciu zwarcia w trakcie kołysania mocy 
 

Usunięcie sygnału blokowania stref jest możliwe tylko jeśli nastąpiło w ciągu dwóch cykli od 
wykrycia zwarcia. Zapewnia to stabilność przy zwarciach zewnętrznych podczas kołysań 
mocy. Wszystkie pozostałe strefy pozostaną zablokowane jeśli impedancja weszła w ich 
obszar przed wykryciem zwarcia przez selekcję fazową. Minimalizuje to ryzyko 
wygenerowania wyłączenia od impedancji kołysań, która naturalnie będzie przechodzić przez 
Strefę1, które w przeciwnym wypadku mogły by doprowadzić do wyłączenia jeśli wszystkie 
strefy były by odblokowane podczas wystąpienia zwarcia. Każda strefa, w której doszło do 
pobudzenia po dwóch cyklach wykrytych kołysań pozostanie zablokowana. Minimalizuje to 
ryzyko wyłączenia podczas trwających kołysań, które mogą przechodzić przez Strefę 1, które 
w przeciwnym wypadku mogły by doprowadzić do fałszywych wyłączeń, jeśli wszystkie strefy 
można by odblokować jednocześnie. 
 

16.1.5 Nastawienia funkcji kołysania mocy 
 

Konfiguracja funkcji kołysań mocy jest dowolna i nie wymaga analizowania warunków 
systemu. Jedyną nastawą konfigurowaną przez użytkownika jest nastawa decydująca czy 
dana strefa ma być blokowana lub ma być zezwolenie na wyłączenie podczas wykrycia 
kołysań. Poniżej zestawiono tryby działania, które można wybrać dla każdej strefy: 
 

• “Zezwolenie” - Jeśli kołysania mocy będą przebywać w obszarze strefy w ciągu 
ustalonego dla niej czasu opóźnienia wyłączenia to wygenerowanie wyłączenia może 
mieć miejsce. 
 

• “Blokowanie” -W celu zachowania stabilności, nawet jeżeli kołysania mocy wchodzą 
w zakres strefy; 
 

• “Opóźnione odblokowanie” - ustawia blokowanie dla określonego czasu, jeśli 
kołysania nadal występują po czasie “PSB Timeout Set” ,możliwy jest wygnał 
wyłączający 

 
Inne możliwości są następujące: 
 

• Wybór trybu działania funkcji PSB “Indication”, w którym dojdzie tylko do 
sygnalizacji alarmowej bez blokowania żadnej ze stref. 
 

• Nastawa ‘PSB Unblock Dly’ pozwala na ustawienie czasu blokowania stref, po 
którym blokowanie będzie usunięte. Dla kołysań, które nie wygasają w ciągu 
ustalonego czasu następuje zezwolenie na wyłączenie od stref odległościowych. 
W przypadku zezwolenia na odblokowanie działania stref, użytkownik musi wziąć 
pod uwagę, najlepszą lokalizację przekaźnika, który wyłączając najlepiej podzieli 
system elektroenergetyczny. 

 
• Nastawa PSB Reset Delay jest opóźnieniem czasowym po skasowaniu czasu 

blokowania, która zapewnia działania PSB nawet po pozornej stabilizacji systemu. 
Pozwala to na uzyskanie pewności, podczas naturalnego przejścia prądu kołysań 
przez wartość minimalną oraz skasowania wartości delta I, że nie nastąpi nagły 
wzrost prądu kołysań. Można zastosować tą funkcję do detekcji ciągłych kołysań 
mocy mogących doprowadzić do utraty synchronizmu (niestabilność funkcji od utraty 
synchronizmu). 
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Rysunek 90: Blokowanie kołysań mocy.  
 

16.2 Detekcja i wyłączenie od funkcji utraty synchronizmu 
 

Funkcja zabezpieczenia od utraty synchronizmu jest użyta w celu podziału systemu na 
możliwie stabilne obszary z generatorami i balansem obciążenia podczas niestabilnych 
oscylacji systemu. Punkty podziału systemu powinny być zdeterminowane szczegółowymi 
studiami systemu.  
 
Funkcja od utraty synchronizmu posiada 4 różne typy działania, które są widoczne tylko jeżeli 
uaktywnione jest CONFIGURATION > PowerSwing Block: 

 
• Wyłączone - wyłączenie funkcji od utraty synchronizmu. 

 
• Predictive OST. Dzieli system przed czasem. Minimalizuje przesunięcie kątowe 

między dwoma końcami i zapewnia stabilność w wydzielonych obszarach. 
 

• OST. Dzieli system w momencie wykrycia warunków utraty synchronizmu, np. 
w przypadku pojawienia się poślizgu biegunów.  

 
• Predictive OST lub OST. Dzieli system wyprzedzająco lub w przypadku wykrycia 

warunków utraty synchronizmu.  
 

16.2.1 Wykrywanie warunków utraty synchronizmu 
 

Detekcja warunków utraty synchronizmu bazuje na udowodnionej zasadzie ΔZ/Δt powiązanej 
z dwiema współśrodkowymi charakterystykami poligonalnymi, pokazanymi na rysunku 91. 
 

16.2.1.1 Charakterystyki 
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Rysunek 91: Charakterystyka wykrywania warunków utraty synchronizmu.  
 
Obie charakterystyki wewnętrzna (Strefa 5) i zewnętrzna (Strefa 6) pokazane powyżej, są 
ustawione w odniesieniu do składowej zgodnej impedancji, w celu zachowania poprawnej 
detekcji funkcji od utraty synchronizmu w przypadku warunków przy otwarciu biegunów 
podczas kołysań. Dlatego, występują tylko poligonalne charakterystyki składowych zgodnych 
impedancji Z5 i Z6 zamiast 6 charakterystyk dla każdej pętli pomiarowej. Wartość składowej 
zgodnej impedancji jest obliczana jako:  

 
 
Gdzie V1 i I1 są składowymi zgodnymi napięcia i prądu osiągniętych z wartości mierzonych. 
 
Należy zauważyć, że podczas symetrycznych kołysań mocy, nie ma różnicy pomiędzy pętlą 
impedancji fazowej a pętlą składowej zgodnej impedancji, podczas gdy przy otwartym 
biegunie wyłącznika impedancja fazowa i zgodna są różne. Należy wziąć to pod uwagę 
podczas testowania / uruchomienia. 
 
Wszystkie osie ograniczenia rezystancji są równoległe, używając wspólnej nastawy kąta ‘α’, 
który odnosi się do kąta całej impedancji systemu ZT (= ZS + ZL + ZR), gdzie ZS i ZR 
odpowiadają składowym zgodnym impedancji końca nadającego i odbierającego a ZL 
odpowiada składowej zgodnej impedancji linii. Pochylenia linii reaktancji oraz kompensacja 
ziemnozwarciowa nie jest brana pod uwagę. 
 
Na Rysunku 91, trajektoria impedancji naniesiona linią ciągłą odpowiada za położenie nie 
wygasających kołysań mocy, zwanych również poślizgiem lub warunkami utraty 
synchronizmu. Linia przerywana reprezentuje impedancję wygasających kołysań mocy, 
zwanych zwykle kołysaniami. 
 

16.2.1.2 Zasada działania 
 

Algorytm wykrywania warunków utraty synchronizmu bazuje na pomiarach prędkości przejścia 
składowej zgodnej impedancji przez obszar ΔZ. Jak tylko impedancja przekroczy zewnętrzną 
charakterystykę poligonalną rozpoczyna się odliczanie. 
 
Jeśli zakłócenie będzie trwało mniej niż 25 ms przechodząc ze strefy 6 do 5 to IED rozpozna 
je jako zwarcie w systemie a nie jako warunki utraty synchronizmu. Nastawa czasowa 25ms 
jest stała i nie może być zmieniona przez użytkownika. Podczas zwarcia w systemie, prędkość 
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przejścia impedancji od obciążenia do wartości przy zwarciu jest bardzo szybka, jednak IED 
może zareagować wolniej np. z powodu wykrycia zwarcia na granicy zasięgu stref, 
szczególnie dla zwarć rezystancyjnych wewnątrz charakterystyki działania i bliskich granicy 
zasięgu strefy Z5. Dlatego zaimplementowany jest na stałe czas 25ms zapewniający 
wystarczające opóźnienie czasowe dla działania elementów odległościowych i pozwalając na 
rozróżnienie pomiędzy zwarciem a ekstremalnie szybkimi kołysaniami mocy. 
Jeśli czas przejścia zakłócenia z Z6 do Z5 trwa więcej niż 25ms ale mniej niż nastawiony czas 
DeltaT to będzie to rozpoznane jako bardzo szybkie kołysanie mocy. Dlatego przekaźnik 
wygeneruje sygnał wyłącz jeśli wybrana został opcja 2 lub 4. Minimalny czas Delta T wynosi 
30ms, pozwalając na zachowanie 5ms marginesu w stosunku do 25ms. 
Jeśli czas przejścia zakłócenia z Z6 do Z5 trwa więcej niż czas nastawiony w DeltaT jest to 
rozpoznane jako wolne kołysania mocy. W momencie wkroczenia w strefę Z5 IED 
zapamiętuje polaryzację części rezystancyjnej składowej zgodnej impedancji. 
Możliwe są dwa scenariusze zdarzeń:  
 

• Jeśli część rezystancyjna składowej zgodnej impedancji opuści strefę Z5 z tą samą 
polaryzacją jak uprzednio zapamiętana podczas wkroczenia w strefę Z5, jest to 
uznawane jako kołysania stabilne. Nie będzie wygenerowany sygnał wyłączenia. 

 
• Jeśli część rezystancyjna składowej zgodnej impedancji będzie miała przeciwną 

polaryzację w momencie opuszczania strefy Z5 w stosunku do zapamiętanej podczas 
wkraczania w strefę Z5, rozpoznawane są warunki utraty synchronizmu, generując 
wyłączenie jeśli wybrana jest opcja 3 lub 4. Należy zwrócić uwagę, że w przypadku 
gdy nie zostanie odliczony czas nastawiony w Delta T przy wybranej opcji 3, warunki 
utraty synchronizmu również zostaną wykryte zgodnie z algorytmem opcji OST. 

 
Ponieważ wyłączenie od funkcji zabezpieczenia od utraty synchronizmu jest zawsze 
3- fazowe, sygnały ‘Predictive OST’ i OST DDB występują tylko jako 3-fazowe w logice PSL. 
Ponadto, działanie funkcji od utraty synchronizmu blokuje automatykę SPZ. Czas opóźnienia 
wyłączenia (TOST) od funkcji od utraty synchronizmu jest możliwy również do opóźnienia 
wyłączenia od opcji OST do momentu gdy kąty po między wewnętrznymi napięciami dwóch 
końców będą większe od 240 st zbliżając się do 360 st. Pozwala to na minimalizację naprężeń 
wewnątrz wyłącznika. Jeśli podczas kołysań mocy dojdzie do powstania zwarcia funkcji od 
utraty synchronizmu jest blokowana. 
Algorytm działania funkcji od utraty synchronizmu jest całkowicie niezależny od elementów 
odległościowych i pozwala na dowolne ustawienie funkcji wykrywania kołysań mocy. 
Ograniczenie obciążenia nie wpływa w żaden sposób na charakterystyki OST. Dla działania 
funkcji od utraty synchronizmu musi być obecne co najmniej 5% składowej zgodnej prądu In. 
 

 
 

Rysunek 92: Algorytm funkcji od utraty synchronizmu  
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17 ZABEZPIECZENIA NAPIĘCIOWE 
 
 
 

17.1 Zabezpieczenia podnapięciowe 
 
Obie funkcje zabezpieczeniowe: nadnapięciowa oraz podnapięciowa można znaleźć w menu 
IED, w kolumnie "Volt Protection”. Tryb pomiaru napięcia: faza-faza lub faza-ziemia oraz tryb 
działania (1-fazowy, 3-fazowy) można nastawiać niezależnie.  
W komórce „V<1 function" można odstawić działanie Poziomu 1 lub ustawić jego działanie 
z charakterystyką IDMT, DT lub wyłączone. 
 
W komórce "V<2 status" można wybrać działanie trybu tylko z charakterystyką DT lub 
wyłączone. 
 
Oba poziomy można ustawić na alarm lub na wyłączenie. Alternatywnie, można użyć różnych 
nastaw czasowych funkcji zależnie od poziomu spadku napięcia.  
W komórce "V<Operate Mode"  wyjścia są dostępne dla warunków pojedynczych lub 3-
fazowych można wybrać wyjścia dla warunków jedno lub trójfazowych.  
 
Brak zasilania lub otwarty wyłącznik mogły by powodować start zabezpieczenia 
podnapięciowego. Dlatego przekaźnik zawiera komórkę: "V<Polehead Inh" dla każdego 
poziomu, która blokuje działanie funkcji przy wykryciu powyższych sytuacji. Jeśli komórka ta 
jest aktywowana, odpowiedni stan jest zatrzymany przez wbudowana logikę martwego 
bieguna w IED. Na wyjściu logiki jest sygnał, który zostaje aktywowany wykryciem stanu 
otwartego wyłącznika za pomocą styków pomocniczych wyłącznika wprowadzonych na 
wejścia przekaźnika, lub przekaźnik wykryje start zarówno kryteriów podnapięciowych jak i 
podprądowych dla każdej fazy. 
 
Charakterystyka IDMT dostępna dla pierwszego poziomu funkcji jest wyznaczona wg 
poniższego równania: 
 
t = K/(1 - M) 
 
Gdzie: 
 
K = Nastawa mnożnika czasu 
t = Czas działania w sekundach 
M = Mierzone napięcie /nastawa napięciowa IED (V< Voltage Set).  
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Rysunek 93: Pierwszy stopień funkcji podnapięciowej - tryb wyzwalania jedno- 
i trójfazowego 
 

Uwaga: Należy zauważyć, że funkcja podnapięciowa jest funkcją selektywną fazowo, jednak w 
logice PSL istnieje tylko sygnał wyłączający 3-faz.Każdy stopień zabezpieczenia 
podnapięciowego może zostać wyłączony przez DDB (471 lub 472) Inhibit Vx<.  

 
 

17.2 Zabezpieczenie nadnapięciowe 
 

Obie funkcje zabezpieczeniowe: nadnapięciowa oraz podnapięciowa można znaleźć w menu 
IED, w kolumnie "Volt Protection”. Tryb pomiaru napięcia: faza-faza lub faza-ziemia oraz tryb 
działania (1-fazowy, 3-fazowy) można nastawiać niezależnie.  
Charakterystyka IDMT dostępna dla pierwszego poziomu funkcji jest wyznaczona wg 
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poniższego równania:  
t = K/(M - 1) 
Gdzie: 
K = Nastawa mnożnika czasu 
t = Czas działania w sekundach 
M = Mierzone napięcie /nastawa napięciowa przekaźnika (V> Voltage Set) 
Rysunek 94 pokazuje logikę dla pierwszego stopnia funkcji nadnapięciowej.  
 

 
 

Rysunek 94: Zabezpieczenie nadnapięciowe - tryb wyzwalania jedno- i trójfazowego 
 

Uwaga: Należy zauważyć, że funkcja nadnapięciowa jest funkcją selektywną fazowo, jednak 
w logice PSL istnieje tylko sygnał wyłączający 3-faz. 

 
Każdy stopień zabezpieczenia podnapięciowego może zostać wyłączony przez DDB (473 lub 
474) Inhibit Vx<.(x = 1, 2). 
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17.2.1 Funkcja kompensacji zwiększonego napięcia 
 
Funkcja kompensacji zwiększonego napięcia oblicza napięcie zgodnej kolejności w odległym 
terminalu przy pomocy lokalnego prądu i napięcia zgodnej kolejności oraz impedancji 
i susceptancji linii. Może to zostać wykorzystane w długich liniach przesyłowych, w których 
mogą powstawać przepięcia Ferrantiego w warunkach otwartego wyłącznika na odległym 
końcu.  
 
Funkcja kompensacji zwiększonego napięcia znajduje się w menu IED Volt Protection. Do 
obliczenia napięcia na odległym końcu używane są nastawienia impedancji razem z 
admitancją linii w menu IED Line Parameters.  
IED wykorzystuje model zastępczy linii przesyłowej [A, B, C, D], z następującymi parametrami: 
 
Impedancja całkowita  
 
Susceptancja całkowita  
 
Długość linii: l 
 
Napięcie na odległym końcu jest obliczane przy pomocy następujących równań:  

 
 
gdzie: 
 
Vr, Ir - napięcie i prąd na końcu odbiorczym  
 
Vs, Is - napięcie i prąd mierzone (IED) w punkcie zasilania 
 

 
 
Y = całkowita susceptancja pojemnościowa linii  
 
Zc = impedancja charakterystyczna linii (impedancja falowa) 
 
Istnieją dwa stopnie zapewniania w razie potrzeby zarówno alarmowanie i wyzwalanie. 
 
Oba stopnie można nastawiać niezależnie; dla stopnia 1 można wybrać albo IDMT, DT lub 
wyłączone, w komórce V1 > 1 Cmp Function. Dla stopnia 2 można w komórce V1> Cmp 
Status wybierać tylko między DT a włączone/ wyłączone. 
 
Charakterystyka IDMT dla pierwszego stopnia jest określana następującym równaniem:  
t = K/(M - 1) 
 
gdzie: 
K = nastawienie mnożnika czasu 
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t = czas działania w sekundach 
 
M = obliczone napięcie na odległym końcu/ nastawione napięcie IED (PH-) 
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18 ZABEZPIECZENIA CZĘSTOTLIWOŚCIOWE 
 
 
 

18.1 Zabezpieczenia częstotliwościowe 
 
IED posiada 4 stopnie zabezpieczenia pod-częstotliwościowego i 2 stopnie zabezpieczenia 
nad-częstotliwościowego dla ułatwienia ograniczania obciążenia a następnie jego 
przywracania. Stopnie pod-częstotliwościowe mogą być opcjonalnie blokowane przez poziom 
podnapięciowy (nastawienie CB FAIL & P.DEAD/POLE DEAD VOLTAGE/V<). Wszystkie 
stopnie mogą uaktywniane lub wyłączane w komórce F<n Status lub F>n Status, zależnie od 
tego który element zostanie wybrany.  
Na rysunku 95 pokazano schemat logiczny stopnia pod-częstotliwościowego. Pokazano tylko 
jeden stopień, pozostałe działają identycznie.  
Jeżeli częstotliwość jest mniejsza od nastawionej i nie jest blokowana, uruchamiany jest zegar 
DT. Blokowanie może zostać spowodowane przez poziom podnapięciowy (selektywnie 
uaktywniany w każdym stopniu) lub przez blok zegara stopnia pod-częstotliwościowego.  
Jeżeli nie można określić częstotliwości, funkcja jest również blokowana.  
 

 
 

Rysunek 95: Schemat logiczny stopnia pod-częstotliwościowego (pojedynczy stopień) 
 
Na rysunku 96 pokazano schemat logiczny stopnia nad-częstotliwościowego. Pokazano tylko 
jeden stopień, pozostałe działają identycznie. Jeżeli częstotliwość jest większa od nastawionej 
i nie jest blokowana, uruchamiany jest zegar DT i po upływie nastawionego czasu następuje 
wyzwalanie. Blokowanie może zostać spowodowane przez sygnał All_ Pole dead (selektywnie 
uaktywniany w każdym stopniu) lub przez blok zegara stopnia nad-częstotliwościowego.  
 

 
 

Rysunek 96: Schemat logiczny stopnia nad-częstotliwościowego (pojedynczy stopień) 
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Po uaktywnieniu do statusu monitorowanych funkcji wprowadzane są przez logikę pod/nad 
częstotliwościową następujące sygnały: 
F<1 Timer Block (DDB1149) - Zegar stopnia 1 bloku pod-częstotliwościowego  
F<2 Timer Block (DDB1150) - Zegar stopnia 2 bloku pod-częstotliwościowego 
F<1 Timer Block (DDB1151) - Zegar stopnia 3 bloku pod-częstotliwościowego 
F<1 Timer Block (DDB1152) - Zegar stopnia 4 bloku pod-częstotliwościowego 
F<1 Timer Block (DDB1153) - Zegar stopnia 1 bloku nad-częstotliwościowego 
F<1 Timer Block (DDB1154) - Zegar stopnia 2 bloku nad-częstotliwościowego 
F<1 Start (DDB1155) - Start stopnia 1 pod-częstotliwościowego 
F<2 Start (DDB1156) - Start stopnia 2 pod-częstotliwościowego 
F<3 Start (DDB1157) - Start stopnia 3 pod-częstotliwościowego 
F<4 Start (DDB1158) - Start stopnia 4 pod-częstotliwościowego 
F<1 Start (DDB1159) - Start stopnia 1 nad-częstotliwościowego 
F<2 Start (DDB1160) - Start stopnia 2 nad-częstotliwościowego 
F<1 Trip (DDB1161) - Wyzwalanie stopnia 1 pod-częstotliwościowego 
F<2 Trip (DDB1162) - Wyzwalanie stopnia 2 pod-częstotliwościowego 
F<3 Trip (DDB1163) - Wyzwalanie stopnia 3 pod-częstotliwościowego 
F<4 Trip (DDB1164) - Wyzwalanie stopnia 4 pod-częstotliwościowego 
F<1 Trip (DDB1165) - Wyzwalanie stopnia 1 pod-częstotliwościowego 
F<2 Trip (DDB1166) - Wyzwalanie stopnia 2 pod-częstotliwościowego 
Inhibit F<1 (DDB1167) - Zatrzymanie stopnia 1 pod-częstotliwościowego 
Inhibit F<2 (DDB1168) - Zatrzymanie stopnia 2 pod-częstotliwościowego 
Inhibit F<3 (DDB1169) - Zatrzymanie stopnia 3 pod-częstotliwościowego 
Inhibit F<4 (DDB1170) - Zatrzymanie stopnia 4 pod-częstotliwościowego 
Inhibit F<1 (DDB1171) - Zatrzymanie stopnia 1 pod-częstotliwościowego 
Inhibit F<2 (DDB1172) - Zatrzymanie stopnia 2 pod-częstotliwościowego 
 
 
 
 

18.2 Niezależna szybkość zmian zabezpieczenia częstotliwościowego [81R] 
 
W poniższym schemacie ograniczania obciążenia, w warunkach zmniejszającej się 
częstotliwości, zakłada się, że przez zmniejszenie obciążenia system stabilizuje się przy 
częstotliwości f2. Przy mniejszych szybkościach zmniejszania można tego dokonać przy 
pomocy elementu zabezpieczenia pod- częstotliwościowego nastawionego na częstotliwość 
f1 z odpowiednim czasem opóźnienia. Jednak brak mocy wytwarzanej jest znaczący, 
częstotliwość zmniejsza się szybko i czas opóźnienia narzucony przez zabezpieczenie pod-
częstotliwościowe może nie pozwolić na stabilizację częstotliwości. W takim przypadku 
szansa na stabilizację systemu jest ułatwiana przez odłączenie obciążenia w oparciu o pomiar 
szybkości zmian częstotliwości oraz obejście czasu opóźnienia.  
Opisywany element jest elementem monitorującym szybkość zmian częstotliwości i działa 
niezależnie od funkcji pod- i nad-częstotliwościowej. W skład funkcji wchodzi zegar 
odmierzający opóźnienie czasowe i zapewniając dodatkową elastyczność schematu obniżania 
obciążenia w przypadku poważnej nierównowagi między obciążeniem a wytwarzaną energią.  
Ponieważ szybkość monitorowania  zmian jest niezależna od częstotliwości, opisywany 
element może identyfikować zmiany częstotliwości w pobliżu częstotliwości znamionowej a 
więc zapewniając wczesne ostrzeganie operatora przed powstającym problemem z 
częstotliwością. Ponadto element może zostać również wykorzystany do alarmowania 
i ostrzegania operatora w przypadku niezwykle dużych zmian częstotliwości.  
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Rysunek 97: Szybkość zmian częstotliwości.  
 

18.2.1 Podstawowa funkcjonalność 
 
IED zapewnia cztery niezależne stopnie szybkości zmian zabezpieczenia częstotliwościowego 
(df/dt + t). Zależnie od tego, czy szybkość zmian częstotliwości jest nastawiona na dodatnią, 
czy ujemną. opisywany element reaguje na wzrost lub zmniejszanie częstotliwości a 
niewłaściwe nastawienie jest wskazywane, jeżeli próg jest ustawiony na zero. Wyjściem 
elementu daje zwykle użytkownikowi możliwość wyboru czasu opóźnienia, chociaż może 
zostać ustawiony na zero w celu utworzenia elementu działającego bez opóźnienia.  
Nastawienie niezależne jest dostępne w celu obliczenia szybkości zmian pomiaru 
częstotliwości „df/dt Avg. Cycles” w określonym okresie 6 lub 12 okresów. Daje to 
możliwość zmniejszenia czułości zabezpieczenia na oscylacje częstotliwości systemu 
energetycznego. Nastawienie obejmujące 12 okresów poprawia dokładność pomiarów lecz 
zmniejsza szybkość zadziałania na powstanie zwarcia. Maksymalny czas rozpoczęcia 
działania wykrywania zwarcia może być określony w przybliżeniu w następujący sposób: 
Czas opóźnienia wykrywania zwarcia (okresy) = 2 X M + 1 
gdzie: M = ilość uśredniających okresów: „df/dt Avg. Cycles”  
Jeżeli zostanie uaktywnione, ustalane są sygnały zgodnie z logiką df/dt, stosownie do statusu 
monitorowanej funkcji.  
 
df/dt>Inhibit (DDB592) - powstrzymywanie wszystkich 4 stopni w stanie 
wysokim  
df/dt>1 Tmr. Block (DDB593) - Blokowanie zegara 1-go stopnia, jeżeli stan jest 
wysoki 
df/dt>2 Tmr. Block (DDB594) - Blokowanie zegara 2-go stopnia, jeżeli stan jest 
wysoki 
df/dt>3 Tmr. Block (DDB595) - Blokowanie zegara 3-go stopnia, jeżeli stan jest 
wysoki 
df/dt>4 Tmr. Block (DDB596) - Blokowanie zegara 4-go stopnia, jeżeli stan jest 
wysoki 
df/dt>1 Start (DDB597) - Start 1-go stopnia, jeżeli stan jest wysoki  
df/dt>2 Start (DDB59) - Start 2-go stopnia, jeżeli stan jest wysoki  
df/dt>3 Start (DDB599) - Start 3-go stopnia, jeżeli stan jest wysoki  
df/dt>4 Start (DDB600) - Start 4-go stopnia, jeżeli stan jest wysoki  
df/dt>1 Trip (DDB601) - Wyzwalanie 1-go stopnia, jeżeli stan jest wysoki  
df/dt>2 Trip (DDB602) - Wyzwalanie 2-go stopnia, jeżeli stan jest wysoki  
df/dt>3 Trip (DDB603) - Wyzwalanie 3-go stopnia, jeżeli stan jest wysoki  
df/dt>4 Trip (DDB604) - Wyzwalanie 4-go stopnia, jeżeli stan jest wysoki  
Wszystkie powyższe sygnały są dostępne jako sygnały DDB w Dodatku C.   
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19 FUNKCJA ZABEZPIECZENIA OD USZKODZENIA 
WYŁĄCZNIKA I WYKRYWANIE MARTWEGO BIEGUNA 

 
 
 

19.1 Zabezpieczenie od uszkodzenia wyłącznika (CBF) 
 

Zabezpieczenie od uszkodzenia wyłącznika zawiera dwa zegary: CB Fail1 Timer i CB Fail2 
Timer, pozwalający na konfigurację dla następujących sytuacji: 
• Zwykłe CBF, kiedy uaktywniony jest tylko CB Fail1 Timer. W przypadku jakiegokolwiek 
wyzwalania zaczyna działać CB Fail1 Timer i jest resetowany kiedy tylko wyłącznik jest 
otwierany w celu odcięcia zwarcia. Jeżeli nie zostanie wykryte otwarcie wyłącznika CB Fail1 
Timer kończy odliczanie i zamyka styk wyjściowy przeznaczony dla wykrywania uszkodzenia 
(przy użyciu, logiki schematu programowalnego). Styk ten jest używany do wyzwalania 
poprzedzającej rozdzielnicy powodując wyzwalanie wszystkich obwodów zasilających 
podłączonych do tej samej sekcji szyn.  
• Schemat ponownego wyzwalania plus opóźnione ponowne wyzwalanie. CB Fail1 Timer 
jest stosowany do przenoszenia wyzwalania do wtórnego obwodu wyzwalania tego samego 
wyłącznika. Wymaga to duplikowania cewek wyłączników i jest znane jako ponowne 
wyzwalanie. Jeżeli ten system nie spowoduje otwarcia wyłącznika może powstać ponowne 
wyzwalanie po dodatkowym czasie opóźnienia. Ponowne wyzwalanie wykorzystuje CB Fail2 
Timer, co jest również uruchamiane w chwili zadziałania wstępnego elementu 
zabezpieczającego.  
Elementy CBF CB Fail1 Timer I CB Fail2 Timer mogą zostać skonfigurowane do wyzwalania 
wywołanego przez elementy zabezpieczające IED lub wykorzystując wyzwalanie 
zabezpieczenia zewnętrznego. To ostatnie jest dokonywane przez przydzielenie jednego z 
optycznych wejść IED dla External Trip przy użyciu programowalnego schematu logicznego.  
Trójfazowe i z wydzielonymi fazami wyjścia CB Fail1 Timer i CB Fail2 Timer znajdują się 
w PSL.  
 

19.1.1 Inicjacja funkcji zabezpieczenia od uszkodzenia wyłącznika 
 

Jeżeli ustawienie „Exit Trip Only Ini” jest wyłączone, zabezpieczenie CBF może zostać 
uruchomione jeżeli funkcja wewnętrznego zabezpieczenia wyda rozkaz wyzwalania lub jeżeli 
istnieje wyzwalanie zewnętrznego zabezpieczenia. Jeżeli „Exit Trip Only Ini” jest aktywne, to 
tylko zewnętrzne zabezpieczenie może zainicjować funkcję CBF.  
Funkcję CB Fail dla pojedynczej fazy inicjuje zabezpieczenie zewnętrzne i zabezpieczenie 
wewnętrzne wykorzystujące wartość prądu (z wyjątkiem zabezpieczenia SEF), podczas gdy 
zabezpieczenia nie wykorzystujące wartości prądu i SEF inicjują funkcję CB Fail dla 
wszystkich trzech faz jednocześnie.  
 

19.1.2 Mechanizm resetowania zegarów funkcji uszkodzenia wyłącznika 
 

Zwykle stosuje się niższe nastawienia dla elementów pod-prądowych w IED w celu 
wykazania, że bieguny wyłącznika przerwały zwarcie lub prąd obciążenia, Dotyczy to 
następujących sytuacji: 
 
• Jeżeli uszkodzone są styki pomocnicze wyłącznika lub nie ma pewności, że wskażą 
wyzwolenie wyłącznika.  
 
• Jeżeli wyłącznik rozpoczął otwieranie lecz zakleszczył się. Może spowodować 
utrzymywanie się łuku na stykach pierwotnych, z dodatkową rezystancją łuku obwodu prądu 
zwarcia. Ponieważ rezystancja taka poważnie ogranicza prąd zwarcia, element inicjujący 
zabezpieczenie może zostać zresetowany. Tak więc resetowanie elementu może nie dać 
pewnego wskazania, że wyłącznik został całkowicie otwarty. 

 
Dla każdej funkcji zabezpieczającej wymagającej wykorzystania prądu IED wykorzystuje 
działanie elementów pod-prądowych (I<) w celu wykrywania, czy bieguny wyłącznika zostały 
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wyzwolone a zegary funkcji uszkodzenia wyłącznika zostały zresetowane. Jednak elementy 
pod-prądowe mogą nie dawać pewnej metody zresetowania wyłącznika w niektórych 
zastosowaniach. Na przykład:  
 
• Jeżeli działają zabezpieczenia nie wykorzystujące prądu, takie jak związane z pomiarami 
pod- nad-napięciowymi dokonywanymi przez podłączone do linii przekładniki napięciowe. 
Tutaj jedyną pewną metodą resetowania jest metoda I<, jeżeli przez zabezpieczany obwód 
będzie zawsze płynąć prąd. Bardziej pewną metodą może być wykrywanie przestania 
działania elementu zabezpieczającego. 
 
• Podobnie, jeżeli schemat odległościowy zawiera logikę „Weak Infeed” („WI”) wyzwalania 
zresetowanie tego warunku powinno zostać zastosowane dodatkowo do nastawienia 
sprawdzania pod-prądowego „WI Prot Reset” - uaktywnione.  

 
• Jeżeli zabezpieczenie nie wykorzystujące prądu, takie jak związane z pomiarami pod- nad-
napięciowymi dokonywanymi przez podłączone do szyn przekładniki napięciowe. Ponownie, 
I< daje jedynie pewną metodę, jeżeli obwód zasilania jest zwykle obciążony. Również 
wyzwalanie wyłącznika może nie usunąć warunku inicjującego z szyn a więc może nie dojść 
do wykrycia przestania działania zabezpieczającego. W takim przypadku położenie styków 
pomocniczych wyłącznika może dać najlepszą metodę resetowania. 

 
Zresetowanie CBF jest możliwe na podstawie wskazań otwarcia wyłącznika (z logiki martwego 
bieguna IED) lub na podstawie zresetowania zabezpieczenia. W przypadku zresetowanie jest 
dozwolone tylko przy założeniu, że elementy pod-prądowe są również zresetowane.  
Jeżeli zostało zainicjowane zabezpieczenie CBF przez zewnętrzne zabezpieczenie, 
przewidziane są dwie opcje resetowania, które nie zawsze wymagają działania elementów 
pod-prądowych (I<): Prot Reset OR I< i ProtRstOrCBOp&I< (patrz tabela poniżej). Opcje te 
mogą być szczególnie przydatne jeżeli nie zostało wprowadzone ponowne wyzwalanie, 
ponieważ dopuszczalne jest wówczas unikanie wstecznego wyzwalania ze względu na 
błędne, krótkotrwałe zasilanie wejść optycznych External Trip.  
Ważna uwaga: Jeżeli wykorzystywana jest opcja  Prot Reset OR I< lub ProtRstOrCBOp&I< 
wejścia External Trip NIE MOGĄ być podłączone do wejść Trip Conversion w PSL.  
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Tabela 17: Mechanizmy resetowania funkcji CB Fail 
 
Kompletna logika dla uszkodzenia wyłącznika jest pokazana na poniższych rysunkach:  
 

 
 

Rysunek 98: Uszkodzenie wyłącznika - część 1 
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Rysunek 99: Uszkodzenie wyłącznika - część 2 
 

 
 
Rysunek 100: Uszkodzenie wyłącznika - część 3 
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Rysunek 101: Uszkodzenie wyłącznika - część 4 
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Rysunek 102: Uszkodzenie wyłącznika - część 5 
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Rysunek 103: Uszkodzenie wyłącznika - część 6 
 
 
 

19.2 Logika martwego bieguna 
 

Logika martwego bieguna jest zastosowana w IED w celu kontroli otwartego bieguna 
wyłącznika (‘martwy biegun”). Logika ta daje sygnał na wyjściu, jeżeli zostanie wykryte albo 
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otwarcie wyłącznika poprzez styki pomocnicze zasilające wejścia optyczne IED lub jeżeli 
zostanie wykryta kombinacja stanu pod-prądowego i pod-napięciowego w jakiejkolwiek fazie. 
Wskazanie może zostać wymuszone przez wskazanie statusu ze styków pomocniczych 
wyłącznika (52a lub 52b) lub mogą zostać określone wewnętrznie przez IED.  
Detektor pod-prądowy wykorzystuje nastawienia (CB Fail & I</UNDER CURRENT/ I< 
CURRENT Set) a detektor poziomu pod-napięciowego wykorzystuje nastawienia (CB FAIL & 
I</Pole Dead Voltage/ V<). Detektor poziomu pod-napięcia V< jest nastawiany poprzez 
nastawienie wartości domyślnej równej 38,1 V. Obniżanie wartości jest obliczane w sposób: 
(43,8/38,1) x pobierane nastawienie.  
 

Uwaga: Jeżeli przekładnik napięciowy jest podłączony po stronie szyn, styki pomocnicze 
(52a lub 52b) muszą zostać podłączone do IED aby uzyskać prawidłowe 
wskazanie martwego bieguna. 

 

 
 

Rysunek 104: Logika martwego bieguna 
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20 KONTROLA (PRZEKŁADNIKÓW NAPIĘCIOWYCH, 
PRĄDOWYCH, WYKRYWANIE PRĄDÓW UDAROWYCH 
I BLOKOWANIE ZASILANIA) 

 
 
 

20.1 Kontrola przekładników napięciowych - zadziałanie bezpiecznika 
 
Kontrola pomiarowych obwodów napięciowych (VTS) jest używana do wykrycia uszkodzenia 
na wejściach napięciowych zabezpieczenia. Może to być wynikiem uszkodzenia 
wewnętrznego przekładnika prądowego, przeciążenia lub zakłóceń na połączeniach między 
przekładnikiem i zabezpieczeniem. Zwykle oznacza to zadziałanie jednego lub więcej 
bezpieczników topikowych chroniących przekładnik napięciowy. Po uszkodzeniu napięcie na 
zaciskach zabezpieczenia nie stanowi rzeczywistej reprezentacji napięcia systemu, co może 
prowadzić do błędnego działania.  
Logika VTS jest przeznaczona do wykrycia uszkodzenia napięcia i automatycznego 
dopasowania konfiguracji elementów zabezpieczeniowych których stabilność może być w ten 
sposób częściowo odzyskana. Jest również dostępny zwłoczny sygnał alarmowy. 
Kontrola przekładników napięciowych może być prowadzona poprzez kontrolę statusu wejść 
wyłączników miniaturowych (MCB) lub przez logikę wewnętrzną wykorzystującą pomiary IED 
lub obie te metody. Nastawienie VTS Mode (Measured + MCB/ Measured Only/ MCB Only) 
jest wykorzystywane do wyboru metody określania awarii przekładnika napięciowego.  
Są trzy główne aspekty do rozważenia dotyczące uszkodzenia pomiarowych obwodów 
napięciowych. 
 

• Utrata jednego lub dwóch napięć fazowych 

• Utrata wszystkich trzech napięć fazowych w warunkach obciążenia 

• Brak trzech napięć fazowych w czasie załączania linii.  

 
20.1.1 Utrata jednego lub dwóch napięć fazowych 
 

Funkcja VTS wbudowana w urządzenie działa przy wykryciu składowej przeciwnej (NPS) 
napięcia bez równoczesnego wykrycia składowej przeciwnej prądu. To zapewnia działanie 
przy zaniku jednego lub dwóch napięć fazowych. Stabilność funkcji VTS jest zapewniona 
podczas zakłóceniowych warunków w systemie, poprzez kontrolę składowej przeciwnej (NPS) 
prądu. Użycie wielkości składowej przeciwnej pozwala na poprawne działanie również gdy 
użyte są przekładniki napięciowe trójkolumnowe lub połączone w układzie ‘V’. 
 
Element VTS przeciwnej kolejności jest blokowany przez sygnał Any Pole Dead w czasie 
1P AR. Resetowanie sygnału blokowania jest opóźniane o 240 ms po zniknięciu warunku Any 
Pole Dead. 
 
Elementy dla składowych przeciwnych, kontroli pomiarowych obwodów napięciowych: Progi 
nastawieniowe używane przez elementy są następujące: V2 = 10V oraz I2 = 0.05 do 0.5 In 
(nastawialne, domyślna wartość = 0.05 In).  
 

20.1.2 Utrata wszystkich trzech napięć fazowych w warunkach obciążenia 
 

Przy zaniku wszystkich trzech napięć fazowych w IED, nie ma składowej przeciwnej napięcia, 
która mogłaby być wykrywana przez funkcję VTS. Jednak w takich sytuacjach występuje zanik 
trzech napięć fazowych. Jeżeli jest to wykryte bez jednoczesnej zmiany w wartościach prądów 
fazowych (co oznaczałoby zakłócenie - zwarcie), to działa układ kontroli VTS. W praktyce, 
zabezpieczenie wykrywa obecność nałożonych sygnałów prądowych - zmiany w prądzie 
podawanym do IED. Sygnały te powstają wskutek porównania bieżącej wartości prądu 
z wartością odległą o jeden okres wstecz. W normalnych warunkach obciążenia będzie 
generowany sygnał nałożony o wartości równej 0. W warunkach zwarciowych nałożony prąd 
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będzie miał wartość różną od zera i pozwalającą w ten sposób zablokować działanie funkcji 
VTS. 
 
Dla uniknięcia blokowania VTS ze względu na zmiany warunków obciążenia, sygnał prądu 
nałożonego może jedynie zapobiegać działaniu VTS podczas okna czasowego równego 40 
ms po zaniku napięcia. 
 
Detektory poziomu napięcia fazowego są ustawione na wartość stałą i odpadną przy 10 V 
a zadziałają przy 30 V. 
 
Czułość elementów prądowych nałożonych jest ustalona na 0.1 In. 
 

20.1.3 Brak trzech napięć fazowych w czasie załączania linii 

 
Jeżeli przekładniki napięciowe pozostawiono nie podłączone pomimo załączenia linii, to 
możliwe jest niewłaściwe działanie elementów zależnych od napięcia. Poprzednio element 
kontrolny VTS wykrywał trójfazowe uszkodzenie obwodów napięciowych poprzez brak 
wszystkich trzech napięć fazowych bez odpowiadającej zmiany prądu. Załączenie linii będzie 
jednak wprowadzało zmianę prądu (na przykład jako wynik obciążenia lub ładowania linii). 
Dlatego wymagany jest alternatywna metoda wykrywania uszkodzenia wszystkich trzech faz 
przekładnika napięciowego przy załączaniu linii. 
Brak napięć pomiarowych we wszystkich trzech fazach przy załączeniu linii może być 
spowodowany przez dwa warunki. Pierwszy to trójfazowe uszkodzenie przekładników 
napięciowych a drugie to bliskie zwarcie trójfazowe. Pierwszy warunek będzie wymagał 
blokowania funkcji zależnych od napięcia a drugi wymaga wyłączenia. Dla odróżnienia 
pomiędzy tymi dwoma warunkami używany jest element nad-prądowy (‘VTS I> Inhibit’), który 
powoduje, że VTS nie jest blokowany. Ten element nad-prądowy jest uaktywniany tylko na 
240 ms po załączeniu linii (na podstawie zaniku sygnału All Poles Dead. Tak więc, 
nastawienie VTS I> Inhibit może zostać ustawione poniżej prądu obciążenia.  Niemniej 
jednak ten element powinien zostać nastawiony wyżej niż prąd pojawiający się przy 
załączaniu linii bez   (prąd ładowania, prąd obciążenia, prąd magnesujący transformator) lecz 
poniżej poziomu prądu płynącego przy bliskim zwarciu trójfazowym. Jeżeli linia jest teraz 
załączana gdy trzy fazy przekładnika napięciowego są uszkodzone to element nad-prądowy 
nie działa i blokowanie VTS będzie obecne. Załączanie na trójfazowe zwarcie będzie 
prowadziło do pobudzenia elementu nadprądowego i zapobiegnie stosowaniu blokowania z 
układu kontrolującego pomiarowe obwody napięciowe (VTS). 
Ta logika będzie odblokowana tylko po stwierdzeniu, że linia jest pod napięciem (jak to 
pokazano w logice martwego bieguna IED), dla uniknięcia działania w warunkach gdy brak 
napięć i element nad-prądowy ‘VTS I> Inhibit’ nie jest pobudzony.  
 

20.1.4 Logika VTS 
 

IED może reagować następująco na działanie elementu VTS: 
 

• tylko sygnalizując działanie układu kontroli VTS;  
• opcjonalne blokowanie elementów zabezpieczeniowych zależnych od napięcia;  
• opcjonalna konwersja kierunkowych elementów nad-prądowych na elementy 

bezkierunkowe (dostępne tylko przy nastawie ‘Blocking mode’. Te nastawy można 
znaleźć w komórkach ‘Function Links’ kolumny menu odpowiedniego modułu 
zabezpieczeniowego. 
 

Elementy ‘VTS I> Inhibit’ lub ‘VTS I2> Inhibit’ są używane do likwidacji blokady od funkcji 
kontroli napięć pomiarowych w przypadku zakłócenia w systemie, które mogłoby pobudzić 
logikę VTS. Gdy blokada z funkcji VTS zostanie stwierdzona to niepożądane jest aby kolejne 
zakłócenia systemowe zlikwidowały tą blokadę. Dlatego też sygnał blokady od VTS jest 
zatrzymywany po nastawionym czasie opóźnienia ‘VTS Time Delay’. Po zatrzymaniu sygnału 
są dostępne dwie metody jego usuwania. Pierwsza to ręczne kasowanie poprzez interfejs 
panelu frontowego lub przez zdalną komunikację, oczywiście przy założeniu, że usunięto 
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przyczynę pobudzenia układu VTS. Druga metoda - przy nastawie ‘VTS trybu ‘Auto’ poprzez 
odtworzenie trzech napięć ponad poziom określony przez detektory poziomu napięcia 
fazowego omówione w poprzednich rozdziałach. 
 
Status VTS może zostać ustawiony na Wyłączony, Blokowanie lub Wskazywanie. 
 
Sygnalizacja VTS pojawia się po odliczeniu czasu ‘VTS Time Delay’. W przypadku gdy VTS 
ustawiono tylko na sygnalizację to zabezpieczenie może źle działać, zależnie od tego, które 
elementy zabezpieczeniowe są odblokowane. W tym przypadku sygnalizacja VTS pojawi się 
zanim odliczony zostanie czas ‘VTS Time Delay’ i jeżeli pojawi się sygnał wyzwalania. 
 

 
 

Rysunek 105: Logika VTS 
 
Pokazany schemat może również działać prawidłowo przy bardzo małym obciążeniu lub jego 
braku, poprzez kombinację sygnałów opóźnienia czasowego pobieranych z sygnałów DDB 
(VTS Fast Block i wszystkich Poles Dead, w celu utworzenia sygnałów Block Distance DDB.  

Uwaga: Wszystkie elementy odległościowe niezależne od odległości są blokowane przez „VTS 
Fast Block” DDB. 

 
Gdy do zabezpieczenia przekładnika napięciowego używany jest łącznik (MCB), często 
stosuje się jego zestyki pomocnicze do sygnalizacji otwarcia trzech faz obwodów 
napięciowych. Jak opisano poprzednio, jest możliwe poprawne działanie układu logiki VTS 
bez tego wejścia.. Jednak dla kompatybilności z wieloma już używanymi urządzeniami. 
Pobudzenie wejścia optycznego IED przypisanego do sygnału “DDB: MCB/VTS w IED będzie 
więc zapewniało niezbędne blokowanie. 



7 Działanie MiCOMho P443 
 
 

7-148 P443/PL 
 

 
 

20.2 Kontrola przekładnika prądowego 
 

Funkcja kontroli przekładników prądowych służy do detekcji uszkodzeń jednego lub więcej 
obwodów fazowych AC prądów podłączonych do IED. Uszkodzenie przekładnika CT w fazie 
może powodować nieprawidłowe działanie funkcji zabezpieczeniowych opartych na pomiarze 
prądu. Ponadto przerwanie obwodu prądowego przekładnika prądowego prowadzi do 
powstania bardzo wysokiego na stronie wtórnej.  

 
20.2.1 Standardowe CTS (CTS zależne od napięcia, bez potrzeby komunikacji) 
 

Funkcja kontroli CT (CTS) opiera się na wykryciu składowej zerowej prądu, przy braku 
składowej zerowej napięcia, która zawsze towarzyszy składowej zerowej prądu. Podłączenie 
przekładników napięciowych należy dokonać w taki sposób aby umożliwić przeniesienie 
wartości napięcia zerowego ze strony pierwotnej na wtórną. Dlatego aktywacja niniejszej 
funkcji jest możliwa tylko przy zastosowaniu przekładników o pięciu rdzeniach lub 
składających się z trzech pojedynczych obwodów fazowych i uziemionego punktu 
gwiazdowego po stronie pierwotnej.   
 

 
 

Rysunek 106: Schemat dla zależnego od napięcia CTS 
 
Działanie funkcji powoduje wygenerowanie opóźnionego czasowo alarmu widocznego na 
panelu LCD oraz zapis zdarzenia do Dziennika Zdarzeń (DDB 294: CT Fail Alarm) 
z bezpośrednią blokadą działania funkcji zabezpieczeniowych (Patrz rysunek 106 powyżej).  
 

 
 

Rysunek 107: Standardowe CTS 
 

20.2.2 Blokowanie CTS 
 

Funkcje zabezpieczeniowe wykorzystujące wyliczone wartości prądu (Uszkodzenie Przewodu, 
DEF, Ziemnozwarciowa, Składowej Przeciwnej O/C) są automatycznie blokowane sygnałem 
o uszkodzeniu obwodów przekładnika prądowego. 
Pozostałe funkcje mogą być blokowane lub nie (sygnałem DDB 928: CTS Block ) – zależnie 
od wykonanej konfiguracji w logice PSL przekaźnika. 
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20.3 Detekcja prądu magnesowania transformatora 
 

P443 jest zaprojektowany jako szybko działający odległościowy IED. Dlatego nie jest 
pożądane opóźnienie działania strefy odległościowej spowodowane wykryciem prądu 
magnesowania transformatora ( w większości zastosowań). Z tego powodu w standardowym 
algorytmie działania zabezpieczenia odległościowego nie ma blokady od drugiej 
harmonicznej.  
Jeśli jednak użytkownik chciałby zastosować, wydłużenie strefy 1 obejmując transformator, 
może zaimplementować blokadę od drugiej harmonicznej dla prądu magnesowania. 
Ustawiając detekcję prądu magnesowania jako aktywną , użytkownik może wykorzystać 
pobudzone wyjście tej funkcji wykrywającej stosunek I(2)/I(1) w logice PSL przekaźnika 
i powiązać je z logiką blokowania działania przekaźnika.  
 

20.4 Specjalna logika dla słabego źródła dla końca linii zakończonego transformatorem 
 

Prawdziwe warunki słabego źródła występują wtedy, gdy funkcja zabezpieczeniowa nie 
bazująca na pomiarze prądu jest wystarczająco czuła aby zadziałać. Jest to przypadek, 
w którym na danym końcu linii jest zerowa lub minimalna generacja mocy i spodziewana 
wartość prądu zwarcia przepływająca przez przekładniki jest niewystarczająca do pobudzenia 
jakiegokolwiek działania zabezpieczenia czy to w przód, cz w tył. W takich wypadkach zwarcie 
może zostać wyłączone przez schematy POR lub Blokowania oraz przez aktywacje WI Echo 
+ Wyłączenie  
Może jednak zdarzyć się specyficzna konfiguracja pokazana na Rysunku 108, która może nie 
być rozpoznana przez IED jako warunki słabego źródła, nawet jeśli jest zupełny brak generacji 
na tym końcu (lewa strona –IED2).  
 

 
 
Rysunek 108: Konfiguracja ze słabym źródłem z zakończeniem transformatorowym 
(linia równoległa jest nieczynna) 
 
Powodem jest uziemiony punkt gwiazdowy transformatora, który w przypadku zwarcia do 
ziemi jednej lub dwóch faz, nakłada bardzo małą składową zerową impedancji i niemal 
nieskończoną składową zgodną i przeciwną impedancji, zachowując się jako źródło tylko 
prądu składowej zerowej. W takim wypadku, na „słabym” końcu składowa zerowa prądu 
dominuje nad I1 i I2 gdzie wszystkie trzy prądy są w przybliżeniu równe I0 ( wszystkie w fazie i 
o tej samej amplitudzie). Jest to prawdziwe dla zwarć doziemnych F1 przy IED2 i dla zwarć 
doziemnych F2 przy IED1 i IED2. Poziom prądów fazowych będzie wystarczający do 
pobudzenia zabezpieczeń prądowych w IED i warunki słabego źródła nie będą rozpoznane 
przez IED. 
W takim przypadku linii zakończonej transformatorem, przekaźnik IED2 może doświadczać 
pewnych zwiększeń zasięgów w przypadku zwarć dwóch faz z ziemią. Jest to spowodowane 
anormalnym rozpływem prądu, powodującym wykrycie przez IED warunków dla pojedynczego 
zwarcia z ziemią ( i potencjalnych wyłączeń 1-biegunowych tylko w aplikacjach z takimi 
wyłączeniami). 
Dla takich anormalnych warunków zasilania, IED udostępnia funkcje stabilizacji składowej 
zerowej, która mierzy dominowanie składowej zerowej prądu do składowej przeciwnej prądu 
(I0/I2). Zapewnia to stabilność przez wymuszenie na IED rozpoznania powyższej konfiguracji 
systemu jako warunków WI (słabego źródła). Przekroczenie nastawionego progu stosunku 
I0/I2 powoduje zablokowanie wszystkich elementów zabezpieczenia odległościowego.  
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21 KONTROLA SYSTEMU 
 
 
 

21.1 Kontrola napięciowa 
 
21.1.1 Przegląd 
 

W pewnych sytuacjach możliwe jest występowanie napięcia po obu stronach otwartego 
wyłącznika, tzn. zarówno na szynach jak i na linii, przykładem może być linia, na której 
końcach są źródła mocy. Dlatego zanim przekaźnik wyśle komendę do zamknięcia 
wyłącznika muszą zostać sprawdzone warunki zgodności obu części systemu. Odnosi się to 
zarówno do ręcznej komendy załączającej jak i do załączenia w cyklu SPZ. Jeżeli wyłącznik 
zostaje zamknięty gdy napięcia systemu nie spełniały warunków synchronizmu (tj. 
występowała różnica amplitud lub faz) to system może odczuć bardzo duży udar 
prowadzący do utraty stabilności i możliwego uszkodzenia podłączonych generatorów.  
Dlatego kontrola synchronizmu wymaga kontroli napięć po obu stronach wyłącznika a jeżeli 
obie strony są pod napięciem to również kontroli synchronizmu sprawdzającej czy różnice 
w kątach fazowych, amplitudach i częstotliwościach mieszczą się w zakresie nastawionych 
wartości granicznych. 
Warunki poprzedzające załączenie dla danego wyłącznika zależą od konfiguracji systemu, 
oraz dla SPZ, od wybranego programu SPZ. Dla przykładu: w polu z opóźnioną automatyką 
SPZ, wyłączniki na przeciwległych końcach są standardowo skonfigurowane na zamykanie 
się z różnymi czasami. Pierwszy koniec linii zamyka się przy: szynach pod napięciem (live 
bus) i linii beznapięciowej (dead line) bezpośrednio przed cyklem załączającym, podając 
napięcie na linię (zasilanie martwej linii) w chwili zamknięcia wyłącznika. W tym momencie 
na drugim końcu linii napięcie jest już rozpoznawane zarówno na szynach jak i na linii jako 
rezultat zamknięcia wyłącznika na pierwszym końcu linii. Jeśli między końcami linii, na której 
doszło do wyłączenia jest połączenie równoległe, to dojdzie do rozsynchronizowania 
systemu, bo chociaż częstotliwość systemu jest taka sama to znaczny wzrost impedancji 
może spowodować przesunięcie kątowe pomiędzy dwoma napięciami. Dlatego zamknięcie 
wyłącznika na drugim końcu może wymagać kontroli synchronizmu, w celu uzyskania 
pewności, że różnice kąta przesunięcia fazowego nie osiągnęły poziomu mogącego 
spowodować niemożliwy do zaakceptowania udar systemu przy próbie zamknięcia 
wyłącznika. 
Jeśli pomiędzy końcami linii na której doszło do wyłączenia nie ma linii równoległej, dojdzie 
do rozsynchronizowania systemów, czego rezultatem jest ‘poślizg’ częstotliwości na jednym 
końcu względem drugiego. W takiej sytuacji, drugi koniec wymaga przeprowadzenia 
procedury synchronizacji uwzględniającej zarówno różnice częstotliwości jak i kąta 
przesunięcia fazowego. 
Jeśli drugi koniec linii i jego szyny zbiorcze nie są zasilane z oddzielnego źródła mocy niż 
linia na której doszło do wyłączenia, wyłącznik na drugim końcu zobaczy brak napięcia na 
szynach i linię pod napięciem, co jest rezultatem zamknięcia wyłącznika na pierwszym 
końcu. Po zamknięciu wyłącznika napięcie zostanie podane na szyny zbiorcze (zasilenie 
martwych szyn). 

 
21.1.2 Schematy logiczne kontroli napięcia systemu 
 

Logika kontroli napięcia systemu jest pokazana na rysunkach 59 i 60 (suplement schematu 
logicznego).  
 

21.1.3 Wybór przekładników napięciowych kontroli napięcia systemu 
 

Funkcja kontroli napięcia systemu porównuje napięcie linii i napięcie na szynach.  
Przy zastosowaniach z pojedynczym wyłącznikiem do porównania będą dwa wejścia 
napięciowe - jedno z przekładnika napięciowego (VT) po stronie linii i drugie z przekładnika 
napięciowego po stronie szyn.  
W większości przypadków liniowy VT będzie trójfazowy podczas gdy szynowy VT będzie 
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jednofazowy.  
Ponieważ wejścia szynowych VT są zwykle jednofazowe, kontrola napięcia jest dokonywana 
na pojedynczych fazach a ponieważ VT może zostać podłączony albo między fazami albo 
między fazą a przewodem neutralnym, do właściwego działania kontroli synchronizmu P443 
powinien zostać zaprogramowany na odpowiednie połączenie. Nastawa „CS Input” w „CT 
AND VT RATIOS” może zostać ustawiona na: „A -N”, „B -N”, „C -N”, „A -B”, „B -C” lub ‘C -A”, 
odpowiednio dla danego zastosowania.  
Jednofazowy szynowy VT posiada związaną z fazą nastawę kompensacji przesunięcia 
fazowego i amplitudy napięcia „CS VT Ph Shift” i „CS VT Mag”, w celu skompensowania 
różnicy kąta i amplitudy między wejściem szynowego VT a wybranym liniowym VT. Pozwala 
to na pobieranie napięcia wyjściowego z uzwojeń VT, z różnymi napięciami znamionowymi lub 
połączeniami fazowymi (na przykład: mogą być pobierane z VT po przeciwnych stronach 
transformatora). Wszelkie pomiary napięć lub porównania przy użyciu wejść szynowych VT są 
dokonywane przy wykorzystaniu wartości skompensowanych.  
Logika kontroli systemu zawiera dwa moduły, jeden do monitorowania napięć, drugi do 
kontroli synchronizmu.  
Monitorowanie napięć określa amplitudy napięć, częstotliwości i kąty fazowe wejść VT przy 
wykorzystaniu tych samych wejść VT jak przy kontroli synchronizmu „CS Input”, „Live Line”, 
„Dead Line”, itp. wyjścia z układu monitorowania napięć są określane przez blokowanie wejść 
z P443, zewnętrznego nadzoru VT, styków pomocniczych wyłączników po stronie wtórnej VT 
oraz przez zewnętrzne wejścia odwzorowane w PSL dla DDB (1522, itp.) w celu 
indywidualnego blokowania wyjść DDB (888, itp.) dla każdej funkcji.  
 

21.1.4 Kontrola synchronizacji 
 

Do porównania napięć linii i na szynach przy zamykaniu wyłącznika przewidziano dwa stopnie 
kontroli synchronizmu.  
Logika kontroli synchronizmu jest uaktywniana lub wyłączana przez nastawę „System Check” 
albo jako „Enable” albo „Disable”.  
Jeżeli jest ustawiona na „Disable”, wszystkie pozostałe nastawy w menu, powiązane z 
kontrolą systemu i synchronizmu dla wyłącznika stają się niewidoczne a w „SySChks Inactive” 
nastawiony jest sygnał DDB (880).  
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Rysunek 109: Funkcjonalność kontroli synchronizmu.  
 
Przewidziano dwa stopnie nadzoru nad kontrolą synchronizmu systemu. Jeżeli jest to 
wymagane, mogą one kontrolować ręczne zamykanie i/lub SPZ dla danego wyłącznika.  
Funkcjonalność drugiego stopnia jest podobna do funkcjonalności pierwszego stopnia lecz 
stopień drugi posiada dodatkowe nastawienie „dostosowujące”.  
Funkcja kontroli synchronizmu w przekaźnikach P443 może zostać ustawiona na zapewnianie 
właściwego nadzoru nad kontrolą synchronizmu przy zamykaniu wyłącznika dla systemu 
synchronicznego lub asynchronicznego.  
Funkcjonalność Check Sync. jest pokazana na rysunku 109.  
W przekaźniku MiCOMho P443 wprowadzono dwie nastawialne funkcje kontroli 
synchronizmu.  
Pierwszy element (CS1) jest przeznaczony do stosowania w celu kontroli synchronizmu 
w systemach, podczas gdy drugi (CS2) zapewnia dodatkowe własności, które mogą być 
wymagane do kontroli synchronizmu w systemach asynchronicznych. W sytuacjach kiedy 
możliwe jest aby napięcia po obu stronach wyłącznika były albo asynchroniczne albo 
asynchroniczne, zależnie od połączeń w systemie, zarówno CS1 jak i CS2 mogą zostać 
uaktywnione dla zapewnienia sygnału zezwolenia na zamknięcie, jeżeli spełnione są 
wymagania konieczne dla zezwolenia na zamknięcie.  
Każda funkcja kontroli synchronizmu oprócz posiadania nastawy maksymalnej różnicy kątów 
oraz poślizgu częstotliwości może zostać również ustawiona na blokowanie zamykania 
wyłącznika jeżeli zostaną wykryte wybrane warunki blokowania, takie jak zwiększone 
napięcie, obniżone napięcie lub nadmierna różnica amplitud napięć. Ponadto CS2 wymaga 
zmniejszenia różnicy wartości kątów fazowych dla zezwolenia na zamknięcie wyłącznika oraz 
dodatkową własność „dostosowania” dla wystawienia sygnału zezwolenia na zamknięcie kiedy 
przewidywana różnica kątowa tu przed zamknięciem styków głównych wyłącznika (tj. po 
czasie CB Close) jest praktycznie równa zeru.  
Poślizg częstotliwości może zostać określony jako różnica między sygnałami napięciowymi po 
obu stronach wyłącznika i jest miarą szybkości zmian fazy między dwoma sygnałami.  
Dwustopniowy system kontroli synchronizmu pozwala na umożliwienie zamknięcia wyłącznika 
w różnych warunkach (na przykład: mały poślizg/ umiarkowany kąt fazowy lub umiarkowany 
poślizg/ mały kąt fazowy).  
Jeżeli spełnione są kryteria kontroli synchronizmu, wprowadzany jest sygnał DDB „Check 
Sync x OK” (x = 1 lub 2).  
Dla wprowadzenia sygnału „Check Sync. 1 OK” DDB 883, konieczne jest spełnienie 
następujących warunków: 
 
• Obie nastawy: „Check Sync 1 OK” i „CS1 Status” muszą być uaktywnione;  
 
• Ustawione są oba sygnały: „Live Line” i „Live Bus”; 

 
• Żaden z wybranych warunków: „CS Voltage Block” (V<, V>, VDiff) nie jest prawdziwy; 

 
• Zmierzona amplituda kąta fazowego jest mniejsza od „CS1 Angle”; 

 
• Jeżeli nastawa „CS1 Slip Ctrl” jest uaktywniona zmierzony poślizg częstotliwości między 
liniowym VT a szynowym VT jest mniejszy od nastawy „CS1 Slip Freq”. 

 
• Do nastawienia sygnału „Check Sync 2 OK” DDB (884) konieczne są następujące warunki: 

 
• Zarówno „System Checks” jak i „CS2 Status” muszą być uaktywnione. 

 
• Muszą być nastawione zarówno „Live Line” jak i „Live Bus”. 

 
• Żaden z wybranych warunków „CS Voltage Block” (V<, V>, VDiff) nie mogą być 
prawdziwe. 

 
• Jeżeli jest uaktywnione „CS2 Slip Ctrl”, zmierzony poślizg częstotliwości między liniowym 
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VT a szynowym 1 VT jest mniejszy niż nastawa „CS2 SlipFreq”. 
 

• Zmniejsza się mierzona amplituda kąta fazowego. 
• Jeżeli nastawienie „CS2 Adaptive” jest wyłączone, zmierzona wartość kąta fazowego jest 
mniejsza od nastawy „CS2 Angle”. 
Lub 
Jeżeli nastawienie „CS2 Adaptive” jest uaktywnione I jeżeli przewidywany kąt fazowy przy 
zamykaniu CB1 (po upływie „CB CI Time”) jest mniejsze od „CS2 Angle” i możliwie bliskie 
zeru i nadal zmniejsza się jego wartość;  
W większości sytuacji jeżeli wymagana jest kontrola synchronizmu, wystarcza funkcja Check 
Sync. 1 a sygnały Check Sync. 2 mogą być ignorowane.  
 

21.1.4.1 Kontrola poślizgu przy pomocy zegara 
 

Jeśli funkcja ‘Slip Control’ (kontroli poślizgu) skonfigurowana jest za pomocą parametrów 
‘Timer’ lub ‘Frequency + Timer’, kombinacja nastaw ‘Phase Angle’ oraz ‘Timer’ (zegar) 
efektywnie określa maksymalny poślizg częstotliwości, wyliczony jako: 

 
A = nastawa kąta fazowego (°) 
T = nastawa zegara poślizgu (sekundy)  
 
Na przykład: przy nastawie Check Sync. 1 nastawa kąta wynosi 30 ° a nastawa zegara 3,3 
sek, wektor „poślizgu” pozostaje w granicach +/- 30 ° w stosunku do wektora odniesienia 
przez co najmniej 3,3 sekundy. Tak więc na wyjściu synchro check nie będzie sygnału jeżeli 
poślizg jest większy niż 2 x 30 ° w ciągu 3,3 sekundy. Po skorzystaniu ze wzoru: 2 x 30 ÷ (3,3 
x 360) = 0,0505 Hz (50,5 mHz).  
Dla Check Sync. 2 nastawa kąta wynosi 10 ° a nastawa zegara 0,1 sek, wektor „poślizgu” 
pozostaje w granicach 10 ° w stosunku do wektora odniesienia, przy zmniejszającym się 
kącie, przez co najmniej 0,1 sekundy. Tak więc na wyjściu nie będzie sygnału jeżeli poślizg 
jest większy niż 10 ° w ciągu 0,1 sekundy. Po skorzystaniu ze wzoru: 10 ÷ (0,1 x 360) = 0,278 
Hz (278 mHz). 
 
Kontrola poślizgu przy użyciu zegara nie jest praktyczna dla zastosowań z „dużymi 
poślizgami/ małymi kątami fazowymi” ponieważ wymagane są nastawy bardzo małych 
czasów, czasami < 0,1 s. W takich sytuacjach zalecana jest częstotliwościowa kontrola 
poślizgu.  
 
Jeżeli zostanie wybrana kontrola częstotliwościowa + czasowa, dla pojawienia się sygnału na 
wyjściu poślizg częstotliwości musi być mniejszy niż ZARÓWNO wartość nastawy Slip Freq 
i wartość określona przez nastawy kąta fazowego i zegara.  
 

21.1.4.2 Check sync. 2 
 

Funkcja ta jest wykorzystywana w sytuacjach, gdy maksymalny dopuszczalny poślizg 
częstotliwości i kąt fazowy mogą się zmieniać zależnie od aktualnych warunków w systemie. 
Typowe zastosowania to blisko powiązane systemy, w których synchronizm jest zwykle 
utrzymywany przy wyłączaniu zasilania  lecz w pewnych okolicznościach, przy wyłączeniu 
z pracy połączeń równoległych koniec z zasilaniem może wyjść z synchronizmu przy 
wyłączeniu zasilania. Zależnie od charakterystyki systemu i generatora warunki bezpiecznego 
zamykania wyłącznika mogły by być następujące (przykład): 
 
Warunek 1: Dla zsynchronizowanych systemów, poślizg równy 0 lub bardzo mały. 

Poślizg ≤ 50 mHz; kąt fazowy < 30 °  
Warunek 2: Przy braku synchronizmu, ze znaczącym poślizgiem  
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Poślizg ≤ 250 mHz; kąt fazowy < 10 ° i zmniejsza się 
 
Przez uaktywnienie zarówno Check Sync. 1 nastawionym dla warunku 1 a Check Sync. 2 
nastawionym dla warunku 2, P443 może zostać skonfigurowany tak aby zamknięcie 
wyłącznika było możliwe przy wykryciu któregokolwiek z tych warunków.  
Przy ręcznym zamykaniu wyłącznika z kontrolą synchronizmu niektóre zakłady energetyczne 
wolą stosowanie tylko warunku 1.  
 

21.1.4.3 Prognozowane zamykanie wyłącznika 
 

Nastawa „Freq. + Comp.” (częstotliwość + kompensacja czasu wyłącznika) zmienia funkcję 
Check Sync. 2 uwzględnia czas zamykania wyłącznika. Przy nastawie kompensacji czasu 
zamykania wyłącznika stosowane jest prognozowanie umożliwiające zamykanie wyłącznika 
zapewniające zamykanie blisko 0 ° a więc minimalizowanie oddziaływania na system 
energetyczny. Rzeczywisty kąt przy zamykaniu podlega ograniczeniom wynikającym 
z architektury istniejącego produktu, tj. zadanie zabezpieczania przebiega dwukrotnie w cyklu 
systemu energetycznego w oparciu o śledzenie częstotliwości w zakresie od 40 Hz do 70 Hz.  
 

21.1.4.4 Korygowanie napięcia i kąta fazowego 
 

Własność ta zawiera funkcję kontroli synchronizmu przy różnych przekładniach przekładników 
napięciowych. Przekaźnik musi przekształcić zmierzone napięcie wtórne na napięcie 
pierwotne, które z kolei będzie używane przy kontroli synchronizmu. Ma to zastosowanie tam, 
gdzie przekładniki napięciowe mają różne przekładnie po stronie szyn i linii wyłącznika. 
Podobnie transformatory mogą mieć różne grupy połączeń (Np. Dy11, Yd5, itp.) - w takim 
przypadku wymagany jest współczynnik korekcji kątowej w przypadku zainstalowania 
przekładników napięciowych po różnych stronach wyłącznika.  
Istnieją przypadki, kiedy główny przekładnik napięciowy jest zainstalowany po stronie WN 
transformatora a przekładnik do kontroli synchronizmu po stronie NN (lub na odwrót). Ze 
względu na współczynnik grupy transformatora, jeżeli jest różny od „0” oba napięcia są 
„w fazie” tak że własność kontroli synchronizmu musi mieć współczynnik „k” (korekcyjny) dla 
uwzględnienia grupy połączeń.  
kSM, nastawa w zakresie od 0,1 do 3, co 0,0001, gdzie kSM jest współczynnikiem 
korekcyjnym napięcia.  
kSA, nastawa w zakresie od- 150 do 180 °, co 30 °, gdzie kSA jest współczynnikiem 
korekcyjnym kąta. 
 
Po dodaniu współczynników „k”:  
Dla kontroli synchronizmu:  
Do dostosowania wartości, zakładając nastawę wejścia C/S [0A0F] jest A-N. 
 

Jeżeli to wartości napięć po stronie linii i szyn są dostosowane. 
Dla dostosowania kątów:  

Jeżeli to wartości kątów napięć po stronie linii i szyn są 
dostosowane. 
Gdzie  kSM = [0A14] C/S V kSM 
 kSA = [0A15] C/S faza KSA 
 

WAŻNE UWAGI: Nastawienie odpowiednich przekładni przekładników napięciowych (VT) nie 
powoduje zmian współczynników k i nie ma wpływu na funkcjonalność kontroli 
synchronizmu, kontrola synchronizmu będzie uwzględniać tylko nastawy 
współczynników k. 



MiCOMho P443   7 Działanie 
 

P443/PL  7-155 
 

Przekładnie VT oddziaływają na pokazywane napięcia lub nastawy co do wartości po stronie 
pierwotnej i wtórnej.  

Nastawy napięć CS są odnoszone do przekładni głównego VT. 

Pomiar kąta szyny-linia [0230] uwzględniają nastawy C/S kSA.. 

 
Poniżej pokazano różne możliwe sytuacje zastosowań, w których stosowane są współczynnik 
korekcji napięcia i współczynnik korekcji kąta dla dostosowania różnych przekładni VT.  
 

 
 

Tabela 18: Korekta napięcia i korekta kątowa dla różnych przekładni VT.  
 

W powyższych przykładach nastawy CS przekładni VT dla przekaźnika są dostosowywane 
w taki sposób aby mieściły się w akceptowalnym zakresie wejść przekaźnika a przez 
pomnożenie przez kSA stały się równe przekładniom fizycznym. Nie dotyczy to tylko wartości 
przekładni. Może to dotyczyć napięć międzyfazowych i fazowych lub innych przekładni, które 
mogą dostosowywać przekładnie VT.  
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22 KONTROLA WYŁĄCZNIKA: OPIS DZIAŁANIA 
 
 
 

22.1 Wprowadzenie 
 

Kontrola i monitoring wyłącznika w P443 zapewnia jedno- lub trójfazowe wyłączanie linii 
zasilającej kontrolowanej przez pojedynczy wyłącznik. 
W tym rozdziale opisano działanie układu wyłącznika, monitorowania stanu wyłącznika, 
warunków oraz sterowania wyłącznikiem, a także omówiono operację samoczynnego 
ponownego zamykania wyłącznika. 
Sterowanie kolejnością przełączania wyłącznika reprezentuje złożona logika. Operację 
najlepiej zrozumieć odnosząc się do projektowych schematów logicznych, których użyto do 
zaimplementowania tej funkcji. Dla większej jasności tego odniesienia, wszystkie te schematy 
logiczne zebrano razem w 27 punkcie uzupełniającym pt. „Rysunki dotyczące sterowania 
wyłącznikiem i samoczynnego ponawiania zamykania (rysunki dotyczące SPZ)” tego 
rozdziału. Jakiekolwiek rysunki nie zaprezentowane w sposób wyraźny w tym rozdziale będzie 
można znaleźć w punkcie „Rysunki dotyczące SPZ”, w którym to zostaną wyraźnie 
wyszczególnione. 
Uwaga: W MiCOMho P443 wyłącznik na niektórych rysunkach i wewnętrznych listingach 
sygnałów określany jest symbolem „CB1”. Ustawienia równoważne itp. dostępne w P443 są z 
reguły oznaczane symbolem „CB”. We wszystkich rysunkach prezentujących funkcję CB2 
obok funkcji CB1, funkcję CB2 można zignorować. 
Wejścia i wyjścia opisanej logiki są, w wielu przypadkach, sygnałami DDB, które można użyć 
w programowalnym schemacie logicznym (PSL). Opis tych sygnałów można znaleźć w 
Załączniku C do tejże instrukcji. Do zdefiniowania operacji używane są także inne sygnały, ale 
są to sygnały wewnętrzne względem logiki sterowania wyłącznikiem. W przeciwieństwie do 
sygnałów DDB, te wewnętrzne sygnały nie mogą być używane w programowalnym schemacie 
logicznym. Są one zaprogramowane na stałe w oprogramowaniu. Drugi punkt uzupełniający 
zawiera listę tychże sygnałów i krótki opis ułatwiający zrozumienie. 
 

22.2 Stan wyłącznika 
 
Przekaźnik MiCOMho P443 zawiera monitoring stanu wyłącznika pokazujący położenie 
wyłącznika a w przypadku gdy położenie to jest nieznane, wywołując alarm.  
Przekaźnik MiCOMho P443 może zostać ustawiony na monitorowanie styków pomocniczych 
NO (52A) i NZ (52B) wyłącznika. W „zdrowych” warunkach styki 52A i 52B znajdują się w 
przeciwnych stanach. Jeżeli oba rodzaje styków znajdują się w takim samym stanie- 
otwartym, wskazuje to na: 
 

• Uszkodzone styki lub instalacja.  

• Uszkodzony wyłącznik.  

• Wyłącznik znajduje się w położeniu izolującym.  

Jeżeli oba rodzaje styków znajdują się w takim samym stanie- zamkniętym, wskazuje to na: 

• Uszkodzone styki lub instalacja.  

• Uszkodzony wyłącznik.  

Jeżeli jeden z powyższych warunków istnieje to po czasie opóźnienia nastawionym w „CB 
Status time” pojawia się alarm. Do tej funkcji dzięki edytorowi PSL (programowalnej logiki 
działania) może być przypisany zestyk wyjściowy normalnie otwarty / normalnie zamknięty. 
Ustawia się opóźnienie czasowe aby uniknąć niechcianych zadziałań podczas normalnych 
czynności operacyjnych. 
W kolumnie ‘CB CONTROL’ menu urządzenia znajduje się nastawa nazywana ‘CB Status 
Input’. Ta komórka może być ustawiona na jedną z następujących czterech opcji”:  
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Gdy wybrano ‘None to nie jest dostępny stan wyłącznika. To ma bezpośredni wpływ na 
dowolną funkcję wewnątrz zabezpieczenia, która wymaga tego sygnału, na przykład 
sterowanie wyłącznikiem, SPZ, itp.  
Gdy używana jest tylko nastawa ‘52A’ to zabezpieczenie będzie zakładać, że sygnał ‘52B’ 
występuje przy braku sygnału ‘52A’. Informacje o stanie wyłącznika będą w typ przypadku 
dostępne lecz nie ma możliwości wygenerowania sygnału błędu pozycji wyłącznika. Powyższe 
jest prawdziwe również gdy używa się nastawy ‘52B’.  
Jeżeli nastawiono ‘52A i 52B’ to dostępne są informacje o stanie wyłącznika, dostępny jest 
również sygnał o błędnej pozycji wyłącznika. Przy użyciu edytora PSL sygnały wejściowe 52A 
i 52B są przypisane do wejść fizycznych zgodnie z poniższą tabelą:  
 

 
 

Tabela 19:  
 
W wewnętrznej logice P443 położenie wyłącznika wykorzystywane w algorytmie jest 
uznawane za otwarte, jeżeli „CB State Detected” jest „Breaker Open”.  We wszystkich 
pozostałych przypadkach położenie wyłącznika jest uznawane za zamknięte. Wobec tego, 
jeżeli podczas działania wyłącznika pojawi się warunek „52A=52B=0” lub „52A=52B=1”, 
położenie wyłącznika jest uznawane za zamknięte.  
,Jeżeli używane jest wyłączanie jednofazowe wtedy stan wyłącznika ‘otwarty’ pojawi się tylko 
wtedy jeżeli wszystkie trzy fazy wskazują jednocześnie pozycję ‘otwarty’. Podobnie dla stanu 
‘załączony’ wszystkie bieguny wyłącznika muszą wskazywać stan ‘zamknięty’. Dla 
jednofazowych wyłączeń należy użyć wejść 52A-a, 52A-b, 52A-c i 52B-a, 52B-b, 52B-c. 
Schemat logiczny monitorowania wyłącznika jest pokazany na Rysunku 1 (uzupełnienie 
schematu logicznego)  
 

22.3 Monitorowanie stanu wyłącznika 
 

Konieczne jest okresowe przeprowadzanie konserwacji wyłącznik, w celu zapewnienia 
właściwego działania obwodu wyzwalania i mechanizmu oraz sprawdzenia, czy zdolność 
wyłączania nie została pogorszona wskutek poprzednich wyłączeń zwarć. Ogólnie takie 
konserwacje są dokonywane w ustalonych okresach lub po dokonaniu ustalonej ilości 
wyłączeń zwarć. Metody monitorowania stanu wyłącznika dają tylko zgrubne wytyczne, 
mogące prowadzić do zbyt często przeprowadzanych konserwacji. Własności monitorowania 
wyłącznika zainstalowane w P443 mogą pomóc w określeniu bardziej wydajnych sposobów 
przeprowadzania konserwacji.  
 

22.3.1 Własności monitorowania stanu wyłącznika 
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Każda operacja wyzwalania wyłącznika jest rejestrowana, jak to pokazano w tabeli poniżej. 
Komórki menu pokazują jedynie zliczane wartości. Wartości minimalne/ maksymalne w tym 
przypadku pokazują zakres zliczanych wartości. Komórek tych nie można nastawiać. 
 

 
 

Tabela 20: Statystyka zapisów przekaźnika 
 
Powyższe liczniki mogą być kasowane do zera, na przykład po przeglądzie konserwacyjnym 
i remoncie. Liczniki funkcji kontroli kondycji wyłącznika są aktualizowane po każdym 
wygenerowaniu przez zabezpieczenie komendy wyłącz. W przypadkach gdy wyłącznik jest 
wyłączony przez zewnętrzne zabezpieczenie jest również możliwe aktualizowanie liczników 
kontroli kondycji wyłącznika. Jest to uzyskiwane poprzez przypisanie jednego z wejść 
optycznych (za pośrednictwem edytora PSL) do sygnału przyjmującego rozkaz „wyłącz” 
z zewnętrznego zabezpieczenia. Sygnał, który to realizuje nazywa się ‘External Trip’. 
 

Uwaga: W trybie pracy ‘Commissioning test mode’ liczniki związane z kontrolą kondycji 
wyłącznika nie są aktualizowane. 

 
 
Pomiar czasu pracy wyłącznika oraz pełna logika monitorowania wyłącznika jest pokazana na 
rysunkach 110, 111, 112. 
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Rysunek 110: Warunki monitorowania działania wyłącznika - przerywane prądy 
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Rysunek 111: Warunki monitorowania działania wyłącznika - czas działania 
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Rysunek 112: Warunki monitorowania działania wyłącznika 
 
 
 

22.4 Sterowanie wyłącznikiem 
 

Funkcja ta pokazuje jak stosowany jest sygnał zamykania wyłącznika ze schematu logicznego 
SPZ razem ze sterowaniem zamykaniem i wyłączaniem wyłącznika używanym przez 
operatora.  
Na rysunku 43 (uzupełnienie schematu logicznego) pokazano funkcjonalność sterowania 
wyłącznikiem.  
MiCOMho P443  zawiera następujące opcje dla sterowania jednym wyłącznikiem: 
 
• Lokalne wyłączanie i załączanie poprzez menu przekaźnika i klawisze szybkiego dostępu.  

• Lokalne wyłączanie i załączanie poprzez wejścia opto-elektroniczne przekaźnika.  

• Zdalne wyłączanie i załączanie poprzez interfejs komunikacyjny.  

• SPZ poprzez sygnał „Auto Close CB” w schemacie logicznym Auto Close.  

 
Zaleca się aby do zdalnego sterowania wyłącznikiem i dla sterowania z funkcji 
zabezpieczeniowych były przypisane oddzielne zestyki wyjściowe urządzenia. To pozwala na 
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wybór wyjścia sterującego poprzez przełącznik lokalne / zdalne jak pokazano na rysunku 113. 
Jeżeli taka funkcja nie jest wymagana to te same zestyki wyjściowe mogą być używane 
zarówno dla wyłączania zdalnego jak i wyłączania poprzez funkcje zabezpieczeniowe.  
 

 
 

Rysunek 113: Zdalne sterowanie wyłącznikiem 
 
Ręczne wyłączenie będzie możliwe jeżeli wyłącznik będzie początkowo zamknięty. Podobnie 
załączenie może zostać wygenerowane tylko jeżeli wyłącznik jest początkowo otwarty. Dla 
potwierdzenia tych stanów niezbędne jest użycie zestyków 52A oraz/lub 52B (różne opcje 
wyboru podano powyżej w tabeli w komórce ‘CB Status Input’). Jeżeli nie są dostępne zestyki 
pomocnicze wyłącznika to komórkę tę należy nastawić na wartość ‘None’. W tych 
okolicznościach nie będzie możliwe sterowanie wyłącznikiem (ręczne ani automatyczne).  
Gdy komenda ‘CB Close’ jest inicjowana to zestyk wykonawczy może być ustawiony do 
działania po nastawialnym opóźnieniu czasowym (‘Man Close Delay’). To powinno dać 
obsłudze czas do odsunięcia się od wyłącznika w chwili operacji łączeniowej. Ten czas 
opóźnienia będzie się odnosił do wszystkich ręcznych komend załączania wyłącznika.  
 

Uwaga: Komendy ręcznego sterowania dla każdego interfejsu można znaleźć w kolumnie menu 
‘System Data” i w menu klawiszy szybkiego dostępu. 

 
 
Jeżeli w trakcie ręcznego sterowania na „załącz” zostanie wygenerowana komenda wyłącz od 
części zabezpieczeniowej to komenda „wyłącz” przerwie realizację komendy „załącz”. Sygnał 
wyjściowy zamykania wyłącznika zostanie wygenerowany tylko wówczas, gdy spełnione będą 
warunki synchronizmu. Przewidziano nastawialny czas ‘(„Check Sync Time”)  dla ręcznego 
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załączania z kontrolą synchronizmu. Jeżeli warunki nie są spełnione w obrębie tego czasu to 
komenda załącz będzie blokowana i pojawi się sygnał alarmu. 
Przed ręcznym ponownym załączaniem można wykorzystać funkcję kontroli wyłącznika ‘CB 
Healthy’, jako dodatkową funkcję kontrolną przy sprawdzaniu synchronizacji. Powyższa 
właściwość wymaga przyporządkowania sygnału logicznego do wybranego wejścia binarnego, 
za pomocą którego dostępna będzie informacja o gotowości do załączenia wyłącznika 
(kontrola zbrojenia napędu, ciśnienia gazu). Dostępna jest dla użytkownika nastawa (‘CB 
Healthy Time) opóźnienia czasowego dla ręcznej komendy zamknięcia wyłącznika powiązana 
z powyższą kontrolą. Jeśli wyłącznik nie zgłosi swojej gotowości przed upływem (wejście DDB 
ma nadal niski poziom po upływie nastawionego czasu)  to nastąpi zablokowanie przekaźnika 
i zasygnalizowanie alarmu. Funkcja ta może zostać zablokowana przez nie wprowadzenie na 
wejście optyczne dla DDB „CB Healthy”. Wartość domyślna sygnału to poziom wysoki jeżeli 
żadna logika nie została odwzorowana w DDB w PSL IED.  
Jeśli jest aktywna automatyka SPZ, pożądane może się okazać blokowanie jej działania w 
przypadku wykonania ręcznej komendy załączającej. Ogólnie, większość zwarć 
występujących przy ręcznym zamknięciu jest typu trwałego, i w takich wypadkach automatyka 
SPZ jest niepożądana.  
W celu zapewnienia, że w trakcie ręcznego zamykania wyłącznika(włączanie na zwarcie)  nie 
dojdzie do zainicjowania SPZ nastawa „CB IS Time” w menu SPZ powinna zostać ustawiona 
na żądane okno czasowe. Nastawa ta zapewnia, że inicjowanie SPZ będzie zabronione przez 
czas ustawiony powyżej po ręcznym załączeniu wyłącznika. Jeżeli w nastawionym czasie 
dojdzie do zadziałania zabezpieczenia, SPZ nie będzie inicjowane.  
Po ręcznym zamknięciu wyłącznika, jeżeli dojdzie do zwarcia jedno- lub trójfazowego w 
okresie zabronionym, nastąpi wyzwalanie trójfazowe, lecz SPZ nie będzie blokowane z tego 
powodu.  
Jeżeli wyłącznik nie zrealizuje wymaganej komendy sterowniczej (co jest wskazywane przez 
brak zmiany stanu na wejściu statusu wyłącznika), to po odmierzeniu odpowiednich czasów 
trwania impulsów sterowniczych („CB Trip Fail” lub „CB Close Fail”) pojawia się alarm ‘CB Trip 
Fail” lub „CB Close Fail”. Alarmy te mogą być odczytane z wyświetlacza LCD urządzenia, 
zdalnie poprzez interfejsy 
komunikacyjne lub przypisane za pomocą edytora PSL do wyjść przekaźnikowych. 
Elementy czasowe ‘Healthy Window’ i ‘Check Sync Time” ustawialne w omawianej sekcji 
menu są używane tylko do ręcznych operacji wyłącznikiem. Nastawy te są zdublowane w 
menu ‘Auto-reclose’ dla zastosowania w automatyce SPZ. 
Opis nastaw i rozkazów związanych z różnymi metodami resetowania blokad wyłącznika 
pokazano w sekcji 22.5.2.4 - Resetowanie blokad wyłącznika.  
 

22.4.1 Sterowanie wyłącznikiem przy użyciu klawiszy szybkiego dostępu (Bezpośrednich) 
 

„Bezpośrednie” przyciski znajdujące się na panelu przednim przekaźnika umożliwiają szybki 
dostęp do komend ręcznego sterowania wyłącznikiem, bez konieczności przejścia do kolumny 
menu  ’SYSTEM DATA’. Za pomocą czerwonego lub zielonego koloru diod znajdujących się 
przy przyciskach możliwa jest sygnalizacja aktualnego położenia wyłącznika. 
Jeśli wybrana jest komenda <<TRIP>> lub <<CLOSE>>, pojawia się komunikat z żądaniem 
potwierdzenia wykonania komendy. Jeśli wybrana jest komenda wyłączająca na ekranie 
przekaźnika pojawi się stan wyłącznika po ukończeniu komendy. Jeśli wybrana jest komenda 
załączająca na ekranie pojawi się znacznik czasowy do czasu wykonania komendy. Powyższy 
ekran zawiera możliwość przerwania lub ponownego startu procedury zamykania wyłącznika. 
Czas jest wzięty z nastawy opóźnienia ręcznej komendy załączającej w menu sterowania 
wyłącznika. Po wykonaniu komendy ekran zawiera informacje o aktualnym położeniu 
wyłącznika. Następnie na ekranie pojawia się możliwość wykonania kolejnej komendy lub 
wyjście z menu przekaźnika, nastąpi powrót do wyświetlania domyślnego ekranu.  
Jeśli żaden z przycisków nie jest naciśnięty przez okres 25 sekund po żądaniu potwierdzenia 
wykonania sterowania, przekaźnik powróci do wyświetlania stanu wyłącznika. Jeśli żaden 
z przycisków nie zostanie naciśnięty w ciągu 25 sekund od pojawienia się stanu wyłącznika, 
przekaźnik wróci do wyświetlania ekranu domyślnego.  
Na rysunku 114 pokazuje działania przycisków „bezpośrednich” powiązanych z wyłącznikiem.  
Aby zapobiec przypadkowym sterowaniom wyłącznikiem, komendy wykonane za pomocą 



7 Działanie MiCOMho P443 
 
 

7-164 P443/PL 
 

przycisków „bezpośrednich” są dezaktywowane po upływie 10 s od opuszczenia zakresu ich 
menu. 
 

 
 

Rysunek 114: Menu sterowania wyłącznikiem przy pomocy przycisków szybkiego 
dostępu 
 

22.4.2 Sterowanie wyłącznikiem przy pomocy klawiszy funkcyjnych 
 

Klawisze funkcyjne pozwalają na bezpośrednie sterowanie wyłącznikiem, jeżeli jest to 
zaprogramowane w PSL. W komórce „CB control by” menu CB CONTROL muszą zostać 
ustawione lokalne wyzwalanie i zamykanie poprzez wybór nastawy „opto”. Wszystkie nastawy 
ręcznego sterowania wyłącznikiem oraz warunki będą mieć zastosowanie do ręcznego 
wyzwalania i zamykania za pomocą klawiszy funkcyjnych.  
W celu uaktywnienia tej własności można zaprogramować następującą domyślną logikę: 
 

 
 

Rysunek 115: Sterowanie wyłącznikiem za pomocą klawiszy funkcyjnych 
 
Klawisze funkcyjne 2 i 3 są uaktywnione i ustawione na tryb „Normal” a związane z nimi 
sygnały DDB (1097) i (1098) będą mieć poziom wysoki (1) po naciśnięciu klawisza.  
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W odpowiednich klawiszach funkcyjnych muszą zostać odwzorowane następujące sygnały 
DDB: 
 
Init Trip CB (DDB439) - inicjowanie ręcznego wyzwalania wyłącznika.  
Init Close CB (DDB440) - inicjowanie ręcznego zamykania wyłącznika.  
Diody LED klawiszy funkcyjnych będą świecić kolorem żółtym po aktywowaniu klawisza. 
 

22.5 SPZ jedno- i trójfazowe 
 

Przekaźnik MiCOMho P443 zapewnia jedno- i trójfazowe SPZ pojedynczego wyłącznika. 
Konfiguracji można dokonać przez menu nastawień, komendy sterowania lub wejścia 
optyczne dla pierwszej próby ponownego samoczynnego załączania, ustawiając odpowiednio 
„AR Mode”. 
 

• Jednofazowe: „AR 1P”.  

• Trójfazowe: „AR 3P”.  

• Jedno- lub trójfazowe „AR 1/3P”.  

• Sterowane sygnałami DDB z wejść optycznych lub komendami: „AR Opto”.  

Jednofazowe SPZ jest dozwolone tylko dla pierwszej próby cyklu SPZ. Jeżeli zostały 
uaktywnione dwie lub więcej próby, druga i następne próby wyłączania i ponownego 
załączania będą trójfazowe.  
 

22.5.1 Opóźnione i szybkie SPZ 
 

MiCOMhoP443  inicjuje start automatyki SPZ w wyniku zadziałania jakiegokolwiek 
zabezpieczenia wewnętrznego. Ponadto SPZ może być inicjowane przez zewnętrzne 
urządzenia zabezpieczające.  
Funkcja SPZ zapewnia wielokrotny cykl ponownego załączania, umożliwiając skonfigurowanie 
do czterech prób załączania. Czasy przerw beznapięciowych (Dead time) (Uwaga 1) dla 
wszystkich prób załączeń  są ustawialne niezależnie. Zamknięcie wyłącznika musi się odbyć 
pomyślnie przed końcem czasu ‘Dead time’, po czym startuje odmierzenie czasu regeneracji 
“Reclaim Time”. Jeśli nie nastąpi ponowne wyłączenie wyłącznika, funkcja SPZ dezaktywuje 
się pod koniec czasu regeneracji. Jeśli podczas odliczania czasu regeneracji nastąpi ponowne 
wyłączenie wyłącznika, przekaźnik przechodzi do następnego kroku zaprogramowanego 
cyklu, lub jeśli wszystkie aktywne kroki zostały wykonane SPZ przechodzi w stan 
zablokowania. 

UWAGA 1: “Dead Time” oznacza czas własny otwierania wyłącznika. 
 

UWAGA 2: A “Shot” to próba startu automatyki SPZt. 

 
22.5.2 Wejścia logiczne SPZ 
 

Funkcja SPZ używa w realizacji swojej logiki sygnałów wejściowych, które mogą być 
przypisane i aktywowane przez dowolne optyczne wejście sygnałowe w zabezpieczeniu za 
pomocą edytora PSL (programowalnej logiki działania). Zestyki urządzeń zewnętrznych mogą 
zostać użyte dla sterowania SPZ poprzez takie wejścia, należy zauważyć, że informacja o 
położeniu wyłącznika (zamknięty / otwarty) również musi wykorzystywać tę drogę. 
Wejścia logiczne tego typu mogą być przypisane i aktywowane również z innych źródeł. 
Funkcje takich wejść opisano poniżej, identyfikując je poprzez ich tekst sygnałowy DDB. 
Wejścia mogą zostać wybrane do akceptowania styków NO lub NZ co jest konfigurowalne 
poprzez edytor PSL.  
 

22.5.2.1 Wyłącznik sprawny 
 

Większość wyłączników jest zdolna do realizacji tylko jednego cyklu WZW. Z tego powodu 
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niezbędne jest odtworzenie wystarczającej energii w wyłączniku zanim będzie on mógł być 
zamknięty. Wejście: ‘CB Healthy’ jest używane dla upewnienia się przed rozpoczęciem cyklu 
SPZ, że wyłącznik ma wystarczającą energię dla wykonania operacji zamknięcia i otwarcia. 
Jeżeli po odliczeniu czasu przerwy beznapięciowej, stwierdza się poprzez: ‘CB Healthy’ 
w czasie zdefiniowanym przez ‘CB Healthy Time’ niski stan sygnału DDB to następuje 
blokowanie i wyłącznik pozostaje otwarty. 
Działanie to może zostać wyłączone poprzez nie przydzielenie wejścia optycznego dla DDB 
„CB Healthy”. Wartość sygnału jest domyślnie wysoka, jeżeli w DDB nie ma odwzorowania 
w PSL przekaźnika.  
 

22.5.2.2 Zakaz SPZ 
 

W celu wprowadzenia zakazu SPZ może zostać użyte wejście zewnętrzne. Sygnał jest 
dostępny do odwzorowania poprzez PSL z wejścia optycznego lub komunikacyjnego.  
Sygnał to: „Inhibit AR”, DDB (1420).  
Zasilenie wejścia spowoduje zakaz samoczynnego załączania. Wszystkie zachodzące właśnie 
operacje SPZ zostaną zresetowane i zakazane, ale nie zablokowane. Ma to na celu 
zapewnienie, że samoczynne załączanie nie zakłóci załączania ręcznego. Typowe 
zastosowanie to schemat złożony, w którym dokonywane jest ręczne przełączanie, które 
mogłoby zostać zakłócone przez SPZ.  
Jeżeli w trakcie jednofazowego cyklu SPZ nastąpi jednofazowe wyłączenie wyłącznika przy 
wzroście sygnału, pojawi się sygnał „wyjścia wymuszonego wyzwalania trójfazowego” („AR 
Force 3 pole”, DDB 858)). Ma to na celu wymuszenie wyłączenia wyłącznika w innych fazach, 
co spowoduje, że wszystkie bieguny będą znajdować się w takim samym stanie (uniknięcie 
warunku zablokowanego bieguna) przy kolejnej próbie zamykania wyłącznika.  
 

22.5.5.2.3 Blokada SPZ 
 

Do blokowania SPZ mogą zostać wykorzystane wejścia zewnętrzne. Sygnał „Block CB AR” 
DDB (448) jest dostępny do odwzorowania poprzez PSL z wejścia optycznego lub wejścia 
komunikacji. Wejście „Block CB AR”, jeżeli jest potwierdzone, będzie blokować działanie cyklu 
SPZ a jeżeli cykl SPZ jest właśnie wykonywany, wymusi zablokowanie wyłącznika.  
Zazwyczaj jest to stosowane tam, gdzie zależnie od rodzaju działania zabezpieczenia SPZ 
może albo nie może być wymagane. Przykładem jest zasilanie transformatora, gdzie SPZ 
może zostać zainicjowane przez zabezpieczenie zasilania lecz zablokowane przez 
zabezpieczenie transformatora. „Block CB AR” może również zostać wykorzystane 
w przypadkach, gdy  cykl SPZ prawdopodobnie zakłóci działanie obwodu zabezpieczającego. 
Wejście może zostać wykorzystane, jeżeli na przykład w trakcie czasu martwego wyłącznik 
sygnalizuje, że nie jest w stanie dokonać przełączenia (niskie ciśnienie gazu lub utrata próżni).  
 

22.5.2.4 Resetowanie blokady 
 

Wejście: ‘Reset Lockout’ może być użyte dla zerowania funkcji SPZ po jej zablokowaniu 
i kasowania wszelkich alarmów SPZ, przy założeniu, że sygnały które spowodowały 
przerwanie cyklu SPZ zostały usunięte.  
Do odwzorowania w PSL z wejść optycznych i komunikacji jest dostępny sygnał: DDB (446) 
„Reset Lockout”.  
 

22.5.2.5 Niejednoczesność działania biegunów wyłącznika 
 

Wyłączniki z niezależnymi mechanizmami dla każdego bieguna zwykle zawierają urządzenie 
wykrywające niejednoczesność działania biegunów wyłącznika, które automatycznie wyłącza 
wszystkie trzy fazy, jeżeli nie są one w tej samej pozycji, tj. wszystkie otwarte lub wszystkie 
zamknięte.  
Podczas jednofazowego cyklu SPZ taki stan występuje i omawiany układ nie powinien wtedy 
działać. Można to uzyskać poprzez wykorzystanie zwłocznego mechanizmu wykrywającego 
niejednoczesność działania biegunów wyłącznika, ze zwłoką dłuższą niż czas „SP AR Dead 
Time” (czas przerwy beznapięciowej jednofazowego cyklu SPZ).  
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Alternatywną metodą jest użycie blokującego sygnału generowanego podczas czasu przerwy 
SPZ jednofazowego: ‘AR 1 Pole In Prog”, DDB (845), w celu wyłączenia zewnętrznego 
urządzenia związanego z niejednoczesnością działania biegunów.  
Wejście ‘Pole Discrepancy’ (niejednoczesność działania) jest aktywowane poprzez sygnał 
z zewnętrznego urządzenia wskazującego, że trzy bieguny wyłącznika nie są w tym samym 
położeniu. Wejście ‘Pole Discrepancy’ DDB (451) wymusza wyłączenie 3-fazowe poprzez 
odwzorowanie w PSL. 
 

22.5.2.6 Wyłączenie zewnętrzne 
 

Wejście ‘External Trip 3Ph’ (zewnętrzne wyłączenie 3-fazowe) i ‘External Trip A’ [zewnętrzne 
wyłączenie fazy A], ‘External Trip B’ (zewnętrzne wyłączenie fazy B), ‘External Trip C’ 
(zewnętrzne wyłączenie fazy C) mogą zostać użyte do rozpoczęcia trój- lub jednofazowego 
cyklu SPZ. Należy zwrócić uwagę, że te sygnały nie są używane do wyłączania wyłącznika tak 
więc powinny otworzyć wyłącznik bezpośrednio lub powinny być przypisane do zestyków 
wyłączających zabezpieczenia w edytorze PSL  
Do odwzorowywania w PSL są dostępne następujące sygnały DDB z wejść optycznych, 
w celu zainicjowania SPZ:  
 

DDB(535): „External Trip A”  

DDB(536): „External Trip B”  

DDB(537): „External Trip C”  

DDB(538): „External Trip 3Ph”  

 
22.5.3 Sygnały wewnętrzne 
 
22.5.3.1 Inicjujące sygnały wyłączające 
 

Sygnały: “Any Trip A”, “Any Trip B” i “Any Trip C” są używane do startu jednofazowego lub 
trój-fazowego SPZ. Jednak w przypadku jednofazowych SPZ wszystkie te sygnały muszą 
występować w logice PSL tak jak to pokazano w logice domyślnej. 
 

22.5.3.2 Stan wyłącznika 
 

Sygnały: “CB Open 3 ph”, “CB Open A ph”, “CB Open B ph” i “CB Open C ph”, używane są do 
odróżnienia stanów otwarcia pojedynczego lub wszystkich trzech faz wyłącznika. Wyznaczane 
są na podstawie wewnętrznej logiki „martwego bieguna” (dead pole”) i wejść pomocniczych 
wyłącznika. 
Sygnały: “CB Closed 3 ph”, “CB Closed A ph”, “CB Closed B ph” i “CB Closed C ph”, używane 
są do odróżnienia stanów zamknięcia pojedynczego lub wszystkich trzech biegunów 
wyłącznika. Wyznaczane są na podstawie wewnętrznej logiki „martwego bieguna” i wejść 
pomocniczych wyłącznika.  
 

22.5.3.3 Kontrola synchronizmu i systemu 
 

Pozwolenie na start funkcji SPZ opiera się na sygnałach wewnętrznych od funkcji kontrolnych 
oraz na sygnałach od urządzeń zewnętrznych. 
DDB (883) „Check Sync 1 OK” i DDB (884) „Check Sync 2 OK” są wyjściami z logiki Check 
Sync wyłącznika i wskazują czy warunki dla stopnia 1 i 2 Sync Check wyłącznika są 
spełnione.  
 

22.5.4 Wyjścia logiczne SPZ 
 

Sygnał wyjściowy „AR 1 pole In prog” (DDB 845) wskazuje, że jednofazowe SPZ jest w toku. 
Wejście pozostaje w stanie wysokim od zainicjowania działania do zablokowania lub udanego 
SPZ wyłącznika, co jest wskazywane sygnałem pomyślnego SPZ „CB Succ 1P AR” (DDB 
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1571).  
Sygnał wyjściowy „AR 3 pole In prog” (DDB 844) wskazuje, że trójfazowe SPZ jest w toku. 
Wejście pozostaje w stanie wysokim od zainicjowania działania do zablokowania lub udanego 
SPZ wyłącznika, co jest wskazywane sygnałem pomyślnego SPZ „CB Succ 3P AR” (DDB 
1571).  
Jakikolwiek warunek zablokowania SPZ spowoduje zresetowanie wszystkich sygnałów 
będących w toku SPZ związanych z wyłącznikiem (np. „ARIP”).  
 

22.5.5 Sekwencja działania SPZ 
 

Cykl SPZ może zostać zainicjowany przez działanie elementu zabezpieczającego przy 
założeniu, że wyłącznik jest zamknięty do chwili zadziałania zabezpieczenia.  
Kolejność działania SPZ jest sterowana przez „Zegary czasu przerwy beznapięciowej” 
(martwego). Użytkownik może poprzez nastawienia określać jakie warunki zostaną użyte 
w celu uruchomienia tych zegarów, jak to opisano w punkcie 22.5.6.7. Ogólnie, dal celów 
niniejszego opisu, zegary „martwe” mogą zostać uznane za rozpoczynające inicjację cyklu 
SPZ przez zabezpieczenie.  
Jeżeli jest uaktywnione SPZ jednofazowe „AR 1P” to logika pozwala tylko na jednofazową 
próbę SPZ i dla zwarcia jednofazowego zaczyna działać zegar „SP AR Dead Time” 
i zapewniany jest sygnał „CB AR 1pole prog” (DDB 845) jednofazowego SPZ w toku. Dla 
zwarcia wielofazowego logika wyzwala wyłączenie trójfazowe i przechodzi do blokowania.  
Jeżeli jest uaktywnione SPZ trójfazowe „AR 3P” to, dla każdego zwarcia  zaczynają działać 
zegary „3P AR DT Shot1”, „3P AR DT Shot2”, „3P AR DT Shot3”, „3P AR DT Shot4” (czas 
martwy 1, 2, 3, 4)   i zapewniany jest sygnał „CB AR 3pole prog” (DDB 844) trójfazowego SPZ 
w toku. Logika wymusza trójfazowe wyłączenie przez nastawienie „AR Force 3 pole” (DDB 
858) dla jakiegokolwiek zwarcia jednofazowego jeżeli uaktywnione jest tylko trójfazowe SPZ.  
Jeżeli są uaktywnione SPZ jednofazowe i  trójfazowe „AR 1/3P” i jeżeli pierwsze zwarcie jest 
jednofazowe to zaczyna działać zegar SPZ jednofazowego „SP AR Dead Time” i zapewniany 
jest sygnał „CB AR 1pole prog” (DDB 845) jednofazowego SPZ w toku.  Jeżeli pierwsze 
zwarcie jest wielofazowe, to dla każdego zwarcia  zaczyna działać zegar „3P AR DT Shot1”, i 
zapewniany jest sygnał „CB AR 3pole prog” (DDB 844) trójfazowego SPZ w toku. Jeżeli 
przekaźnik został nastawiony na zezwalanie na większą ilość prób SPZ to każde następne 
zwarcie będzie przekształcane na zwarcie trójfazowe przez wprowadzenie sygnału „AR Force 
3 pole” (DDB 858). Czasy  „3P AR DT Shot2”, „3P AR DT Shot3”, „3P AR DT Shot4” (czas 
martwy 2, 3, 4) będą uruchamiane dla  2, 3, 4 próby. Zostanie wprowadzony sygnał SPZ 
trójfazowe w toku „AR 3pole In prog” (DDB844). Jeżeli dojdzie do przejścia ze zwarcia 
jednofazowego w trójfazowe podczas „SP AR Dead Time” to jednofazowy SPZ zostaje 
zatrzymane. Resetowany jest sygnał SPZ w toku „AR 1pole In prog” (DDB845), wprowadzany 
jest sygnał „AR 3pole In prog” (DDB 844) i zaczyna działać zegar „3P AR DT Shot 1”. 
Przy końcu odpowiedniego czasu martwego, przy założeniu że warunki w systemie są 
odpowiednie, podawany jest sygnał zamknięcia wyłącznika. Warunki systemu do spełnienia 
dla zamknięcia wyłącznika są następujące: zachowany synchronizm lub linia bez napięcia/ 
szyny pod napięciem lub linia pod napięciem/ szyny bez napięcia, co jest wskazywane przez 
element sprawdzający synchronizm a sprężyna zamykająca wyłącznika lub inne źródło energii 
jest całkowicie zazbrojona, co jest wskazywane przez wejście „CB Healthy input”. Sygnał 
zamykania wyłącznika zostaje odcięty po jego zamknięciu.  
W jednofazowym SPZ nie jest wymagane sprawdzanie napięcia lub synchronizmu, ponieważ 
moc synchronizowana płynie przez dwie zdrowe fazy.  
Dla trójfazowego SPZ pierwsza próba może zostać wykonana bez sprawdzania napięcia 
i synchronizmu, prze odpowiednie nastawienie. „CB SC. Shot1” może zostać uaktywnione 
w celu wykonania pierwszej próby lub wyłączone.  
Po zamknięciu wyłącznika sygnał „Set CB Close” (DDB 1565) z „CB autoclose logic” 
przechodzi do stanu wysokiego i zaczyna być odliczany czas regeneracji („Reclaim Time”). 
Jeżeli wyłącznik pozostaje zamknięty i nie zostaje wyłączony po upłynięciu tego czasu, cykl 
SPZ jest kompletny i generowany jest sygnał „CB Succ 1P AR” (DDB 1571) lub „CB Succ 3P 
AR” (DDB852), wskazując na wykonane z powodzeniem SPZ. Sygnały te zwiększają również 
zawartość liczników prób SPZ: „CB SUCC SPAR”, „CB SUCC 3PAR Shot 1”, „CB SUCC 
3PAR Shot 2”, „CB SUCC 3PAR Shot 3”, „CB SUCC 3PAR Shot 4”, jak również resetują 
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sygnał SPZ w toku „ARIP”.  
Jeżeli działa zabezpieczenie a wyłącznik został wyłączony podczas czasu regeneracji 
przekaźnik albo przechodzi do następnej próby w zaprogramowanym cyklu SPZ lub jeżeli 
wszystkie zaprogramowane próby zostały wykonane, wyłącznik zostaje zablokowany. Przy 
każdym wyłączeniu przez przekaźnik wartość licznika wzrasta o 1 i na nowo rozpoczyna się 
czas regeneracji, po każdej próbie, sygnał „Set CB Close” przechodzi do stanu wysokiego. 
Dla zwarć wielofazowych logika SPZ może zostać ustawiona na zezwalanie na SPZ dla zwarć 
2 i 3 fazowych lub na zezwalanie na SPZ tylko dla zwarć trójfazowych, przy pomocy „Multi 
Phase AR” w nastawie AUTORECLOSE, gdzie istnieją opcje „Allow Autoclose”, „BAR 2 & 
3ph” i „BAR 3 Phase”.  
 

 
 

Rysunek 116: Przebieg czasowy dla SPZ - zwarcie jednofazowe 
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Rysunek 117: Przebieg czasowy dla SPZ - powtórzone rozpoczęcie zwarcia 
 

22.5.6 SPZ - główne własności 
 
22.5.6.1 Eksploatacja wyłącznika 
 

Logika działania wyłącznika jest pokazana na rysunku 4 SPZ (uzupełnienie schematu 
logicznego).  
Dla umożliwienia działania SPZ wyłącznik powinien znajdować się w stanie „w eksploatacji” 
w momencie inicjowania SPZ przez zabezpieczenie. Wyłącznik jest uznawany za będący 
„w eksploatacji” jeżeli jest w stanie zamkniętym przez czas równy lub dłuższy niż nastawiony 
w „CB IS Time”.  
Krótkie opóźnienie (nastawiane) „CB IS Memory Time” pozwala na działanie w sytuacjach 
kiedy ze względu na szybko działające wyłączniki pomocnicze, kiedy wyłącznik jest 
wyzwalany po zwarciu, zmiana stanu wyłącznika z zamkniętego na otwarty zostanie wykryta 
w logice inicjacji SPZ przed pojawieniem się sygnału „AR Initiate” z zabezpieczenia.  
Po rozpoczęciu cyklu SPZ, sygnał „w eksploatacji” z wyłącznika pozostaje aż do końca cyklu 
SPZ.  
Sygnał „CB In Service” jest resetowany przy otwieraniu wyłącznika lub jeżeli jest resetowany 
odpowiedni sygnał ARIP wyłącznika.  
 

22.5.6.2 Uaktywnienie SPZ 
 

Logika uaktywniania SPZ pokazana na rysunku 5 SPZ (uzupełnienie schematu logicznego). 
Nadrzędny sygnał uaktywnienie/ wyłączenie zapewnia całkowitą kontrolę nad funkcją SPZ dla 
wyłączników. Jeżeli komórka „Auto-reclose” w kolumnie KONFIGURACJA menu jest 
„uaktywniona”, SPZ może zostać wprowadzone do działania razem z innymi rozkazami 
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(opisanymi poniżej), zapewniając dalszą kontrolę. 
Na rysunku układ SPZ jest uaktywniony, jeżeli poziom wysterowania „AR In Service” DDB 
(1385) jest wysoki. Dla osiągnięcia tego, jak również dla uaktywnienia komórki „Auto-reclose” 
w kolumnie KONFIGURACJA menu muszą być spełnione następujące warunki: 
 

• SPZ powinien być uaktywniony z wejścia optycznego odwzorowywanego do „AR 
Enable” DDB (1384) lub musi być spełniony jeden z poniższych trzech warunków: 
 

• Do uruchomienia SPZ został użyty rozkaz z komórki menu HMI „Auto- reclose Mode” 
w kolumnie CB CONTROL, lub  

 
• W MiCOMho P443 z komunikacją IEC60870-5-103 otrzymany został standaryzowany 

rozkaz SPZ poprzez łącze komunikacyjne, lub  
 

• SPZ został uruchomiony za pośrednictwem „AR Pulse On” DDB (1382). 
 

Rezultatem powyższej logiki jest status SPZ. Można to zobaczyć w komórce danych „AR 
Status” w kolumnie CB CONTROL menu - albo „In service” albo „Out of Service”.  
 

22.5.6.3 Tryb SPZ 
 

Dostępne są następujące tryby SPZ: „AR 1P”, AR 1/3P”, AR 3P”, „AR Opto”.  
Jednofazowe SPZ wyłącznika jest dozwolone jeżeli „AR Mode” jest nastawione na „AR 1P” lub 
„AR 1/3P”. Trójfazowe SPZ wyłącznika jest dozwolone jeżeli „AR Mode” jest nastawione na 
„AR 3P” lub „AR 1/3P”.  
Jeżeli zostało wybrane „AR Opto”, tryb SPZ dla aktywnego wyłącznika jest określany przez 
status dwóch wejść DDB: „AR Mode 1P” (1497) - uaktywnienie jednofazowego SPZ i „AR 
Mode 3P” (1498) dla uaktywnienia trójfazowego SPZ.  
 

22.5.6.4 Wymuszenie wyłączenia trójfazowego 
 

Logika „wymuszenia wyłączenia trójfazowego” jest pokazana na rysunku 10 (Uzupełnienie 
schematu logicznego).  
Po wyłączeniu jednofazowym, podczas gdy cykl SPZ jest w toku i po zresetowaniu elementów 
zabezpieczenia, sygnał wyjściowy DDB (858) „AR Force 3 pole” znajduje się na poziomie 
wysokim.  
Sygnał ten jest podawany do związanego układu logicznego w celu wymuszenia 
przekształcenia wszystkich wyłączeń zabezpieczających w wyłączenia trójfazowe dla 
kolejnych zwarć powstających w trakcie cyklu SPZ.  

 
22.5.6.5 Inicjowanie SPZ 
 

Logika inicjowania SPZ jest pokazana w AR, rysunek 12, AR Rysunek 13 (uzupełnienie 
schematu logicznego).  
Cykl SPZ może zostać zainicjowany przez: 
 

• Funkcje zabezpieczające obsługiwane przez MiCOMho P443.  

• Zewnętrzne urządzenia zabezpieczające.  

• Test wyłączania. 

 
Inicjacja SPZ rozpocznie SPZ dla wyłącznika , jeżeli znajduje się w stanie „w eksploatacji” 
i jest uaktywniony dla SPZ.  
Po rozpoczęciu cyklu SPZ, nastawiany jest sygnał „ARIP” i pozostaje włączony do końca 
cyklu. Koniec cyklu jest wskazywany przez pomyślne SPZ lub zablokowanie.  
Cykl SPZ może zostać zainicjowany przez działanie:  
 

22.5.6.5.1 Inicjacja SPZ przez funkcję zabezpieczenia w przekaźniku 



7 Działanie MiCOMho P443 
 
 

7-172 P443/PL 
 

 
Niektóre funkcje zabezpieczające w przekaźniku P443 (na przykład: wyłączanie w strefie 1, 
wyłączanie odległościowe, strefy odległościowe zwłoczne, elementy nadprądowe 
i ziemnozwarciowe, DEF i układy kierunkowe) mogą zostać zaprogramowane na inicjowanie 
lub blokowanie SPZ przez nastawienie opcji „Initiate AR” lub „Block AR” w kolumnie 
„AUTORECLOSE” menu. Jeżeli nie jest wymagana żadna opcja SPZ, można wybrać No 
Action. Zadziałanie funkcji wybranej dla SPZ zainicjuje działanie SPZ.  
 

22.5.6.2 Inicjowanie SPZ przez zewnętrzne urządzenie zabezpieczające: 
 

Dostępne są do odwzorowania w PSZL następujące sygnały DDB z wejść optycznych lub 
komunikacyjnych powodujące inicjowanie SPZ: 

 

DDB (535) Wyłączenie zewnętrzne A.  

DDB (536) Wyłączenie zewnętrzne B.  

DDB (537) Wyłączenie zewnętrzne C.  

DDB (534) Wyłączenie zewnętrzne 3Ph. 

 
Po odwzorowaniu aktywacja wejścia do DDB zainicjuje SPZ.  
 

22.5.6.5.3 Inicjowanie SPZ przez wyłączenie testowe 
 

Rozkaz użytkownika („Test Autoreclose” w COMMISSION TESTS) w menu P443 może zostać 
użyty do inicjowania cyklu SPZ. Mogą być wykonywane 4 oddzielne rozkazy, każdy 
zawierający impuls wyjściowy 100 ms, jeżeli zostania wybrana odpowiednia opcja. Dostępne 
rozkazy to: „Trip Pole A”, „Trip Pole B”, „Trip Pole C”, „Trip Pole 3 Pole”. Istnieje również opcja 
„No operation” dla wyjścia z pola rozkazów bez inicjowania testu.  
 

22.5.6.6 Licznik sekwencyjny 
 
Logika licznika pokazana jest w AR, Rysunek 41 (logiczny schemat uzupełniający).  
Logika SPZ zawiera licznik znany jako licznik sekwencyjny. Dopóki SPZ jest w trakcie 
działania zawartość licznika wynosi 0. Po wyłączeniu i kolejnej inicjacji SPZ zawartość licznika 
jest zwiększana. Licznik dostarcza sygnały wyjściowe wskazujące ile zdarzeń SPZ miało 
miejsce w dowolnym cyklu SPZ. Sygnały te są dostępne jako wskazania użytkownika i są 
wykorzystywane w liczniku prób SPZ (patrz punkt 22.5.6.11). 
 
DDB 847: „Seq. Counter = 1” jest nastawiane jeżeli zawartość licznika jest równa 1.  

DDB 848: „Seq. Counter = 1” jest nastawiane jeżeli zawartość licznika jest równa 2.  

DDB 849: „Seq. Counter = 1” jest nastawiane jeżeli zawartość licznika jest równa 3.  

DDB 850: „Seq. Counter = 1” jest nastawiane jeżeli zawartość licznika jest równa 4.  

 
Przy każdym wyłączeniu przez przekaźnik zawartość licznika wzrasta o 1. Logika SPZ 
porównuje wartości z licznika i nastawienie ilości prób SPZ. Jeżeli zawartość licznika 
przewyższa to nastawienie SPZ jest blokowane. 
W przypadku poprawnego cyklu SPZ zawartość licznika jest resetowana do zera.  

 
22.5.6.7 Kontrola czasu martwego 

 
Logika czasu martwego pokazana jest w AR, Rysunek 22, 23, 25 i 26 (uzupełnienie schematu 
logicznego, gdzie logika wyłącznika jest określana jako CB1L. 
Po rozpoczęciu cyklu SPZ warunki dla uaktywnienia czasu martwego są określane przez 
nastawy w menu, status wyłącznika, status zabezpieczenia, rodzaj cyklu SPZ (jedno- lub 
trójfazowy) oraz wejścia optyczne ze źródeł zewnętrznych. 
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W kontrolowanie czasu martwego zaangażowane są trzy nastawienia: 
• „DT Start by Prot”  

• 3PDT Start WhenLD”  

• DT Start by CB Op” 

Nastawienie “DT Start by Prot” z trzema opcjami „Protection Reset”, Protection Op”, „Disable” 
jest zawsze widoczne. Opcje te kontrolują podstawowe warunki do uruchamiania czasu 
martwego.  
Warunek „czas martwy uruchomiony przez działania zabezpieczenia” może opcjonalnie 
zostać wykorzystany do sprawdzenia, czy linia nie jest pod napięciem.  
Warunek „czas martwy uruchomiony przez resetowanie zabezpieczenia” może opcjonalnie 
zostać wykorzystany do sprawdzania czy wyłącznik jest otwarty jak również do sprawdzenia 
czy linia nie jest pod napięciem (uwaga*).  
Jeżeli „DT Start by Prot” jest nastawione na „Disable” wyłącznik musi być otwarty dla 
uruchomienia czasu martwego. Warunek ten może zostać opcjonalnie do sprawdzenia czy 
linia nie jest pod napięciem (uwaga*).  
Możliwość sprawdzenia, czy linia nie jest pod napięciem jest zapewniana przez nastawienie 
„3PDTStartWhenLD” na „Enabled”.  
Możliwość sprawdzenia czy wyłącznik jest otwarty jest zapewniana przez nastawienie 
„DTStart by CB Op” na „Enabled”.  
 
UWAGA: Ma to zastosowanie tylko dla wyłączania i SPZ trójfazowego. 
 

22.5.6.8 SPZ wyłącznika 
 

Logika SPZ wyłącznika jest pokazana w AR, rysunek 32.  
Kiedy wskazywany jest koniec czasu martwego lub czasu wtórnego („follower”) przez jeden 
z poniższych sygnałów, wykonywana jest logika SPZ: 
 
• „CB1 SPDTCOMP”.  

• „CB1 3PDTCOMP”.  

• „CB1 SPFTCOMP”.  

• „CB1 3PFTCOMP”.  

 
Logika SPZ sprawdza, czy wszystkie konieczne warunki zostały spełnione a dopiero potem 
generuje sygnał „CB1 AutoClose” przesyłany do ogólnego układu sterowania, jak to pokazano 
w AR, Rysunek 43 i opisano w punkcie 22.4.  
Przy jakimkolwiek ponownym zamykaniu wyłącznik musi być „zdrowy”  (mechanizm gotowy do 
zamykania a w razie potrzeby do ponownego wyłączenia) i nie może znajdować się w stanie 
zablokowania.  
Dla jakiegokolwiek zamykania jednofazowego wyłącznik musi zostać otwarty jednofazowo.  
Dla jakiegokolwiek zamykania trójfazowego wyłącznik musi zostać otwarty we wszystkich 
trzech fazach i muszą zostać spełnione odpowiednie warunki sprawdzania systemu (szyny 
pod napięciem/ linia bez napięcia, sprawdzenie synchronizmu, itp.).  
Sygnał SPZ wysyłany do układu sterowania wyłącznikiem jest impulsem trwającym 100 
milisekund. Inny sygnał „Set CB Close” DDB (1565) jest nastawiany w polaczeniu z sygnałem 
SPZ lecz pozostaje nadal aż do końca cyklu SPZ lub następnego działania zabezpieczenia. 
Sygnały te są wykorzystywane do inicjowania „Logiki czasu regeneracji” i logiki licznika prób 
SPZ wyłącznika, opisanych w punktach 22.5.6.9 do 22.5.6.11.  
 

22.5.6.9 Czas regeneracji i poprawne SPZ 
 

Logika czasu regeneracji jest pokazana w AR rysunek 34 i 35. Logika poprawnego SPZ jest 
pokazana w AR Rysunek 36 i 37.  
Sygnał „Set CB Close”, DDB (1565) z logiki SPZ jest wykorzystywany do uaktywnienia czasów 
regeneracji. Zależnie od tego czy wyłącznik został wyłączony jedno- czy trójfazowo oraz czy 
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dozwolone jest ponowne załączenie jedno- czy trójfazowe,, uaktywniony zostanie jednofazowy 
„SPAR Reclaim Time” lub „3PAR Reclaim Time”.  
Jeżeli jakiekolwiek zabezpieczenie zadziała przed upływem czasu regeneracji, zwiększa się 
zawartość licznika sekwencyjnego. Sygnał licznika przechodzi z „Seq Counter = n” do „Seq 
Counter = (n+1)”, resetuje wszystkie sygnały „…DTCOMP” i przygotowuje logikę do 
następnego rozpoczęcia czasu martwego w odpowiednich warunkach. Działanie to powoduje 
również resetowanie sygnału „Set CB Close” a więc zegar czasu regeneracji zostaje również 
zatrzymany i zresetowany. Do ponownego uruchomienia czasu regeneracji sygnał „Set CB 
Close” musi przejść do stanu wysokiego po zakończeniu czasu martwego w odpowiednim 
cyklu SPZ.  
Jeżeli wyłącznik jest zamknięty i nie nastąpiło ponowne wyłączenie, są generowane sygnały 
„CB Succ. 1P AR” (DDB 1571) lub „CB Succ. 3P AR” (DDB 852) wskazując poprawne SPZ.  
Sygnały te powodują również zwiększenie zawartości odpowiednich liczników prób SPZ i 
resetują sygnał „ARIP”.  
Sygnały poprawnego SPZ wytwarzane przez logikę mogą zostać zresetowane przez różne 
rozkazy i opcje nastawień dostępne w kolumnie CB CONTROL menu,  
Nastawy te są określone poniżej:  
Jeżeli „Res AROK by UI” jest uaktywnione, wszystkie sygnały „poprawne SPZ” będą 
resetowane przez rozkaz „Reset AROK Ind” z kolumny CB CONTROL.  
Jeżeli „Res AROK by NoAR” jest uaktywnione, sygnały „poprawne SPZ” mogą zostać 
zresetowane przez tymczasowo generowany sygnał „AR disabled” dla każdego wyłącznika 
zgodnie z logiką „Autoreclose Enable”, AR rysunek 5,  
Jeżeli „Res AROK by Ext” jest uaktywnione, sygnały „poprawne SPZ” mogą zostać 
zresetowane przez uaktywnienie odpowiedniego wejścia „Ext Rst CB1 AROK” lub „Ext Rst 
CB2 AROK” (DDB1517 lub 1417) odwzorowane w PSL   
Jeżeli „Res AROK by TDly” jest uaktywnione, sygnały „poprawne SPZ” będą resetowane 
automatycznie po upływie czasu opóźnienia nastawionego przez użytkownika w nastawie 
„Res AROK by TDly”  
 

22.5.6.10 Zegary sprawdzania stanu wyłącznika i systemu 
 

Logika zegarów sprawdzania stanu wyłącznika i systemu jest pokazana w AR, Rysunek 39.  
Logika ta daje sygnały kasowania SPZ jeżeli wyłącznik nie jest „zdrowy” (np. niskie ciśnienie 
gazu lub dla trójfazowego SPZ wymagane warunki napięciowe dla linii i szyn nie są spełnione) 
a system jest gotowy do zamknięcia wyłącznika.  
Po upływie czasu martwego lub czasu wtórnego (follower) logika rozpoczyna działanie „AR 
CB Healthy Timer” Jeżeli sygnał ”CB Healthy” (DDB 436) osiąga poziom wysoki przed 
upływem nastawionego czasu zegar zatrzymuje się, jeżeli wszystkie związane warunki 
zamykania wyłącznika są spełnione, powstaje sygnał „CB AutoClose”. Jeżeli sygnał „CB 
Healthy” (DDB 436) pozostaje na niskim poziomie, to przy końcu nastawionego czasu „AR CB 
Healthy time” pojawi się sygnał alarmu „AR CB Unhealthy” (DDB 307). Wymusza to 
skasowanie kolejności SPZ wyłącznika.  
Ponadto, po upływie czasu martwego trójfazowego lub trójfazowego czasu wtórnego 
(follower), układ logiczny rozpoczyna „AR CheckSync Time”. Jeżeli sygnał sprawdzania 
synchronizmu wyłącznika „CB SCOK” (DDB 1573) osiąga poziom wysoki przed upływem 
nastawionego czasu, zegar zatrzymuje się i jeżeli inne związane warunki zamykania 
wyłącznika są spełnione, generowany jest sygnał „CB AutoClose”. Jeżeli sygnał „System 
check OK” pozostaje na niskim poziomie. to przy końcu czasu „AR CheckSync Time” pojawia 
się alarm „A/R No CheckSync” (DDB308), informujący o tym, że synchronizm nie jest 
zachowany dla wyłącznika i wymuszane jest skasowanie sekwencji SPZ dla wyłącznika.  
 

22.5.6.11 Licznik prób SPZ wyłącznika 
 

Logika licznika prób SPZ wyłącznika pokazana jest w AR, Rysunek 18.  
Dla celów analizy historii SPZ wyłącznika dostępnych jest kilka liczników. Wyłącznik posiada 
zestaw liczników z nieulotną pamięcią , tak że dane są przechowywane nawet w przypadku 
awarii zasilania pomocniczego.  
Sygnały logiczne liczników kolejności są zestawiane z sygnałami pomyślnego SPZ, co daje 
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następujące dane dla wyłącznika: 
• Całkowita ilość prób (ilość prób SPZ). 

 „CB Total Shots”.  
• Ilość zakończonych sukcesem jednofazowych SPZ. 

 „CB SUCC SPAR”.  
• Ilość zakończonych sukcesem pierwszych prób trójfazowego SPZ.  

 „CB SUCC3PARARShot1”  
• Ilość zakończonych sukcesem drugich prób trójfazowego SPZ.  

 „CB SUCC3PARARShot2”  
• Ilość zakończonych sukcesem trzecich prób trójfazowego SPZ.  

 „CB SUCC3PARARShot3”  
• Ilość zakończonych sukcesem czwartych prób trójfazowego SPZ.  

 „CB SUCC3PARARShot4”  
• Ilość zakończonych niepowodzeniem cykli SPZ, które wymusiły zablokowanie 

wyłącznika.  
 „CB Failed Shots”  

 
Zawartość wszystkich liczników jest dostępna przez kolumnę menu CB CONTROL. 
Liczniki te można zresetować albo przez rozkaz „Reset CB Shots” z kolumny nastaw CB 
CONTROL lub przez aktywację odpowiedniego wejścia „Ext Rst CB Shots” (DDB 1518 
odwzorowany w PSL.  
 

22.5.6.12 Sprawdzanie systemu dla zamykania wyłącznika 
 

Logika sprawdzania systemu dla zamykania wyłącznika pokazano w AR, Rysunek 45 i 51 
(uzupełnienie schematu logicznego) gdzie logika wyłącznika jest określona dla CB1L.  
Opcje sprawdzania systemu dla każdego wyłącznika są uaktywniane lub wyłączane w 
nastawie „CB SC all” w kolumnie AUTORECLOSE menu. Jeżeli ustawiono „Wyłączone” nie 
jest wymagane sprawdzanie systemu przy każdej próbie a związane nastawy nie są 
widoczne. W przeciwnym przypadku opcje systemu, które mogą zostać uaktywnione dla 
każdego wyłącznika (jako prowadzącego lub nadążającego) są następujące:  
 

 
 

Tabela 21: Nastawy sprawdzania systemu.  
 

Uwaga 1: Dostępne są dwie niezależne fazy sprawdzania synchronizmu. Każda faza ma nastawy 
różnych wartości poślizgu częstotliwości i kąta fazowego, jak to opisano w punkcie 21.1. 
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Uwaga 2: Opcja szybkiego sprawdzania synchronizmu dla SPZ jest dostępna dla SPZ wyłącznika 
wiodącego, przez nastawę menu „CB SC ClsNoDly”. Jeżeli nastawa jest uaktywniona, to 
jeżeli linia i szyny wchodzą w synchronizm (np. linia podłączona do zasilania na 
odległym końcu) to w każdej chwili po uruchomieniu czasu martwego trójfazowego 
pojawia się natychmiast sygnał „AutoClose CB”, bez oczekiwania na upływ czasu 
martwego. Opcja ta jest czasami wymagana dla drugiego końca linii w celu jej 
ponownego załączenia bez opóźnienia (typowy cykl: koniec pierwszej linii po upływie 
czasu martwego z szynami pod napięciem i linią bez napięcia, następnie koniec drugiej 
linii jest natychmiast włączany, z szynami pod napięciem i linią pod napięciem - w 
synchronizmie). Ręczne SPZ. 

 
Ręczne SPZ dla wyłącznika jest kontrolowane zgodnie z nastawami w kolumnie SYSTEM 
CHECKS menu. Opcje sprawdzania systemu dla każdego wyłącznika są uaktywniane lub 
wyłączane w nastawie „CBM SC all” w kolumnie SYSTEM CHECKS menu. Jeżeli zostanie 
wyłączone, nie są wymagane żadne sprawdzenia dla zamykania ręcznego a odpowiednie 
nastawy są niewidoczne. W przeciwnym przypadku opcje sprawdzania systemu, które mogą 
zostać uaktywnione dla wyłącznika są następujące:  
 

 
 

Tabela 22: Nastawy sprawdzania systemu.  
 

22.5.6.13 Monitorowanie czasu wyzwalania wyłącznika 
 

Logika monitorowania czasu wyzwalania wyłącznika jest pokazana w AR, Rysunek 53 
(uzupełnienie schematu logicznego).  
Logika sprawdza, czy wyłącznik został prawidłowo wyłączony po wydaniu sygnału wyzwalania 
przez zabezpieczenie.  
Jeżeli pojawi się jakikolwiek sygnał wyzwalania, uruchamiany jest zegar „Trip Pulse Time.  
Nastaw „Trip Pulse Time” jest wykorzystywana w logice monitorowania czasu wyzwalania 
i w obwodzie sterowania wyłącznika.  
Jeżeli wyłącznik zostanie prawidłowo wyłączony (jedno- lub trójfazowo, zależnie od sygnału 
wyzwalania i nastaw), zegar jest resetowany i cykl SPZ zachodzi normalnie (Jeżeli jest 
uaktywniony). Jeżeli nie dojdzie do prawidłowego wyłącznie a wyłącznika w ustalonym czasie, 
pojawi się sygnał „CB Fail Pr Trip” (1575) i zostanie wymuszone zablokowanie cyklu SPZ.  
 

22.5.6.14 Blokada SPZ 
 

Logika blokady SPZ jest pokazana w AR, Rysunek 55 (uzupełnienie schematu logicznego).  
Blokada SPZ wyłącznika może zostać wywołana przez kilka zdarzeń. Są one wymienione 
poniżej: 

• Zadziałanie zabezpieczenia w czasie regeneracji. Jeżeli, po ostatniej próbie SPZ, 
zabezpieczenie zadziała w czasie regeneracji, przekaźnik spowoduje zablokowanie a 
funkcja SPZ zostanie wyłączona aż do czasu zresetowania warunków zablokowania. 
 

• Trwałe zakłócenie. Zakłócenie jest uznawane za trwałe, jeżeli zabezpieczenie znowu 
zadziała po ostatniej dozwolonej próbie. 
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• Blokada SPZ. Logika blokady SPZ może spowodować zablokowanie w trakcie 
działania SPZ. Jeżeli jest potwierdzone, wejście „Block CB AR” (DDB 448) 
odwzorowane w PSL, jeżeli działa SPZ, zablokuje SPZ i spowoduje blokadę 
wyłącznika. 

 
• Zwarcie wielofazowe. Logika może zostać nastawiona na dwu- lub trójfazowe zwarcie 

lub na blokowanie SPZ tylko dla zwarć trójfazowych. W takim przypadku ma 
zastosowanie „Multi Phase AR”, z opcjami: „Allow AR”; „BAR 2&3 Phase” i „BAR 3 
Phase” w kolumnie AUTORECLOSE  menu. 

 
• Wybór funkcji zabezpieczenia. Funkcje zabezpieczenia mogą być wybierane 

indywidualnie w celu blokowania SPZ lub wymuszania blokady. Funkcje 
zabezpieczenia w kolumnie AUTORECLOSE menu mogą zostać nastawione na 
Initiate AR, No Action, Block AR. Wybór „Block AR” zablokuje SPZ i wymusi 
blokadę, jeżeli zadziała funkcja zabezpieczenia. 

 
• Wyłącznik nie jest zamykany. Jeżeli wyłącznik nie może zostać zamknięty ze względu 

(na przykład) na to, że sprężyna nie jest naciągnięta, ciśnienie gazu jest  zbyt niskie, 
nie ma synchronizmu między napięciami, co jest wskazywane alarmami „AR CB 
Unhealthy” i „AR CB No CheckSync”, SPZ zostanie zablokowane i zostanie 
wymuszona blokada. 

 
• Wyłącznik jest otwarty przy końcu czasu regeneracji. jeżeli wyłącznik jest otwarty przy 

końcu czasu regeneracji, wymuszona jest blokada SPZ. 
 

• Mimo wydania rozkazu zamykania wyłącznik nie jest zamykany. 
 

• Wyłącznik nie reaguje prawidłowo na sygnał wyzwalania. 
 

• Rozpoczyna się trójfazowy czas martwy spowodowany przez Jeżeli linia nie 
przechodzi do stanu bez napięcia w trakcie nastawionego „Dead Line Time” 
określonego w nastawie menu „3PDTStartWhenLD”, logika wymusi zablokowanie 
sekwencji SPZ po upływie nastawionego czasu. 

 
• Zwarcie jednofazowe przechodzi w zwarcie wielofazowe. Jeżeli po upływie czasu 

dyskryminacji zwarcie jednofazowe przechodzi w zwarcie dwu- lub trójfazowe, pojawi 
się sygnał „Evolve Lock”, który wymusi zablokowanie SPZ. 

 
Jeżeli wyłącznik jest zablokowany, logika generuje alarmy „A/R Lockout” (DDB 306). W tych 
warunkach SPZ wyłącznika nie może zostać zainicjowane dopóki odpowiednia blokada nie 
zostanie zresetowana. Metody resetowania stanu zablokowania są omawiane w następnym 
rozdziale. 
 

Uwaga: Blokada wyłącznika może również zostać spowodowana przez funkcje 
monitorowania stanu wyłącznika. 

 
 

• Blokadę konserwacyjną.  

• Blokadę nadmiernej częstości zwarć.  

• Blokada z powodu przerwanego prądu.  

• Niemożliwość wyzwolenia wyłącznika.  

• Niemożliwość zamknięcia wyłącznika.  

• Awaria ręcznego zamykania - brak sprawdzania synchronizmu/ stan wyłącznika nie 
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jest „zdrowy”.  

Powyższe alarmy są odwzorowane jako sygnały „CB mon LO Alarm” (DDB 300) i „Lockout 
Alarm” (DDB 860).  
 

22.5.6.15 Resetowanie blokady wyłącznika 
 

Warunki blokowania powodowane przez funkcje monitorowania stanu wyłącznika (łącznie 
z awarią ręcznego zamykania) opisane w poprzednim punkcie mogą zostać zresetowane 
zgodnie z warunkami nastawy „Rst CB mon LO” z kolumny CB CONTROL menu.  
Nastawa „Rst CB mon LO” posiada dwie opcje: „CB Close” i „User interface”.  
Jeżeli „Rst CB mon LO” jest nastawione na „CB Close” to zamknięcie wyłącznika nastąpi po 
zresetowaniu blokady. Po takim nastawieniu staje się widoczna nastawa „CB mon LO RstDly”. 
Jest to nastawa zegara dla czasu między zamknięciem wyłącznika a zresetowaniem blokady.  
Jeżeli „Rst CB mon LO” zostanie nastawione na „User interface”, to pojawi się dalszy rozkaz 
„CB mon LO reset”. Rozkaz ten może zostać wykorzystany do zresetowania blokady.  
Logika jest pokazana na Rysunku 112.  
Blokada stanu SPZ wy łącznika wygeneruje alarm blokady SPZ wyłącznika, jak na 
schematach logicznych AR, Rysunek 55 i Rysunku AR.  
Warunki blokady SPZ mogą zostać zresetowane różnymi rozkazami i nastawami z kolumny 
CB CONTROL menu.  
Opisane są one poniżej:  
 
Jeżeli „Res LO by CB IS” jest nastawione jako aktywne, blokada wyłącznika jest resetowana 
jeżeli wyłącznik zostanie z powodzeniem zamknięty ręcznie. W tym celu wyłącznik musi 
pozostawać zamknięty na tyle długo, aby wszedł w stan „Service”.  
Jeżeli „Res LO by UI” jest nastawione jako aktywne, blokada wyłącznika może zostać  
zresetowana przez rozkaz z interfejsu użytkownika  „Reset CB LO” z kolumny CB CONTROL 
menu.  
Jeżeli „Res LO by NoAR” jest nastawione jako aktywne, blokada wyłącznika może zostać  
zresetowana przez tymczasowe wygenerowanie sygnału „AR disabled” zgodnie z logiką 
opisaną w punkcie 22.5.6.2, logiką „Autoreclose Enable” i AR, Rysunek 57.  
Jeżeli „Res LO by ExtDDB” jest nastawione jako aktywne, blokada wyłącznika może zostać 
zresetowana przez uaktywnienie odpowiedniego wejścia DDB „Reset Lockout” (DDB 446), 
odwzorowanego w PSL.  
Jeżeli „Res LO by TDelay” jest nastawione jako aktywne, blokada wyłącznika jest 
automatycznie resetowana po upływie czasu opóźnienia nastawionego przez użytkownika 
w nastawie „LO Reset Time”.  
Logika blokowania SPZ wyłącznika jest pokazana w AR, Rysunek 57.  
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23 POMIARY 
 
 
 

23.1 Lokalizator zwarć 
 

IED posiada lokalizator zwarć, wykorzystujący informacje z wejść prądowych i napięciowych 
do określania odległości od zwarcia. Próbkowane dane z obwodów analogowych za 
wpisywane do cyklicznego bufora aż do wykrycia zwarcia. Dane w buforze wejściowym są 
przetrzymywane w celu umożliwienia dokonania obliczeń. Po zakończeniu obliczeń informacje 
dotyczące lokalizacji zwarcia są dostępne w rejestrze IED..  
Przy stosowaniu da obwodów równoległych sprzężenie poprzez strumień może zmienić 
impedancję widzianą przez lokalizator zwarć. Sprzężenie posiada składową dodatnią, ujemną 
i zerową. Wpływ składowej zerowej wzajemnego sprzężenia można wyeliminować stosując 
istniejącą w przekaźniku kompensację.  
 

23.1.1 Podstawy teorii zwarć doziemnych 
 

Na rysunku poniżej pokazano obwód zastępczy dla dwóch generatorów w układzie ze 
zwarciem.  
 

 
 

Rysunek 118: Układ zastępczy z dwoma generatorami.  
 
Ze schematu: 
 
Vp = mIpZr + IfRf (równanie 1) 
 
Miejsce zwarcia „m” można znaleźć, jeżeli można oszacować If, co pozwoli na rozwiązanie 
równania 1.  
 

23.1.2 Gromadzenie danych w buforze 
 

Lokalizator zwarć gromadzi próbkowane dane w buforze cyklicznym (12 cykli), z rozdzielczością 
48 próbek na cykl. Po rozpoczęciu działania rejestratora dane w buforze są zamrażane tak, 
że bufor zawiera 6 cykli przed rozpoczęciem działania i 6 po rozpoczęciu działania. Obliczenia 
zwarcia rozpoczynają się krótko po rozpoczęciu działania rejestratora.  
Moment rozpoczęcia rejestratora można wybrać przy pomocy programowalnego układu 
logicznego.  
Lokalizator zwarć może przechowywać dane dotyczące nie więcej niż czterech zwarć. Umożliwia 
to przeprowadzanie obliczeń dla wszystkich prób w typowej sekwencji SPZ.  
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23.1.3 Wybór fazy ze zwarciem 
 

Wybór fazy pochodzi z prądowego zabezpieczenia różnicowego lub selektora nałożonego 
prądu.  
Wybór fazy i obliczenia lokalizacji zwarcia mogą być prowadzone tylko jeżeli zmiana prądu 
przekracza 5 % In.  
 

23.1.4 Obliczenia dotyczące lokalizacji zwarcia 
 

Obliczenia dotyczące lokalizacji zwarcia polegają na: 
 
• Otrzymaniu wektorów.  

• Wyborze fazy (faz) ze zwarciem.  

• Oszacowaniu prądu zwarcia If w wybranej fazie (fazach).  

• Rozwiązaniu równania 1 dla lokalizacji zwarcia „m” w czasie, gdy f = 0.  

 
23.1.5  Otrzymywanie wektorów 
 

Wybierane są różne zestawy wektorów, zależnie od rodzaju zwarcia określonego przez 
algorytm wyboru. Obliczenia przy pomocy równania 1 są stosowane albo dla zwarcia 
doziemnego albo międzyfazowego. 
Tak więc dla zwarcia doziemnego w fazie A:  

 (równanie 2) 
i Vp - VA 
a dla zwarcia między fazą A a fazą B: 

 (równanie 3) 
i Vp = VA - VB 
 
Obliczenia dla zwarcia doziemnego (równanie 4) są modyfikowane, jeżeli stosowana jest 
wzajemna kompensacja:  

 (równanie 4) 
 

23.1.6 Rozwiązywanie równania dla lokalizacji zwarcia 
 

Ponieważ sinusoidalny przebieg If przechodzi przez zero, do rozwiązania równania (1) można 
zastosować wartości chwilowe przebiegów Vp i Ip. (Składnik IfRf równy zeru).  
Jest to określane przez przesuwanie obliczonych wektorów VpVp i IpZr o pewien kąt (90 ° - 
kąt prądu zwarcia) a następnie dzielenie rzeczywistego składnika Vp przez rzeczywisty 
składnik IpZr.  
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Rysunek 119: Wybór zerowego prądu 
 
tj:  
Wektor fazowy Vp:  

 
Wektor fazowy IpZr:  

 
Tak więc, z równania 1: 

 
Gdzie: 
 
d = kąt prądu zwarcia If 

s = kąt Vp  

e = Kąt IpZr 

 
Tak więc IED ocenia „m”, które jest lokalizacją zwarcia procentach nastawy impedancji linii dla 
lokalizatora zwarcia a następnie oblicza lokalizację zwarcia przez pomnożenie otrzymanej 
wartości przez nastawę długości linii. Po obliczeniu, miejsce zwarcia można znaleźć 
w rejestrze zwarć, w kolumnie VIEW RECORDS w komórkach Fault Location. Odległość do 
miejsca zwarcia może być określana w kilometrach, milach, jako impedancja albo w 
procentach długości linii.  
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23.1.7 Wzajemna kompensacja 
 

Analiza zwarć doziemnych w obwodzie złożonym z równoległych linii napowietrznych 
pokazuje, że lokalizator zwarć umieszczony na jednym końcu linii ze zwarciem ma tendencję 
do zwiększania odległości, podczas gdy umieszczony na drugim końcu - do zmniejszania. 
W przypadkach długich linii z dużą indukcyjnością wzajemną można zastosować kompensację 
dla kolejności zerowej, w celu poprawienia dokładności lokalizatora zwarć. Kompensacja jest 
uzyskiwana przez pobieranie wejścia do IED z obwodu zerowego przekładników prądowych 
w linii równoległej. 
 
MiCOMho P443 zapewnia wzajemną kompensację dla obu funkcji lokalizacji zwarcia 
I odległościowych stref zabezpieczenia. 
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24 NASTAWY KOMUNIKACJI 
 
 

 

24.1 Tryb tylko do odczytu 
 
Przy stosowaniu komunikacji IEC61850 i Ethernet/ Internet ważne staje się bezpieczeństwo. 
IED Px40 posiada możliwość zdalnego włączania i wyłączania zmian w konfiguracji. Własność 
ta jest dostępna tylko w IED z protokołami Courier, Courier z IEC60870-5-103 i Courier 
z IEC61850. Należy zauważyć, że protokóle IEC60870-5-103 funkcja Tynu tylko dla odczytu 
jest inna niż w istniejącym bloku rozkazów.  
 

24.1.1 Protokół IEC60870-5-103 w porcie tylnym 1 
 

Protokół ten nie wspiera nastaw lecz w interfejsie są dostępne wskazania pomiary i zapisy 
zakłóceń. 
 
Dozwolone: 

Poll Class 1 (odczyt zdarzeń spontanicznych)  

Poll Class 2 (odczyt pomiarów)  

Kolejność GI (ASDU7 „Start GI”, Poll Class 1)  

Kolejność transmisji zapisów zakłóceń (ASDU24, ASDU25, Poll Class 1) 

Synchronizacja czasu (ASDUS)  

Rozkazy ogólne (ASDU20), a mianowicie:  

INF23 aktywna charakterystyka 1.  

INF24 aktywna charakterystyka 2.  

INF25 aktywna charakterystyka 3.  

INF26 aktywna charakterystyka 4.  

 

Blokowane: 

Wpisanie parametru (= zmiana nastaw) (prywatne ASDUS).  

Rozkazy ogólne (ASDU20), a mianowicie:  

INF16 SPZ załączone/ wyłączone.  

INF19 resetowanie diod LED.  

INF25 aktywna charakterystyka 3.  

INF26 aktywna charakterystyka 4.  

Prywatne INF (np. wyłącznik otwarty/ zamknięty, wejścia sterowania).   

 
24.1.2 Protokół Courier w porcie tylnym 1 lub 2 i Ethernet 
 

Dozwolone:  
Odczyt nastaw, statusów, pomiarów.  

Odczyt zapisów (zdarzenia, zwarcia, zakłócenia).  

Synchronizacja czasu.  

Zmiana grupy aktywnych nastaw.  
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Blokowane: 

Wpisywanie nastaw.  

Wszystkie regulatory, w tym: 

Resetowanie wskazań (Diody LED wyzwalania)  

Wejścia regulatorów.  

Działania wyłącznika.  

Działanie SPZ.  

Żądania resetowania.  

Test diod LED i styków.  

 
24.1.3 IEC61850 
 

Dozwolone:  

Odczyt statusów, pomiarów.  

Sporządzanie raportów.  

Wyciąg z zapisów zakłóceń.  

Synchronizacja czasu.  

Zmiana grupy aktywnych nastaw.  

 

Blokowane:  

Wszystkie regulatory, w tym: 

Uaktywnianie/ wyłączanie zabezpieczeń.  

Wejścia regulatorów.  

Działania wyłącznika (zamykanie/ wyzwalanie, blokowanie). 

Resetowanie diod LED.  

 
24.1.4 Wspieranie bazy danych Courier 

 
Utworzono trzy nowe nastawy, jedna dla każdego zdalnego portu komunikacji z tyłu IED, 
w celu wspierania uaktywniania i wyłączania trybu tylko dla odczytu w każdym porcie.  
Nastawa NIC Read Only ma zastosowanie do wszystkich protokółów komunikacji (łącznie 
z „Tunneled Courier”, które są transmitowane przez Port Ethernet. 
Interfejsy komunikacji DNP3, które nie wspierają tej własności ignorują te nastawy.  
 

24.1.5 Nowe sygnały DDB 
 
Zdalny tryb tylko do odczytu jest również dostępny w PSL poprzez trzy dedykowane sygnały 
DDB: 
 

• RP1 Read Only.  

• RP2 Read Only.  

• NIC Read Only.  

Przez staranne zaprojektowanie schematów logicznych aktywacja tych sygnałów może być 
dokonana poprzez Wejścia optyczne, wejścia sterowania i klawisze funkcyjne.  
Sygnały te są dostępne wszędzie, jednak działają tylko w Courier, IEC60870-5-103 i w ostatniej 
wersji IEC61850 (wersja firmware 57). Komórki nastaw nie są dostępne w DNP3.0.  
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25 SYNCHRONIZACJA ZEGARA CZASU RZECZYWISTEGO 
POPRZEZ WEJŚCIA OPTYCZNE 
 
 
W nowoczesnych układach zabezpieczeń często pożądana jest synchronizacja zegarów 
czasu rzeczywistego w IED, tak że zdarzenia z różnych IED mogą być porządkowane 
chronologicznie. Może to zostać dokonane przy wykorzystaniu wejścia IRIG-B, o ile zostało 
zainstalowane lub przez interfejs komunikacji podłączony do układu sterowania podstacji. 
Ponadto P443 oferuje możliwość synchronizacji poprzez wejście optyczne, poprzez wybór 
trasy w PSL do DDB 400 *Time Sync.” Impulsowanie tego wejścia powoduje szybkie przejście 
zegara czasu rzeczywistego do najbliższej minuty. Zalecany czas trwania impulsu to 20 ms 
a jego powtarzanie nie częściej niż raz na minutę. Poniżej pokazano przykład funkcji 
synchronizacji czasu:  
 

 
 

Tabela 23: Funkcja synchronizacji czasu 
 

Uwaga: W powyższej tabeli złożono format: hh:mm:ss 

 
 
Dla uniknięcia zapełnienia bufora zdarzeń niepożądanymi zdarzeniami związanymi 
z synchronizacją czasu, możliwe jest ignorowanie zdarzenia wygenerowanego przez wejście 
optyczne synchronizacji czasu. Może to zostać dokonane przez zastosowanie następujących 
nastaw:  
 

 
 

Tabela 24: Nastawy zdarzeń synchronizacji czasu 
 
W celu poprawienia rozpoznawania czasu przez wejście optyczne synchronizacji czasu 
w ciągu 10 ms, można wyłączyć filtrowanie wejścia optycznego. Jest to uzyskiwane przez 
nastawienie odpowiedniego bitu na 0 w komórce sterowania filtra optycznego (kolumna OPTO 
CONFIG). Wyłączenie filtrowania może spowodować, że wejście optyczne będzie bardziej 
wrażliwe na indukowane zakłócenia. Na szczęście wpływ tych zakłóceń może zostać 
zminimalizowany metodą opisaną w rozdziale Projektowanie Oprogramowania.  
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26 WEJŚCIA STEROWANIA 
 
 
Wejścia sterowania funkcjonują jak przełączniki, które mogą być nastawiane lub resetowane, 
albo lokalnie albo zdalnie. Wejścia te mogą zostać użyte do wyzwolenia działania dowolnej 
funkcji podłączonej jako część PSL. Istnieją trzy kolumny nastaw związane z wejściami 
sterowania: CONTROL INPUTS, CTRL. I/P CONFIG.; CTRL. I/P LABELS. Funkcje 
poszczególnych kolumn opisano poniżej:  
 

 
 

Tabela 25: Nastawy wejść sterowania 
 
Rozkazy wejść sterowania znajdują się w menu „Control Input”. W komórce menu 
„Ctrl. I/P status” znajduje się 32 bitowe słowo reprezentujące 32 rozkazy wejść sterowania. 
Z tego słowa można odczytać status 32 wejść sterowania. 32 wejścia sterowania mogą być 
również  nastawiane i resetowane z tej komórki poprzez wprowadzenie 1 dla nastawienia lub 
0 dla resetowania poszczególnych wejść sterowania. Alternatywnie, każde z 32 wejść 
sterowania może być nastawiane i resetowane z pomocą indywidualnych komórek: „Control 
input 1, 2 ,3, itd.” Wejścia sterowania są dostępne poprzez menu IED, jak to opisano powyżej 
lecz również poprzez komunikację z tyłu urządzenia.  
W edytorze logiki programowania 32 wejść sterowania dostępne są sygnały DDB 191 - 223, 
które mogą być ustawiane na stan logiczny 1 lub On, jak to opisano powyżej, w celu 
wykonywania funkcji sterowania określonych przez użytkownika.  
 

 
 

Tabela 26: Nastawy Control I/P config 
 

 
 

Tabela 27: Nastawy Control I/P labels 
 
Kolumna CTRL. I/P CONFIG ma kilka funkcji, z których jedna pozwala użytkownikowi na 
skonfigurowanie wejść sterowania jako „zatrzaśnięte” lub „impulsowane”. Zatrzaśnięte wejście 
sterowania pozostaje w nastawionym stanie dopóki nie zostanie wydany rozkaz resetowania, 
albo przez menu albo komunikację szeregową. Impulsowane wejście sterowania pozostaje 
zasilone przez 10 ms po wydaniu rozkazu a następnie resetuje się automatycznie (nie jest 
konieczne wydanie rozkazu resetowania).  
Dodatkowo do opcji zatrzaśnięcia/ impulsowania kolumna ta pozwala na indywidualne 
przypisywanie wejść sterowania do klawiszy szybkiego dostępu przez nastawienie „1” 
w odpowiednim bicie komórki klawiszy szybkiego dostępu. Menu klawiszy szybkiego dostępu 
pozwala na nastawianie wejść sterowania, ich resetowanie lub impulsowanie, bez potrzeby 
wprowadzania kolumny CONTROL INPUTS. Komórka Ctrl Command pozwala również na 
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dokonanie zmiany tekstu SET/RESET wyświetlanego w menu klawiszy szybkiego dostępu na 
bardziej odpowiadający zastosowaniu wejścia sterowania, np. ON/OFF, IN/OUT/ itp.  
Kolumna CTRL. I/P LABELS umożliwia zmianę tekstu związanego z poszczególnymi 
wejściami sterowania. Tekst ten jest wyświetlany jeżeli na wejścia sterowania oddziaływuje 
menu klawiszy szybkiego dostępu lub jeżeli może zostać wy świetlone w PSL.  
 

Uwaga: Z wyjątkiem działania impulsowego status wejść sterowania jest przechowywany  
w pamięci nieulotnej. Jeżeli zostanie przerwane zasilanie pomocnicze, zapisywany jest 
status wszystkich wejść. Po przywróceniu zasilania pomocniczego przywracany jest 
status wejść sprzed wyłączenia zasilania. Jeżeli nie ma akumulatora lub został 
rozładowany, wejścia sterowania są ustawiane na logiczne zero po przywróceniu 
zasilania pomocniczego. 
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27 RYSUNKI STEROWANIA I SPZ WYŁĄCZNIKA 
 
 

 
 
AR Rysunek 1: Monitorowanie stanu wyłącznika 
 
AR Rysunek 2: Bez rysunku - dla podwójnych wyłączników 
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AR Rysunek 3: Wyłącznik otwarty 1P, 2P, 3P, jakikolwiek 
 

 
 
AR Rysunek 4: Wyłącznik w eksploatacji 
 

 
 
AR Rysunek 5: Uaktywnienie SPZ. 
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AR Rysunek 6: Bez rysunku - dla podwójnych wyłączników 
AR Rysunek 7: Bez rysunku - dla podwójnych wyłączników 
 

 
 
AR Rysunek 8: Logika AR OK 
 

 
 
AR Rysunek 9: Uaktywnienie trybów AR 
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AR Rysunek 10: Wymuszenie wyzwolenia trójfazowego 
 

 
 
AR Rysunek 11: Inicjacja SPZ 
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AR Rysunek 12: Test wyzwalania i inicjacji SPZ 
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AR Rysunek 13: Wyzwalanie jedno- i trójfazowe + inicjacja SPZ. 
 
AR Rysunek 14: Bez rysunku - dla podwójnych wyłączników 
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AR Rysunek 15: Pamięć zwarć 1- 2- i 3-fazowych 
 

 
AR Rysunek 16: SPZ w trakcie działania 
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AR Rysunek 17: Bez rysunku - dla podwójnych wyłączników 
 

 
 
AR Rysunek 18: Licznik kolejności 
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AR Rysunek 19: Wybór jednofazowego cyklu SPZ 
 

 
AR Rysunek 20: Zabezpieczenie ponownego działania + rozwijającego się zwarcia + 
utrzymującego się zwarcia 
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AR Rysunek 21: Wybór trójfazowego cyklu SPZ 
 

 
 
AR Rysunek 22: Uaktywnienie startu czasu martwego 
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AR Rysunek 23: Bez rysunku - dla podwójnych wyłączników 
 

 
 
AR Rysunek 24: Czas martwy SPZ, jednofazowy 
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AR Rysunek 25: Uaktywnienie czasu martwego trójfazowego SPZ 
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AR Rysunek 26: Czas martwy SPZ, trójfazowy 
 
AR Rysunek 27: Bez rysunku - dla podwójnych wyłączników 
 
AR Rysunek 28: Bez rysunku - dla podwójnych wyłączników 
 
AR Rysunek 29: Bez rysunku - dla podwójnych wyłączników 
 
AR Rysunek 30: Bez rysunku - dla podwójnych wyłączników 
 
AR Rysunek 31: Bez rysunku - dla podwójnych wyłączników 
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AR Rysunek 32: SPZ wyłącznika 
AR Rysunek 33: Bez rysunku - dla podwójnych wyłączników 
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AR Rysunek 34: Przygotowanie inicjacji czasu regeneracji 
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AR Rysunek 35: Czas regeneracji.  
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AR Rysunek 36: Sygnały wykonanego z powodzeniem SPZ. 

 
 
AR Rysunek 37: Resetowanie wskazania wykonanego SPZ 
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AR Rysunek 38: Bez rysunku - dla podwójnych wyłączników 
 

 
 
AR Rysunek 39: Zegary „zdrowego” wyłącznika i sprawdzania systemu 
 
AR Rysunek 40: Bez rysunku - dla podwójnych wyłączników 
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AR Rysunek 41: Licznik prób działania SPZ. 
 
AR Rysunek 42: Bez rysunku - dla podwójnych wyłączników 
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AR Rysunek 43: Sterowanie wyłącznikiem 
 
AR Rysunek 44: Bez rysunku - dla podwójnych wyłączników 
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AR Rysunek 45: Sprawdzanie systemu 3PAR 
 
AR Rysunek 46: Bez rysunku - dla podwójnych wyłączników 
 
AR Rysunek 47: Bez rysunku - dla podwójnych wyłączników 
 
AR Rysunek 48: Bez rysunku - dla podwójnych wyłączników 
 
AR Rysunek 49: Bez rysunku - dla podwójnych wyłączników 
 
AR Rysunek 50: Bez rysunku - dla podwójnych wyłączników.  
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AR Rysunek 51: Sprawdzanie systemu ręcznego zamykania wyłącznika 
 
AR Rysunek 52: Bez rysunku - dla podwójnych wyłączników 
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AR Rysunek 53: Monitorowanie czasu wyzwalania wyłącznika 
 
AR Rysunek 54: Bez rysunku - dla podwójnych wyłączników 
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AR Rysunek 55: Blokowanie SPZ. 
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AR Rysunek 55a: Blokowanie SPZ 
 
AR Rysunek 56: Blokowanie SPZ.  
 

 
 
AR Rysunek 57: Resetowanie wyłącznika 1 
 
AR Rysunek 58: Bez rysunku - dla podwójnych wyłączników 
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AR Rysunek 59: Sprawdzanie systemu - monitorowanie napięcia 
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AR Rysunek 60: Sygnały sprawdzania synchronizmu wyłącznika 1 
 
AR Rysunek 61: Bez rysunku - dla podwójnych wyłączników 
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AR Rysunek 62: Niejednoczesność biegunów 
 

 
AR Rysunek 63: Konwersja wyzwalania wyłącznika 
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28 LOGIKA STEROWANIA WYŁĄCZNIKIEM I SPZ (DEFINICJE 
SYGNAŁÓW WEWNĘTRZNYCH) 

 
 
Niniejszy rozdział pokazuje tylko sygnały wewnętrzne zakodowano sprzętowo i stosowane  
w sterowaniu wyłącznika. Sygnały DDB stosowane w logice są opisane w Załączniku C do 
niniejszej instrukcji.  
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Tabela 28: Definicje sygnałów wewnętrznych 
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PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ 
 

ROZDZIAŁ 8 
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1 STRESZCZENIE ROZDZIAŁU 
 
 
Niniejszy rozdział opisuje w jaki sposób można zastosować MiCOMho P443, pokazując 
w odpowiednich miejscach przykłady.  
Niniejszy rozdział składa się z następujących punktów: 
 
1 Streszczenie rozdziału 

 
2 Wprowadzenie 

2.1 Zabezpieczenie linii napowietrznych, kablowych i obwodów hybrydowych 
 
3 Aplikacja indywidualnych funkcji zabezpieczeniowych 

3.1 Zabezpieczenie odległościowe i wspomagane DEF 
3.1.1 Prosty i zaawansowany tryb nastawiania 
3.1.2 Nastawa parametrów linii 
3.1.3 Kompensacja dla zwarć doziemnych 
3.1.4 Kompensacja wzajemna dla linii równoległych 
3.1.5 Wybór charakterystyki zabezpieczenia odległościowego 
3.1.5.1 Charakterystyka fazowa 
3.1.5.2 Charakterystyki ziemnozwarciowe 
3.1.6 Zalecane nastawy zasięgów stref 
3.1.7 Zasięg rezystancyjny charakterystyki poligonalnej fazowej 
3.1.8 Zasięg rezystancyjny charakterystyki poligonalnej dla zwarć doziemnych 
3.1.9 Parametry stref dla zwarć międzyfazowych 
3.1.10 Elementy kierunkowe dla zabezpieczeń odległościowych 
3.1.11 Parametry odległościowe – filtracja, ograniczenie obciążenia, polaryzacja 
3.11.1.1 Filtracja cyfrowa 
3.1.11.2 Przekładniki napięciowe (CVT) z biernym tłumieniem ferrorezonansu 
3.1.11.3 Przekładniki napięciowe (CVT) z czynnym tłumieniem ferrorezonansu 
3.1.12 Ograniczanie obciążenia 
3.1.13 Zalecane nastawy polaryzacji 
3.1.14 Podstawowe parametry zabezpieczenia odległościowego 
3.1.15 Alarm i blokada od kołysań mocy 
3.1.16 Zabezpieczenie przed utratą synchronizmu 
3.1.17 Krytyczny kąt stabilności 
3.17.1 Zalecane opcje nastaw 
3.1.17.2 Określenie zakresu nie reagowania na obciążenie 
3.1.17.3 Określanie nastaw Delta t, R5 i R6 
3.1.17.4 Nastawy Tost (Opóźnienie wyłączenia) 
3.1.17.5 Nastawa kąta ograniczenia obciążenia 
3.1.17.6 Praca funkcji od utraty synchronizmu w serii linii kompensowanych 
3.2 Załączenie na zwarcie (SOTF) oraz wyłączenie przy cyklu SPZ (TOR) 
3.2.1 Tryb załączania na zwarcie 
3.2.2 Wyłączenie w trybie SPZ 
3.3 Funkcje kierunkowe - nastawa elementów DEF 
3.3.1 DEF według polaryzacji składowej zerowej 
3.3.2 DEF - Według polaryzacji składowej przeciwnej 
3.3.3. Ogólne wskazówki nastawiania zabezpieczenia DEF 
3.3.3.1 Próg DEF w przód 
3.3.3.2 Próg DEF w tył 
3.3.4 Zasada działania i konfiguracja funkcji Delta porównania kierunku 
3.3.5 Porównanie kierunku metodą Delta - wybór progów wyzwalania ΔI i ΔV 
3.4 Kanał telezabezpieczenia 
3.4.1 Schemat pozwolenia na skrócenie zasięgu strefy odległościowej – PUR 
3.4.2 Schemat pozwolenia na wydłużenie zasięgu strefy odległościowej POR 
3.4.3 Schemat pozwolenia na wydłużenie zasięgu wymuszenia wyzwalania 
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3.4.4 Schemat pozwolenia na wydłużenie zasięgu strefy odległościowej przy słabym 
źródle 

3.4.5 Blokowanie funkcji odległościowej 
3.4.6 Zezwolenie od kontroli prądu wstecznego 
3.4.7 Funkcja blokowania kontroli prądu wstecznego 
3.4.8 Zezwolenie na wydłużenie zasięgu funkcji DEF 
3.4.9 Blokowanie wyłączenia od funkcji DEF 
3.4.10 Zezwolenie na wydłużenie zasięgu od funkcji Delta POR 
3.4.11 Blokowanie wyłączenia od funkcji Delta 
3.4.12 Opóźnienie funkcji prądu wstecznego w Delta 
3.5 Przyspieszone wyłączenie od utraty obciążenia (LoL) 
3.6 Fazowe zabezpieczenie nadprądowe 
3.7 Zabezpieczenie przeciążeniowe cieplne 
3.7.1 Charakterystyka z jedną stałą czasową 
3.7.2 Charakterystyka z podwójną stałą czasową 
3.8 Zabezpieczenia ziemnozwarciowe i czułe zabezpieczenie ziemnozwarciowe 

(SEF) 
3.8.1 Kierunkowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe 
3.8.1.1 Polaryzacja napięciem zerowym.  
3.8.2 Element czułego zabezpieczenia ziemnozwarciowego (SEF).  
3.8.2 Zabezpieczenie ziemnozwarciowe różnicowe.  
3.8.3.1 Wytyczne dla nastaw zabezpieczania przy zwarciach doziemnych o dużej 

impedancji (REF) 
3.8.3.2 Zastosowanie nieliniowych rezystorów METROSIL 
3.9 Zabezpieczenie nadprądowe od składowej przeciwnej (NPS) 
3.9.1 Nastawa pobudzenia dla zabezpieczenia składowej przeciwnej prądu,'I2> current 

set' 
3.9.2 Czas opóźnienia dla elementu nadprądowego NPS, ‘I2> time delay’ 
3.9.3 Kierunkowość funkcji zabezpieczenia nadprądowego składowej przeciwnej 
3.10 Zabezpieczenie podnapięciowe 
3.11 Zabezpieczenie nadnapięciowe 
3.12 Kompensowane zabezpieczenie nadnapięciowe 
3.13 Zabezpieczenie nadnapięciowe ziemnozwarciowe 
3.13,1 Wytyczne dotyczące nastaw 
3.14 Zabezpieczenie od uszkodzenia wyłącznika (CBF) 
3.14.1 Nastawy czasowe funkcji LRW 
3.14.2 Nastawy podprądowe funkcji LRW 
3.15 Detekcja przerwanego przewodu 
3.15.1 Wytyczne dotyczące nastaw 
3.16 Komunikacja między przekaźnikami 
3.16.1 Szybkość przesyłu danych 
3.17 Wewnętrzne wyzwalanie zdalne 
3.17.1 EIA(RS)232 InterMiCOM (Modem InterMiCOM) 
3.17.2 InterMiCOM64 
 

4  Praktyczne przykłady i inne wskazówki 
4.1 Przykład nastaw dla funkcji odległościowej 
4.1.1 Cel 
4.1.2 Dane systemu 
4.1.3 Nastawy IED 
4.1.4 Impedancja linii 
4.1.5 Współczynnik kompensacji ziemnozwarciowej 
4.1.6 Nastawy zasięgu Strefy 1 dla zwarć fazowych doziemnych 
4.1.7 Nastawy zasięgu Strefy 2 dla zwarć fazowych doziemnych 
4.1.8 Nastawy zasięgu Strefy 3 dla zwarć fazowych doziemnych 
4.1.9 Zasięg strefy 3 „W tył” 
4.1.10 Ograniczanie obciążenia 
4.1.11 Dodatkowe nastawy dla zastosowań poligonalnych 
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4.1.11.1 Zasięgi dla fazowych zwarć rezystancyjnych (Rph) 
4.1.11.2 Zasięg rezystancyjny dla zwarć doziemnych (RGnd) 
4.2  Zabezpieczenie linii o trzech końcach 
4.2.2 Schemat zezwalający na wydłużenie zasięgu strefy 
4.2.3 Schemat zezwalający na skrócenie zasięgu strefy 
4.2.4 Schemat blokowania 
4.3  Podłączenie przekładników napięciowych (VT) 
3.3.1  Otwarty trójkąt VT 
4.3.2 Pojedynczy punkt uziemienia przekładników napięciowych 
4.4 Kontrola obwodu wyzwalania (TCS) 
4.4.1 Schemat1 funkcji TCS 
4.4.1.1 Opis schematu 
4.4.1.2 Schemat 1 PSL 
4.4.2 Schemat 2 TCS 
4.4.2.1 Opis schematu 
4.4.2.2 Schemat 2 PSL 
4.4.3 Schemat 3 TCS 
4.4.3.1 Opis schematu 
4.4.3.2  Schemat 3 PSL 
4.5 Przykłady zastosowania Intermicom64 
4.5.1 Odwzorowanie InterMICOM64 dla linii z trzema końcami - przykłady BLOCKING 

lub PUR 
4.5.2 Ogólne zalecenia dla przykładu zastosowania InterMICOM64 
4.5.3 Zastosowania dla linii z trzema końcami 
4.5.4 Opis schematu dla przykładu zastosowania InterMICOM64 
4.5.5 Kontrola kanału w przykładzie zastosowania InterMICOM64 
4.5.6 Przekazywanie wyzwalania w przykładzie zastosowania Intermicom64 
4.5.7 Przykład zastosowania InterMiCOM64 - odwzorowanie dla zastosowania 

z dwoma końcami 
4.5.8 Przykład zastosowania InterMiCOM64 - kanały komunikacji z podwójną 

nadmiarowością 
4.5.9 Przykład zastosowania InterMiCOM64 - zegary koordynujące układu 
4.5.9.1 Przykład zastosowania InterMiCOM64 - zabezpieczenie odległościowe 

ze skróconym zasięgiem PUR 
4.5.9.2 Przykład zastosowania InterMiCOM64 - zabezpieczenie odległościowe 

z wydłużonym zasięgiem POR 
4.5.9.3 Przykład zastosowania InterMiCOM64 - blokowanie odległościowe 
4.5.9.4 Przykład zastosowania InterMiCOM64 - DEF - z wydłużonym zasięgiem POR 
4.5.9.5 Przykład zastosowania InterMiCOM64 - DEF; blokowanie 
4.5.9.6 Przykład zastosowania InterMiCOM64 - kierunkowe zabezpieczenie POR 

z wydłużonym zasięgiem.  
4.5.9.7 Przykład zastosowania InterMiCOM64 -zabezpieczenie kierunkowe Delta - 

blokowanie 
4.5.10 Tryb awaryjny bitów InterMiCOM64 
 

5 Zastosowania funkcji niezabezpieczających 
5.1 SPZ jedno- i trójfazowe 
5.1.2 Logika kolejności działania SPZ 
5.1.3 Wytyczne nastawiania SPZ 
5.1.3.1 Wyłącznik sprawny 
5.1.3.2 Ilość prób 
5.1.3.3 Nastawa czasu przerwy beznapięciowej 
5.1.3.4 Czas dejonizacji 
5.1.3.5 Przykład obliczenia minimalnego czasu przerwy beznapięciowej 
5.1.3.6 Nastawa czasu regeneracji 
5.2 Nadzór nad przekładnikami prądowymi (CTS) 
5.2.1 Standardowe przekładniki prądowe 
5.3 Monitorowanie stanu wyłącznika 
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5.3.1 Nastawa progów ΣI^ 
5.3.2 Nastawa progu ilości prób 
5.3.3 Nastawianie progów czasu zadziałania 
5.3.4 Nastawy progów częstotliwości działania wyłącznika 
5.4 Tryb tylko do odczytu 

 
6 Wymagania dla przekładników prądowych (CT) 

6.1 Zalecane klasy przekładników prądowych (brytyjskie i IEC) 
6.2 Wymagania dotyczące przekładników prądowych w zabezpieczeniach 

odległościowych 
6.2.1 Punkt dokładności zasięgu strefy 1 (RPA) 
6.3 Bliskie zwarcia w Strefie 1 
6.4 Strefy odległościowe ze zwłoką 
6.5 Określanie Vk dla przekładników prądowych klasy „C” IEEE 
6.6 Przykład roboczy 
6.6.1 Ważne uwagi 
6.6.2 Dane systemu 
6.6.3 Obliczenia X/R strony pierwotnej 
6.6.4 Obliczenie impedancji źródła Zs 
6.6.5 Obliczenia impedancji całej linii (całe 100 km) 
6.6.6 Obliczenia całkowitej impedancji do odległej szyny 
6.6.7 Obliczenia X/R dla zwarcia 
6.6.8 Obliczenia prądu If 
6.6.9 Obliczenia impedancji linii do punktu zasięgu Strefy 1 (80 km) 
6.6.10 Obliczenia całkowitej impedancji do punktu zasięgu Strefy 1 
6.6.11 Obliczenia X/R do punktu zasięgu Strefy 1 
6.6.12 Obliczenia prądu zwarcia do punktu zasięgu Strefy 1 
6.6.13 Vk dla punktu zasięgu Strefy 1 
6.6.14 Vk dla punktu bliskiego Strefy 1 
6.6.15 Vk dla stref ze zwłoką 
6.6.16 Uwzględnianie Vk 
 

7 Styki wyjściowe o dużej zdolności wyłączeniowej 
 
8 Bezpieczniki układów pomocniczego zasilania 
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2 WPROWADZENIE 

 
 
 

2.1 Zabezpieczenie linii napowietrznych, kablowych i obwodów 
hybrydowych 
 
Linie napowietrzne to zwykle linie przesyłowe na napięcia od 10 kV do 800 kV. Są one 
prawdopodobnie najbardziej podatnymi elementami nowoczesnego systemu zasilania. 
Zasadnicze więc znaczenie będzie mieć ich zabezpieczanie, zapewniające bezpieczną 
i niezawodną ich pracę. 
 
Najważniejszym jest zapewnienie ciągłości zasilania. Większość zwarć w liniach 
napowietrznych ma charakter przejściowy lub połowicznie trwały. W celu zwiększenia 
dostępności systemu stosuje się cykle SPZ z wieloma próbami oraz elementy powodujące 
natychmiastowe wyzwalanie. Zasadnicze znaczenie dla zwarć trwałych ma wydzielenie sekcji 
ze zwarciem. Tak więc zasadniczym wymaganiem dla układów zabezpieczających sieci 
przesyłowych jest duża szybkość działania, wyłączenie odpowiedniego zwarcia. 
 
Energia jest przesyłana z generatorów do miejsca odbioru poprzez linie napowietrzne. Linie 
napowietrzne muszą mieć maksymalną dostępność ale są narażone na oddziaływania 
sprzyjające powstawaniu zwarć. Urządzenia zabezpieczające muszą więc spowodować 
wyzwalanie odcinające zwarty obwód. 
 
Zwarcia w sieciach przesyłowych muszą być szybko usuwane aby zapobiegać uszkodzeniom 
w zakładach, jednak musi pozostawać stabilny. Jeżeli system nie jest rozbudowany, często 
wykorzystuje się jednofazowe wyzwalanie i szybkie SPZ. Wobec tego konieczne jest 
zastosowanie bardzo szybkich zabezpieczeń, które obniżą czas wyłączania zwarcia. 
 
Na zabezpieczenia mogą również niekorzystnie wpływać prądy ładowania. Ma to szczególne 
znaczenie dla kabli i długich linii przesyłowych. Zarówno początkowy udarowy prąd jak 
i ustalony prąd ładowania nie mogą powodować niewłaściwego działania IED i nie mogą 
pogarszać osiągów zabezpieczeń. 
 
Należy uwzględniać odległości. Niektóre linie przesyłowe najwyższych napięć mogą mieć 
długość do kilkuset kilometrów. Jeżeli zostanie zastosowane bardzo szybkie zabezpieczenie 
dyskryminacyjne, konieczne jest przekazywanie informacji z obu końców linii. Jeżeli sygnał 
taki zniknie. urządzenia sygnalizacyjne muszą być bezpieczne a linia musi nadal być 
zabezpieczana. 
Istnieje wiele możliwości konfiguracji. Zastosowana dla linii przesyłowych mogą zawierać 2 lub 
3 terminale, zasilane z wyłącznika i układów sieciowych. Zastosowania dla niższych napięć 
mogą mieć również konfigurację z 2 lub 3 zaciskami lecz razem z transformatorami strefowymi 
lub małymi transformatorami dystrybucyjnymi. 
 
Dodatkową, bardzo ważną funkcję spełniają zabezpieczenia rezerwowe. W przypadku usterki 
w zabezpieczeniu głównym, obwodach sygnalizacji, rozdzielnicy wymagane jest zastosowanie 
alternatywnych metod reakcji na zakłócenia. W takich sytuacjach pożądane jest zastosowanie 
zabezpieczenia rezerwowego do zabezpieczenia głównego (czy też inne zabezpieczenia 
w systemie), które w minimalnym czasie będzie w stanie zareagować.  
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3 APLIKACJA INDYWIDUALNYCH FUNKCJI 
ZABEZPIECZENIOWYCH 
 
 
Poniższy rozdział omawia szczegółowo indywidualne funkcje zabezpieczeniowe 
z informacjami jak i gdzie można je zastosować. W rozdziale znajdują się ponadto konkretne 
przykłady nastawień IED.  
 

3.1 Zabezpieczenie odległościowe i wspomagane DEF 
 
3.1.1 Prosty i zaawansowany tryb nastawiania 
 

Dla ułatwienia konfiguracji przekaźnik MiCOMho P443 oferuje dwa tryby nastawień dla funkcji 
odległościowej: Prosty i Zaawansowany. W przeważającej liczbie przypadków zalecany jest 
tryb „Prosty”, wymagający jedynie wprowadzenia parametrów linii takich jak: jej długość, 
impedancja i kompensacja ziemnozwarciowa. Następnie zamiast wprowadzać parametry 
każdej strefy w postaci impedancji wyrażonej w omach, wprowadza się procentowy zasięg 
poszczególnych stref w stosunku do impedancji linii. Funkcja ta pozwala na dostosowanie 
przekaźnika do współpracy z już istniejącymi zabezpieczeniami LFZP Optimho, redukując 
liczbę nastaw w module Autocalc oprogramowania Optimom.  
Tryb ‘Zaawansowany’ jest zalecany w przypadku, gdy sieć posiada zróżnicowaną strukturę, 
wymagającą niezależnych kątów charakterystycznych linii oraz kompensacji 
ziemnozwarciowych. W trybie ‘Zaawansowany’ każda strefa posiada oddzielne parametry 
impedancyjne, kompensacji ziemnozwarciowych oraz prądowych progów rozruchowych. 
Powoduje to, że IED może zostać dostosowane do każdej aplikacji.  
 

3.1.2 Nastawa parametrów linii 
 

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, szczególnie pracując w trybie „Prostym” na poprawne 
wprowadzenie parametrów odpowiadających 100% długości linii. Z uwagą należy wprowadzić 
impedancję linii odnoszącą się do parametrów wtórnych bądź pierwotnych – zależnie od 
nastawy wybranej w kolumnie CONFIGURATION w komórce ‘Settings Value’.  
 

3.1.3 Kompensacja dla zwarć doziemnych 
 

Prąd zerowy, dla zwarć doziemnych (będący sumą wektorową prądów fazowych Ia+Ib+Ic) 
z założenia przepływa przez obwód zerowy pętli zwarcia doziemnego. Dlatego właśnie pętla 
ziemnozwarciowa dla każdej strefy musi być rozszerzona przez współczynnik wielokrotności 
(1+kZN) w porównaniu do zasięgu składowych zgodnych dla zwarć międzyfazowych.  
 

 

Uwaga: Kąt kZN jest inny niż w poprzednich przekaźnikach LFZP, SHNB 
i LFZR: Podczas importowania nastaw z tych przekaźników należy 
odejmować kąt ∟Z1. 

 
3.1.4 Kompensacja wzajemna dla linii równoległych 
 

Typowo przy zastosowaniu wzajemnej kompensacji stosowany jest współczynnik 1,5 
zapewniający dobry margines bezpieczeństwa między wymaganiami poprawnej wzajemnej 
kompensacji dla zwarć wewnątrz zabezpieczanej linii oraz eliminujący niewłaściwe działanie 
przy zakłóceniach na sąsiednich liniach.  
 

3.1.5 Wybór charakterystyki zabezpieczenia odległościowego 
 

Ogólnie dostępne są następujące typy charakterystyk: 
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• Aplikacje dla krótkich linii: kołowa dla zwarć międzyfazowych i poligonalna dla zwarć 
z udziałem ziemi 
 

• Aplikacje VT z otwartego trójkąta (podpięte napięcie zerowe): kołowa dla zwarć 
międzyfazowych, z wyłączoną funkcją zwarć doziemnych, oraz kierunkowe 
zabezpieczenie ziemnozwarciowe użyte tylko dla zabezpieczenia przed zwarciami 
doziemnymi. 

 
• Seria linii kompensowanych: Zalecane jest zawsze użycie charakterystyk kołowych 

zarówno dla zwarć międzyfazowych jak i zwarć z udziałem ziemi.  
 

3.1.5.1 Charakterystyka fazowa 
 

Wybór charakterystyk fazowych kołowych czy poligonalnych odbywa się w ten sam sposób 
dla wszystkich stref. Zazwyczaj wybór charakterystyki spowodowany jest doświadczeniem 
eksploatacyjnym w zakładach energetycznych. Jeśli dokonujemy konfiguracji dla modeli 
podobnych do LFZP Optimho, LFZR, SHNB Micromho lub SHPM Quadramho z zakresu 
proponowanego przez Alstom, to zalecana jest charakterystyka kołowa. Dla linii kablowych 
oraz rodziny przekaźników MiCOM P441/442/444 zalecana jest charakterystyka poligonalna.  
Rysunek 1 pokazuje podstawowe nastawy, jakie są potrzebne do skonfigurowania strefy 
kierunkowej do przodu charakterystyki kołowej z uwzględnieniem ograniczenia obciążenia.  
 

 
 

Rysunek 1: Nastawienia konieczne dla strefy Mho 
 
Rysunek 2 pokazuje podstawowe nastawy, jakie są potrzebne do skonfigurowania 
charakterystyki poligonalnej działającej do przodu (ograniczenie obciążenia nie jest pokazane). 
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Rysunek 2: Nastawienia konieczne dla strefy poligonalnej 
 

3.1.5.2 Charakterystyki ziemnozwarciowe 
 

Ogólnie stosowana jest ta sama zasada konfiguracji dla funkcji zabezpieczeń 
ziemnozwarciowych jak dla zwarć międzyfazowych. 
 
Nastawy opisane w tej sekcji obowiązują dla wszystkich stref czy to charakterystyki Mho czy 
poligonalnej pozwalając na dostosowanie nastaw do wymagań energetyki. Jeśli 
zabezpieczaną częścią systemu jest linią o średniej lub dużej długości, to podobnie jak przy 
stosowaniu zabezpieczeń typu LFZP Optimho, LFZR, SHNB Micromho lub SHPM Quadramho 
z oferty zabezpieczeń ALSTOM, zalecana jest charakterystyka kołowa (Mho). Dla linii 
kablowych oraz rodziny przekaźników MiCOM P441/442/444 zalecana jest charakterystyka 
poligonalna. 
 
Charakterystyka poligonalna dla zwarć doziemnych zalecana jest również przy 
zabezpieczaniu wszystkich linii krótszych niż 10 mil (16 km). Dzięki takim ustawieniom łuk 
zwarcia rezystancyjnego jest niezależny od dynamicznego rozszerzania się Mho i jest 
wartością stałą. 
 

3.1.6 Zalecane nastawy zasięgów stref 
 

Strefa 1 elementu odległościowego IED powinna być ustawiona tak, aby zabezpieczać jak 
największy odcinek linii, wyzwalając bezzwłoczne wyłączenie dla jak największej ilości zwarć. 
W większości aplikacji strefa pierwsza (Z1) nie powinna powodować wyłączeń od zwarć poza 
zabezpieczonym odcinkiem linii. Nastawy zasięgu pierwszej strefy powinny uwzględniać 
różnego rodzaju zakłócenia i wynikające z nich błędne kalkulacje miejsca powstania zwarcia. 
Źródłami błędów może być IED, niedokładne pomiary z CT i VT oraz niedokładne dane 
dotyczące impedancji linii. W związku z powyższym zalecane jest, aby zasięg strefy 1 nie był 
większy niż 80% długości linii (impedancji zgodnej kolejności faz), gdzie strefa 2 będzie 
chronić pozostałe 20 % linii. 
 
Strefa 2 powinna być ustawiona do ochrony 20% linii nie zabezpieczonej przez strefę 1. 
Uwzględniając błędy obliczeń strefa 2 powinna być ustawiona na 120% impedancji linii dla 
wszystkich rodzajów zwarć. W układach Tele-zabezpieczenia wymagany jest również krótki 
czas działania strefy 2. Korzystne jest ustawienie zasięgu strefy 2 tak daleko jak to możliwe, 
aby zapewnić całkowite zabezpieczenie odcinka linii. Zalecane jest jednak, aby strefa 2 nie 
objęła ponad 50% długości sąsiedniej linii zabezpieczanej przez strefę 1 oddzielnego 
zabezpieczenia. 



8 Przykłady zastosowań MiCOMho P443 
 
 

8-10 P443/PL 
 

Strefa 3 stanowi przeważnie zabezpieczenie rezerwowe sąsiednich obwodów. Zasięg strefy 3 
jest ustawiany na około 120% impedancji zabezpieczanej linii plus impedancja najdłuższej 
sąsiedniej linii. W przypadku możliwości zasilenia miejsca zwarcia z różnych stron lub z linii 
równoległych należy wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia wysokiej impedancji pozornej 
sąsiedniej linii.  
Strefa 3 może zostać również wykorzystana do zabezpieczenia stref odległościowych „do 
tyłu”. Nastawy wybrane dla Strefy 3, jeżeli jest wykorzystywana, zależą od zastosowania. 
Stanowi to zazwyczaj rodzaj zabezpieczenia rezerwowego dla zabezpieczenia szyn, przy 
czym zasięg strefy nastawia się na 20% najkrótszej linii (< 30 km) lub 10% najdłuższej. 
Strefa P jest typową strefą wsteczną. Parametry strefy P zawsze zależą od rodzaju aplikacji. 
Zazwyczaj w aplikacjach strefa P jest użyta jako dodatkowa strefa z opóźnieniem czasowym 
oraz jako rezerwowa strefa wsteczna dla zabezpieczeń szyn i transformatora. Zdarza się, że 
strefa P jest użyta jako dodatkowa strefa „do przodu”, jeśli wynika to z potrzeby użytkownika, 
dla którego 3 strefy ‘do przodu’ nie są wystarczające.  
Strefa 4 może również stanowić zabezpieczenie rezerwowe zabezpieczenia szyn. Jeśli Strefa 
4 użyta jest w celu podejmowania decyzji o blokowaniu lub pozwoleniu na działanie to zasięg 
strefy 4 musi sięgać „do tyłu” dalej niż zasięg Strefy 2 zabezpieczania na odległym końcu. 
W powyższych przypadkach zasięg strefy powinien wynikać z zależności (w odniesieniu do 
charakterystyk): 
 
Mho:  Z4 ≥ ((Zasięg strefy 2 oddalonego przekaźnika) x 120%) 
Poligonalna: Z4 ≥ ((Zasięg strefy 2 oddalonego przekaźnika) x 120%) minus 

impedancja zabezpieczanego odcinka linii. 
 

Uwaga: W przypadku Mho impedancja nie jest zmniejszona. Niezależnie od wielkości 
rozszerzenia dynamicznego charakterystyki kołowej, strefy działające ‘do tyłu’ będą 
zawsze wykrywać zwarcia metaliczne i rezystancyjne, które będą również 
wykrywane przez strefę 2 zabezpieczenia na oddalonym końcu linii. 

 
 

3.1.7 Zasięg rezystancyjny charakterystyki poligonalnej fazowej 
 

Możliwe są dwa typy nastaw zasięgu rezystancyjnego: 
 
Zwykły:  W tym trybie wszystkie strefy mają tą samą nastawę zasięgu 

rezystancyjnego. 
 
Proporcjonalny:  W tym trybie współczynnik kształtu (zasięgu strefy): (zasięgu rezystancji) 

jest taki sam dla wszystkich stref. „Rezystancja zwarcia” definiuje warunki 
odwołujące się do zwarcia na końcu linii i w zależności od procentowego 
zasięgu strefy, zasięg rezystancji będzie również wartością procentową 
„Rezystancji zwarcia”. Dla przykładu, jeśli zasięg strefy 1 ustawiony jest na 
80% to zasięg rezystancyjny będzie również 80% „Rezystancji zwarcia”. 

 
Nastawy proporcjonalne są używane do naśladowania ustawień w zabezpieczeniach 
niemieckich, oraz do ograniczenia szerokości stref (duży zasięg rezystancyjny w stosunku do 
długości zasięgu strefy). Aby zapewnić sprawne testowanie współczynnik kształtu każdej 
strefy powinien być ustawiony w stosunku 1:15: 
 
1/15 ≤ Z zasięg/ R nastawa zasięgu ≤ 15 
 
Nastawy zasięgu rezystancyjnego (RPh oraz RG) powinny być nastawiane zgodnie 
z doświadczeniami danego zakładu energetycznego. Jeśli brak jest doświadczeń z obiektu 
punktem startowym dla Strefy 1 jest:  

Kable Wybór zasięgu rezystancyjnego = 3 x zasięg Strefy 1 
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Linia napowietrzna Wybór zasięgu rezystancyjnego zgodnie z poniższą formułą 
Zasięg rezystancyjny = [ 2.3 - 0.0045 x długości linii(km) ] x zasięg 
Strefy 1 

Linie dłuższe niż 400km Wybór 0.5 x zasięg Strefy 1 
 

3.1.8 Zasięg rezystancyjny charakterystyki poligonalnej dla zwarć doziemnych 
 

Uwaga: Prąd zwarcia dla zwarć doziemnych może być ograniczony przez rezystancję ustoju 
słupa kratowego, dużą rezystywność ziemi i słabe połączenia; ogólnie każda rezystancja 
wyładowania jest większa niż w przypadku zwarć międzyfazowych w tym samym 
miejscu obwodu. Dlatego właśnie konieczne być może nastawienie parametrów 
rezystancji RG wyżej niż to było w przypadku rezystancji RPh (tj. więcej niż zgodnie z 
praktyczną regułą z poprzedniego podpunktu). Nastawienie RG trzy razy wyżej niż RPh 
nie jest niczym nadzwyczajnym.. 

 
 
Nachylenie dynamiczne 
Linie o średniej/ dużej długości 
 
W przypadku linii o średniej lub dużej długości, gdzie stosowana jest charakterystyka 
odległościowa zwarć doziemnych, zalecaną nastawą jest „Dynamiczne nachylenie”, przy 
początkowym kącie nachylenia równym -3 ° (jako nastawa fabryczna). Wartość ta (-3 °) jest 
nastawiona w celu skompensowania ewentualnych błędów przekładników prądowych/ 
napięciowych i danych linii.  
Dla zwarć o dużej rezystancji podczas eksportowania energii, w strefie 1 dozwolone jest tylko 
nachylenie o kąt równy różnicy fazą ze zwarciem a prądem przeciwnej kolejności < (Iph - I2), 
rozpoczynając od kąta -3 °. Zapewnia to stabilność strefy 1 dla zwarć o dużej rezystancji poza 
zasięgiem Strefy 1 nawet przy ciężkich warunkach obciążenia (kąt między dwoma źródłami 
napięcia) i czułość wystarczająca dla zwarć o dużej rezystancji. Kąt nachylenia dla 
pozostałych stref (są one strefami o wydłużonym zasięgu) pozostaje równy -3 °.  
W przypadku importowania energii w Strefie 1 pozostaje -3 ° podczas gdy we wszystkich 
innych strefach dopuszczalne jest zwiększenie kąta nachylenia o wartość < (Iph - I2), 
zaczynając od -3 °. Zwiększa to zasięg rezystancyjny Strefy 2 i Strefy 4 i zapewnia to 
właściwe działanie w POR i blokowanie typowych układów.  
 
Krótkie linie 
 
Dla każdej krótkiej linii, zwykle poniżej 16 km, stosunek zasięgu rezystancyjnego do 
reaktancyjnego (R/X) może przekraczać 10. Dla takich zastosowań geometryczny kształt 
charakterystyki QUAD mógłby być taki, że górna linia reaktancji leży blisko a nawet krzyżuje się 
z osią rezystancji, jak to przedstawiono na rysunku 3.  
 

 
 

Rysunek 3: Przykład charakterystyki zwarcia o dużej rezystancji w Strefie 1, 
z początkowym kątem nachylenia równym -3 ° (efekt nadmiernego nachylenia) 
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W przypadku zwarcia o dużej rezystancji w krótkiej linii, szczególnie przy trudnych warunkach 
eksportowania energii, Strefa 1 pozostaje stabilna ze względu na dynamiczne nachylenie linii 
górnej. Należy rozważyć jednak wykrywanie wewnętrznych zwarć o dużej rezystancji w 
kierunku końca linii. W takich zastosowaniach użytkownik ma wybór: albo wykrywać zwarcia 
o dużej rezystancji przy pomocy czułych układów „Aided DEF”, „Delta Directional” lub 
kasować zwarcie przy użyciu odległościowego zabezpieczenia ziemnozwarciowego. Jeżeli ma 
być wykorzystywane zabezpieczenie odległościowe, należy usunąć nadmierne nachylenie dla 
zwarć wewnętrznych przez zmniejszenie początkowego kąta -3 ° do zera, tak że całkowite 
nachylenie linii górnej jest równe < (Iph - I2).  
Jak pokazano na rysunku 3, wewnętrzne zwarcie o dużej rezystancji przechodzi następnie do 
Strefy 1 charakterystyki. Kąt obciążenia dla linii krótkiej jest jednak względnie mały w 
porównaniu z liniami długimi o tej samej zdolności przenoszenia energii a więc nachylenie 
dynamiczne linii górnej może być umiarkowane. Może więc okazać się konieczne 
zmniejszenie zasięgu Strefy 1 dla zagwarantowania jej stabilności. Jest to zalecane 
szczególnie jeżeli wykorzystywane jest zabezpieczenie odległościowe. Podsumowując, dla 
bardzo krótkich linii z dużą wartością stosunku R/X zaleca się ustawić początkowy kąt 
nachylenia na równy 0 a zasięg Strefy 1 na 70 - 75 % impedancji linii.  
 

Uwaga: W powyższej dyskusji założono, że sieci są jednorodne, więc kąt prądu odwrotnej 
kolejności w punkcie umieszczenia przekaźnika jest bardzo bliki całkowitemu kątowi 
prądu zwarcia. Jeżeli sieć nie jest jednorodna, istnieją różnice kątowe, co powoduje 
niedokładności w nachyleniu dynamicznym. W taki więc sieciach należy więc rozważać 
albo charakterystykę czworokątną ze stałym kątem nachylenia albo nawet 
charakterystykę Mho. 

 
 
Stały kąt nachylenia 
Alternatywą dla dynamicznego nachylenia jest stały kąt nachylenia. Ma to zastosowanie 
w przypadkach kiedy przepływ energii nie jest ukierunkowany. 
 
Koniec linii z eksportowaniem 
Dla zapewnienia stabilności kąt nachylenia Strefy 1 na końcu z eksportowaniem musi mieć 
ujemną wartość i większą od maksymalnej różnicy kątowej między źródłami zasilania zwarcia 
rezystancyjnego. Dane te powinny zostać wzięte ze studium przepływu obciążenia, jeżeli 
jednak są nieosiągalne, minimalna zalecana wartość nastawy kąta to różnica między 
mierzonymi napięciem i prądem w końcu bliskim podczas najcięższych warunków obciążenia 
związanych ze zmniejszonym zasięgiem Strefy 1 do 70 - 75 % impedancji linii.  

 

Uwaga: Na rysunku 3 pokazano, że przy stałym ostrym kącie nachylenia efektywny zasięg 
rezystancyjny będzie znacznie zmniejszony, a więc dla krótkich linii preferowane jest 
nachylenie dynamiczne (ze zmiennym kątem nachylenia, zależnym od rezystancji 
zwarcia i umiejscowienia). Dla wszystkich innych stref z wydłużonym zasięgiem należy 
ustawić nachylenie równe zeru. 

 
 
Koniec linii z importowaniem.  
Ustawić kąt nachylenia Strefy 1 na zero a dla wszystkich pozostałych stref typowe nastawy 
powinny być dodatnie i wynosić od +(5 do 10)°.  

 

Uwaga: Dokładność nastaw dla stref z wydłużonym zasięgiem nie ma zasadniczego znaczenia, 
ponieważ nie wnosi to ryzyka niewłaściwego działania IED. Celem jest jedynie 
wydłużenie zasięgu Strefy 2 i Strefy 4 oraz poprawienie działania układów 
odległościowych. 
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3.1.9 Parametry stref dla zwarć międzyfazowych 
 

Należy zwrócić uwagę, że każda strefa posiada dwie dodatkowe nastawy, które nie są 
dostępne w trybie „Prostym”. Są to: 

• Kąt pochylenia najwyższej linii każdej charakterystyki poligonalnej dla zwarć 

międzyfazowych 

• Minimalna nastawa czułości prądowej 

Wg nastawień fabrycznych najwyższa linia charakterystyki poligonalnej nie jest stała 
i ustawiona jako pozioma linia reaktancji. Biorąc pod uwagę tolerancję kątów faz z CT i VT 
oraz samego przekaźnika, linia jest nachylona w dół pod kątem -3°. Nachylenie to 
zabezpiecza strefę 1 przed niepotrzebnymi wyłączeniami.  
Stała nastawa nachylenia elementów fazowych może być ponadto użyta do kompensacji 
w przypadku, gdy przed zwarciem linia jest bardzo obciążona. W takich przypadkach 
rezystancja zwarcia będzie miała przesunięcie fazowe na charakterystyce impedancyjnej 
w dół w kierunku osi rezystancji (np. nie jest czysto rezystancyjna). Dla długich linii znacznie 
obciążonych najwyższa linia dla strefy 1 może mieć nachylenia między -5 do -15° fazowe 
rezystancji.  
 

UWAGA 1: Kąt ujemny (-) używany jest do pochylenia linii a kąt dodatni do jej wzniesienia. 

 

 
UWAGA 2: Charakterystyka Mho ma nieodłączną tendencję do zapobiegania niewłaściwym 

wyłączeniom, która sprawia, że jest ona bardzo pożądana dla zabezpieczenia linii 
długich, dzięki czemu jest ona zawarta w opisywanych przekaźnikach. 

 
 
Nastawa minimalnej czułości prądowej (Sensitivity) dla każdej strefy użyta jest w celu 
zdefiniowania minimalnej wartości prądu, która musi zostać przekroczona w każdej fazie 
przed wygenerowaniem sygnału wyłączającego. Zalecane jest pozostawienie nastawień 
fabrycznych. Wyjątek stanowi współpraca ze starszymi typami zabezpieczeń, które mają 
mniejszą czułość prądową oraz w przypadku stopniowania współpracy z zabezpieczeniami 
ziemnozwarciowymi dla linii o trzech końcach.  
 

3.1.10 Elementy kierunkowe dla zabezpieczeń odległościowych 
 

Strefy odległościowe są ukierunkowywane przez decyzje „Delta”. Dla kierunkowych decyzji 
„Delta” nastawy RCA muszą być oparte na średnich wartościach dla źródła i kąta linii 
impedancji dla zwarć zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych w odniesieniu do linii. 
Zwykle Delta Char Angle wynosi 60 °, ponieważ precyzyjna nastaw nie ma zasadniczego 
znaczenia. Jeżeli dojdzie do zwarcia. prąd „Delta” nigdy nie znajduje się w pobliżu granicy 
charakterystyki a więc przybliżona nastawa będzie wystarczająca.  
Kąt równy 60 ° jest związany z przeważnie indukcyjnym źródłem i działa doskonale dla 
większości zastosowań. Dla zastosowań z szeregową kompensacją linii, gdzie kondensator 
jest fizycznie umieszczony za przekładnikiem napięciowym liniowym kąt charakterystyki 
kierunkowej Delta wymaga jednak regulacji.  
Całkowita impedancja źródła widziana przez IED staję się pojemnościowa, jeżeli induktancja 
źródła jest mniejsza niż wartość impedancji kondensatora. W takim przypadku obliczony kąt 
działania w trakcie zwarcia wewnętrznego może nie spaść poniżej domyślnej wartości Delta 
(60 °). Mogłoby to doprowadzić do niewłaściwej kierunkowo decyzji. Dla takich zwarć 
najbardziej przydatna jest wartość przesunięcia równa zeru. Ograniczającym czynnikiem jest 
jednak zwarcie zewnętrzne, w którym źródło jest zawsze silnie indukcyjne niezależnie od 
stopnia kompensacji i dla którego wartość 60 ° jest Jan najbardziej przydatna. Dla 
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zapewnienia niezawodnego, poprawnego i szybkiego działania dla obu tych lokalizacji w 
przypadku źródła pojemnościowego Delta Char Angle powinno być nastawiane na 30 °.  
 

3.1.11 Parametry odległościowe – filtracja, ograniczenie obciążenia, polaryzacja 
 
3.11.1.1 Filtracja cyfrowa 
 

W większości aplikacji zalecana jest standardowa filtracja. Zapewnia to bardzo szybkie 
działanie IED, poniżej jednego cyklu. W szczególnych przypadkach np., gdy zabezpieczana 
linia sąsiaduje bezpośrednio z linią wysokiego napięcia DC (HVDC), wartości napięć 
i prądów mogą być silnie zakłócone w przypadku zwarć na linii DC. Zawartość wyższych 
harmonicznych może wpływać na dokładność działania IED. W celu zabezpieczenia IED 
trzeba wykorzystać specjalną nastawę w filtrze.  

 

Uwaga: Jeżeli wykorzysta się filtr linii długiej to spowoduje to wydłużenie się czasu działania 
o 1/4 okresu. 

 
 

3.1.11.2 Przekładniki napięciowe (CVT) z biernym tłumieniem ferrorezonansu 
 

Należy ustawić filtrację CVT jako „Passive” dla wszystkich rodzajów 2 CVT 
(zaprojektowanych jako anty-rezonansowe). Należy wykorzystać parametr SIR, który 
w zamierzony sposób spowolni pracę zabezpieczenia o 1/4 okresu.  
 

3.1.11.3 Przekładniki napięciowe (CVT) z czynnym tłumieniem ferrorezonansu 
 

Należy ustawić filtrację CVT jako „Active” dla wszystkich rodzajów 1 CVT. 
 

3.1.12 Ograniczanie obciążenia 
 

Dla bezpieczeństwa zalecane jest, aby parametr ograniczenia obciążenia był nastawiony, 
szczególnie w przypadku linii o długości powyżej 150km, w celu zabezpieczenia przed 
udziałem nieustalonych harmonicznych niskiej częstotliwości generujących zakłócenia 
w przebiegu obciążenia, oraz wszędzie tam gdzie może dojść do zjawisk kołysań mocy. 
Promień impedancji musi zostać ustawiony poniżej najgorszych warunków obciążenia 
i przeważnie jest to 120% przeciążenia linii pomnożone przez 2 z uwzględnieniem 
zwiększającego się obciążenia w przypadku postoju lub zwarcia na linii równoległej. W takich 
przypadkach zalecane jest nastawienie dodatkowej tolerancji wyników pomiarowych na 1/3 
(lub nawet ¼ w UK) znamionowego pełnego prądu obciążenia. 
 
Z ≤ (Znamionowe napięcia fazowe Vn)/(IFLC x 3) 
 
Przypadek obciążenia z najgorszym współczynnikiem mocy musi być uwzględniony w kącie 
beta (β). Zatem jeśli współczynnik mocy wyniesie 0,85 to kąt β wyniesie:  
 
β ≥ Cos-1 (0.85) + 15° tolerancji ≥ 47° 
 
Oraz w celu pewności, że zwarcia na linii zostaną wykryte, β ≤ (Kąt linii -15°).  

Praktycznie kąt obciążenia jest nastawiony w połowie między wartością kąta w najgorszym 
przypadku obciążenia a wartością kąta impedancji linii.  
Przekaźnik MiCOMho P443 umożliwia obejście funkcji ograniczenia obciążenia w każdym 
momencie, gdy wartość napięcia obniży się poniżej nastawionej wartości zabezpieczenia 
podnapięciowego. W takich przypadkach spadek napięcia nie może być wyrażony przez 
normalne napięcie z powodu nagłego przekroczenia tolerancji napięcia znamionowego. 
Permanentne zwarcie zostało wykryte w kontrolowanej fazie, funkcja ograniczenia obciążenia 
została odstawiona przez funkcje zabezpieczeniowe, które zadziałają zgodnie z kształtem 
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strefy, w której wystąpiło zwarcie. Korzyścią wynikającą z powyższej funkcji jest zwiększony 
zakres obszaru rezystancji dla zwarć powstających blisko lokalizacji IED. 
Nastawa zabezpieczenia podnapięciowego musi być niższa niż najniższa wartość napięcia 
fazowego podczas najcięższych warunków obciążenia i obniżonych warunków napięciowych 
systemu. Typowo maksimum nastawy dla V< to 70% Vn. 
 

3.1.13 Zalecane nastawy polaryzacji 
 

Zastosowania kablowe  
 
Zgodnie z zastosowaniami LFZP123 lub LFZR należy używać tylko 20 % (0,2) pamięci, co 
odpowiada minimalnemu rozszerzeniu mho. Powoduje to utrzymywanie zabezpieczanej linii 
w obrębie mho, zapewniając lepszą dokładność i szybsze czasy działania przy załączaniu na 
zwarcia. 
 
Szereg linii kompensowanych  
Użycie Mho z max polaryzacją pamięciową (nastawa = 5). Duża pojemność pamięci zapewnia 
poprawne działanie nawet przy efekcie negatywnej reaktancji w przypadku kompensacji 
kondensatorów objętych obszarem Zs lub wewnątrz impedancji linii. 
Krótkie linie  
Dla linii krótszych niż 16 km, lub przy nastawie SIR większej niż 15, należy użyć max nastawy 
polaryzacji (5). Zapewnia to wystarczający zasięg charakterystyki do pokrycia zasięgiem 
rezystancji łuku zwarcia. 
 
Ogólnie aplikacje dla linii 
Użycie każdych nastaw między 0.2 a 1.  
 

3.1.14 Podstawowe parametry zabezpieczenia odległościowego 
 

Czas zwłoki Strefy 1 (tZ1) jest ogólnie nastawiany na 0, pozwalając jej na bezzwłoczne 
działanie. 
 
Czas zwłoki Strefy 2 (tZ2) jest nastawiany w powiązaniu z czasem usunięcia zwarcia przez 
Strefę 1 zabezpieczenia na sąsiednich liniach. Całkowity czas usunięcia zwarcia powinien 
składać się z czasu zadziałania Strefy 1 i czasu wyłączenia wyłącznika. W czasie działania 
Strefy 2 musi być uwzględniony czas usunięcia zwarcia na linii sąsiedniej oraz powinien być 
uwzględniony margines bezpieczeństwa. Typowo minimalny czas dla Strefy 2 to 200ms.  
Czas opóźnienia Strefy 3 (tZ3) jest ustawiany wg tych samych warunków, co czas Strefy 2, 
tyle, że w tym przypadku uwzględniany jest czas usunięcia zwarcia przez Strefę 2. Typowo 
minimalny czas dla Strefy 3 to 400ms.  
 
Czas opóźnienia Strefy 4 (tZ4) wymaga skoordynowania z każdym zabezpieczeniem linii 
sąsiednich występujących „z tyłu” IED. 
 

UWAGA (1): MiCOMho pozwala na ustawienie oddzielnych czasów opóźnień dla zwarć 
międzyfazowych i doziemnych. Dla przykładu zwarcia doziemne mogą mieć dłuższe 
opóźnienie dobrane do czasów oddzielnych zabezpieczeń ziemnozwarciowych.  

UWAGA (2): Każda strefa (“#”), która może sięgać przez reaktancję transformatora i może 
mierzyć zwarcia na stronie wtórnej powinna mieć ustawione nieznaczne opóźnienie. 
Zapewnia to stabilność systemu przy udarach prądowych podczas załączania 
transformatora. Należy przyjąć generalną zasadę: jeśli zasięg strefy Z# >50 XT 
reaktancji to opóźnienie: tZ# ≥ 100ms. Alternatywnie można wykorzystać funkcję 
blokowania działania od 2 harmonicznej, które można ustawić w logice PSL 
zabezpieczenia. Nastawy dotyczące prądu udaru można znaleźć w kolumnie 
SUPERVISION menu przekaźnika. 
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Na rysunku 4 pokazano typowe zastosowanie zabezpieczenia.  
 

 
 

Rysunek 4: Podstawowe stopniowanie w zabezpieczeniu odległościowym 
 

3.1.15 Alarm i blokada od kołysań mocy 
 

Funkcja PSB (Power Swing Blockade) zaimplementowana w IED nie wymaga wprowadzania 
nastaw ze strony użytkownika przy kołysaniach szybszych niż 0,5 Hz. Zasada działania PSB 
opiera się na wewnętrznym algorytmie Delta, który automatycznie wykrywa kołysania mocy. 
Podczas kołysań mocy wolniejszych od 0,5 Hz ciągła zmiana ∆I prądu fazowego związana 
z techniką wykrywania warunków kołysania może spaść poniżej progu czułości równego 0,05 
In i układ może nie działać. Takie wolne kołysania mocy zwykle występują po nagłych 
zmianach obciążenia lub jednobiegunowym wyłączeniu w słabych systemach gdzie 
przesunięcie początkowego przenoszenia mocy nie jest duże. Wolne kołysania mocy, do 
1 Hz, mają charakter odzyskiwanych kołysań lecz impedancja może ulegać zmianie przez 
dłuższy czas wewnątrz charakterystyki odległościowej, dopóki drgania nie zostaną wytłumione 
przez układ zasilania. Tak więc, w celu zagwarantowania stabilność systemu podczas bardzo 
wolnych kołysań zaleca się uaktywnienie algorytmu Slow Swing dla uzupełnienia algorytmu 
automatycznego wykrywania kołysań.  
Do wykrywania wolnych kołysań wykorzystywane są dwie koncentryczne strefy odległościowe 
(Strefa 7 i 8).  
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Rysunek 5: Zasada wykrywania wolnych kołysań mocy.  
 
Strefa 7 i 8 powinny zostać skonfigurowane w następujący sposób: 
 

• Strefa wewnętrzna 7 powinna obejmować wszystkie strefy odległościowe, które mają 
być blokowane w warunkach kołysania mocy (należy uwzględniać tylko elementy 
międzyfazowe). Strefa 8 powinna być ustawiana na wartość mniejszą niż najmniejsze 
możliwe obciążenie impedancyjne. Margines bezpieczeństwa dla obu warunków 
powinien wynosić co najmniej 20 %, między R7 a R8 należy zapewnić margines 
równy co najmniej 10 %:  

R8 > 1,1*R7 
 

Zaleca się ustawienie R7’ i R8’ równe R7 i R8: 
 

R7’ = - R7; R8’ = -R8 
 

 
 

Rysunek 6: Nastawy dla wolnych kołysań mocy - warunek 1 
  



8 Przykłady zastosowań MiCOMho P443 
 
 

8-18 P443/PL 
 

 
• Strefa wewnętrzna 7 powinna zostać ustawiona na wartość większą od impedancji 

całkowitej ZT, zawierającej impedancję lokalnego źródła ZS, impedancję linii ZL 
i impedancję zdalnego źródła ZR. Należy uwzględniać jedynie impedancje zgodnej 
kolejności. Margines bezpieczeństwa dla tego warunku powinien wynosić co najmniej 
20 %. Zalecany margines między Z7 i Z8 wynosi 10 %:  
 

Z8 = 1,1 * Z7 
 

Zaleca się ustawienie Z7’ i Z8’ równego Z7 i Z8: 
 

Z7’ = -Z7; Z8’ = -Z8 
 

Kąt Alfa powinien być równy kątowi całkowitej impedancji ZT:  
α = (kąt) ZT 

 

 
 

Rysunek 7: Nastawy dla wolnych kołysań mocy - warunek 2.  
 

3. Nastawa PSB Timer (∆t na rysunku …) może zostać obliczona w następujący 
sposób:  

 
gdzie:  
Kąty θ1 i θ2 są określone na rysunku 8. 
 
fnom - częstotliwość znamionowa  
 
fPS - maksymalna częstotliwość kołysań mocy, która ma zostać uwzględniona. 
 
Ponieważ każde kołysanie mocy o częstotliwości większej od 0,5 Hz może zostać wykryte 
przy pomocy odpowiedniego algorytmu, funkcja wolnych wykrywania wolnych kołysań mocy 
uwzględnia jedynie częstotliwości mniejsze od 0,5 Hz. Zaleca się stosowanie fPS = 1 Hz, 
ponieważ zapewnia to odpowiedni margines bezpieczeństwa.  
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Rysunek 8: Nastawy dla wolnych kołysań mocy - warunek 3 
 
Użytkownik decyduje, które strefy mają być blokowane.  
 
Dostępne są dwie nastawy czasowe: 
 

• Czas zerowania PSB (PSB Reset Delay) stosowany do utrzymywania statusu PSB 
podczas niskiego stanu ΔI w ciągu cyklu kołysań (prąd osiąga maksimum 
i minimum). Typowo ustawiony jest parametr 0,2 s, który utrzymuje detekcję do 
momentu, gdy ΔI ma szansę znów się pojawić. 

• Czas opóźnienia odblokowania PSB (PSB Unblock Dly) użyty w celu zdefiniowania 
czasu trwania kołysań. Założeniem jest rozróżnienie kołysań stabilnych 
i niestabilnych. Jeśli po nastawionym czasie kołysania się nie ustabilizowały blokada 
konkretnej strefy może zostać dezaktywowana pozwalając na podział systemu. Jeśli 
nie jest wymagane odblokowanie w miejscu zainstalowania IED należy ustawić 
maksymalny czas równy 10 s. 
 

Funkcja PSB może zostać odstawiona w systemach gdzie kołysania mocy normalnie nie 
występują. 
 

3.1.16 Zabezpieczenie przed utratą synchronizmu 
 

MiCOMho P443 posiada zintegrowane zabezpieczenie od utraty synchronizmu, co pozwala 
na zrezygnowanie ze stosowania oddzielnych urządzeń pełniących tą funkcję. W odróżnieniu 
do detekcji kołysań mocy zabezpieczenie od utraty synchronizmu wymaga wprowadzenia 
parametrów i działa zupełnie niezależnie od funkcji detekcji kołysań mocy. 
Niniejszy rozdział zawiera dyskusję i przewodnik po nastawach zabezpieczenia od utraty 
synchronizmu. 
 
Zabezpieczenie od utraty synchronizmu MiCOMho P443 pracować jako oddzielne urządzenie, 
tak że zabezpieczenie odległościowe może w kolumnie Konfiguracja zostać całkowicie 
wyłączone. 
 

3.1.17 Krytyczny kąt stabilności 
 

Rozważmy krzywe kąta mocy na rysunku 9.  
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Rysunek 9: Przenoszenie mocy powiązane z różnicą kątową θ na 2 końcach 
 
Powyższy rysunek przedstawia krzywe kąta mocy bez zadziałania AR jako: 
 
Krzywa 1 - Działanie systemu przed zakłóceniem z liniami równoległymi gdzie przesyłana moc 

to Po.  

Krzywa 2 - Zmniejszenie mocy w przypadku zwarcia dwufazowego z ziemią.  

Krzywa 3 - Nowa krzywa mocy, kiedy nastąpiło wyłączenie linii równoległej (zwarcie 

wyłączone) 

Można zauważyć, że podczas zwarcia punkt pracy A przesunął się do punktu B związanego 
z mniejszym przesyłem mocy. Powstaje zatem nadwyżka mocy ΔP = AB w punkcie transmisji 
w stosunku do mocy w punkcie odbioru. Generator na końcu transmisyjnym zaczyna 
przyspieszać a generator na końcu odbiorczym zaczyna zwalniać w związku z tym rośnie 
wartość kąta θ i punkt pracy przesuwa się po krzywej 2 aż do momentu wyłączenia zwarcia, 
kiedy kąt fazowy wynosi θ1. Punkt pracy przesuwa się do punktu D na krzywej 3 która 
reprezentuje jedną pracującą linię. Nadal występuje nadwyżka mocy wysyłanej nad odbieraną, 
zatem generatory wciąż zmieniają swoje prędkości i punkt pracy przesuwa się po krzywej 3. 
W pewnym momencie, między E a G (punkt F) generatory pracują z tą samą prędkością, kąt 
fazowy przestaje narastać. Biorąc pod uwagę kryterium obszarów dzieje się to w momencie, 
kiedy obszar 1 równy jest obszarowi 2. W tym momencie koniec transmisyjny zaczyna 
zwalniać a koniec odbiorczy przyspieszać. Dlatego kąt fazowy zaczyna maleć i punkt pracy 
przesuwa się z powrotem po krzywej 3 do punktu E. W momencie, gdy punkt pracy 
przekroczy punkt E, znów następuje nadwyżka mocy nadawanej nad odbieraną i generatory 
zmieniają swoje prędkości. Punkt pracy oscyluje wokół punktu E, po krzywej 3, praktycznie 
jednak oscylacje są gaszone i punkt pracy utrzymuje się w punkcie E.  
Podsumowując: jeśli Obszar 1 < Obszaru 2 wtedy system pozostaje zsynchronizowany. 
Kołysania tego typu noszą nazwę „kołysań odzyskiwanych”. Z drugiej strony, jeśli system 
przekracza punkt G z dalszym narostem różnicy w mocy nadawanej i odbieranej to dochodzi 
do utraty synchronizmu i niestabilności systemu. Zdarza się to w przypadku, gdy początkowa 
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moc Po jest zbyt wysoko ustawiona na Rysunku 4, a co za tym idzie Obszar 1 jest większy niż 
Obszar 2. Kołysania tego typu nie są odzyskiwane i noszą nazwę (Out of Step) utraty 
synchronizmu. W takim przypadku jedynym rozwiązaniem jest podział systemu i ponowna 
jego synchronizacja.  
 
Na rysunku powyżej punkt G jest określony około 120°, jednak nie zawsze jest to prawdą. 
Jeśli np. moc transmitowana przed zakłóceniem (Po) była zbyt wysoka a czas usunięcia 
zwarcia zbyt długi to Obszar 1 będzie większy i wymagany w takim wypadku kąt θ do 
ustabilizowania systemu wyniesie 90 °. Z drugiej strony, jeśli moc transmitowana przed 
zakłóceniem była mała a czas usunięcia zwarcia bardzo krótki to Obszar 1 będzie też mały kąt 
θ będzie bliski 180 ° i system pozostanie stabilny. 
 
Aktualny kąt, przy którym dochodzi do utraty stabilności systemu jest wielkością 
charakterystyczną danego systemu, ale rekomendowaną nastawą przy wybranej opcji „OST” 
jest kąt 120 °. 
 

3.17.1 Zalecane opcje nastaw 
 

Przekaźnik zapewnia 4 różne opcje nastaw: 
 

1. Disabled (Odstawiona).  

2. Predictive OST.  

3. OST.  

4. Predictive OST lub OST.  

 
Opcję 1 - dla wszystkich linii z wyjątkiem linii, na których wymagane jest wyłączenie 
w przypadku nie wygasających kołysań mocy lub dla systemów, w których kołysania mocy nie 
są groźne – głównie silnie powiązane systemy wyłączające 3-fazowo. 
 
Opcja 2 (oraz 4) jest najlepszą opcją z punktu widzenia systemu, chociaż być może nie była 
ona powszechnie używana w przeszłości. Niektóre zakłady energetyczne preferują szybki 
podział sieci w celu zapewnienia minimalnego rozsynchronizowania systemów i uzyskania 
maksymalnych szans na szybki powrót dwóch części systemu do normalnej pracy. Należy 
jednak zwrócić szczególną uwagę czy pojawienie się na dwóch końcach linii napięć w 
przeciw-fazach nie spowoduje wyłączenia wyłącznika. Ponieważ większość wyłączników nie 
jest zaprojektowana do wyłączenia dwa razy większego napięcia niż napięcie znamionowe, 
może dojść do ich uszkodzenia i rozszerzenia się zwarcia na inne elementy stacji. Opcje 2 
(i 4) powinny być głównie ustawione do bardzo szybkiego wyłączenia wykrytych kołysań 
mocy. Jeśli połączymy to z czasem otwarcia wyłącznika wynoszącym około dwóch cykli to 
może dojść do pojawienia się napięć w przeciw-fazach w momencie otwierania się 
wyłącznika. Dlatego, jeśli została wybrana powyższa opcja to zjawiska te muszą być wzięte 
pod uwagę 
i wyłącznik musi zdążyć zadziałać zanim napięcia osiągną różnicę w kącie wynoszącą 180°. 
Podstawą są odpowiednie nastawy wynikające z doświadczenia i analiz zabezpieczanego 
systemu. 
 
Opcja 3 jest najczęściej używana. Jeśli zostanie wykryta utrata synchronizmu, rozkaz funkcji 
OST (Out of Step) podzieli system w zdefiniowanych punktach. Pewną niedogodnością 
rozkazu OST w porównaniu z Opcją 2 i 4 jest fakt dalszych kołysań mocy w podzielonych 
odcinkach, co utrudnia utrzymanie w nich stabilności, ale zaletą jest kontrolowanie czasu 
wyłączenia wyłącznika (kąt wyłączenia) oraz fakt, że decyzja podziału systemu będzie 
właściwa nawet w przypadku pojawienia się błędów w danych systemu oraz nastawach 
funkcji. Najlepszym zabezpieczeniem jest archiwizacja przez pomiar oraz potwierdzenie zmian 
polaryzacji części rezystancyjnej składowej zgodnej impedancji w strefie 5 (reset). 
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Nastawy Opcji 4 oferują 2 etapy detekcji i wyłączeń funkcji OST. Jeśli kołysania systemu są 
bardzo szybkie, to kombinacja nastaw Δ R i Delta t (zgodnie z dyskusją powyżej) muszą być 
ustawione w trybie „Predictive OST”. Jeśli kołysania są powolne to kryteria „Predictive OST” 
nie zostaną spełnione i funkcja OST zadziała wcześniej niż czas strefy Z5, dostarczając 
informacji o wykrytej zmianie w polaryzacji komponentu rezystancyjnego. Jest to zasadnicza 
różnica między wolniejszymi kołysaniami a kołysaniami odzyskiwanymi. 
 

3.1.17.2 Określenie zakresu nie reagowania na obciążenie 
 

Rozpatrzenie funkcji OST (utraty synchronizmu) w zależności od kąta θ między dwoma 
końcami. 
 

 
 

Rysunek 10: Ustalenie nastaw dla składowej zgodnej komponentu rezystancyjnego R5 
 
Najpierw, należy określić minimalny zakres wewnętrznej rezystancji R5 Zgodnie z rysunkiem 
nr 5 można zauważyć, że: 

 
 
Gdzie ZT jest całkowitą składową zgodną impedancji systemu równą ZS + ZL = ZS, gdzie ZS 
i ZR odpowiadają impedancji składowej zgodnej końca transmitującego i odbierającego oraz 
ZL jest składową zgodną impedancji linii. Kąt ‘θ’ jest kątem różnicy pomiędzy wewnętrznymi 
napięciami końców transmitujących i odbierających, poniżej którego nie jest możliwe 
ustabilizowanie systemu. 
 
Kolejnym krokiem jest ustabilizowanie maksymalnego (limit) zakresu rezystancji zewnętrznej 
R6. Należy zwrócić uwagę czy punkt A rysunku 11 nie pokrywa się z obszarem obciążenia dla 
najgorszego współczynnika obciążenia 0,85 oraz dla najniższej wartości kąta α dla ZT. 
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Rysunek 11: Określenie R6MAX 
 
β = 32 + 90 – α 

Z load min = OA 

R6MAX < Z load min x cos β 

Gdzie: 

• Z load min jest minimalnym promieniem impedancji obciążenia, powyżej którego 

zawarty jest wystarczający margines bezpieczeństwa. 

• - 32° jest kątem obciążenia odpowiadającym najgorszym warunkom obciążenia przy 

współczynniku mocy równym 0,85.  

• ‘α’ jest kątem nie reagowania na obciążenie dopasowanym do okręgu o promieniu ZT.  

Nastawa rezystancji ujemnej R5’ powinna odpowiadać rezystancji R5 dostosowując się do 
warunków „importowania obciążenia”. Startując od nastaw R5MIN i R6MAX aktualne nastawy 
zakresów R5 i R6 (wraz z R5’ i R6’) powinny być ustawione w odniesieniu do parametru ‘Delta 
t’ opisanego poniżej. 
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Uwaga: Zakres R6MAX musi być większy niż maksymalny zakres rezystancyjny każdej strefy 
odległościowej zapewniając poprawny start w ciągu 25ms oraz elementów czasowych 
„Delta t’. Minimalny zakres R5MIN powinien jednak zostać ustawiony poniżej 
maksymalnego zakresu zasięgu rezystancji stref odległościowych (wewnątrz 
charakterystyk odległościowych), jeśli wymagany jest szeroki zasięg rezystancji tak, 
aby funkcja Out of Step (utrata synchronizmu) nie nakładała ograniczeń na 
charakterystyki poligonalne. 

 
 
Nastawy reaktancji linii Z5 oraz Z6 będą zależeć od odległości wykrycia kołysań mocy od 
lokalizacji przekaźnika. Standardowo istnieje tylko jeden punkt, w którym należy podzielić 
systemy i punkt ten powinien zostać wyznaczony na podstawie wyliczeń systemowych. 
W związku z powyższym funkcja Out of Step powinna być uaktywniona w tym punkcie a 
wyłączana dla wszystkich innych. W celu wykrycia warunków startowych funkcji Out of Step, 
nastawy Z5’ – Z5 oraz Z6’ – Z6 powinny zostać ustawione tak, aby wygodnie objąć całkowitą 
impedancję systemu ZT zgodnie z rysunkiem nr 10. Typowe nastawy powinny być zgodne 
z poniższym wzorem:  
 
Z5 = Z5’ = 1/2 x 2 ZT = ZT 
 
Nastawa Z6 i Z6’ nie jest najważniejsza i może być ustawiona na Z6=Z6’ = 1,1 x Z5 
 

3.1.17.3 Określanie nastaw Delta t, R5 i R6 
 

Wyznaczenie wartości parametrów R5MIN i R6MAX ograniczone jest jedynie ich wartościami 
granicznymi, aktualne wartości R5 i R6 powinny być wyznaczone w relacji do elementów 
czasowych Delta t. 
 
Nastawy Predictive OST: 
Dla nastaw ‘Predictive OST’ najważniejsze jest: 
 

• Ustawić R6 (i R6’) równe R6MAX 

• Ustawić R5 jak najbliżej, jak to możliwe w praktyce, R6MAX . 

Celem przesunięcia nastaw R5 w prawo jest wykrycie szybkich kołysań najszybciej jak to 
możliwe, aby zapewnić wystarczający czas wyłącznikowi na otwarcie przed ustawieniem się 
wektorów napięć w przeciwnych kierunkach. Jedynym ograniczeniem może być limit 
minimalnego czasu opóźnienia Delta t wynoszący 30 ms oraz prędkość kołysań. Należy 
ustawić Delta t tak, aby został spełniony następujący warunek: 
 
Czas ‘Delta t’ nie upłynie zanim składowa zgodna impedancji przekroczy obszar R6 – 
R5. 
 
Wynika z tego konieczność posiadania informacji o dokładności zakresu zmian kołysań 
impedancji, kiedy przekracza ona obszar R6 –R5 wynikający z dokładnego przestudiowania 
systemu. 
Przypuszczenie, że zakres zmian składowej zgodnej podczas wchodzenia w obszar R6 – R5 
jest średnią zmian całego cyklu kołysań jest niewłaściwe i może doprowadzić do 
nieprawidłowego działania modułu ‘Predictive OST’. 

 

Uwaga: Podczas zwarcia, obszar R6 – R5 będzie przekraczany w czasie krótszym niż 25ms, 
dlatego nawet bardzo szybkie kołysania przy 7Hz nie zostaną pomylone ze zwarciami 
i moduł ‘Predictive OST’ nie zadziała. 
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Nastawy OST: 
 
W trybie ‘OST’ nie są wymagane precyzyjne parametry nie reagowania na obciążenie oraz 
‘Delta t’. Wynika to z faktu, że: 
 
W szerokim obszarze ΔR oraz przy najkrótszej nastawie Δt każde kołysania zostaną 
poprawnie wykryte. Jedynym warunkiem jest, aby impedancja zwarcia wkroczyła w obszar ΔR 
szybciej niż nastawa Δt.  
 
Dlatego dla trybu ‘OST’ można założyć nastawy dla kąta θ = 120° i ustawić:  
 

• R5 = R5’= R5MIN = ZT/3,46 

• R6 = R6’ = R6MAX 

• Delta t = 30ms 

Założeniem jest, że ‘Delta t’ zawsze upłynie, dlatego powyższe nastawy zabezpieczają 
wykrycie szerokiej gamy kołysań, począwszy od bardzo powolnych kołysań powodujących 
oscylację do 7Hz. Należy zauważyć, że każde zwarcie wkroczy w obszar R6 – R5 w czasie 
krótszym niż ustawiony czas ‘Delta t’ tj. 30ms. 
 
Nastawy Predictive OST lub OST: 
Jak w punkcie powyżej dla nastaw trybu ‘Predictive OST’.  
 

3.1.17.4 Nastawy Tost (Opóźnienie wyłączenia) 
 

Tost musi być ustawione na zero dla Opcji 2 i 4 . 
Dla Opcji 3, Tost powinien być również ustawiony na zero. Jedynie w przypadku, w którym 
użytkownik chce, aby wyłącznik działał przy kącie bliskim 360° (kiedy napięcia są w fazie) 
można użyć opóźnienia czasowego. 
 

3.1.17.5 Nastawa kąta ograniczenia obciążenia 
 
Ustawić kąt ‘α’ tak samo jak kąt całkowitej impedancji ZT. 
 

3.1.17.6 Praca funkcji od utraty synchronizmu w serii linii kompensowanych 
 
Maksymalny prąd fazowy podczas warunków utraty synchronizmu rzadko przekracza wartość 
2xIn RMS, który odpowiada minimalnej impedancji kołysań wkraczających w 1 Strefę. Odkąd 
w warystorach typu MOV (Metal-Oxide Varistors), poziom obejścia jest normalnie ustawiony 
między 2 – 3In, to nie zadziałają one podczas oscylacji mocy i dlatego przeważnie 
w aplikacjach nie wnoszą one niczego w pracę funkcji Out of Step. 
Rozważmy najgorszy scenariusz, kiedy kołysania mocy są wykryte podczas wyłączania 
zwarcia na linii równoległej. W takim przypadku zwiększy się w przybliżeniu dwukrotnie prąd 
obciążenia w rozważanej linii, będzie narastał i może przekroczyć próg wyzwalania warystora 
MOV. Odkąd obszar R6 – R5 jest zwykle ustawiony daleko od Strefy 1, to 
prawdopodobieństwo, że trajektoria składowej zgodnej impedancji może wchodzić i wychodzić 
z obszaru ΔR z powodu zadziałania MOV jest niewielkie. Jeśli MOV zadziała w obszarze ΔR 
(wg rysunku 12), zainicjowane opóźnienie czasowe może zostać skasowane lub ponownie 
wystartowane lub impedancja może pozostać w obszarze ΔR przez nieznacznie dłuższy 
okres. Wynika to z faktu, że do pomiaru impedancji podczas działania MOV 
dochodzą wartości elementów rezystancyjnych i pojemnościowych zgodnie z rysunkiem 12. 
Powyższy efekt może mieć wpływ na pomiar ‘Delta t’ dla trybu ‘Predictive OST’. Jeśli została 
zachowana zasada ustawienia parametru R5MIN tak blisko jak to praktycznie możliwe do R6MAX 

to prawdopodobieństwo przekroczenia progów działania MOV przez prąd kołysań jest bardzo 
niewielkie. Jeśli ze studiów systemu wynika prawdopodobieństwo wystąpienia warunków do 
zadziałania MOV w obszarze ΔR zalecane jest wybranie trybu nastaw ‘Predictive OST and 
OST’ dla uwzględniania wszelkich przypadków. 



8 Przykłady zastosowań MiCOMho P443 
 
 

8-26 P443/PL 
 

 
 

Rysunek 12: Przykład zerowania opóźnienia czasowego podczas zadziałania MOV.  
 

Uwaga: Jeśli wybrany został tryb ‘OST’, uruchomiony zegar może zostać zatrzymany przy 
oscylacjach systemu, dlatego zadziałanie MOV nie będzie miało żadnego znaczenia 
dla funkcji Out of Step. 

 
 
 

3.2 Załączenie na zwarcie (SOTF) oraz wyłączenie przy cyklu SPZ (TOR) 
 

3.2.1 Tryb załączania na zwarcie 
 
Aby zapewnić szybkie wyizolowanie uszkodzonego obwodu (np. podczas załączenia na 
uziemioną 3-fazowo linię) zalecane jest, aby powyższa funkcja została aktywowana dla 
wyznaczonych stref przekaźnika i/lub detektorów poziomu Current No Volt (CNV), zależenie 
od praktyki stosowanej w danym zakładzie energetycznym. 
 

Opóźnienie SOTF Wybrany czas powinien być dłuższy od najwolniejszego opóźnienia 
czasu martwego SPZ, ale krótszy niż czas, w którym operator 
systemu może próbować załączyć obwód po jego wyłączeniu 
(wyłączeniu od zabezpieczeń). Zwykle zalecana jest nastawa 110s.  

 
Impuls SOTF Zwykle wynosi 500 ms. Czas ten jest wystarczający dla zbudowania 

całkowitego zapisu napięciowego zabezpieczenia odległościowego 
w pamięci. 

 
TOC Reset Delay Zalecana jest nastawa 500ms (wybrana jako przekroczenie długości 

16 okresów pamięci polaryzacji pozwalająca na użycie pełnego 
zakresu pamięci przed ponownym zadziałaniem zabezpieczenia).  
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3.2.2 Wyłączenie w trybie SPZ 
 
Aby zapewnić szybkie wyizolowanie uszkodzonego obwodu dla wszystkich typów zwarć 
podczas próby załączenia obwodu zalecana jest aktywacja powyższej funkcji (CNV) dla danej 
strefy zabezpieczenia. 
 

Opóźnienie TOC TOR jest aktywowane po upływie czasu TOC Delay. Nastawa nie 
może przekraczać minimalnego czasu martwego SPZ dla 
zapewnienia, że TOR zostanie aktywowane natychmiast po rozkazie 
SPZ.  

 
TOC Reset Delay Zalecana jest nastawa 500ms (jak dla SOTF).  

 
 
 

3.3 Funkcje kierunkowe - nastawa elementów DEF 
 
3.3.1 DEF według polaryzacji składowej zerowej 

 
W praktyce, typowa składowa zerowa napięcia zdrowego systemu wynosi maksymalnie 1% 
(np. 3% szczątkowe), oraz błąd przekładników VT może być równy 1% dla fazy. Typowa 
nastawa VNpol Set zawiera się między 1% do 4%Vn, w celu uniknięcia błędnych sygnałów. 
Pomiar składowej zerowej napięcia realizowany w kolumnie menu "Measurements 1” może 
służyć pomocą przy określaniu progu nastawy podczas etapu rozruchu, gdyż pokazany jest 
aktualny poziom tego napięcia. Funkcja Virtual Current Polarizing stworzy wartość VNpol, 
która jest zawsze duża, niezależnie czy VN aktualnie występuje.  
Dla DEF prąd składowej zerowej w warunkach zwarcia, leży wzdłuż kąta opóźniającego się za 
napięciem polaryzującym. Dlatego dla DEF wymagane są ujemne nastawy kąta 
charakterystycznego. Odbywa się to przez komórkę ‘DEF Char Angle' w odpowiednim menu 
zabezpieczenia ziemnozwarciowego. 
Dla polaryzującego napięcia składowej zerowej zaleca się stosowanie następujących nastaw 
kątowych:  
 

• Systemy rozdzielcze (uziemione) ⇒-45° 

• Systemy przesyłowe (uziemione) ⇒-60° 

 
Jeżeli dla Virtual I Pol nastawiono Disabled, zapobiega to sprawdzaniu zwartej fazy 
a w konsekwencji wyłączeniu zasilania tej fazy. Zabezpieczenie DEF jest więc polaryzowane 
tylko przez napięcie zerowe.  
 

3.3.2 DEF - Według polaryzacji składowej przeciwnej 
 

Dla polaryzacji składowej przeciwnej nastawa RCA musi bazować na kącie impedancji źródła 
przeciwnej kolejności przed zabezpieczeniem. Typowa nastawa to -60°.  
 

3.3.3. Ogólne wskazówki nastawiania zabezpieczenia DEF 
 
3.3.3.1 Próg DEF w przód 

 
Nastawa ta określa czułość prądową (czułość wyzwalania) zabezpieczenia DEF. Niniejsza 
nastawa powinna być ustawiona powyżej każdej niestabilności prądu doziemnego. Typowa 
nastawa zawiera się 10 do 20% In. 
 

3.3.3.2 Próg DEF w tył 
 
Nastawa ta określa czułość prądową (czułość wyzwalania) dla zwarcia „w tył”. Niniejsza 
nastawa powinna być ustawiona poniżej progu „w przód”, w celu zapewnienia prawidłowego 
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działania blokowania i zapewnienia stabilności prądu odwrotnej kolejności w zastosowaniach 
z linią równoległą. Zalecana nastawa to 2/3 nastawy DEF „w przód”.  

3.3.4 Zasada działania i konfiguracja funkcji Delta porównania kierunku 
 
Dla wyznaczania kierunku metodą Delta, parametry RCA muszą bazować na średniej wartości 
kąta zwarcia impedancji źródła + impedancja linii zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz linii. 
Typowo nastawa kąta “Delta Char Angle” jest ustawiona na wartość 60°, ponieważ precyzja 
tych nastaw jest rzeczą drugorzędną. Podczas zwarcia wartość prądu delta nigdy nie będzie 
bliska granicy charakterystyki, w związku z powyższym przybliżone nastawy są wystarczające.  
 

3.3.5 Porównanie kierunku metodą Delta - wybór progów wyzwalania ΔI i ΔV 
 
W celu zapewnienia najlepszego działania, sugerowane jest, aby próg wyzwalania prądu 
Delta i Fwd był ustawiony między 10 do 20% In. Zapewnia to detekcję wszystkich typów 
zwarć, zapewniając również generację wystarczającej wartości Delta podczas zwarć 
doziemnych na dalekich końcach zabezpieczanej linii. 
Wybór poprawnych nastaw Delta V Forward jest osiągany przy zastosowaniu się do 
następującej tabeli 1 (SIR = współczynnik impedancji źródła do linii): 
 

 
 

Tabela 1: Nastawy Delta V Forward 
 
Dla wykrywania zwarć ‘do tyłu’ muszą być zachowane bardziej czułe nastawy, jako że są one 
używane do wywołania blokad i działania elementów zabezpieczeniowych ‘do tyłu’. 
Sugerowane jest, aby wszystkie elementy wykrywające zakłócenie ‘z tyłu’ były ustawione na 
66 do 80% nastawy dla detektorów patrzących w przód, typowo: 
 

Delta V Rev = Delta V Fwd x 0,66 

Delta I Rev = Delta I Fwd x 0,66 

Filozofia takich nastaw wynika z doświadczeń działających przekaźników ALSTOM LFDC. 
 

Uwaga: Delta z natury jest obecna tylko dla 2 cykli przebiegu zwarcia. Jeśli jakikolwiek element 
odległościowy jest aktywny, automatycznie uaktywni to zależność od funkcji wyznaczania 
kierunku delta, aż do momentu usunięcia zwarcia z systemu. Dlatego jako minimum muszą 
zostać uaktywnione jakieś strefy odległościowe jako wykrywające zwarcie w kolumnie 
DISTANCE SETUP. Nie ma tu znaczenia opóźnienie czasowe poszczególnych stref – może 
to być typowy czas strefy lub ustawienie „Wyłączone” 
w kolumnie SCHEME LOGIC, jeśli nie jest wymagany sygnał wyłączający. Jako minimum 
musi być ustawiona strefa 3 z kierunkiem do tyłu pozwalającym na współpracę z elementem 
Delta Rev, i kierunkiem do przodu zależnym od Delta Fwd. 

 
Zasięgi tej strefy powinny być następujące: 

 
Strefa 3 Forward (przód) Ustawić na zakres standardowy dla Strefy 2 (120 - 150% 

zabezpieczanej linii). 
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Strefa 3 Reverse (tył) Ustawić na zakres standardowy jak dla Strefy 4, lub dodać 

zasięg Strefy 4 jeśli nie jest zalecany daleki zasięg do tyłu dla 
Strefy 3. 

 
Generalnie, w takich aplikacjach zalecana jest charakterystyka Mho (kołowa), charakterystyka 
poligonalna jest również akceptowalna. Ponieważ charakterystyka kołowa może posiadać 
duże promienie, konieczna jest aktywacja funkcji nie reagowania na obciążenie.  

 
 
 

3.4 Kanał telezabezpieczenia 
 
Przekaźnik MiCOMho zapewnia dwa zestawy funkcji telezabezpieczenia, które mogą 
pracować równolegle. 
 

Telezabezpieczenie 1 Może być inicjowane przez zabezpieczenie odległościowe i/lub 

DEF i/lub kierunkowość typu Delta.  

Telezabezpieczenie 2 Może być inicjowane przez zabezpieczenie odległościowe i/lub 

DEF i/lub kierunkowość typu Delta 

Kiedy telezabezpieczenie używa tego samego kanału, zostanie wywołany ten sam typ 
działania zabezpieczenia, np. ‘Pozwolenie na wydłużenie wszystkich’, lub ‘Blokada 
wszystkich’. 
 

3.4.1 Schemat pozwolenia na skrócenie zasięgu strefy odległościowej – PUR 
 
Zasada działania jest podobna jak w przekaźnikach LFZP Optimho, SHNB Micromho, LFZR 
oraz innych przekaźnikach odległościowych serii MiCOM P44x (Uwaga 1

). (Uwaga 1: 
spełniających PUP Z2 tryb w P441/442/444). Pozwala ono na bezzwłoczne wyłączenie 
w strefie Z2 w momencie otrzymania potwierdzenia od zabezpieczenia zainstalowanego na 
odległym końcu linii. 
 

Wysłana logika:  Strefa 1 

Pozwolenie na wyłączenie: Strefa 2 plus Informacja na kanale transmisyjnym 

Nastawa czasu wyłączenia “Dist dly” powinna być ustawiona na 0 w celu szybkiego 
wyłączenia zwarcia.  
 

3.4.2 Schemat pozwolenia na wydłużenie zasięgu strefy odległościowej POR 
 
Zasada działania jest podobna jak w przekaźnikach LFZP Optimho, SHNB Micromho, LFZR 
oraz innych przekaźnikach odległościowych serii MiCOM P44x (spełniających ·POP Z2 tryb 
w P441/442/444 oraz POR2 w LFZP/LFZR). Należy zwrócić uwagę, że telezabezpieczenia 
typu POR używa również strefy wstecznej Z4 jako detektora zwarć do tyłu. Jest to używane 
w logice prądu wstecznego oraz w opcji funkcji echa słabego źródła.  
 

Uwaga: Schemat POR wykorzystuje również strefę 4 (do tyłu) jako wskaźnik zwarć do tyłu. 
Jest to wykorzystywane logice prądu odwróconego i w opcjonalnej własności słabego 
źródła z funkcją echa. 

 
Wysłana logika:  Strefa 2 

Pozwolenie na wyłączenie:  Strefa 2 plus Informacja na kanale transmisyjnym 

Nastawa czasu wyłączenia “Dist dly” powinna być ustawiona na 0 w celu szybkiego 
wyłączenia zwarcia.  
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3.4.3 Schemat pozwolenia na wydłużenie zasięgu wymuszenia wyzwalania 
 
Dla jakiegokolwiek rozkazu na końcu bliskim logika POR IED wysyła sygnał kanałem 
transmisyjnym do odległego końca (końców). Maksymalizuje to szansę na wydzielenie 
zwarcia na wszystkich końcach. Wysyłany sygnał może zostać skonfigurowany przy pomocy: 
Any Trip, AnyZ1/Aided Trip, none, zależnie od miejscowych praktyk. Jeżeli wykorzystywany 
jest więcej niż jeden kanał, sygnał jest wysyłany obydwoma kanałami (CH1, Ch2). Własność 
ta jest nazywana „Wymuszenie pozwolenia na wyzwalania” i zapewnia synchroniczne 
wyzwalanie na wszystkich końcach linii.  
 

3.4.4 Schemat pozwolenia na wydłużenie zasięgu strefy odległościowej przy słabym źródle 
 
Jeśli funkcja wykrywania słabego źródła jest aktywna zwykle jej nastawa wynosi 70% wartości 
znamionowego napięcia fazowego. Sygnał wyłączający tej funkcji jest opóźniony zgodnie 
z nastawą “WI Trip Delay”, i zwykle wynosi 60ms. 
 

3.4.5 Blokowanie funkcji odległościowej 
 
Aby zapewnić reakcję funkcji na sygnał blokujący należy wprowadzić niewielkie opóźnienie do 
sygnału wyłączającego w parametrze “Dist dly”, w następujący sposób:  

 
Zalecana nastawa Dly= max czas operacyjny kanału sygnalizacji + 1 długość jednego 

okresu częstotliwości. 
 

Wysłana logika:  Strefa 4 wsteczna 

Pozwolenie na wyłączenie:  Strefa 2, plus brak informacji na kanale, opóźnione o Tp. 

 

Uwaga: Przewidziano dwa warianty blokowania: Blocking1 i Blocking2. Oba warianty działają 
identycznie, z wyjątkiem zmiany w umiejscowieniu odwróconego zegara 
zabezpieczającego „do tyłu” w logice. Blocking2 może czasem pozwalać na szybsze 
odblokowanie, jeżeli zwarcie przekształca się z zewnętrznego w wewnętrzne, a więc na 
szybsze wyzwalanie. 

 
 
UWAGA:   
 

3.4.6 Zezwolenie od kontroli prądu wstecznego 
 
Zalecana nastawa: 
 
tREVERSAL GUARD = maksymalny czas sygnalizacji zerowania w łączu+ 35ms.  
 

3.4.7 Funkcja blokowania kontroli prądu wstecznego 
 
Zalecana nastawa: 
 

• Jeśli używana jest komunikacja typu Duplex: 

tREVERSAL GUARD = maksymalny czas przesyłu sygnalizacji przez łącze + 20ms. 

 

• Jeśli używana jest komunikacja typu Simplex: 

tREVERSAL GUARD = maksymalny czas przesyłu sygnalizacji przez łącze 

minimalny czas przesyłu zerowania przez łącze + 20ms. 
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3.4.8 Zezwolenie na wydłużenie zasięgu funkcji DEF 
 

Niniejsza funkcja POR jest podobna do używanych w innych przekaźnikach Alstom Grid. 
 

Wysłana logika:  IN> pobudzenie w przód 

Logika zezwalająca:  IN> przód plus otrzymana informacja na kanale 

 

UWAGA: Czas opóźnienia zezwolenia dla telezabezpieczenia powinien być ustawiony 
na 0. 

 
3.4.9 Blokowanie wyłączenia od funkcji DEF 
 

Niniejsza funkcja jest podobna do używanych w innych przekaźnikach Alstom Grid.  
 

Wysłana logika:  DEF W tył.  

Logika zezwalająca:  IN> w przód, plus brak sygnału na kanale, z małym 

opóźnieniem.  

 
Aby zapewnić reakcję funkcji na sygnał blokujący należy wprowadzić niewielkie opóźnienie do 
logiki sygnału wyłączającego. Zalecana nastawa opóźnienia wynosi: max czas przesłania 
informacji po kanale + 20ms.  
 

3.4.10 Zezwolenie na wydłużenie zasięgu od funkcji Delta POR 
 

Ten typ funkcji jest podobny do używanych w przekaźnikach LFDC. 
 
Wysłana logika:  Δ Fault Forward (przód).  

Logika zezwalająca:  Δ Fault Forward plus otrzymana informacja na kanale.  

Czas opóźnienia dla wyłączenia od Delta powinien być ustawiony na 0, w celu szybkiego 
wygenerowania sygnału wyłączania. 
 

3.4.11 Blokowanie wyłączenia od funkcji Delta. 
 

Ten typ funkcji jest podobny do używanych w przekaźnikach LFDC . 
Wysłana logika:  Δ Fault Reverse ( w tył) 

Logika zezwalająca:  Δ Fault Forward (przód), plus brak informacji na kanale, 

opóźniona przez Tp.  

Zalecana nastawa Dly = max czas przesłania informacji kanałem + 6ms. 

 
3.4.12 Opóźnienie funkcji prądu wstecznego w Delta 

 
Podobnie jak w funkcjach odległościowych, podczas wyłączania zwarcia w sąsiedniej linii 
równoległej powinien być wzięty pod uwagę prąd wsteczny. W celu wyeliminowania błędnych 
wyłączeń zdrowej linii musi być ustawione opóźnienie reakcji na prąd wsteczny.  
Zalecana nastawa dla obu typów funkcji POR i BLOCKING wynosi:  
 
tREVERSAL GUARD = Max czas zerowania przez łącze + 35ms.  
 
 
 

3.5 Przyspieszone wyłączenie od utraty obciążenia (LoL) 
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Dla obwodów z wyłączanym obciążeniem zabezpieczanej linii, należy ostrożnie ustawić 
właściwości funkcji utraty obciążenia tak, aby zapewnić mniejszą wartość prądu wykrytego 
braku obciążenia od progu wyzwalania I<. Aktywacja funkcji powoduje jej działanie we 
współpracy z głównym zabezpieczeniem odległościowym, dla którego jest wybrana. W takim 
przypadku prowadzi ona do bardzo szybkiego wyłączenia wykrytego zwarcia w odległej strefie 
gdzie wybrany jest podstawowy schemat działania lub wraz z sygnałem od 
telezabezpieczenia, zapewnia szybkie rezerwowe wyłączenie zwarć na końcu linii, jeśli kanał 
telezabezpieczenia zostanie uszkodzony. 
 
 
 

3.6 Fazowe zabezpieczenie nadprądowe 
 
Parametry opóźnionego zabezpieczenia nadprądowego powinny być skoordynowane z innymi 
zabezpieczeniami w otoczeniu przekaźnika. Przykłady nastaw zabezpieczenia nadprądowego 
można znaleźć w przewodniku ‘Protection and Automation Guide (NPAG) (Automatyka i 
zabezpieczenia systemu), obszernym przewodniku stworzonym w Alstom Grid.  
 

 

UWAGA: Norma IEEE C.37.112 dla charakterystyk IDMT wprowadza pewną 
dowolność dla producentów zabezpieczeń jak choćby nastawę 
dopasowania charakterystyki (TD). W przekaźnikach MiCOMho P443 
stosowana jest nastawa równa 1. Nastawa TD jest mnożnikiem 
charakterystyki zależnej, dla której osiąga się wymagany czas 
wyłączenia. Jest to ważne przy gradacji tej funkcji w odniesieniu do 
zabezpieczeń innych dostawców, którzy jako wartość średnią 
definiującą charakterystykę IDMT mogą mieć wartość TD=5 lub 
TD=7. Odpowiadające im nastawy w MiCOMho muszą być także 
podzielone przez 5 lub 7. 

 

 
 

3.6.1 Nastawa kąta charakterystyki nadprądowej - kierunkowej 
 
Dla elementu DOC IED stosuje kąt 90°. Kąty charakterystyczne przekaźnika są w takim 
wypadku ustawiane jako: 
 

• +30° pola zasilające, źródło składowej zerowej za IED.  
• +45° pole transformatora, źródło składowej zerowej przed IED.  

 
Chociaż możliwe jest dokładne dostosowanie nastawy RCA do kąta zwarcia, zaleca się 
przestrzeganie powyższych wartości nastaw ponieważ zapewniają one zadowalające rezultaty 
i stabilność szerokim zakresie warunków panujących w układzie.  
 
 
 

3.7 Zabezpieczenie przeciążeniowe cieplne 
 
Zabezpieczenie przeciążeniowe cieplne może być użyte dla uniknięcia pracy elementów 
systemu energetycznego w temperaturach przekraczających konstrukcyjnie określone 
wytrzymałości cieplne. Przedłużające się przeciążenie powoduje wzrost temperatury, 
co z kolei powoduje przedwczesne starzenie się izolacji lub w ekstremalnych przypadkach jej 
uszkodzenie. 
 

3.7.1 Charakterystyka z jedną stałą czasową 
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Nastawa prądu jest obliczana jako:  
 
Thermal Trip (wyłączenie termiczne) = Poziom prądu pełnego obciążenia /przekładnia (CT). 
 
Typowe wartości cieplne stałej czasowej są podane w tabeli poniżej. Nastawy czasu: ‘Time 
Constant 1’, są wyrażone w minutach. 
 

 
 

Tabela 2: Wartości pojedynczej stałej czasowej.  
 

3.7.2 Charakterystyka z podwójną stałą czasową 
 
Nastawa prądowa jest obliczana jako:  
 
Thermal Trip = Dopuszczalne ciągłe obciążenie transformatora / przekładnia prądowa.  
 
Typowe wartości stałych czasowych: 
 

 
 

Tabela 3: Wartości podwójnych stałych czasowych 
 
Alarm może się pojawić przy osiągnięciu stanu cieplnego odpowiedniego do nastawy 
procentowej progu wyłączania. Typowa nastawa może być ‘Thermal Alarm’ = 70% pojemności 
cieplnej. 
 

Uwaga: Wpowyższej tabeli zostały podane tylko typowe stałe czasowe. Po dokładniejsze dane 
należy zawsze zwrócić się do informacji producenta. 

 
 
 

3.8 Zabezpieczenia ziemnozwarciowe i czułe zabezpieczenie 
ziemnozwarciowe (SEF).  

 
 

UWAGA: Norma IEEE C.37.112 dla charakterystyk IDMT wprowadza pewną 
dowolność dla producentów zabezpieczeń jak choćby nastawę 
dopasowania charakterystyki (TD). W przekaźnikach MiCOMho P443 
stosowana jest nastawa równa 1. Nastawa TD jest mnożnikiem 
charakterystyki zależnej, dla której osiąga się wymagany czas 
wyłączenia. Jest to ważne przy gradacji tej funkcji w odniesieniu do 
zabezpieczeń innych dostawców, którzy jako wartość średnią 
definiującą charakterystykę IDMT mogą mieć wartość TD=5 lub 
TD=7. Odpowiadające im nastawy w MiCOMho muszą być także 
podzielone przez 5 lub 7. 
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3.8.1 Kierunkowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe 
 
3.8.1.1 Polaryzacja napięciem zerowym 

 
Możliwe jest, że małe poziomy napięcia zerowe będą występowały podczas normalnych 
warunków systemu, ze względu na niezrównoważenie systemu, niedokładność przekładników 
napięciowych, tolerancje zabezpieczenia, itp. Dlatego zabezpieczenie zawiera nastawialny 
przez użytkownika próg ‘IN>VNPol Set’, który musi być przekroczony, aby funkcja DEF 
działała. W praktyce typowe napięcie składowej zerowej zdrowego systemu wynosi nie więcej 
jak 1% (np. 3% residua), oraz typowy błąd przekładników prądowych wynosi od 1% do 4%. 
Pomiar składowej zerowej napięcia realizowany w kolumnie ‘Measurements1’ menu może 
służyć pomocą przy określaniu progu nastawy podczas etapu rozruchu, gdyż pokazany jest tu 
aktualny poziom tego napięcia. 
 

3.8.1.2 Ogólne wytyczne nastawiania dla kierunkowych zabezpieczeń ziemnozwarciowych 
 

Gdy ustawiany jest kąt charakterystyczny zabezpieczenia (RCA) dla kierunkowego elementu 
nadprądowego określany jest kąt dodatni. Dzieje się tak dlatego, że wektor napięcia 
polaryzującego opóźnia się względem znamionowego prądu fazowego o 90 °, tj. pozycja 
wektora prądu w warunkach zwarcia wyprzeda polaryzujący ją wektor napięcia i dlatego 
wymagany jest dodatni RCA. Dla DEF prąd zerowy w warunkach zwarcia, leży wzdłuż kąta 
opóźniającego się za napięciem polaryzującym. Dlatego dla DEF wymagane są ujemne 
nastawy RCA. Odbywa się to poprzez komórkę ‘I>Char Angle’ w odpowiednim menu 
zabezpieczenia ziemnozwarciowego. 
Dla polaryzującego napięcia składowej zerowej, zaleca się stosowanie następujących nastaw 
kątowych: 
 

• Systemy rozdzielcze (uziemione) -45° 

• Systemy przesyłowe (uziemione) -60° 

Dla polaryzującego napięcia składowej przeciwnej nastawy RCA muszą być oparte na kącie 
składowej przeciwnej impedancji źródła. 
 

3.8.2 Element czułego zabezpieczenia ziemnozwarciowego (SEF) 
 
Zwykle SEF jest zasilane z przekładnika prądowego CBCT zamontowanego w trzech fazach 
kabla zasilającego. Należy jednak zachować ostrożność przy lokalizacji przekładnika 
prądowego w odniesieniu do uziemienia powłoki kabla. Patrz rysunek 3.  
 



MiCOMho P443   8 Przykłady zastosowań 
 
 

P443/PL  8-35 
 

 
 

Rysunek 13: Lokalizacja przekładników prądowych 
 
Na rysunku pokazano, że jeżeli powłoka kabla jest zakończona przy uszczelnieniu i uziemiona 
bezpośrednio w tym punkcie, zwarcie między fazą a powłoką spowoduje powstanie prądu 
nierównowagi. Tak więc, przed doziemieniem należy przywrócić połączenie poprzez CBCT 
i uziemić po stronie zasilania. Zapewni to właściwe działanie IED przy powstaniu doziemienia. 
 

3.8.2 Zabezpieczenie ziemnozwarciowe różnicowe 
 
Zwarcia doziemne powstające w uzwojeniu transformatora lub na zaciskach mogą mieć 
ograniczoną amplitudę albo ze względu na impedancję ścieżki zwarcia lub procentową część 
uzwojenia biorącego udział w zwarciu. Zwykle stosuje się zabezpieczenie rezerwowe zasilane 
z pojedynczego przekładnika prądowego w uziemieniu transformatora - jest to zabezpieczenie 
zwłoczne dla zwarcia uzwojenia transformatora lub zacisku. W miarę wzrostu wielkości 
transformatora poleganie na zabezpieczeniu zwłocznym staje się coraz bardziej 
nieakceptowane ponieważ prowadzi to do zwiększenia uszkodzeń transformatora.  
Zwykle wymagane jest zapewnienie bezzwłocznego zabezpieczenia przed zwarciami 
fazowymi i doziemnymi. Stosując zabezpieczenie różnicowe dla transformatora można spełnić 
to wymaganie. Jednak doziemienie powstające w uzwojeniu NN, szczególnie o ograniczonej 
wartości, może nie zostać wykryte, ponieważ mierzony jest tylko prąd po stronie WN. Tak więc 
stosowane jest tylko zabezpieczenie bezzwłoczne ograniczone do działania tylko dla 
doziemień. Jest ono nazywane zabezpieczeniem ziemnozwarciowym różnicowym (REF).  
Przy stosowaniu zabezpieczenia różnicowego takiego jak REF muszą zostać użyte 
odpowiednie środki zapewniające stabilność zabezpieczenia przy zwarciu zewnętrznym 
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a więc zapewniające działanie IED tylko w przypadku zwarć w uzwojeniu transformatora lub 
na połączeniach.  
Zwykle stosowane są dwie metody: polaryzacja lub duża impedancja. Technika polaryzacji 
działa poprzez pomiar poziomu płynącego prądu i odpowiednią do tego zmianę czułości IED. 
Technika dużej impedancji zapewnia wystarczającą wielkość impedancji, tak że napięcie 
różnicowe, które może powstawać podczas zwarcia zewnętrznego jest mniejsze od napięcia 
potrzebnego do spowodowania przepływu prądu przez IED.  
Zabezpieczenie REF w IED może zostać skonfigurowane tak, że może współpracować 
z elementem dużej impedancji. Poniższe rozdziały opisują zastosowanie IED w elemencie 
o dużej impedancji.  
 

Uwaga: Element REF o dużej impedancji korzysta z tego samego przekładnika prądowego jak 
i zabezpieczenie SEF. Tak więc możliwy jest wybór tylko jednego z tych elementów. 

 
 

3.8.3.1 Wytyczne dla nastaw zabezpieczania przy zwarciach doziemnych o dużej impedancji 
(REF) 
 
Dla uaktywnienia tego zabezpieczenia należy wybrać w komórce opcji SEF/ REF „Hi Z REF”. 
Jedyną widoczną komórką jest IREF > Is, w której programuje się żądaną nastawę prądu 
różnicowego. Zwykle nastawienie ma dawać pierwotny prąd działania równy albo 30 % 
minimalnego poziomu zwarcia doziemnego przy punkcie neutralnym uziemionym przez 
rezystor lub między 10 a 60 % prądu znamionowego dla sieci z punktem neutralnym 
uziemionym bezpośrednio. 
 
Pierwotny prąd roboczy (Iop) zależy od przekładni prądowej transformatora, prądu roboczego 
IED (IREF > Is1), ilości równolegle połączonych z elementem IED przekładników prądowych 
(n) oraz prądu magnesującego każdego przekładnika prądowego (Ie) przy stabilnym napięciu 
(Vs). Związek ten może zostać wyrażony na trzy sposoby: 
 
Dla określenia maksymalnego prądu magnesującego transformatora dla uzyskania 
szczególnego prądu roboczego dla danego prądu roboczego IED:  

 
 
Dla określenia minimalnej nastawy prądu IED dla uzyskania szczególnego prądu roboczego 
pierwotnego przy danym prądzie magnesującym transformatora:  

 
 

3..8.3.2 Zastosowanie nieliniowych rezystorów METROSIL 
 
Rezystory te są używane do ograniczania napięcia szczytowego powstającego 
w przekładnikach prądowych przy zwarciu wewnętrznym do wartości poniżej poziomu izolacji 
przekładników prądowych, IED i przewodów łączących, które zwykle wytrzymują 3000 V 
(wartość szczytowa). 
 
Poniżej pokazano wzory, które powinny być stosowane przy określaniu przejściowego 
napięcia szczytowego, które może powstać przy zwarciu wewnętrznym. Napięcie szczytowe 
powstające przy zwarciu wewnętrznym będzie zależeć od prądu transformatora przy napięciu 
punktu kolanowego oraz przewidywanego napięcia generowanego w przypadku zwarcia 
wewnętrznego, jeżeli nie nastąpi nasycenie przekładnika prądowego.  
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Gdzie:  
 

Vp = napięcie szczytowe wytwarzane przez przekładnik prądowy (CT) 
w przypadku zwarcia wewnętrznego;  

Vk = Napięcie punktu kolanowego przekładnika prądowego;  
Vf = Maksymalne napięcie, które byłoby wytwarzane w przypadku nasycenia 

CT;  
I’f = Maksymalny prąd wtórny zwarcia;  
Rct = Rezystancja uzwojenia wtórnego CT;  
RL = Maksymalne obciążenie IED przekładnikiem prądowym.  
RST = Rezystor stabilizujący.  

 
Jeżeli obliczona ze wzoru wartość jest większa od 3000 Vmaks należy zastosować Metrosil. Są 
one połączone w obwodzie IED i bocznikują wtórne wyjście prądowe przekładnika prądowego, 
w celu zapobiegania powstawaniu bardzo dużych napięć wtórnych.  
Metrosil jest montowany zewnętrznie; ma kształt pierścienia. Ich charakterystyka robocza jest 
zgodna z wyrażeniem: 
 

V = CI0,25 

Gdzie: 
 

V = napięcie chwilowe przykładane do nieliniowego rezystora.  

C = stała nieliniowego rezystora.  

I = Wartość chwilowa prądu płynącego przez nieliniowy rezystor.  

Jeżeli na rezystor nieliniowy zostanie podane napięcie sinusoidalne, wartość skuteczna prądu 
będzie równa w przybliżeniu 0,52 x wartość maksymalna prądu. Ta wartość prądu może 
zostać obliczona w następujący sposób:  

  
Gdzie: 
Vs(ms) = wartość skuteczna napięcia sinusoidalnego podawanego na rezystor.  
Wynika to z faktu, że kształt prądu płynącego przez rezystor nie jest sinusoidalny lecz 
znacznie odkształcony.  
 
W celu zadowalającego zastosowania nieliniowego rezystora jego charakterystyka powinna 
być taka aby spełniać następujące wymagania:  
 

• Przy danej nastawie napięcia IED, prąd płynący przez rezystor nieliniowy powinien 
być możliwie mały, lecz nie większy od 30 mA (wartość skuteczna) dla 
przekładników prądowych 1 A i około 100 mA (wartość skuteczna) dla przekładników 
prądowych 5 A. 
 

• Przy maksymalnym prądzie wtórnym rezystor nieliniowy powinien ograniczać 
napięcie do wartości 1500 V (wartość skuteczna) lub 2120 V (wartość maksymalna) 
przez 0,25 s. Przy większych nastawach napięcia w IED nie zawsze jest możliwe 
ograniczenie napięcia zwarcia do 1500 V (wartość skuteczna), a więc muszą być 
tolerowane większe napięcia.  

 
W poniższych tabelach pokazano zwykle stosowane typy rezystorów nieliniowych Metrosil, 
zależnie od wartości prądu znamionowego IED, nastawy napięcia REF, itd.  
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Rezystory Metrosil dla IED z CT 1 A 
Rezystory Metrosil dla CT 1 A zostały zaprojektowane tak, aby spełniać następujące 
ograniczenia: 
 

• Przy nastawie napięcia w IED prąd rezystora powinien być mniejszy od 30 mA 
(wartość skuteczna). 
 

• Przy maksymalnym wtórnym prądzie zwarcia wewnętrznego rezystor powinien 
ograniczać napięcie do wartości 1500 V (wartość skuteczna), jeżeli to możliwe.  

 
Rezystory Metrosil zalecane do stosowania z przekładnikami prądowymi 1 A pokazano 
w poniższej tabeli:  

 
 
 

Tabela 4: Zalecane typy rezystorów Metrosil do stosowania z CT 1 A.  
 

Uwaga: Jednobiegunowe rezystory Metrosil są dostarczane bez wsporników, chyba że klient 
zamówił inne rozwiązanie. 

 
Rezystory Metrosil dla IED z CT 5 A 
Rezystory Metrosil dla CT 1 A zostały zaprojektowane tak, aby spełniać następujące 
ograniczenia:  
 

• Przy nastawie napięcia w IED prąd rezystora powinien być mniejszy od 100 mA 
(wartość skuteczna) (maksymalna wartość prądu przepływająca przez rezystor jest 
pokazana poniżej opisu typu.  

• Przy maksymalnym wtórnym prądzie zwarcia wewnętrznego rezystor powinien 
ograniczać napięcie do wartości 1500 V (wartość skuteczna) przez 0,25 sek. Przy 
wyższych nastawach IED nie jest możliwe ograniczenie napięcia do 1500 V (wartość 
skuteczna) , wobec tego muszą być tolerowane wyższe napięcia (oznaczane przez 
*, **, ***).  

Rezystory Metrosil zalecane do stosowania z przekładnikami prądowymi 5 A i przekaźnikami 
jednobiegunowymi pokazano w poniższej tabeli:  

 
 

Tabela 5: Zalecane typy rezystorów Metrosil do stosowania z CT 5 A.  
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W pewnych sytuacjach mogą zostać zaakceptowane zespoły pojedynczych tarcz, szczegóły 
można uzyskać w Alstom Grid.  
 

Uwaga: Rezystory Metrosil zalecane do stosowania z przekładnikami 5 A mogą również być 
stosowane z przekaźnikami trójbiegunowymi i składają się z trzech jednobiegunowych 
zespołów montowanych na tym samym wsporniku lecz są elektrycznie odizolowane. 
W celu ich zamówienia należy podać typ Metrosil trójbiegunowy oraz typ rezystora 
jednobiegunowego. Na zamówienie dostarczane są zespoły Metrosil dla wyższych 
nastaw napięciowych IED i prądów zwarcia. Prąd pierwotny zabezpieczenia dla 
danego prądu roboczego IED oraz dla pewnego poziomu prądu magnesowania: 

 

 
 
W celu uzyskania żądanego pierwotnego prądu roboczego przy danych przekładnikach 
prądowych należy wybrać nastawę prądu (IREF > Is) dla elementu o dużej impedancji, jak to 
podano szczegółowo w wyrażeniu (ii) powyżej. Należy obliczyć wartość rezystora 
stabilizującego (RST) w sposób podany poniżej, gdzie nastawa jest funkcją wymaganej 
nastawy napięcia stabilnego (Vs) i nastawy prądu IED (IREF > Is).  
 

 
 

UWAGA: W powyższym wzorze zakłada się pomijalne obciążenie IED.  
 
Dostarczane stabilizujące rezystory są regulowane w sposób ciągły do wartości maksymalnej 
deklarowanej rezystancji.  
 

3.9 Zabezpieczenie nadprądowe od składowej przeciwnej (NPS) 
 

Poniższy rozdział opisuje, w jaki sposób funkcja NPS może zostać użyta w połączeniu ze 
standardową funkcją nadprądową oraz funkcją ziemnozwarciową tak, aby sprostać mniej 
powszechnym wymaganiom aplikacji: 
 

• Funkcja zabezpieczenia składowej przeciwnej zapewnia bardziej czułe działanie 
w przypadku zwarć międzyfazowych, gdzie element fazowy mógłby nie zadziałać. 
 

• W niektórych aplikacjach, prąd ziemnozwarciowy może nie być wykryty przez 
funkcję ziemnozwarciową z powodu konfiguracji systemu. Dla przykładu: 
zabezpieczenie ziemnozwarciowe zastosowane po stronie trójkąta transformatora 
(Δ/y) nie jest w stanie zadziałać w przypadku zwarć po stronie gwiazdy. Tak więc 
prąd składowej przeciwnej będzie występował po obu stronach transformatora dla 
każdego rodzaju zwarcia. niezależnie od konfiguracji transformatora. Dlatego funkcja 
NPS może być zastosowana w celu zapewnienia opóźnionego zabezpieczenia 
rezerwowego dla każdego niewyłączonego zakłócenia asymetrycznego. 

 
• Może być wymagane zasygnalizowanie alarmem obecności składowej przeciwnej 

prądu w systemie. W takim przypadku użytkownik może sprawdzić przyczynę 
zakłócenia. 

 
3.9.1 Nastawa pobudzenia dla zabezpieczenia składowej przeciwnej prądu,'I2> current set' 

 
Nastawa pobudzenia musi zostać ustawiona powyżej normalnej składowej przeciwnej prądu 
podczas maksymalnego obciążenia systemu. Może to zostać ustawione w momencie 
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dokonywania rozruchu systemu, opierając się na aktualnych pomiarach tej wartości 
z przekaźnika i przyjąć nastawę o 20% wyższą. 
Jeśli funkcja zabezpieczenia składowej przeciwnej ma pracować przy specyficznych 
warunkach zakłócenia w systemie, należy ustawić ją wg indywidualnych analiz zwarć dla 
konkretnego odcinka systemu. Jednak w celu pewności działania, nastawa prądu pobudzenia 
powinna być ustawiona około 20% poniżej najmniejszej wyliczonej wartości składowej 
przeciwnej biorącej udział w oddalonym zwarciu systemu.  
 

3.9.2 Czas opóźnienia dla elementu nadprądowego NPS, ‘I2> time delay’ 
 
Podobnie jak w przypadku progu pobudzenia zabezpieczenia, prawidłowe nastawy opóźnienia 
są również istotne. Należy zauważyć, że niniejsza funkcja jest stosowana przeważnie jako 
zabezpieczenie rezerwowe lub generujące tylko alarm. Dlatego w praktyce jest powiązana 
z długim czasem opóźnienia. 
 
Należy się upewnić, że ustawione opóźnienie jest dłuższe niż czas pracy każdego innego 
urządzenia zabezpieczającego w systemie, które może zadziałać w przypadku niestabilności 
systemu.  
 

3.9.3 Kierunkowość funkcji zabezpieczenia nadprądowego składowej przeciwnej.  
Jeśli składowa przeciwna prądu może przepływać w każdą stronę od lokalizacji przekaźnika, 
jak w przypadku linii równoległych, to powinna być wybrana opcja sprawdzania kierunku. 
Kierunek jest wyznaczany przez porównanie kąta składowej przeciwnej napięcia do kąta 
składowej przeciwnej prądu i zależnie od konfiguracji zabezpieczenie może działać ‘do 
przodu’ lub ‘do tyłu’. W celu zapewnienia optymalnych warunków pracy przekaźnik umożliwia 
nastawienie charakterystyki kątowej (I2> Char Angle). Nastawy powinny być ustawione 
identycznie jak dla wartości kąta składowej przeciwnej prądu w odniesieniu do odwróconej 
składowej przeciwnej napięcia (-V2), w celu zapewnienia centralnego położenia na 
charakterystyce kierunkowej.  
Kąt, który pojawi się między V2 a I2 podczas warunków zakłóceniowych jest wprost zależny 
od składowej przeciwnej impedancji źródła systemu. Zalecane są typowe nastawy podane 
poniżej: 
 

• Systemy przesyłowe - nastawa RCA : -60° 

• Systemy rozdzielcze - nastawa RCA : -45° 

Kierunkowe zabezpieczenie składowej przeciwnej zadziała w przypadku przekroczenia 
minimalnego progu pobudzenia: "I2> V2pol Set". Powyższa nastawa musi być ustawiona 
powyżej wartości składowej przeciwnej napięcia podczas normalnej pracy systemu. Może to 
zostać ustawione w momencie dokonywania rozruchu systemu, opierając się na aktualnych 
pomiarach tej wartości z IED. 

 
 
 

3.10 Zabezpieczenie podnapięciowe 
 
W większości zastosowań nie jest wymagane zadziałanie zabezpieczenia podnapięciowego 
podczas warunków zwarcia z udziałem ziemi. Jeśli jest to właśnie taki przypadek 
zabezpieczenie należy uaktywnić w menu umożliwiając działanie na podstawie napięć 
międzyfazowych, ponieważ ich wartość jest mniej narażona na spadek niż napięcie fazowe 
podczas zwarć jednofazowych w ziemią. Tryb pomiaru (N - f lub f - f) oraz tryb działania 
(jedno- lub trójfazowy) są dla obu stopni nastawialne niezależnie.  
Nastawa pobudzenia zabezpieczenia podnapięciowego powinna być ustawiona poniżej 
chwilowych spadków napięć mogących wystąpić podczas normalnej pracy systemu. Jest to 
uzależnione od charakteru zabezpieczanego systemu, ale zwykle chwilowe obniżenia 
napięcia w zdrowym systemie nie przekraczają -10% napięcia znamionowego.  
Podobne uwarunkowania dotyczą nastawy opóźnienia czasowego dla tego zabezpieczenia, 
np. nastawa opóźnienia czasowego uzależniona jest od okresu czasu, jaki system może 
wytrzymać z obniżonym napięciem. 
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3.11 Zabezpieczenie nadnapięciowe 
 
Wprowadzenie dwóch stopni i ich charakterystyk działania pozwala zwiększyć możliwości 
zastosowań na nich opartych: 
 

• Użycie charakterystyki zależnej IDMT pozwala na opóźnienie działania w 
przypadkach nieznacznego wzrostu napięcia lub bardzo szybkiej reakcji w 
przypadku jego szybkiego wzrostu. Ponieważ nastawy czasowe dla dwóch stopni 
są niezależne, można ustawić drugi stopień niżej niż pierwszy, ale z dłuższym 
czasem w celu sygnalizacji alarmowej. 
 

• Alternatywnie, jeśli jest to preferowane, oba stopnie mogą mieć stałe nastawy 
czasu i być skonfigurowane w celu sygnalizacji alarmowej i wyłączenia. 

 
• Jeśli tylko jeden stopień jest wymagany lub, jeśli zabezpieczenie ma działać tylko 

na alarm to drugi stopień można odstawić w menu. 
 
Zabezpieczenie tego typu musi zostać skoordynowane z nastawami innych zabezpieczeń 
nadnapięciowych w systemie. Należy tu zastosować podobną filozofię stopniowania jak przy 
zabezpieczeniach nadprądowych. 

 
 
 

3.12 Kompensowane zabezpieczenie nadnapięciowe 
 
Tymczasowe przepięcia rzędu sekund (nawet minut), które mogą pochodzić z przełączania 
lub zdejmowania obciążenia mogą uszkadzać urządzenia. W szczególności ten rodzaj 
zabezpieczenia jest stosowany do zabezpieczania długich linii transmisyjnych przed efektem 
Ferrantiego, jeżeli linia jest zasilana z jednego końca. Poniższy rysunek pokazuje obliczone 
przepięcie Ferrantiego dla linii 345 kV i 765 kV dla różnych długości linii, w oparciu o wzór 
podany w rozdziale „Działanie”.  
 

 
 

Rysunek 14: Obliczony wzrost napięcia Ferrantiego dla linii 345 kV i 765 kV.  
 

Dwustopniowy element kompensacji nadnapięciowej może zostać zastosowany jako element 
alarmowy lub wyzwalający. Opóźnienia dla obu stopni powinny być dobierane tak, aby 
przekaźnik nie był pobudzany przy przejściowych przepięciach w systemie, z typową zwłoką 
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równą 1 - 2 s. W przykładzie powyżej dla linii 345 kV o długości 400 km próg alarmu (stopień 
1) może zostać ustawiony na 105 % a próg wyzwalania na 110 % (na przykład).  

 
 

 

3.13 Zabezpieczenie nadnapięciowe ziemnozwarciowe 
 
W zdrowym trzyfazowym systemie, suma trzech napięć wzglądem ziemi jest równa zero, 
ponieważ wektory tych napięć są przesunięte względem siebie o kąt 120 °. Jednak podczas 
zwarcia z udziałem ziemi pojawi się zachwianie równowagi napięć i powstała różnica będzie 
napięciem ziemnozwarciowym (zerowym). 
 

Uwaga: Sytuacja taka skutkuje wzrostem napięcia zerowego do ziemi zwanym zwykle 
przesunięciem napięcia zerowego (“neutral voltage displacement” - NVD). 

 
 
Rysunek 15 i 16 pokazują powstanie napięcia zerowego w przypadku zwarcia z udziałem 
ziemi w systemach uziemionych bezpośrednio i uziemionych przez impedancję. 
 

 
 

Rysunek 15: Napięcie zerowe w systemie z bezpośrednim uziemieniem 
 

Zgodnie z rysunkiem 15 napięcie zerowe, w systemie z punktem gwiazdowym bezpośrednio 
uziemionym, jest wprost zależne od stosunku impedancji źródła za IED do impedancji linii 
przed przekaźnikiem do miejsca zwarcia. Dla zwarć odległych stosunek Zs/Zl będzie mały, 
skutkując powstaniem małego napięcia zerowego. Dzięki temu, zależnie od nastaw 
przekaźnika, może on działać tylko dla wybranych odcinków systemu. Wartość napięcia 
zerowego podczas zwarć doziemnych będzie wyznaczona z opisanego wzoru ogólnego. 
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Rysunek 16: Napięcie zerowe w systemie z uziemieniem przez rezystancję 
 
Rysunek 16 pokazuje, że w systemie uziemionym przez rezystancję będzie zawsze 
generowane relatywnie duże napięcie zerowe, ponieważ składowa zerowa impedancji źródła 
zawiera w tym wypadku również impedancję uziemienia. Skutkuje to tym, że napięcie zerowe 
w systemie izolowanym będzie osiągało zawsze najwyższą możliwą wartość (3 x napięcie 
fazowe), jako że składowa zerowa źródła jest nieograniczona. 
Z powyższych opisów wynika, że detekcja warunków nadnapięciowych napięcia zerowego jest 
alternatywą przy wykrywaniu zwarć doziemnych, która nie wymaga pomiaru składowej 
zerowej prądu. Może być szczególnie korzystna w aplikacjach o trzech końcach, gdzie 
zasilanie realizowane jest od strony połączonej w trójkąt transformatora (gdzie nie można 
oprzeć się na pomiarach składowej zerowej prądu). 
 

Uwaga: Aktywacja tego zabezpieczenia spowoduje reakcję na warunki pobudzeniowe w każdej 
części systemu, dlatego ważna jest koordynacja nastaw z innymi zabezpieczeniami 
ziemnozwarciowymi. 

 
 

3.13,1 Wytyczne dotyczące nastaw 
 
Nastawy zabezpieczenia są uzależnione od amplitudy napięcia zerowego, które może 
wystąpić podczas zwarć doziemnych w systemie. Wartości są uzależnione od sposobu 
uziemienia systemu i mogą być obliczone za pomocą wzorów podanych na rysunkach 
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15 i 16. Należy się także upewnić, że nastawione nastawy są powyżej wartości napięcia 
zerowego występującego podczas normalnej pracy systemu. 
 

Uwaga: Pierwszy stopień NVD można skonfigurować z charakterystyką IDMT stopniując czas 
zadziałania funkcji od lokalizacji miejsca zakłócenia w systemie. 

 
 
 

3.14 Zabezpieczenie od uszkodzenia wyłącznika (CBF) 
 
3.14.1 Nastawy czasowe funkcji LRW 

 
Typowe nastawy czasowe: 
 

 
 

Tabela 6: Nastawy czasowe funkcji LRW 
 

UWAGA: Wszystkie sposoby zerowania zabezpieczenia CBF wymagają działania elementów 
podprądowych. Gdy jest używane zerowanie poprzez ‘element zerujący’ lub ‘wyłącznik 
otwarty’ to wciąż należy nastawić czas dla modułu podprądowego, gdyż wtedy jest to 
najgorszy wypadek. Przykłady powyższe zakładają otwarcie wyłącznika w ciągu 21/2 
okresu.  

 
UWAGA: Gdy są używane pomocnicze przekaźniki wyłączające należy dodać dodatkowe 10-15 ms 

dla uwzględnienia czasu ich działania. 

 
 
3.14.2 Nastawy podprądowe funkcji LRW 

 
Nastawy fazowego elementu podprądowego (I<) muszą być ustawione poniżej prądu 
obciążenia, dla zapewnienia, że działanie elementu I< wskazuje otwarcie wyłącznika. Typowa 
nastawa dla linii napowietrznej lub kablowej jest około 20% In, zredukowana do 10% lub 5% 
kiedy zasilanie ma wysoki współczynnik SIR.  
Element podprądowy SEF musi być ustawiony na wartość mniejszą niż odpowiednia nastawa 
wyzwalania, zwykle jest to;  
 
ISEF <  = (ISEF > Trip)/ 2 

 
 
 

3.15 Detekcja przerwanego przewodu 
 
Większość zwarć w systemie zachodzi pomiędzy jedną fazą i ziemią lub dwoma fazami 
i ziemią. Są one znane jako zwarcia bocznikujące a powstają z wyładowań iskrowych i innych 
przepięć, które inicjują przeskok iskry. Alternatywnie mogą one powstawać z innych przyczyn 
takich jak ptaki na liniach napowietrznych lub mechanicznych uszkodzeń kabli, itp. Takie 
zakłócenia prowadzą do zauważalnego wzrostu prądu i dlatego w większości zastosowań są 
łatwo wykrywalne. 
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Inny typ niesymetrycznych zakłóceń, który może wystąpić w systemie to zakłócenie wzdłużne 
lub otwarty obwód. Powstają one z przerwania linii, błędnego działania wyłącznika 
jednofazowego, lub przy działaniu bezpieczników. Zakłócenia wzdłużne nie powodują 
zwiększenia prądu fazowego w systemie i dlatego nie są łatwo wykrywane przez standardowe 
zabezpieczenia nadprądowe. Jednak wywołują one niesymetrię i produkują znaczący poziom 
składowej przeciwnej prądu, który może być wykrywany. 
 
Dla wykrycia powyższego warunku jest możliwe użycie zabezpieczenia nadprądowego dla 
składowej przeciwnej. Jednak dla słabo obciążonej linii, prąd składowej przeciwnej wynikający 
z zakłócenia wzdłużnego może być bardzo bliski lub nawet mniejszy niż występujący w stanie 
ustalonym przy pełnym obciążeniu a wynikającym z błędów przekładników prądowych, 
asymetrii obciążenia, itp. Element wykrywający składową przeciwną nie powinien, zatem 
działać dla niskich poziomów obciążenia. 

 
3.15.1 Wytyczne dotyczące nastaw 

 
W przypadku systemu z pojedynczym punktem uziemiającym, będzie płynął mały prąd 
składowej zerowej i relacja I2/I1 płynącego w chronionym obwodzie będzie zbliżała się do 
100%. Dla systemu wielokrotnie uziemionego (zakładając równe impedancje dla każdej 
składowej symetrycznej sieci) relacja I2/I1 będzie równa 50%. 
 
W praktyce, minimalną nastawę określa rzeczywista wartość składowej przeciwnej prądu 
obecnej w systemie. Można ją wyznaczyć na podstawie analizy systemu, lub poprzez użycie 
wartości pomiarowych dostarczanych przez zabezpieczenie podczas rozruchu 
zabezpieczenia. Przy użyciu drugiej metody ważne jest, aby pomiaru składowej przeciwnej 
dokonywać podczas znamionowego obciążenia systemu, w celu upewnienia się, że wszystkie 
fazowe obciążenia są brane pod uwagę w obliczeniach. 

 

Uwaga: Dla poprawnego działania IED wymagana jest minimalna wartość 8% składowej 
przeciwnej prądu. 

 
Od chwili wprowadzenia czułych nastaw należy oczekiwać, że element będzie działał dla 
każdych warunków asymetrii występujących w systemie (dla przykładu: podczas cyklu 1-faz 
SPZ). Dlatego niezbędne jest ustawienie długiego czasu opóźnienia dla zapewnienia 
koordynacji z innymi zabezpieczeniami. Opóźnienie równe 60 s należy traktować jako typowe. 
 
Podczas uruchomienia zarejestrowano następujące informacje: 
 

Ifull load  = 500A 

I2  = 50A 

 

dlatego wymagana relacja jest określona: 
 

I2/I1 = 50/500 = 0.1 
 
Dla uwzględnienia tolerancji i zmian obciążenia typową jest nastawa równa 20% obliczonej 
wartości, dlatego nastawiamy  
Dla obwodów podwójnych (linia równoległa), nastawa powinna wynosić 40% zapewniając 
działanie funkcji uszkodzonego przewodu tylko dla faktycznie uszkodzonej linii. Nastawa 0.4 
zapewnia brak pobudzenia funkcji dla równoległego zdrowego obwodu. 
‘I2/I1 Time Delay’ ustawiamy na wartość = 60s dla zezwolenia na usunięcie zakłócenia przez 
zabezpieczenia działające ze zwłoką czasową. 
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3.16 Komunikacja między przekaźnikami 
 
3.16.1 Szybkość przesyłu danych 

 
Szybkość przesyłu danych dla sygnalizacji między dwoma lub trzema końcami może zostać 
ustawiona na 64 kbit/s lub 56 kbit/s.  
Jeżeli istnieje bezpośrednie połączenie między końcami, należy wybrać 64 kbit/s, ponieważ 
daje to nieco krótszy czas wyzwalania.  
Jeżeli między końcami istnieje sieć multipleksowa, to będzie okna określać szybkość 
transmisji danych wykorzystywaną przez system MiCOMho P443. Zostanie zapewniony 
elektryczny interfejs do G-703, V.35 lub X.21) albo z kanałem 64 kbit/s, albo 56 kbit/s 
a MiCOMho P443 na obu końcach musi zostać ustawiony na taką szybkość.  
Ogólnie północno amerykańskie sieci multipleksowe wykorzystują kanały 56 kbit/s 
(i wielokrotności) podczas gdy w pozostałych częściach świata są oparte na kanałach 64 
kbit/s.  
Nastawa ta nie ma zastosowania przy wyborze IEEE C37.94.  

 
 
 

3.17 Wewnętrzne wyzwalanie zdalne 
 
MiCOMho P443 wspiera wyzwalanie w formie InterMiCOM. InterMiCOM może wykorzystywać 
połączenie EIA(RS)232 (MODEM InterMiCOM) lub komunikację światłowodową (światłowód 
InterMiCOM lub InterMiCOM64). EIA(RS)232 (MODEM InterMiCOM) zapewnia pojedynczy, 
całkowicie dupleksowy kanał komunikacji przydatny do łączenia dwóch urządzeń InterMiCOM 
P443. Światłowód InterMiCOM (InterMiCOM64) może zapewnić dwa całkowicie dupleksowe 
kanały komunikacji. Może on być również stosowany do połączenia dwóch InterMiCOM P443 
przez pojedynczy kanał lub przy stosowaniu dualnej komunikacji zapewniać nadmiarowość. 
Alternatywnie InterMiCOM64 może zostać wykorzystane do połączenia trzech urządzeń 
InterMiCOM P443 w układzie trójkątnym, do zabezpieczania linii z odgałęzieniami. MODEM 
InterMiCOM i InterMiCOM64 są całkowicie niezależne. Mają oddzielne nastawy i są opisywane 
oddzielnymi sygnałami DDB.  
Zasadniczo, z punktu widzenia zastosowania, preferowane będzie użycie InterMiCOM64. 
ponieważ jest szybszy i ze względu na stosowanie światłowodów posiada dużą odporność na 
zakłócenia elektromagnetyczne. Jeżeli nie można zapewnić stosowania szybkiego 
InterMiCOM64, EIA(RS)232 stanowi efektywną kosztowo alternatywę.  
Ze względu na różnice między wdrożeniem EIA(RS)232 InterMiCOM i InterMiCOM64, nastawy 
związane ich wdrażaniem są różne. Zastawy te zawierają zapobieganie niepożądanym 
krosowaniom lub pętlom zwrotnym w kanałach komunikacji (ustalanie adresów), nastawy 
związane z dostosowaniem różnych wymagań kanałów (szybkość transmisji, źródło czasu,. 
wybór kanału) jak również różnym nastawom stosowanym do monitorowania jakości oraz 
działania w przypadku awarii kanału.  
Odbierane przez InterMiCOM sygnały są ciągle monitorowane pod względem jakości i 
dostępności. Jeżeli jakość lub dostępność spadną poniżej nastawionych poziomów, 
wywoływany jest alarm. 
 

Uwaga: Alarm wskazujący na brak sygnału dotyczy tylko sygnałów przychodzących. Odległy IED 
monitoruje pod względem jakości transmisji inny kierunek łącza komunikacyjnego. Jeżeli 
wymagane jest wskazywanie jakości sygnału transmitowanego z lokalnego IED w 
odległym IED, można zastosować jeden z kanałów rozkazów InterMiCOM. 
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3.17.1 EIA(RS)232 InterMiCOM (Modem InterMiCOM) 
 
Nastawy wymagane do implementacji MODEM InterMiCOM znajdują się w dwóch kolumnach 
menu IED. Pierwsza kolumna - INTERMICOM COMMS zawiera wszystkie informacje 
potrzebne do skonfigurowania kanału komunikacji oraz statystykę kanału i jego diagnostykę. 
Druga kolumna - INTERMICOM CONF wybiera format każdego sygnału oraz tryb pracy 
awaryjnej. 
 
Nastawy wymagane dla sygnalizacji InterMiCOM są w dużym stopniu zależne od połączenia - 
pośredniego lub bezpośredniego między końcami układu. 
 
Połączenie bezpośrednie to połączenia metaliczne lub dedykowane łącza światłowodowe 
(należy zastosować odpowiednie konwertery EIA 232), tak że mogą być nastawiane na 
największą prędkość sygnalizacji równą 19200 b/s. Ze względu na dużą szybkość różnica w 
prędkości operacyjnej między sygnałami bezpośrednimi, zezwalającymi i blokującymi jest tak 
mała, że można wybrać najbardziej bezpieczną sygnalizację (wyzwalanie bezpośrednie), bez 
znaczącej utraty prędkości. Z kolei, ponieważ wyzwalanie bezpośrednie wymaga pełnego 
sprawdzania struktury komunikatu i sprawdzania CRC, bezpieczniejsze jest nastawić IM# 
Fallback Mode lub Default z minimalnym zamierzonym opóźnieniem, przez nastawienie IM# 
Frame Sync Tim na 10 ms. Innymi słowy, jeżeli dwa kolejne komunikaty mają niewłaściwą 
strukturę, IED natychmiast przywraca wartość domyślną, dopóki nie zostanie otrzymany nowy, 
ważny komunikat. 
 
Dla połączeń pośrednich nastawy stają się bardziej zależne od zastosowania i środków 
komunikacji. Podobnie jak dla połączeń bezpośrednich, rozważane są tylko największe 
szybkości transmisji, lecz zwiększają one zwykle koszty koniecznych modemów/ 
multiplekserów. Ponadto urządzenia pracujące przy tak dużych prędkościach mogą być 
blokowane przez zbyt dużą ilość danych przy zakłóceniach oraz w przypadku przerwy 
w komunikacji i mogą wymagać dłuższych okresów ponownej synchronizacji. Przy 
zmniejszaniu prędkości transmisji komunikacja będzie stawać się bardziej odporna na przerwy 
lecz czasy przekazywania całego sygnału będą się zwiększać.  
Ponieważ jest prawdopodobne, że zostanie wybrana mniejsza prędkość transmisji, znaczenia 
będzie nabierać wybór trybu sygnalizacji. Po wybraniu jednak takiego trybu, konieczne będzie 
rozważenie co się będzie działo podczas okresów zakłóceń, kiedy to zostanie utracona 
zarówno struktura jak i zawartość komunikatu. Jeżeli zostanie wybrany Blocking Mode tylko 
mała część całego komunikatu będzie wykorzystywana do dostarczenia sygnał u, co oznacza 
że nawet w środowisku z dużymi zakłóceniami istnieje duże prawdopodobieństwo otrzymania 
ważnego komunikatu. W takim przypadku zaleca się nastawienie parametru IM# Fallback 
Mode na Default z odpowiednio długim IM# Frame Sync Tim. Zastosowanie będzie mieć 
typowa wartość Default to 1 (blokowanie odebranej wartości zastępczej), jako bezpieczna dla 
układów blokowania. 
 
Jeżeli zostanie wybrany tryb Direct Intertrip cała struktura komunikatu musi być ważna 
i sprawdzona, co oznacza że w środowisku z bardzo dużymi zakłóceniami szanse odebrania 
ważnego komunikatu są bardzo małe. W takim przypadku zaleca się nastawianie IM# 
Fallback Mode na Default z Minimalną wartością IM# Frame Sync Tim a jeżeli odebrany 
zostanie nieważny komunikat, InterMiCOM wykorzysta wartość domyślną. Typowy wybór 
wartości domyślnej to 0 (NIE odebrano wartości zastępczej), jako bezpiecznej dla układów 
blokowania. 
 
Jeżeli wybrano tryb Permissive, szansa odbioru ważnego komunikatu jest pośrednia między 
dwoma poprzednimi, W takim przypadku jest możliwe, że IM# Fallback Mode jest nastawiony 
na Latched. W tabeli 7 pokazano zalecane nastawy IM# Frame Sync Tim dla różnych trybów 
i prędkości transmisji.  

 



8 Przykłady zastosowań MiCOMho P443 
 
 

8-48 P443/PL 
 

 
 

Tabela 7: Zalecane nastawy IM# Frame Sync Tim 
 

Uwaga: Dla trybu Permissive nie są zalecane żadne nastawy ponieważ przewiduje się, że 
zostanie wybrana wartość Latched. Jeżeli jednak zostanie wybrany Default Mode, 
nastawa IM# Frame Sync Tim powinna być większa niż minimalna pokazana powyżej. 
Jeżeli IM# Frame Sync Tim nastawiono na mniejszą wartość niż minimalna, istnieje 
niebezpieczeństwo, że IED będzie uznawać poprawne zmiany w komunikacie za 
niewłaściwe. 

 
 

Dla alarmu komunikacji zaleca się nastawę równą 25 %.  
 

3.17.2 InterMiCOM64 
 
Rozkaz typu IMx 
Z powodu szybkiej transmisji danych nie ma dużej różnicy w rzeczywistych osiągach między 
trzema ogólnymi trybami tele- zabezpieczenia (Bezpośrednie wyzwalanie, zezwolenie, 
blokowanie), tak że tylko dwa ostatnie są implementowane w InterMiCOM64. Bezpośrednie 
wyzwalanie jest dostępne jako drugi tryb razem z zezwoleniem/ blokowaniem. Dla 
zwiększenia bezpieczeństwa wyzwalania zdalnego rozkazy InterMiCOM64 są wydawane tylko 
wówczas, gdy odebrane zostaną dwa kolejne ważne rozkazy. Zalecana nastawa jest 
następująca:  
 

• Dla „Blocking” nastawa „Permissive’  

• Dla „Permissive” nastawa „Permissive” 

• Dla Transfer (Inter (tripping) nastawa “Direct’  

 
Pliki z nastawami zapewniają niezależne nastawianie dla każdych pierwszych 8 rozkazów. Ze 
względu na dużą prędkość transmisji istnieje minimalna różnica między dwoma opcjami. Obie 
dają typowy czas działania, jak to pokazano w tabeli poniżej. Czas działania jest wyzwalaniem 
dla PSL przy wysyłaniu zmiany stanu IED do PSL.  
 

 
 

Tabela 8: Typowe czasy działania w ms.  
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Przy implementowaniu InterMiCOM64 do kanałów Tele-zabezpieczenia 1 i 2 zaleca się założyć 
najgorszy przypadek zwłoki równej 15 ms (opóźnienie pobudzenia i resetowania) dla celów 
obliczenia blokowania i odwróconego zabezpieczenia. Opóźnienie multipleksera powinno 
zostać dodane, przy uwzględnieniu dłuższej ścieżki do czego mogłoby dojść w przypadku 
samo naprawy w sieci telekomunikacyjnej SONET/ SDH.  
Przy wykorzystywaniu InterMiCOM64 jako samotnego urządzenia w zastosowaniach 
z 3 terminalami, gdzie możliwe jest przejście do topologii „łańcuchowej” w przypadku awarii 
jednej z gałęzi komunikacji w trójkącie, należy spodziewać się dłuższych czasów. W trybie 
pracy awaryjnej retransmisja komunikatów zachodzi w ten sposób, że długość ścieżki jest 
podwajana. Całkowite czasy rozkazów mogą być podwajane.  
 
Tryb awaryjny IMx 
 
Jeżeli zostanie wybrana nastawa „Default” zaleca się stosowanie następujących nastaw „IMx 
Default Value”: Dla układów zdalnego wyzwalania 0, dla Blokowania 1. W zastosowaniach 
„Permissive” użytkownik może woleć zablokować na pewien czas ostatni odebrany stan 
„zdrowy”.  
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4 PRAKTYCZNE PRZYKŁADY I INNE WSKAZÓWKI 
 

 
 
 

4.1 Przykład nastaw dla funkcji odległościowej 
 
4.1.1 Cel 

 
Zabezpieczenie podwójnej linii o długości 100 km pomiędzy stacją: Green Valley a Blue River 
za pomocą zabezpieczenia odległościowego typu MiCOMho P443 w trybie POR (Permissive 
Overreach) ulokowanym w stacji: Green Valley, zgodnie z rysunkiem nr 17. Zastosowano 
charakterystykę kołową (Mho). 
 

 
 

Rysunek 17: Widok systemu dla praktycznego przykładu 
 

4.1.2 Dane systemu 
 
Długość linii: 100km 

Impedancje linii:  Z1  = 0.089 + j0.476 = 0.484 79.4° Ω/km 

 Z0  = 0.426 + j1.576 = 1.632 74.8° Ω/km 

 Z0/Z1  = 3.372 -4.6° 

Przekładnia CT:  1 200/5 

Przekładnia VT:  230 000/115 

 
4.1.3 Nastawy IED 
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Założono, że nie jest użyte rozszerzenie Strefy 1, dlatego oparto się tylko na trzech Strefach 
„w przód” zabezpieczenia. Nastawy mogą być wprowadzane do zabezpieczenia jako wielkości 
pierwotne lub wtórne, impedancje mogą być również wyrażone jako wielkości biegunowe 
(parametry nastawialne poprzez menu). Dla potrzeb bieżącego przykładu będą używane 
wielkości wtórne. 
 

4.1.4 Impedancja linii 
 
Stosunek impedancji wtórnej do pierwotnej:  

 
 
Impedancja linii po stronie wtórnej: = CT/VT x impedancja linii str. pierwotnej 

Impedancja linii:  = 100 x 0.484 79.4° (pierwotna) x 0.124 

 = 5.81 79.4° Ω wtórna 

Wybrany kąt linii:  = 80° dla uproszczenia 

Dlatego nastawiona impedancja linii i kąt linii: = 5.81 80° Ω wtórna 

 
4.1.5 Współczynnik kompensacji ziemnozwarciowej 

 
Jeśli jest to wymagane, współczynnik kompensacji dla zwarć doziemnych może być ustawiony 
niezależnie dla każdej strefy. Jest to korzystne w przypadku, gdy charakterystyka 
impedancyjna jest zmienna dla poszczególnych części systemu lub, gdy mamy do czynienia 
z obwodami hybrydowymi. W naszym przykładzie charakterystyka impedancyjna jest 
niezmienna, dlatego może być użyty wspólny współczynnik KNZ dla każdej Strefy. Jest to 
ustawione w “kZN Res. Comp”, oraz kąt w “kZN Angle”: 
 
kZN Res. Comp  kZN = (Z0 - Z1)/3Z1 np. jako stosunek 

kZN Angle  kZN  =  (Z0 - Z1)/3Z1 nastawa w stopniach 

 ZL0 - ZL1 = (0.426 + j1.576) - (0.089 + j0.476) 

 = 0.337 + j1.1 

 = 1.15 72.9° 

 
Dlatego ustawiamy: 

kZN Res. Comp = 0.7 

kZN Angle  =  - 6.5° 

 
4.1.6 Nastawy zasięgu Strefy 1 dla zwarć fazowych doziemnych 

 
Wymaga się, aby zasięg strefy 1 wynosił 80% impedancji linii pomiędzy stacjami Green Valley 
i Blue River.  
Zalecane jest wybranie trybu nastaw „PROSTY” (SIMPLE) w menu przekaźnika. 
 

• Ustawić Zone 1 Ph oraz Zone 1 Gnd Reach = 80% 
 

Przekaźnik sam wyznaczy zasięgi rezystancyjne stref na podstawie wprowadzonej wartości 
procentowej lub można wprowadzić je samemu wybierając tryb nastaw ‘ZAAWANSOWANY” 
(ADVANCED), wg: 
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Wymagany zasięg Strefy 1 = 0.8 x 100 x 0.484 79.4° x 0.12 

Z1 = 4.64 79.4° Ω wtórne 

Kąt linii: = 80° 

 
Dlatego aktualny zasięg Strefy 1, Z1 = 4.64  80° Ω wtórne. 
 

4.1.7 Nastawy zasięgu Strefy 2 dla zwarć fazowych doziemnych 
 

Wymagana impedancja Strefy 2 = (Green Valley - Blue River) impedancja linii + 

50% (Blue River - Rocky Bay) impedancja linii.  

 = (100 + 30) x 0.484 79.4° x 0.12 

Z2 = 7.56 79.4° Ω wtórne 

Kąt linii = 80° 

Aktualna nastawa zasięgu Z2 = 7.56 80° Ω wtórne 

 

Alternatywnie w trybie SIMPLE nastaw, zasięg Strefy 2 może zostać ustawiony, jaki wartość 

procentowa zabezpieczanego odcinka linii. Typowo używana jest wartość 120%. 

 
4.1.8 Nastawy zasięgu Strefy 3 dla zwarć fazowych doziemnych 

 
Wymagany zasięg Strefy 3 ‘w przód’  = (Green Valley - Blue River + Blue River - 

Rocky Bay) x 1.2 = (100 + 60) x 1.2 x 0.484 

79.4° x 0.12 

Z3 = 11.15 79.4° Ohm wtórne 

Aktualne wartości nastawa dla Z3 ‘w przód’ = 11.16 80° Ohm wtórne 

 

Alternatywnie w trybie SIMPLE nastaw, zasięg Strefy 3 może zostać ustawiony jako wartość 

procentowa zabezpieczanego odcinka linii. 

 
4.1.9 Zasięg strefy 3 „W tył” 

 
W przypadku braku specjalnych wytycznych, Strefa 3 może być ustawiona w celu 
zabezpieczania małego odcinka ‘do tyłu’, rzędu Z3=10%. Jest to akceptowalne, ponieważ 
zabezpieczana długość linii jest większa niż 30km. 
Nastawy Strefy 4 Wstecznej w trybie POR i BLOCKING.  
Jeśli Strefa 4 użyta jest w celu podejmowania decyzji o blokowaniu lub pozwoleniu na 
działanie to zasięg strefy 4 musi sięgać „do tyłu” dalej niż zasięg Strefy 2 zabezpieczania na 
odległym końcu. Można to osiągnąć przez nastawę: Z4 ≥ ((Zasięg 2 Strefy oddalonego 
przekaźnika) x 120%), jeśli użyta jest charakterystyka kołowa. 
 

Zasięg Strefy 2 oddalonego przekaźnika = (Blue River - Green Valley) impedancja linii 

+ 50% (Green Valley - Tiger Bay) impedancja 

linii 

 = (100+40) x 0.484 79.4° x 0.12 



MiCOMho P443   8 Przykłady zastosowań 
 
 

P443/PL  8-53 
 

 = 8.13 79.4° Ω wtórna 

Z4 ≥ ((8.13 79.4°) x 120%) - (5.81 79.4°) 

 = 3.95 79.4° 

Minimalny zasięg ‘w tył’ Strefy 4 = 3.96 ∟80° Ohm wtórna.  

 
4.1.10 Ograniczanie obciążenia 

 
Maksymalny prąd obciążenia linii można wyznaczyć z następujących obliczeń: 
 
IFLC = [(Znamionowy MVAFLC)/(√3 x kV Linii)] 
 
W praktyce, nastawy przekaźnika muszą dopuszczać pewien poziom przeciążenia, typowo 
maksymalny prąd rzędu 120% IFLC przeważa na liniach transmisyjnych sytemu. Ponadto na 
liniach podwójnych podczas przerwy beznapięciowej cyklu SPZ dla wykasowania zwarcia w 
zakłóconej linii, może pojawić się na krótko podwójna wartość tego prądu płynąca w zdrowej 
linii. Dlatego prąd obciążenia powinien być równy 2.4 x IFLC. 
Podczas takiego dużego obciążenia może dojść do spadku napięcia, typowo napięcie fazowe 
spada do wartości 90% napięcia znamionowego. 
Biorąc pod uwagę tolerancję obwodów pomiarowych (błędy przekładników CT i VT, tolerancje 
przekaźnika i margines bezpieczeństwa), impedancja obciążenia może wynieść 3x więcej niż 
oczekiwana wartość znamionowa. 
W celu zabezpieczenia się przed niepotrzebnym wyłączeniem należy ustawić poziom 
nieczułości na impedancję obciążenia:  
 
Z  ≤ (Znamionowe fazowe napięcie Vn)/(IFLC x 3) 

 = (115/√3)/(IFLC x 3) 

 

Ustawić: V< Blinder voltage threshold (próg nieczułości napięciowej) na 70% Vn = 66.4 x 0.7 = 
45V.  

 
4.1.11 Dodatkowe nastawy dla zastosowań poligonalnych 
 
4.1.11.1 Zasięgi dla fazowych zwarć rezystancyjnych (Rph) 
 

W zakresach pierwotnych impedancji, zasięgi Rph muszą być ustawione tak aby obejmować 
maksymalną rezystancję przy zwarciach międzyfazowych. Ideałem jest ustawienie Rph 
powyżej maksymalnej rezystancji zwarcia dla zwarć międzyfazowych, wyliczonej w sposób 
następujący: 
 
Ra = (28710 x L)/If 1.4 

 
Gdzie: 
 

If  = Minimalny spodziewany prąd zwarcia międzyfazowego (A) 

L  = Maksymalna odległość między fazami (m) 

Ra = Rezystancja łuku, obliczona wg zasady van Warringtona (Ω) 

Typowe wartości Ra (pierwotne Ω) dla różnych wartości spodziewanych prądów zwarć 
międzyfazowych są podane w poniższej tabeli: 
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Tabela 9: Typowe wartości Ra 
 

Uwaga: W przypadku zasilania z dwóch końców rezystancja zwarcia będzie miała większą 
wartość, ponieważ żaden z przekaźników nie może zmierzyć udziału prądu na 
oddalonym końcu linii. Pozorna wartość rezystancji wzrośnie z 2 do 8 krotnej wartości 
obliczonej rezystancji. Dlatego zalecane jest ustawienie rezystancyjnego zasięgu Strefy 
na 4-krotną wartość obliczonej rezystancji. 

 
 
W naszym przykładzie, minimalny poziom zwarcia fazowego wynosi 1000MVA. Jest to 
równoważne faktycznej impedancji pętli zwarcia:  
 
Z = kV2/MVA  = 2302/1000 = 53 Ω (pierwotnie) 
 
Najmniejszy prąd zwarcia fazowego jest równoważny 
 
Ifault = (MVA x 1000)/(√3 x kV) 

 = (1000 x 1000)/( √3 x 230) 

 = 2.5kA 

Oraz zgodnie z zasadą van Warrington wynika z niego rezystancja łuku zwarcia rzędu: 
Ra = 4Ω 
 
Ponieważ rezystancja jest relatywnie mała w porównaniu do wartości „Z” obliczanej powyżej, 
nie jest wymagane tworzenie powtarzających się równań dla opracowania aktualnego 
oczekiwanego Ifault (prądu zwarcia), który będzie w rzeczywistości mniejszy z powodu 
dodanej rezystancji łuku Ra do pętli zwarcia. Wystarczające jest zwiększenie wyliczonej 
wartości Ra o zalecany współczynnik 4 i jeszcze mały dodatek uwzględniający fakt, że prąd 
zwarcia będzie mniejszy niż wynikający z obliczeń. W związku z powyższym zaleca się użycie 
minimalnych nastaw 5x Ra, które daje 20 Ω po stronie pierwotnej.  
 
Oczywistym jest, że nastawy mogą być łatwo ustawione powyżej 20 Ω wartości pierwotnej 
systemu (prawdopodobnie zgodnie z regułą kciuka opisaną w rozdziale 2.5). Typowo, 
wszystkie zasięgi rezystancyjne stref powinny być ustawione powyżej wartości 20 Ω, oraz 
poniżej impedancji obciążenia (patrz rozdział: ‘Nieczułość na obciążenie’).  
 

4.1.11.2 Zasięg rezystancyjny dla zwarć doziemnych (RGnd) 
 
Nastawa zasięgu rezystancyjnego dla elementów od zwarć doziemnych powinna być 
ustawiona tak aby obejmować rezystancję łuku, rezystancję przejścia itp. 
Typowy zasięg rezystancyjny powinien mieć 40 Ω po stronie pierwotnej. 
Dla zwarć doziemnych o wysokiej rezystancji, może nie dojść do zadziałania elementów 
odległościowych. W takich wypadkach może okazać się konieczne zastosowanie 
uzupełniającego zabezpieczenia ziemnozwarciowego, np. przez użycie funkcji 
telezabezpieczenia DEF. W takich wypadkach nie należy ustawiać dużego zasięgu rezystancji 
dla zwarć doziemnych i dlatego RGnd może być ustawiony zgodnie z regułą kciuka 
w rozdziale 2.5.  

 
 
 

4.2 Zabezpieczenie linii o trzech końcach 



MiCOMho P443   8 Przykłady zastosowań 
 
 

P443/PL  8-55 
 

Zastosowanie zabezpieczenia odległościowego dla linii o trzech końcach jest powszechnie 
znane. Powstaje jednak kilka problemów związanych z aplikacją zabezpieczenia 
odległościowego do linii o trzech końcach. 
 

4.2.1 Impedancja pozorna widziana przez element odległościowy 
Rysunek 18 pokazuje typowe połączenia linii o trzech końcach. Dla zakłóceń po stronie szyn 
końca B, impedancja widziana przez zabezpieczenie na końcu A widziana jest jako: 
 
Za = Zat + Zbt + [ Zbt.(Ic/Ia) ] 
 
Zabezpieczenie A będzie miało skrócony zasięg strefy dla zakłóceń poza punktem 
rozgałęzienia przy zasilaniu z końca C. Gdy zasilanie C jest relatywnie silnym źródłem to efekt 
skracania zasięgu może być znaczący. Dla elementu strefy 2, który jest nastawiony na 120% 
chronionej linii, efekt może powodować brak działania dla zakłóceń w strefie chronionej. 
Wpływa to nie tylko na opóźnienie działania Strefy 2 ale także na działanie funkcji 
telezabezpieczenia. Dlatego też, gdy zasilanie jest obecne, to musimy się upewnić, że 
elementy 2 strefy na wszystkich końcach linii obejmują oba zdalne końce z odpowiednim 
uwzględnieniem efektu zasilania w punkcie rozgałęzienia. Elementy strefy 1 muszą być 
ustawione poniżej rzeczywistej impedancji sięgającej do najbliższego końca nie będącego 
źródłem zasilania. Oba te wymagania mogą być spełnione dzięki wykorzystaniu alternatywnej 
grupy nastaw. 
 

 
 

Rysunek 18: Linia o trzech końcach – impedancja pozorna widziana przez IED 
 

4.2.2 Schemat zezwalający na wydłużenie zasięgu strefy 
 
W celu zapewnienia działania dla zwarć wewnętrznych przy schemacie POR, przekaźniki na 
trzech końcach linii powinny widzieć każde zwarcie wewnątrz zabezpieczanych odcinków linii. 
Może to skutkować koniecznością nastawienia dużego zasięgu strefy 2 uwzględniającego 
impedancję pozorną widzianą przez zabezpieczenia. 
Schemat POR wymaga użycia dwóch kanałów sygnalizacji. Pozwolenie na wyłączenie może 
być wygenerowane jedynie, jeśli zadziałanie jest dla Strefy 2 oraz zabezpieczenie otrzymało 
sygnał z obu oddalonych końców linii. Wymagany iloczyn logiczny ‘AND’ otrzymywanych 
sygnałów musi być zrealizowany poprzez użycie zewnętrznych sumowań sygnałów lub 
poprzez logikę PSL. Mimo, że schemat POR może być wykorzystany przy linii o trzech 
końcach to wymagania stawiane sygnalizacji mogą czynić go mniej atrakcyjnym. 

 
4.2.3  Schemat zezwalający na skrócenie zasięgu strefy 
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W przypadku schematu PUR, kanał sygnalizacyjny jest pobudzany tylko dla zwarć 
wewnętrznych. Pozwolenie na wyłączenie jest możliwe tylko dla działania w Strefie 2 plus 
otrzymanie sygnału z któregokolwiek oddalonego końca. Powyższe wymagania są mniej 
restrykcyjne jak w stosunku do schematu POR. Można w tym celu wykorzystać wspólne łącza 
telefonii nośnej. Czyni to schemat PUR bardziej atrakcyjnym niż POR.  
Kanał jest pobudzany od działania elementów wyłączających w Strefie 1. Strefa 1 umożliwia 
zobaczenie zwarcia wewnętrznego następnie generuje sygnał telezabezpieczenia do 
oddalonych końców linii, jeśli na tych końcach potwierdzone zostanie zwarcie w Strefie 2 
nastąpi wyłączenie z czasem strefy 1. Występują jednak dwa przypadki, w których nie jest to 
możliwe: 
 

• Rysunek 19 (i) pokazuje przypadek, w którym krótkie linie połączone w schemat T 
są bliskie innemu terminalowi. W takim przypadku zasięgi strefy 1 dla najkrótszego 
relatywnie zasilania ustawione zwykle na 80% nie zachodzą na siebie. Tworzy to 
pewien obszar niezabezpieczony przez elementy strefy 1. Każde zwarcie w tym 
obszarze zostanie wykryte przez strefę 2 i wyłączone z jej czasem. 

• Rysunek 19 (ii) pokazuje przykład, w którym terminal ‘C’ nie ma zasilania. Zwarcie 
bliskie tego końca nie będzie wyłączone przez zabezpieczenie C i zadziałają 
zabezpieczenia na końcach A i B, ale z czasem strefy 2. 

• Rysunek 12 (iii) ilustruje kolejne utrudnienia dla schematu PUR. W tym przykładzie 
prąd płynie od końca C do wewnętrznego zwarcia. Zabezpieczenie na końcu C 
widzi zwarcie ‘z tyłu’ i nie zadziała aż do momentu otwarcia wyłącznika na końcu B, 
np. nastąpi wyłączenie sekwencyjne. 
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Rysunek 19: Zastosowania dla linii o trzech końcach.  
 

4.2.4 Schemat blokowania 
 
schemat blokowania został szczególnie dostosowany do zabezpieczeń linii o trzech końcach, 
ponieważ opiera się on na dużej szybkości działania podczas braku prądu na jednym lub 
więcej końcach linii. Dodatkową zaletą tego schematu jest użycie wspólnej transmisji poprzez 
telefonię nośną. 
Największa wada schematu blokowania jest uwidoczniona na rysunku 12 (iii) gdzie prąd 
zwarcia płynie od końca linii w przypadku zwarć wewnętrznych. Przekaźnik C widzi zwarcie 
‘z tyłu’. Rezultatem czego jest wysłanie sygnału blokowania do dwóch pozostałych końców 
linii, uniemożliwiając wyłączenie aż do momentu upływu czasu strefy 2. 

 
 
 

3.3  Podłączenie przekładników napięciowych (VT) 
 
3.3.1 Otwarty trójkąt VT 

 
Przekaźnik MiCOMho P443 można skonfigurować do pracy z przekładnikami napięciowymi 
w taki sposób, że strony wtórne są podłączone do zacisków jak w tabeli poniżej:  
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Powyższy sposób podłączenia napięć uniemożliwia pomiar składowej zerowej przez 
przekaźnik jak również pomiary wartości fazowych. Dlatego w takim przypadku należy 
dezaktywować każdą funkcję, dla której wymagana jest informacja o wartości napięcia między 
fazą a zerem. 
Element ziemnozwarciowy porównujący kierunki, zabezpieczenie odległościowe dla zwarć 
z udziałem ziemi, zabezpieczenie nadnapięciowe ziemnozwarciowe i kontrola CT używająca 
kontroli napięcia faza – ziemia powinny wszystkie być dezaktywowane. Elementy DEF 
powinny zostać skonfigurowane na działanie z polaryzacją składowej przeciwnej w celu 
uniknięcia próby odniesienia się do napięcia zerowego. Zabezpieczenia pod- i nadnapięciowe 
powinny być ustawione na pomiary napięć międzyfazowych, podczas gdy pozostałe 
zabezpieczenia powinny pracować normalnie. 
Dokładność pomiarów jednofazowych przy takim sposobie podłączenia przekładników może 
być pogorszona. Przekaźnik oblicza wartość napięcia fazowego na podstawie położenia 
wektorów napięć międzyfazowych. Jeśli impedancja wejścia napięciowego jest dokładnie 
dopasowana, to pomiary napięć fazowych będą prawidłowe. W praktyce istnieje mała różnica 
impedancji wejść napięciowych, która wprowadza mały błąd w obliczanych wartościach napięć 
fazowych. Może to prowadzić do powstania pozornego napięcia zerowego. Problem ten 
dotyczy także obliczania wartości mocy jednofazowych, które bazują na wartościach napięć 
fazowych. 
Dokładność pomiaru wartości napięcia zerowego może zostać zwiększona przez podłączenie 
trzech odpowiednio dobranych rezystorów obciążenia pomiędzy wejścia napięć oraz punkt 
neutralny, które pozwolą stworzyć ‘wirtualny punkt neutralny’. Poniżej, w tabeli, pokazano 
sposób podłączania dla każdego produktu:  
 

 
 
4.3.2 Pojedynczy punkt uziemienia przekładników napięciowych 

 
Przekaźnik MiCOMho P443 funkcjonuje również poprawnie przy standardowym sposobie 
podłączenia trzech przekładników napięciowych, kiedy są one uziemione po stronie wtórnej. 
Typowym przykładem uziemienia jest uziemienie zerowe lub typu B-phase (UK: ‘uziemienie 
fazy żółtej’).  
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4.4 Kontrola obwodu wyzwalania (TCS) 
 
Obwód wyłączający, w większości przypadków wykracza poza obudowę przekaźnika 
i obejmuje inne elementy jak bezpieczniki, połączenia, przekaźniki wyjściowe zabezpieczenia, 
przekaźniki pomocnicze itp. Ten szeroki zakres elementów wymaga zastosowania 
dedykowanej funkcji kontrolnej. 
Możliwy jest wybór spośród kilku wariantów funkcji kontroli obwodu wyłączającego. 
W przekaźniku nie ma dedykowanych nastaw dla funkcji TCS można jednak stworzyć 
następujące schematy działania oparte na logikach PSL. Można użyć alarmu użytkownika do 
wygenerowania informacji alarmowej w IED. Jeśli jest to wymagane, tekst alarmu może być 
zmodyfikowany za edytora tekstu menu, e celu pokazania lokalizacji zwarcia.  
 

4.4.1 Schemat1 funkcji TCS 
 
4.4.1.1 Opis schematu 

 

 
 

Rysunek 20: Schemat 1 TCS.  
 
Powyższy schemat zapewnia działanie funkcji kontroli obwodu wyłączającego zamkniętego 
lub otwartego wyłącznika, nie zapewnia on jednak kontroli przed załączeniem. Powyższy 
schemat nie jest również kompatybilny w przypadku podtrzymywanego styku wyłączającego, 
ponieważ podtrzymywany styk wyłączający będzie podawał napięcie na wejście binarne dłużej 
niż zalecany czas 400ms w nastawie DDO. Jeśli jest wymagana kontrola położenia 
wyłącznika konieczne jest użycie dodatkowego 1 lub 2 wejść binarnych.  

 

Uwaga: Styk pomocniczy 52a ma położenie takie samo jak wyłącznik, podczas gdy styk 
pomocniczy 52b ma położenie przeciwne. 

 
Jeśli wyłącznik jest zamknięty, prąd kontrolny przechodzi przez wejście binarne, diodę 
blokującą i cewkę wyłączającą. Jeśli wyłącznik jest otwarty prąd nadal przechodzi przez 
wejście binarne oraz przez cewkę wyłączającą do dodatkowego wejścia 52b. Dlatego kontrola 
obwodu nie działa, jeśli wyłącznik jest otwarty. Uszkodzenie w obwodzie wyłączającym może 
być jednak wykryte tylko przy zamkniętym wyłączniku po czasie 400ms. 
 
Rezystor R1 jest rezystorem opcjonalnym, przeciwdziałającym niepotrzebnym zadziałaniem 
kontroli obwodu, jeśli dojdzie do przypadkowego zwarcia wejścia, ograniczając prąd do 
wartości <60mA. Rezystor nie powinien być zasilany napięciem pomocniczym z zakresu 30/34 
V lub mniej, ponieważ nie zapewni on w takim przypadku poprawnej ochrony. Poniższa tabela 
zawiera właściwe wartości rezystora i nastawy napięć (menu OPTO CONFIG). 
 
Schemat TCS będzie funkcjonował prawidłowo nawet bez rezystora R1, ponieważ wejście 
binarne automatycznie ogranicza zakres prądu kontrolnego na mniej niż 10mA. Jeśli dojdzie 
do przypadkowego zwarcia wejścia nastąpi wyłączenie wyłącznika. 
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Tabela 10: Wartości rezystorów i nastawy napięć dla schematu 1 TCS 
 
4.4.1.2 Schemat 1 PSL 

 
Rysunek 21 pokazuje 1 schemat logiczny funkcji TSC. Każde z dostępnych wejść może być 
użyte do sygnalizacji sprawnego lub nie obwodu wyłączającego wyłącznika. Czas opóźnienia 
odpadu upływa od momentu pobudzenia wejścia binarnego i nie jest krótszy niż 400ms, zeruje 
się w przypadku uszkodzenia wykrytego w obwodzie wyłączającym. Czas 400ms zabezpiecza 
przed niepotrzebnymi alarmami z powodu chwilowego zaniku napięcia spowodowanego 
zwarciem w innym obwodzie lub podczas normalnego wyłączenia, podczas którego wejście 
binarne jest zwarte przez samozerujący się styk wyłączający. Jeśli czas zostanie odliczony 
styk normalnie zamknięty przekaźnika wyjściowego zmieni swoje położenie a sygnalizacja 
LED i alarm użytkownika zostaną zresetowane. 
 
Opóźnienie 50ms zabezpiecza przed niepotrzebną sygnalizacją uszkodzenia obwodu 
wyłączającego podczas załączania IED powodującego przerwanie napięcia pomocniczego. 
 

 
 

Rysunek 21: PSL dla schematu 1 i 3 TCS.  
 
 
 

4.4.2 Schemat 2 TCS 
 
4.4.2.1 Opis schematu 

 

 
 

Rysunek 22 Schemat 2 TCS 
 
W porównaniu ze schematem 1, schemat 2 zapewnia kontrolę obwodu wyłączającego 
zarówno przy otwartym jak i zamkniętym wyłączniku, jednak nie zapewnia kontroli przed 
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załączeniem. Za pomocą dwóch wejść binarnych zapewnia się kontrolę położenia wyłącznika 
o ile jest on wpięty w szereg ze stykami pomocniczymi wyłącznika. Jest to osiągnięte przez 
przyporządkowanie sygnału 52a do wejścia A i sygnału 52b do wejścia B. Konfiguracji 
przyporządkowania wejść dokonuje się w kolumnie CB CONTROL menu. Powyższy schemat 
zapewnia działanie również w przypadku podtrzymania wyjścia wyłączającego, ponieważ prąd 
kontrolny przepływa przez kontakt 52b, podczas gdy wyjście wyłączające jest zamknięte. 
Jeśli wyłącznik jest zamknięty, prąd kontrolny przechodzi przez wejście A oraz przez cewkę 
wyłączającą. Jeśli wyłącznik jest otwarty prąd przepływa przez wejście B oraz przez cewkę 
wyłączającą. Tak jak w schemacie 1, nie ma kontroli obwodu, jeśli wyłącznik jest otwarty. 
Dlatego kontrola obwodu nie działa, jeśli wyłącznik jest otwarty. Uszkodzenie w obwodzie 
wyłączającym może być wykryte tylko przy zamkniętym wyłączniku po czasie 400ms. 
Tak jak w schemacie 1 można dodać rezystory R1 i R2, zabezpieczając się przed 
niepotrzebnymi wyłączeniami wyłącznika przy zwarciu wejścia binarnego. Wartości rezystorów 
R1 i R2 są takie same jak w przypadku schematu 1. 
 

4.4.2.2 Schemat 2 PSL 
 
Logika PSL tego schematu (Rysunek 23) jest praktycznie taka sama jak dla schematu 1. 
Główną różnicą jest wymaganie pozycji OFF dla dwóch wejść binarnych podczas 
wygenerowania alarmu uszkodzenia obwodu wyłączającego.  
 

 
 

Rysunek 23: PSL dla schematu 2 TCS 
 
4.4.3 Schemat 3 TCS 
 
4.4.3.1 Opis schematu 
 

 
 

Rysunek 24: Schemat 3 TCS 
 
Schemat 3 jest przeznaczony do kontroli obwodu wyłączającego z wyłącznikiem zamkniętym 
lub otwartym, ale w odróżnieniu do schematów 1 i 2 zapewnia kontrolę przed załączeniem. 
Jeśli użyte jest jedno wejście binarne powyższy schemat nie zapewnia działania przy 
podtrzymanym wyjściu wyłączającym. Jeśli wymagana jest kontrola położenia wyłącznika 
należy użyć dwóch dodatkowych wejść binarnych. 
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Jeśli wyłącznik jest zamknięty, prąd kontrolny przepływa przez wejście binarne, rezystor R2 
oraz cewkę wyłączającą. Jeśli wyłącznik jest otwarty prąd kontrolny przepływa przez wejście 
binarne, rezystor R1 i R2 (równolegle) rezystor R3 i cewkę wyłączającą. W odróżnieniu do 
schematu 1 i 2, prąd kontrolny przepływa przez obwód niezależnie od położenia wyłącznika, 
pozwalając na pełną kontrolę przed zamknięciem. 
 
Tak jak w schemacie 1 i 2 rezystory R1 i R2 zabezpieczają przed niepotrzebnym wyłączeniem 
wyłącznika w przypadku zwarcia wejścia binarnego. W odróżnieniu do dwóch poprzednich 
schematów ten schemat jest zależny od położenia i wartości tych rezystorów. Usunięcie tych 
rezystorów spowoduje przerwanie ciągłości kontroli obwodu wyłączającego. Poniższa tabela 
zawiera wartości rezystorów i wymaganych dla nich nastaw napięcia pomocniczego 
zapewniającego poprawne działanie. 
 

 
 

Tabela 11: Wartości rezystorów i nastaw napięć dla schematu 3 TCS 
 

Uwaga: Schemat 3 nie działa przy napięciach o wartości 30/34 V i niższych. 

 
 

4.4.3.2  Schemat 3 PSL 
 
Logika PSL dla schematu 3 jest identyczna jak w przypadku schematu 1 (rysunek 21). 

 
 

4.5 Przykłady zastosowania Intermicom64 
 
Poniżej pokazany jest przykład zastosowania układu InterMICOM64. Przykład należy rozważać 
razem z punktem „InterMIOCM64” w rozdziale „Działanie”.  
 

4.5.1 Odwzorowanie InterMICOM64 dla linii z trzema końcami - przykłady BLOCKING lub PUR 
 
Na rysunkach poniżej pokazano sugerowane odwzorowanie InterMICOM64.  
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Rysunek 25: Odwzorowanie InterMICOM64 dla linii o trzech końcach 
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4.5.2 Ogólne zalecenia dla przykładu zastosowania InterMICOM64 
 
IED MiCOM posiadają standardowy, wewnętrzny, wstępnie skonfigurowany układ logiczny, 
odrębny dla każdego IED. Nie jest więc konieczne pobieranie logiki strefy dla układów 
Zezwolenie na skrócenie zasięgu, Zezwolenie na wydłużenie zasięgu, Blokowanie w PSL. 
W celu wykorzystania zalet wybranego, sprawdzonego układu należy wykorzystać 
standardowy układ logiczny. 
 
Jeżeli InterMICOM64 ma zostać użyty jako sposób transmisji dla sygnałów kanału 
telezabezpieczenia, wszystko co jest wymagane to utworzenie wzajemnie jednoznacznego 
odwzorowania między układami logicznymi i sygnałów InterMICOM64 (IM64), które mają być 
stosowane. Do wykonania wymaganego zwykłego odwzorowania stosowany jest edytor PSL.  
W celu skonfigurowania logiki sygnału SEND: 

 

• Przeprowadzić wymagany sygnał DDB do przeznaczonego do stosowania wyjścia 

IM64.  

W celu skonfigurowania logiki sygnału RECEIVE:  

• Przeprowadzić wymagany sygnał wejściowy IM64do wejścia układu Rx DDB.  

 
4.5.3 Zastosowania dla linii z trzema końcami 

 
W przykładzie z punktu 4.5.2 pokazano zastosowanie dla trzech terminali, w trybie 
BLOCKING lub PUR. Należy zwrócić uwagę, że nie jest to zgodne z zasadą jednoznacznego 
odwzorowania opisanego w punkcie 4.5.2. W układach z trzema terminalami wejście dla 
wspomaganego układu jest pewnego rodzaju kombinacją sygnałów otrzymywanych z dwóch 
odległych końców:  
 

• Układy BLOCKING są zalecane w celu pobierania sygnału logicznego OR 
z sygnałów przychodzących IM64, przed odwzorowywaniem do układu Rx. Ma to na 
celu zapewnienie, ze w przypadku zwarcia, określonego jako zewnętrzne przez 
dowolny koniec linii, przyspieszone wyzwalanie w Strefie 2 na końcu lokalnym jest 
zablokowane.  

• Układy PERMISSIVE UNDERREACH są zalecane w celu pobierania sygnału 
logicznego OR z sygnałów przychodzących IM64, przed odwzorowywaniem do 
układu Rx. Tak więc, jeżeli zwarcie jest określane jako wewnętrzne przez dowolny 
koniec linii, przyspieszone wyzwalanie w Strefie 2 na końcu lokalnym jest 
dopuszczalne. Ponieważ Strefa 1 jest elementem o skróconym zasięgu, może tylko 
uruchamiać kanał dla zwarcia wewnętrznego, nie ma więc potrzeby stosowania 
logicznego AND.  

• Układy PERMISSIVE OVERREACH są zalecane w celu pobierania sygnału 
logicznego AND z sygnałów przychodzących IM64, przed odwzorowywaniem do 
układu Rx. Ma to na celu zapewnienie, ze w przypadku zwarcia, musi ono być 
widziane z obu odległych końców jako „z przodu” przed zezwoleniem na 
przyspieszone wyzwalanie Strefy 2 na lokalnym końcu. Ponieważ Strefa 2 
uruchamia kanał, przed zezwoleniem na wyzwalanie w układzie muszą zostać 
potwierdzone decyzje „forward” ze wszystkich trzech końców linii.  
 

We wszystkich trzech przypadkach wysyłana logika jest jednoznacznym odwzorowaniem. 
Wysłana logika jest odwzorowywana w sygnałach IM64 przekazywanych do obu odległych 
końców. Podłączenie do Ch1 (kanał 1) i Ch2 (kanał 2) zapewnia komunikacja między dwoma 
odległymi końcami. W przypadku awarii kanału między dwoma IED, poziom sygnału Aided 1 
COS/LGS” stanie się wysoki w IED, który nie jest odbiornikiem i uaktywnia FallBackMode. 
Tak więc w celu stabilności układu blokowania z trzema końcami poziom odpowiedniego IM_X 
Default Value musi być wysoki. W dowolnym układzie PUR i POR takie środki ostrożności nie 
są konieczne, ponieważ wspomagany sygnał nie może zostać wysłany przez uszkodzoną 
komunikację.  
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4.5.4 Opis schematu dla przykładu zastosowania InterMICOM64 
 
Rozważany będzie układ z rysunku 21. Górna połowa strony pokazuje odwzorowanie 
wysyłanej i odbieranej logiki - jest to już opisane. Można zauważyć, że pierwszy bit 
InterMiCOM (wejście 1) będzie używany dla celów wspomaganego układu 1.  

 

Uwaga: Dostępne są dwa wspomagane układy: 1 i 2. Pozwala to na przykład na skonfigurowanie 
niezależnych układów odległościowego i DEF. To, czy układ 1 będzie używany 
wyłącznie lub czy będzie również używany układ 2 zależy od preferencji zakładu 
energetycznego. Dalsze szczegóły znajdują się w Instrukcji Technicznej MICOM. Bity 
InterMICOM64 są z natury dupleksowe, innymi słowy bit 1 InterMICOM64 między IED na 
końcu linii A i B są całkowicie niezależne od bitu wędrującego między końcami B i A. Dla 
uproszczenia zalecane jest odwzorowywanie układu 1 do bitu 1 IM64. Podobnie, jeżeli 
stosowany jest układ 2, bardziej logiczne jest wyznaczenie bitu 2 IM64, przy założeniu, 
że nie jest jeszcze wykorzystywany w PSL dla innej funkcji 

 
 

4.5.5 Kontrola kanału w przykładzie zastosowania InterMICOM64  
 
Zwykłą rzeczą w układach tele-zabezpieczenia jest konfiguracja alarmu na wypadek awarii 
kanału. W trzeciej ramce na rysunku pokazano pełne monitorowanie układu w 
zastosowaniach z trzema końcami. Bit 2 IM64 jest ciągle pobudzany, jeżeli kanał pracuje 
prawidłowo (zdrowy). Bramka OR pokazuje wejście optyczne (L4) a wejście sterowania może 
zostać wykorzystane jako warunek wstępny dla sygnalizacji poprawności działania.  
 

• Użycie wejścia optycznego pozwala na sprawdzanie czy napięcie (DC) akumulatora 
ma prawidłową wartość dla celów tele-zabezpieczenia oraz czy przełącznik nie 
został ustawiony w położeniu wyłączenia układu.  

• Użycie wejścia sterowania pozwala na włączanie lub wyłączanie tele-
zabezpieczenia przy pomocy rozkazów menu dla danego IED. Zapewnia to 
wygodne włączanie/ wyłączanie całego układu tele-zabezpieczenia przez wejście/ 
adresowanie tylko IED na jednym końcu linii.  

 
Dokładne warunki logiczne dla zadeklarowania lokalnych warunków „poprawnego 
sygnalizowania” będą wybierane tak, aby odzwierciedlać praktyki zakładu energetycznego. 
W pokazanym przykładzie taki logiczny warunek jest następnie odwzorowywany do wejścia 2 
(Bit 2) IM64 w celu przekazania do odległych końców linii.  
 
W celu zadeklarowania że układ sygnalizacji jest „zdrowy”, bit 2 (bit wyznaczony do tego celu) 
musi zostać otrzymany z obu odległych końców. Jest to łączone z ogólnym sprawdzaniem 
komunikatów InterMiCOm64, DDB #314. Bramka AND pokazuje, że sygnalizacja jest „zdrowa”, 
tylko wówczas gdy:  
 

• Napięcie lokalnego akumulatora/ stan sterowania są ustawione tak, że pozwalają na 

działanie tele-zabezpieczenia.  

• Odebrane zostały bity sprawdzania „zdrowia” z obu odległych końców.  

• Układy alarmów nie wykryły komunikatów o awariach (uszkodzenie IM64).  

Stosowana jest kombinacja logicznego AND, z odwróceniem wyjścia bramki w celu zasilania 
układu logicznego. To wyjście następnie zasila standardowy układ logiczny COS (Channel 
out of Service). 
Czwarta ramka pokazuje w jaki sposób taki sam układ COS może zostać odwzorowany we 
wskazaniach diod LED lub styków wyjściowych dla alarmowania.  
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Uwaga: Jeżeli został wybrany bardziej prosty układ, nie jest konieczne wyznaczanie bitu 
sprawdzania „zdrowia”. W takich przypadkach w celu wysterowania COS można 
wykorzystać sam układ Scheme Fail IM64. Jeżeli jednak tryb testowania spowodował 
wyłączenie układu na jednym końcu, na pozostałych końcach linii nie będzie informacji 
o usuniętej operacji.  Z tego powodu zaleca się stosowanie bitu sprawdzania „zdrowia”. 

 
 

4.5.6 Przekazywanie wyzwalania w przykładzie zastosowania Intermicom64 
 
Rozpatrywany przypadek przekazywania wyzwalania (Intertrip) pokazany jest w dolnej ramce 
na rysunku. Jest to dodatkowa opcja (lub alternatywa) do każdego układu. Przykład pokazuje 
wejście optyczne (L5), wykorzystywane do inicjowania przekazywania wyzwalania, 
odwzorowane w celu wysłania bitu 5 IM64 do obu odległych końców. Po otrzymaniu bitu 
z dowolnego odległego końca bramka OR jest wykorzystywana do jego odwzorowania 
w jakimkolwiek przekaźniku wyjściowym powodującym wyzwalanie lokalnego wyłącznika. 
Na rysunku pokazano przykładowo przekaźnik 3.  
Ponownie można zobaczyć, że PSL jest środkiem poprzez który wysterowane są sygnały 
InterMiCOM64 i miejscem do którego są również kierowane otrzymane bity.  
 

4.5.7 Przykład zastosowania InterMiCOM64 - odwzorowanie dla zastosowania z dwoma 
końcami 
 
Taka sama zasada jak pokazana na rysunku 25 ma zastosowanie dla linii o dwóch końcach. 
Układ może zostać uproszczony, dzięki czemu sygnały są odwzorowywane bezpośrednio 
w bitach IM64, jest to odwzorowanie jednoznaczne. Bit IM64 odebrany z odległych końców 
jest również odwzorowywany bezpośrednio do sygnału Aided Scheme Rx nie wymagając 
kombinacji logicznych And lub OR.  
 

4.5.8 Przykład zastosowania InterMiCOM64 - kanały komunikacji z podwójną nadmiarowością 
 
Przy pracy z podwójną nadmiarowością użytkownik ma możliwość wysyłania sygnałów między 
końcami dwiema drogami. Drogi te (kanały) są określane jako Ch1 i Ch2. Stosując ten tryb 
należy uwzględniać kilka czynników:  
 

• Przeznaczenie bitów IM64 na kanał jest całkowicie niezależne. Na przykład, jeżeli 8 
wszystkich możliwych bitów na kanał zostanie przeznaczonych dla funkcji 
dyskretnych, pozwoli to uzyskać razem 16 sygnałów między końcami.  

 
4.5.9 Przykład zastosowania InterMiCOM64 - zegary koordynujące układu 

 
Układy odległościowe i kierunkowe DEF Delta wykorzystują zegary koordynujące dla 
zapewnienia prawidłowego działania. Ich funkcja jest udokumentowana w rozdziałach OP 
Instrukcji Technicznej. Jeżeli jednak InterMiCOM64 jest stosowane jako kanał tele-
zabezpieczenia stosowane czasy zwłoki mogą być inne niż w tradycyjnych kanałach. Dzieje 
się tak głównie dlatego, że czas odpowiedzi wejść optycznych i styków wyjściowych jest 
pomijany. Styk wyjściowy potrzebuje zwykle 3 do 5 ms dla zamknięcia a wejście optyczne 
potrzebuje 1 do 2 ms dla rozpoznania zmiany stanu. Tak więc użycie InterMiCOM64 pozwoli 
zaoszczędzić około 5 - 6 ms dla czasu odpowiedzi WE/ WY. 
 
Nowe czasy zwłoki, odpowiednie dla zegarów Dist Dly i Current Reversal Guard są 
wymienione w następnym punkcie. Jeżeli stosowane są bezpośrednie łącza światłowodowe 
dla InterMiCOM64, należy zignorować dodatek +MUX. Jeżeli stosowane jest łącze 
multipleksowe, +MUX powinno odpowiadać czasowi odpowiedzi multipleksera. Jeżeli wartość 
ta nie jest znana, można ją otrzymać dla danej instalacji poprzez odpowiednie pomiary 
z kolumny MEASUREMENTS4 menu. 
 

4.5.9.1 Przykład zastosowania InterMiCOM64 - zabezpieczenie odległościowe ze skróconym 
zasięgiem PUR 
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• Dist dly = zero 

 
4.5.9.2 Przykład zastosowania InterMiCOM64 - zabezpieczenie odległościowe z wydłużonym 

zasięgiem POR 
 

• Dist dly = zero 
• tREV.Guard = 40 ms + MUX  

 
4.5.9.3 Przykład zastosowania InterMiCOM64 - blokowanie odległościowe 
 

• Dist dly (50 Hz) = 25 ms + MUX  
• Dist dly (60 Hz) = 22 ms + MUX 
• tREV. Guard = 25 ms + MUX  

  
4.5.9.4 Przykład zastosowania InterMiCOM64 - DEF - z wydłużonym zasięgiem POR 
 

• Dist dly = zero  
• tREV. Guard = 50 ms + MUX  

 
4.5.9.5 Przykład zastosowania InterMiCOM64 - DEF; blokowanie 
 

• Dist dly (50 Hz) = 25 ms + MUX  
• tREV. Guard = 35 ms + MUX  

 
4.5.9.6 Przykład zastosowania InterMiCOM64 - kierunkowe zabezpieczenie POR z wydłużonym 

zasięgiem 
 

• Dist dly = zero  
• tREV. Guard = 40 ms + MUX  

 
4.5.9.7 Przykład zastosowania InterMiCOM64 -zabezpieczenie kierunkowe Delta – blokowanie 
 

• Dist dly = 14 ms + MUX  
• tREV. Guard = 40 ms + MUX  

 

Uwaga: Przy dodawaniu jakichkolwiek czasów zwłoki należy zakładać maksymalny czas 
odpowiedzi multipleksowego łącza. Powinno to zawierać wszystkie dodatki na 
przekierowania w samo naprawiających się sieciach.. 

 
 

4.5.10 Tryb awaryjny bitów InterMiCOM64 
 

W przypadku tymczasowej utraty kanału InterMiCOM64 użytkownik może wybrać zatrzymanie 
ostatniego sygnału „zdrowego” systemu lub powrócić do wybranej wartości domyślnej.  
Dla układów ze zdalnym wyzwalaniem zaleca się powrót do stanu domyślnego - 0.  
Dla układów z blokowaniem zaleca się powrót do stanu domyślnego - 1.  
Dla układów z warunkowym wyzwalaniem zaleca się utrzymywanie ostatniego otrzymanego 
stanu „zdrowego”.  
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5 ZASTOSOWANIA FUNKCJI NIEZABEZPIECZAJĄCYCH 
 
 
 

5.1 SPZ jedno- i trójfazowe 
 
5.1.1 SPZ szybkie i ze zwłoką 

 
Analiza zwarć w liniach napowietrznych wykazała, że 80 - 90 % spośród nich ma charakter 
przejściowy.  
W większości przypadków zwarć, jeżeli nastąpi natychmiastowe wyłączenie zwarcia, 
pozostawiony zostanie czas na dejonizację łuku po zwarciu, załączenie wyłącznika spowoduje 
zakończone sukcesem zasilanie linii. Układy SPZ są stosowane do automatycznego 
ponownego zamykania urządzenia łącznikowego po nastawionym czasie od otwarcia ze 
względu na zadziałanie zabezpieczenia, tam gdzie przeważają przejściowe i połowicznie 
trwałe zwarcia. 
 
Najważniejszą korzyścią wynikającą ze stosowania SPZ w liniach napowietrznych jest 
poprawa ciągłości zasilania i ewentualne obniżenie kosztów, ponieważ można zmniejszyć 
ilość zatrudnionych pracowników. W niektórych układach zastosowanie szybkich układów SPZ 
może pozwalać na zwiększenie poziomu przesyłanej mocy przy utrzymywaniu przejściowej 
stabilności dla większości zwarć, które prawdopodobnie powstaną. 
 
Jednofazowe szybkie SPZ może dawać zwiększenie korzyści w porównaniu do trójfazowego 
SPZ przy powiększeniu limitu przekazywanej mocy i zmniejszeniu naprężeń. 
 

5.1.2 Logika kolejności działania SPZ 
 
Standardowa automatyka jest skonfigurowana do kontroli tylko jednego wyłącznika. 
Dla szybkiej automatyki SPZ na pobudzenie SPZ powinny być skonfigurowane tylko 
zabezpieczenia bezzwłoczne. Wynika to z konieczności wyłączenia zwarcia tak szybko jak to 
możliwe na obu końcach linii, aby zachować wysoki współczynnik stabilności systemu. 
 

5.1.3 Wytyczne nastawiania SPZ 
 
5.1.3.1 Wyłącznik sprawny 
 

MiCOMho P443 monitoruje stan styków pomocniczych (52A, 52B) kontrolowanego wyłącznika 
(wyłączników) w celu określania statusu sprawności wyłącznika przed zezwoleniem na 
ponowne załączenie. Zaleca się monitorowanie styków pomocniczych lecz to monitorowanie 
może zostać zablokowane przez nie przydzielenie wejść optycznych dla tej funkcji 
i zamierzone zastosowanie logicznej 1 do odpowiednich sygnałów DDB w PSL.  
 

5.1.3.2 Ilość prób 
 

Ważnym elementem jest zdolność wyłącznika do realizacji kilku kolejnych komend 
wyłącz/załącz, następujących szybko po sobie i ich wpływ na okres trwałości wyłącznika. 
Ponieważ 80 – 90% zwarć ma charakter przemijający najczęściej konfiguruje się SPZ 
jednokrotny. Jeśli ze statystyk systemu wynika, że większa część zwarć w systemie ma 
charakter półtrwały może wyniknąć konieczność zastosowania dodatkowych prób (DAR) 
pozwalających na zachowanie stabilności systemu.  
 

Uwaga: Próby DAR muszą być już tylko 3-fazowe. 
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5.1.3.3 Nastawa czasu przerwy beznapięciowej 

 
Szybki SPZ może być wymagany do zapewnienia stabilności w systemach z dwoma lub 
więcej źródłami zasilania.  
Dla szybkiego SPZ czas zakłócenia systemowego powinien być zminimalizowany poprzez 
zastosowanie szybkiego zabezpieczenia <30ms, takiego jak zabezpieczenie odległościowe 
lub różnicowe oraz szybkiego wyłącznika <60ms.  
 
Dla zachowania stabilności pomiędzy dwoma zasileniami typowo wymaga się czasu przerwy 
beznapięciowej rzędu ≤300 ms.  
 
Minimalny czas przerwy beznapięciowej musi uwzględniać czas zerowania funkcji 
wyłączającej plus czas załączenia wyłącznika. 
 
Minimalna nastawa czasu przerwy beznapięciowej jest regulowana dwoma wartościami: 
 

• Czas dejonizacji drogi łuku.  

• Charakterystyka wyłącznika.  

 

Najważniejsze jest, aby funkcje zabezpieczeniowe całkowicie się wyzerowały podczas czasu 
przerwy beznapięciowej, tak, aby zapewnić poprawny czas zadziałania podczas załączenia na 
zwarcie. Dla szybkich SPZ wymagany jest bezzwłoczny reset zabezpieczenia. 
W przypadku mocno powiązanych systemów może dojść do utraty synchronizmu przy 
wyłączeniu zwarcia na linii. W takich sytuacjach najlepszym rozwiązaniem jest nastawienie 
dłuższych czasów przerwy beznapięciowej, pozwalając na ustabilizowanie się kołysań mocy 
spowodowanych przez zwarcie. 
 

5.1.3.4 Czas dejonizacji 
 
Czas dejonizacji łuku zwarcia zależy głównie od napięcia systemu i odległości między 
przewodami, prądu i czasu zwarcia, prędkości wiatru oraz pojemności pomiędzy sąsiednimi 
przewodami. Ponieważ wartość napięcia jest najbardziej znacząca, minimalny czas dejonizacji 
można przyjąć wg poniższej tabeli:  

 

Uwaga: Dla szybkiego SPZ 1-faz czas dejonizacji może ulec wydłużeniu spowodowanemu przez 
indukowanie się prądu pojemnościowego od zdrowych faz. 

 
 

 
 

Tabela 12: Minimalny czas dejonizacji łuku (wyzwalanie trójfazowe).  
 

5.1.3.5 Przykład obliczenia minimalnego czasu przerwy beznapięciowej 
 
W obliczeniach przyjęto następujący rodzaj wyłącznika i charakterystykę systemu: 

• Czas działania wyłącznika (Pobudzenie cewki wyłączającej →Przerwanie łuku): 

50ms (a); 
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• Otwarcie wyłącznika + Czas resetowania (Pobudzenie cewki wyłączającej 

→Resetowanie mechanizmu wyłączającego): 200ms (b); 

• Czas zerowania zabezpieczenia: < 80ms (c); 

• Czas zamknięcia wyłącznika (Komenda →Informacja o zamknięciu): 85ms (d). 

• Czas dejonizacji łuku dla linii 220kV: 

• 280ms (e) dla wyłączeń 3-faz. (560ms dla wyłączeń 1-faz). 

 
Minimalna nastawa czasu przerwy beznapięciowej musi być większa niż:  
 

• (a) + (c) = 50 + 80 = 130ms, zapewniając resetowanie zabezpieczenia; 

• (a) + (e) - (d) = 50 + 280 - 85 = 245ms, zapewniając dejonizację (3-faz); 

• = 50 + 560 - 85 = 525ms, zapewniając dejonizację (1-faz); 

W praktyce można dodać kilka dodatkowych okresów zapewniając wystarczającą tolerancję, 
tak więc nastawa Dead Time 1 powinna być ustawiona na ≥ 300ms a 1Pole Dead Time na 
≥ 600ms. Nastawa całkowitego czasu przerwy beznapięciowej systemu powinna być 
utworzona przez dodanie (d) do wybranych nastaw, następnie przez odjęcie (a). (Daje to 
odpowiednio 335ms i 635ms). 
 
5.1.3.6 Nastawa czasu regeneracji 
 
W praktyce na dobór czasu regeneracji ma wpływ szereg czynników:  
 

• Pojawiające się zakłócenia / doświadczenie - krótkie czasy regeneracji mogą być 
wymagane, gdy jest wysokie prawdopodobieństwo wyładowań iskrowych dla 
uniknięcia zbędnej blokady przy zwarciach przemijających.  

• Czas zbrojenia sprężyny - dla szybkiego SPZ czas regeneracji może być ustawiony 
dłuższy niż czas zbrojenia napędu. Minimalny czas regeneracji >5s może być 
wymagany dla zapewnienia wyłącznikowi czasu dla odzyskania pełnej formy po 
wyłączeniu i załączeniu - zanim będzie mógł on wykonać kolejny cykl WZW. Ten 
czas będzie zależał od obciążenia wyłącznika. Dla zwłocznego SPZ nie ma takiej 
potrzeby, jako że czas przerwy może być wydłużony poprzez czas kontroli 
zazbrojenia wyłącznika (‘CB healthy check AR’). Jeżeli po odmierzeniu tego czasu 
w wyłączniku brak wystarczającej energii to zabezpieczenie pozostanie 
zablokowane. 

• Konserwacja wyłącznika - Zwiększona liczba operacji wynikająca z krótkich czasów 
regeneracyjnych oznacza krótsze odstępy czasu pomiędzy kolejnymi pracami 
konserwacyjnymi. 

• Czas regeneracji jest zwykle ustawiany dłuższy niż czas opóźnienia działania Strefy 
2 zabezpieczenia odległościowego. 

 
 

•  

5.2 Nadzór nad przekładnikami prądowymi (CTS) 
 
5.2.1 Standardowe przekładniki prądowe 

 
Nastawy napięcia zerowego, "CTS Vn< Inhibit" oraz prądu zerowego, "CTS In> set", powinny 
być ustawione tak, aby uniknąć niepożądanych zadziałań w warunkach zdrowego systemu. 
Dla przykładu nastawa "CTS Vn< Inhibit" powinna być ustawiona jako 120% maksymalnego 
poziomu stabilnego napięcia zerowego. Nastawa "CTS In> set" powinna typowo być 
ustawiona poniżej minimalnego prądu obciążenia. Opóźnienie alarmu „CTS Time Delay", 
powinno być ustawione na 5s. 
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Jeśli amplituda napięcia zerowego podczas zwarć z udziałem ziemi jest trudna do 
przewidzenia to ten element zabezpieczenia powinien być odstawiony unikając blokowania 
zabezpieczenia podczas warunków zwarciowych.  

 
5.3 Monitorowanie stanu wyłącznika 
 
5.3.1 Nastawa progów ΣI^ 

 
Gdy linie napowietrzne są skłonne do częstych zakłóceń i są chronione za pośrednictwem 
wyłączników olejowych (OCB), to koszty zmiany oleju stanowią znaczącą część ceny 
wyłącznika w przeciągu jego życia technicznego. Ogólnie zmiany oleju są realizowane 
w stałych odstępach czasu działań operacyjnych wyłącznika. Jednak może to powodować 
przedwczesne przeglądy konserwacyjne wtedy, gdy prądy zwarciowe są raczej niewielkie 
i gdy degradacja oleju jest wolniejsza od spodziewanej. Licznik Σ I^ kontroluje skumulowany 
poziom obciążenia wyłącznika pozwalający na bardziej dokładne szacowanie kondycji 
wyłącznika. 
Dla wyłączników olejowych wytrzymałość dielektryczna oleju zmniejsza w funkcji Σ I2t. W tym 
wzorze ‘I’ oznacza wartość przerywanego prądu a ‘t‘ jest czasem palenia łuku w kadzi 
wyłącznika (nie jest to czas otwierania wyłącznika). 
 
Dla innych typów wyłącznika, szczególnie dla tych działających przy wyższych napięciach, 
praktyczne badania wskazują, że nastawa ‘Broken I^’ = 2 może nie być odpowiednia. W takich 
zastosowaniach ‘Broken I^’ może być ustawiony niżej, zwykle na 1,4 lub 1,5. Alarm w tym 
przypadku może być wskazówką, że należy przetestować ciśnienie w wyłączniku gazowym / 
próżniowym. Zakres nastaw dla ‘Broken I^’ jest zmienny w zakresie od 1.0 do 2.0 w krokach 
co 0.1. Jedynym warunkiem jest, że program konserwacji musi być w pełni zgodny z instrukcją 
producenta wyłącznika.  
 

5.3.2 Nastawa progu ilości prób 
 
Każde działanie wyłącznika prowadzi do pewnego osłabienia elementów składowych 
wyłącznika. Dlatego rutynowe zabiegi konserwacyjne takie jak olejenie mechanizmu mogą być 
funkcją liczby działań. Odpowiednia nastawa progów konserwacyjnych pozwoli na 
wygenerowanie alarmu wskazującego na konieczność przeprowadzenia zabiegów 
konserwacyjnych. Jeżeli zabieg nie zostanie przeprowadzony to zabezpieczenie może 
zablokować funkcję SPZ przy osiągnięciu drugiego progu nastawieniowego. To zapobiegnie 
kolejnym załączeniom, gdy wyłącznik nie został przywrócony do standardu wymaganego 
przez producenta w instrukcji obsługi. 
Pewne wyłączniki, takie jak olejowe (OCB) mogą wykonać tylko pewną liczbę przerwań prądu 
zwarcia do chwili wymaganej konserwacji. Dzieje się tak ze względu na to, że przerwanie 
prądu zwarcia oznacza wydzielanie struktur węgla w oleju, pogarszając jego właściwości 
dielektryczne. 
Alarmowy próg konserwacyjny (No CB Ops Maint) może być ustawiony dla wskazywania 
wymogu pobrania próbki oleju dla testowania dielektrycznego, lub bardziej złożonej 
konserwacji. Podobnie próg blokowania (No CB Ops Lock) może być ustawiony dla 
przerwania SPZ gdy powtórne przerwanie zakłócenia może nie być osiągnięte. 
To minimalizuje ryzyko zapalenia oleju lub jego eksplozji. 
 

5.3.3 Nastawianie progów czasu zadziałania 
 
Wolne działanie wyłącznika jest również wskaźnikiem potrzeby konserwacji mechanizmu. 
Dlatego przewidziano progi alarmu i blokady (CB Time Maint / CB Time Lockout) z zakresami 
nastaw od 5 do 500 ms. Ten czas nastawia się w odniesieniu do wyspecyfikowanego czasu 
przerywania obwodu przez wyłącznik. 
 

5.3.4 Nastawy progów częstotliwości działania wyłącznika 
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Wyłącznik może być zwymiarowany do przerywania prądu zwarcia określoną liczbę razy do 
chwili przeglądu konserwacyjnego. Jednak kolejne wyłączenia w krótkim przedziale czasu 
mogą powodować przyspieszone zużycie mechanizmu. Z tego powodu możliwe jest 
ustawienie licznika częstych operacji, który będzie kontrolować liczbę operacji (Fault Freq 
Count) w nastawionym czasie (Fault Freq Time). Można nastawić oddzielne progi dla 
sygnalizacji i blokady. 
 

5.4 Tryb tylko do odczytu 
 
Dla możliwości komunikacji IEC61850 i Ethernet/ Internet bezpieczeństwo staje się coraz 
ważniejszą sprawą,. IED Px40 pozwala użyhtkownikowi na zdalne uaktywnianie i wyłączanie 
zmian w konfiguracji/  
Tryn tylko do odczytu może zostać uaktywniony/ wyłączony dla następujących portów tylnych:  
 

• Port tylny 1 Protokół IEC60870-5-103 i Courier.  

• Port tylny 2 (jeżeli zainstalowano) Protokół Courier.  

• Port Ethernet (jeżeli zaonstaowano) Protokół Courier  
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6 WYMAGANIA DLA PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH (CT) 
 
 
 

6.1 Zalecane klasy przekładników prądowych (brytyjskie i IEC) 
 
Można stosować przekładniki prądowe (CT) klasy X z napięciem punktu kolanowego 
większym lub równym niż obliczona wartość.  
Można stosować CT klasy 5P, uwzględniając fakt, że napięcie punktu kolanowego 
oszacowano w sposób podany poniżej: 
 
 Vk = (VA x ALF)/ In + (RCT x ALF x In)  
 
Gdzie:  

VA  = obciążalność znamionowa  

ALF = graniczny współczynnik dokładności  

In = znamionowy prąd wtórny CT  

 
 
 

6.2 Wymagania dotyczące przekładników prądowych w zabezpieczeniach 
odległościowych 
 

6.2.1 Punkt dokładności zasięgu strefy 1 (RPA) 
 
Vk ≥ KRPA x IFZ1 x (1+ X/R) . (RCT + RL) 
 
Gdzie: 
Vk = Punkt przegięcia napięciowego CT (wolty) 

KRPA = Stały współczynnik wymiaru = zawsze 0.6 
IFZ1 = Maksymalny prąd wtórny zwarcia dla punktu zasięgu (A) Strefy 1 

X/R = współczynnik pierwotny reaktancji/rezystancji systemu 

RCT = rezystancja obwodu wtórnego CT (Ω) 
RL = pojedyncza rezystancja obciążenia od CT do przekaźnika (Ω) 

 
6.3 Bliskie zwarcia w Strefie 1 

 
W przypadku linii kablowych oraz dla każdych linii, dla których współczynnik impedancji może 
być mniejszy niż SIR=2 konieczne są dodatkowe obliczenia: 
Vk ≥ Kmax x IF max x (RCT + RL) 
 

Gdzie: 

Kmax = Stały współczynnik wymiaru = zawsze 1.4 
IF max = Max prąd wtórny zwarcia międzyfazowego (A) 

Należy zastosować większą z obliczonych wartości punktu kolanowego.  

 

Uwaga: Nie jest konieczne powtórzenie obliczeń dla zwarć z udziałem ziemi, jako że obliczenia 
dla zwarć międzyfazowych (3 φ) zakładają już najgorsze warunki dla wymiarów CT. 
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6.4 Strefy odległościowe ze zwłoką 
 
Jeżeli mają być stosowane strefy odległościowe ze zwłoką, nie ma potrzeby oddzielnego 
obliczania wymaganego Vk. Wynika to z faktu, że stosowane opóźnienia (zwykle 3 razy 
większe niż stała czasowa obwodu pierwotnego dla zwarć na odległych szynach 
zabezpieczanego układu zasilania) pozwalają nie uwzględniać stanów przejściowych. Jeżeli 
jednak wymagane będzie dokonanie pewnych obliczeń dla strefy odległościowej ze zwłoką, 
należy stosować poniższe równanie: 
 
Vk > If (RCT + RL)  
 
Gdzie If jest prądem zwarcia na odległej szynie zabezpieczanego układu zasilania (innymi 
słowy, prąd zwarcia dla funkcji różnicowej prądu).  

 
 
 

6.5 Określanie Vk dla przekładników prądowych klasy „C” IEEE 
 
Jeżeli do wyspecyfikowania CT stosowane są normy amerykańskie IEEE, można sprawdzić 
klasę napięciową C w celu określenia zastępczego Vk (punkt kolanowy napięcia zgodnie 
z ICE).  
 
Zastępcze równanie jest następujące:  
 
Vk = [C w woltach) x 1,05] + [100 x RCT]  

 
 
 

6.6 Przykład roboczy 
 
Do obliczeń dotyczących przekładnika prądowego będą używane parametry linii (długość 100 
km) określone w punkcie 4.1.  
 

6.6.1 Ważne uwagi 
 

• Punkt zasięgu Strefy 1 - zarówno If jak i X/R będą obliczane dla zwarcia w punkcie 
zasięgu Strefy 1.  

• Do obliczeń należy stosować jako poziom zwarciowy szyny wartość znamionowego, 
krótkotrwałego, symetrycznego prądu zwarcia szyn.  

• Jeżeli dostępne są tylko wskaźnikowe wartości X/R, do obliczenia stałej czasowej 
strony pierwotnej a więc wartości X/R stosowana jest zdolność wyłączeniowa 
wyłączników. Jest ona określana z praktycznych stałych czasowych strony 
pierwotnej podawanych przez producenta wyłączników. Zmienia się ona od 50 ms 
(wyłączniki 66 kV i 132 kV) do 120 ms (220 kV i 400 kV). Dla wyłączników 
generatorów praktyczną wartością jest 150 ms.  
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6.6.2 Dane systemu 
 
W poniższym przykładzie do obliczeń przekładników prądowych stosowane będą następujące 
parametry:  
 
Napięcie systemu: 230 kV 

Częstotliwość systemu: 50 Hz 

Metoda uziemienia:  połączenie metaliczne 

Pojedynczy obwód między Green Valley a Blue River  

Długość linii: 100 km 

Przekładnia: 1200/ 1 

Impedancja kolejności zgodnej Z1: 0,089 +j0,476 Ω/ km 

Poziom zwarciowy szyn: 40 kA 

Stała czasowa strony pierwotnej: 120 ms 

 

6.6.3 Obliczenia X/R strony pierwotnej 
 
X/R do szyn Green Valley = 2 * π *f * stała czasowa w s  

 = 2 * π * 40 * 0,12 = 37,7 

 
6.6.4 Obliczenie impedancji źródła Zs 

 
Impednacja źródła Zs = 230 kV/ (1,732 * 40 kA) = 3,32 Ω  

Kąt źródła = tan-1 (X/R) = tan-1 (37,7) = 88,48 ° 

A więc Zs = 0,088 + j3,317 Ω 

 

6.6.5 Obliczenia impedancji całej linii (całe 100 km) 
 
Z1 = 0,089 + j0,476 Ω/ km 

ZL = 8,9 + j47,6 Ω 

Zl = 48,42 Ω, kąt 79,4 ° 

 

6.6.6 Obliczenia całkowitej impedancji do odległej szyny 
 
ZT = Zs + ZL = 8,988 +j50,917 Ω  

 = 51,7 Ω, kąt 80 ° 

 

6.6.7 Obliczenia X/R dla zwarcia 
 

X/R = 50,917 / 8,988 = 5,66 

 
6.6.8 Obliczenia prądu If 
 

If = 230 kV / (1,732 * 51,7)  

 = 2568,5 A (strona pierwotna) 
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 = 2,14 A (strona wtórna) 

 
6.6.9 Obliczenia impedancji linii do punktu zasięgu Strefy 1 (80 km) 
 

Zstrefy 1 = 0,8 * ZL = 7,12 + j38,08 Ω  

 = 38,73 Ω, kąt 79,4 °  

 
6.6.10 Obliczenia całkowitej impedancji do punktu zasięgu Strefy 1 

ZTstrefy 1 = Zs + Zstrefy 

 = 7,208 + j41,397 Ω  

 = 42,019 Ω., kąt 80 ° 

 

6.6.11 Obliczenia X/R do punktu zasięgu Strefy 1 
 

X/R (Strefa 1) = 41,937/ 7,208 = 5,74 

 

6.6.12 Obliczenia prądu zwarcia do punktu zasięgu Strefy 1 
 
If (strefa 1) = 230 kV / (1,732 * 42,019) 

 = 3160,34 A (strona pierwotna)  

 = 2,63 A (strona wtórna)  

 
6.6.13 Vk dla punktu zasięgu Strefy 1 

 
Vk ≥ KRPA x Ifz1 x (1 + X/R) (RCT + RL) z punktu 6.2 

Vk > 0,6 * 2,63 * (1 + 5,74) * (RCT + RL)  

Vk > 10,65 (RCT + RL) 

 
6.6.14 Vk dla punktu bliskiego Strefy 1 

 
SIR = Zs / Zstrefy1 = 3,32 / 38,73 jest mniejsze od 2, potrzebne jest obliczanie Vk 

Prąd zwarcia = 40 kA (strona pierwotna) = 33,33 A (strona wtórna)  

Vk ≥ Kmaks x IFmaks x (RCT + RL) - z punktu 6.3 

Vk > 1,4 * 33,33 * (RCT + RL)  

Vk > 46,67 (TCT + RL)  

 
6.6.15 Vk dla stref ze zwłoką 

 
Vk > If (RCT + RL) z punktu 6.4 

Vk > 2,14 (RCT + RL) 

 
6.6.16 Uwzględnianie Vk 

 
Przy pomocy powyższych punktów można obliczać Vk dla wszystkich uaktywnionych funkcji 
lub funkcji używanych podczas działania. Do projektowania przekładników prądowych należy 
brać największą wartość Vk.  
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7 STYKI WYJŚCIOWE O DUŻEJ ZDOLNOŚCI WYŁĄCZENIOWEJ 
 
 
Styki o dużej zdolności wyłączeniowej pozwalają na wyeliminowanie przekaźników 
pomocniczych. To z kolei pomaga w znalezieniu efektywnych kosztowo rozwiązań, 
minimalizacji potrzebnego miejsca, oprzewodowania, czasu uruchamiania, itp.  
Zgodnie z wybranym modelem, oprócz standardowych tablic przekaźnikowych, można 
zainstalować jedną lub dwie tablice przekaźnikowe z przekaźnikami wyjściowymi o dużej 
zdolności wyłączeniowej. Każdy z nich zawiera cztery styki wyjściowe NO z możliwością 
wyłączania obciążeń większych niż standardowe styki. Parametry i i możliwe zastosowania 
takich styków są opisane w niniejszej instrukcji.  
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8 BEZPIECZNIKI UKŁADÓW POMOCNICZEGO ZASILANIA 

 
 
W rozdziale „Bezpieczeństwo” niniejszej instrukcji określono maksymalną wartość 
znamionowego prądu bezpieczników na 16 A. W celuy umożliwienia stopniowania 
zabezpieczeń często stosowane są mniejsze wartości prądów. Zaleca się stosowanie wartości 
od 6 A do 16 A. Dopuszczalne jest stosowanie wkładek niskonapięciowych, na napięcie 
minimum 250 V, zgodnych z IEC 60269-2, typugG, o dużej zdolności wyłączeniowej. Mają one 
charakterystykę podobną do bezpieczników „red spot” HRC typu NIT/TIA.  
W tabeli poniżej podano zalecane granice ilości IED podłączanych do jednego gniazda 
bezpiecznikowego. Ma ona zastosowanie do urządzeń MiCOM Px40 z z przyrostkiem „C” 
i wyższymi, ponieważ mają one ograniczenie prądu udarowego przy włączaniu, co chroni 
bezpieczniki.  
 
Zalecana maksymalna ilość IED MiCOM Px40 na bezpiecznik 
 

 
 

Tabela 13: Zalecana graniczna ilość IED podłączanych do jednego gniazda 
bezpiecznikowego.  
 
Alternatywnie, do zabezpieczania obwodów pomocniczego zasilania, mogą zostać 
zastosowane miniaturowe wyłączniki (MCB).  
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1 SPIS TREŚCI 
 
 
MiCOM Px40 obsługuje komunikacje stacji SCADA opartą na dwóch technologiach; szeregowej 
i ethernetowej. Komunikacja szeregowa jest stosowana od długiego czasu, i wiele stacji jest 
połączonych w ten sposób. Natomiast komunikacja przez Ethernet jest bardziej nowoczesna 
i wszystkie nowo powstałe stacje są oparte na tej technologii. MiCOM Px40 produkcji Alstom 
Grid obsługuje obie technologie. 
 

1. Spis Treści 
 

2. Interfejsy komunikacyjne 
 

3. Komunikacja szeregowa 
3.1 EIA(RS)232 Bus 
3.2 EIA(RS)485 Bus 
3.3 K-Bus 
3.4 Światłowód 
 

4. Standardowa komunikacja ethernetowa 
 

5. Redundantna komunikacja ethernetowa 
5.1  Protokoły redundancyjne 
5.1.1 Protokół mostkowania (RSTP) 
5.1.2 Protokół samo naprawiający (SHP) 
5.1.3 Protokół dwu-adapterowy (DHP) 
5.2 Przekazywanie 
5.3 Oznaczanie priorytetu 
5.4 Protokół zarządzania siecią (SNMP) 
5.8 Protokół zarządzania siecią (SNTP) 
 

6. Przegląd protokołów przesyłania danych 
7. Courier 
7.1 Fizyczne połączenie i warstwa łącza 
7.2 Baza danych 
7.3 Kategorie ustawień 
7.4 Zmiana ustawień 
7.5 Ustawienia trybu transferu 
7.6 Wyodrębnianie zdarzeń 
7.6.1 Automatyczny wyodrębnianie zdarzeń  
7.6.2 Manualne wyodrębnianie zdarzeń 
7.7 Zakłócenia wyodrębniania zdarzeń 
7.8 Programowalny układ ustawień logik 
7.9 Konfiguracja 
 

8. IEC 60870-5-103 
8.1 Fizyczne połączenie i warstwa łącza 
8.2 Inicjalizacja 
8.3 Synchronizacja czasu 
8.4 Samoistne zdarzenia 
8.5 Badanie ogólne 
8.6 Pomiary cykliczne 
8.7 Komedny 

 
8.8 Tryb próbny 
8.9 Zapis zakłóceń 
8.10 Blokowanie komend/monitora 
8.11 Konfiguracja 
 

9. DNP 3.0 
9.1 Fizyczne połączenie i warstwa łącza 
9.2 Wejścia binarne obiektu 1 
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9.3 Wyjścia binarne obiektu 10 DNP 3.0 
9.4 Liczniki binarne obiektu 20 
9.5 Analogowe wejścia obiektu 30 
9.6 Analogowe wyjścia obiektu 4 
9.7 Konfiguracja 
 

10. IEC 61850 
10.1 Korzyści IEC 61850 
10.2 Interoperacyjność IEC 61850 
10.3 Typ danych IEC 61850 
10.4 IEC 61850 w MiCOM IED 
10.5 Typ danych IEC 61850 w MiCOM IED 
10.6 Usługi komunikacyjne IEC 61850 w MiCOM IED 
10.7 Komunikacja IEC 61850 typu p2p (GSSE) 
10.8 Mapowanie wiadomości GOOSE dla wejść wirtualnych 
10.8.1 Konfiguracja GOOSE IEC 61850 
10.9 Funkcjonalność Ethernetu 
10.9.1 Odłączanie Ethernetu 
10.9.2 Utrata zasilania 
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2 INTERFEJSY KOMUNIKACYJNE 
 
 
MiCOM IED PX40 posiada szereg standardowych i opcjonalnych interfejsów komunikacyjnych 
które są przedstawione w poniżej tabelce 
 

Port Dostępność Warstwa fizyczna Zastosowanie Protokoły danych 
Przedni Standardowy RS232 Ustawienia lokalne Courier 

Tylni port 1 
(RP1 miedź) 

Standardowy 
RS232 / RS485 / 
K-Bus 

SCADA 
Ustawienia zdalne 

Courier, MODBUS, 
IEC60870-5-103, 
DNP3.0 (możliwość 
wyboru w 
zamówieniu) 

Tylni port 1 
(RP1 
światłowód) 

Opcjonalny Światłowód 
SCADA 
Ustawienia zdalne 

Courier, MODBUS, 
IEC60870-5-103, 
DNP3.0 (możliwość 
wyboru w 
zamówieniu) 

Tylni port 2 
(RP2) 

Opcjonalny 
RS232 / RS485 / 
K-Bus 

SCADA 
Ustawienia zdalne 

Courier 

Ethernet Opcjonalny Ethernet 
IEC 61850 lub DNP3 
Ustawienia zdalne 

IEC 61850, Courier 
(tunelowany) lub 
DNP3.0 (możliwość 
wyboru w 
zamówieniu) 

 
 

Uwaga: 1. Opcjonalne panele komunikacyjne są dopasowane tylko i wyłącznie do 

gniazda A 

2. Kiedy do szeregowej komunikacji SCADA światłowodem jest używany 

opcjonalna karta komunikacyjna, port światłowodowy przyjmuje wtedy 

oznaczenie RP1. W takim przypadku miedziane porty RP1 na panelu karcie 

zasilania są wyłączane 

3. Możliwe jest dopasowanie tylko jednego opcjonalnego panelu 

komunikacyjnego, dlatego RP2 i komunikacja Ethernetowa wzajemnie się 

wykluczają. 
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3 KOMUNIKACJA SZEREGOWA 
 
 
Komunikacja szeregowa jest możliwa przy użyciu przewodów lub światłowodów. Poniżej 
przedstawiony jest wykaz standardów warstwy fizycznej które są wykorzystywane do 
komunikacji szeregowej SCADA. 
 

 EIA(RS)232 (często skracane do RS232) 

 EIA(RS)485 (często skracane do RS485) 

 K-Bus (dostosowany RS485) 

 Komunikacja szeregowa przez światłowód 

 
RS232 wykorzystywany jest do komunikacji P2P na bardzo małych odległościach. 
RS485 wykorzystywany jest na większych odległościach i pozwala na łączenie łańcuchowe 
i wielopunktowe urządzeń IED. 
K-Bus jest bardzo podobny do RS485, jednak nie może być mieszany w tym samym łączu co 
RS485. W przeciwieństwie do RS485, sygnały na dwóch terminalach nie są spolaryzowane. 
Łącza szeregowe pracujące na światłowodzie wykorzystują zastrzeżony protokół niskiego 
poziomu oparty na HDLC. 
Należy zauważyć, że nie są to protokoły danych. Opisują one jedynie fizyczne charakterystyki 
wymagane dla dwóch urządzeń do wzajemnej komunikacji. Pełen opis tych protokołów warstwy 
fizycznej jest dostępny w opublikowanych standardach. 

 
 
 

3.1 EIA(RS)232 Bus 
 
Interfejs EIA(RS)-232 wykorzystuje formę ramek IEC 60870-5 FT1.2.  
IED obsługuje połączenie IEC 60870-5 FT1.2 na przednim porcie. Przeznaczony jest dla 
tymczasowego połączenia lokalnego i nie nadaje się do stałego połączenia. Interfejs ten stosuje 
stałą szybkość transmisji 19200 bps, 11-bitów (8 bitów danych, 1 bit startu, 1 bit stopu, bit 
parzystości) i stały adres urządzenia z '1 '. 
W przypadku EIA (RS) 232 interfejsy są spolaryzowane.  

 
 
 

3.2 EIA(RS)485 Bus 
 
Dwuprzewodowe połączenie RS485 zapewnia półdupleksowe, w pełni izolowane szeregowe 
połączenie IED. Połączenie jest spolaryzowane i nie ma znaczenia, który terminal jest który. 
 W przypadku gdy komunikacja jest niemożliwa a parametry komunikacyjne są właściwe, 
możliwe jest, że przewody są włożone odwrotnie. 
Magistrala RS485 musi być wyposażona w oporniki 120Ω 0.5W pomiędzy przewodami 
sygnałowymi. 
Standard RS485 wymaga, by każde urządzenie było podłączone bezpośrednio do rzeczywistej 
magistrali. Słupki i trójniki są zabronione. Magistrala pętlowa i topologia gwiazdy nie są częścią 
standardu RS485 i są również zabronione. 
Zaleca się użycie dwużyłowej, ekranowanej skrętki. Ostateczna specyfikacja kabla zależy od 
zastosowania, ale kabel o przekroju 0,5 mm² na żyłę jest zwykle odpowiedni. Całkowita długość 
kabla nie może przekraczać 1000 m. Ważne jest, aby uniknąć krążących prądów, które mogą 
spowodować zakłócenia i szumy, szczególnie gdy kabel biegnie między budynkami. Z tego 
powodu kabel powinien być ekranowany i uziemiony tylko na jednym końcu, zwykle w głównym 
punkcie zasilania.  
RS485 jest sygnałem różnicowym i nie ma połączenia z masą sygnału. Jeżeli masa sygnału 
występuje w magistrali, należy to zignorować. W żadnym wypadku nie może być połączenia 
z ekranem kabla ani obudową urządzenia. 
Zarówno ze względów bezpieczeństwa i jak i możliwości wystąpienia zakłóceń. 
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Aby uniknąć zakłóceń typu jabber, może być konieczna polaryzacja przewodów sygnałowych 
.Zakłócenia typu jabber występują, gdy poziom sygnału ma nieokreślony stan, gdyż magistrala 
nie jest aktywnie wysterowywana. Może tak się stać, gdy wszystkie urządzenia w trybie slave są 
w trybie odbioru, a tryb master jest zbyt powolny by przestawić tryb odbioru na tryb transmisji. 
Spowodowane to może być zbyt długim oczekiwaniem na transmisje w trybie odbioru przy 
wysokiej impedancji. Zakłócenie typu jabber powoduje przegapienie pierwszego bitu 
pierwszego znaku w pakiecie, co skutkuje odrzuceniem wiadomości i brakiem odpowiedzi przez 
urządzenia w trybie slave. Objawami tego są złe czasy reakcji (z powodu opóźnień), 
zwiększenie liczy komunikatów o błędach, nierówna komunikacja a w najgorszym przypadku, 
całkowity brak komunikacji. 
 
Polaryzacja 
Polaryzacja wymaga delikatnego podniesienia wartości napięcia na przewodach sygnałowych 
do około 1V. Na magistrali powinien być tylko jeden punkt polaryzacji, najlepiej położony 
w punkcie połączenia master. Źródło prądu stałego, używane do polaryzowania musi być czyste 
w celu uniknięcia zakłóceń. Rysunek 2 przedstawia typowy układ polaryzacji. 
 

Uwaga: 1. Niektóre urządzenia mogą być w stanie zapewnić 
nastawienie magistrali, i w takim przypadku składniki 
zewnętrzne nie są wymagane. 

 

 
Rysunek 1: RS485 ustawienia polaryzacji magistrali 
 
By spolaryzować magistrale, możliwe jest użycie napięcia wzbudzenia na wyjściu (48V DC) 
ustawiając wartość na rezystorach 2.2kΩ 0.5W zamiast 180Ω, co przedstawione jest na 
powyższym wykresie. W przypadku użycia napięcia wzbudzenia należy zwrócić uwagę na 
poniższe ostrzeżenia: 
 

 

Uwaga 

Jest niezwykle ważne, aby na końcówkach zamontowane 
były rezystory 120 Ω. Inaczej napięcie polaryzujące może 
być zbyt wysokie i urządzenia podłączone do magistrali 
mogą ulec uszkodzeniu. 
Jeśli napięcie wzbudzenia jest znacznie wyższe niż 
wymagane, Alstom Grid nie ponosi odpowiedzialności za 
szkody, które mogą wystąpić w skutek podłączenia 
urządzenia. 
Napięcie wzbudzenia nie może być stosowane w innych 
celach, takich jak zasilanie wyjść logiki, gdyż zakłócenia 
mogą być przenoszone do sieci komunikacyjnej. 
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3.3 K-Bus 
 
K-Bus jest solidną metodą sygnalizacji, opartą na poziomach napięć RS485. Zawiera 
wstawianie znaczników wiadomości, oparte na synchronicznym protokole HDLC 64 kbps, 
z modulacją FM0 w celu zwiększenia szybkości i bezpieczeństwa. 
Tylni interfejs jest używany dla zapewnienia stałego połączenia na K-Bus, które umożliwia 
połączenie wielopunktowe. 
 
Magistrala K-Bus składa się maksymalnie z 32 IED połączonych w układzie wielopunktowym 
przy użyciu pary skręconych przewodów. Magistrala może mieć do 1000m długości, zaś 
skręcone przewody nie są spolaryzowane. 
 
Zaleca się stosowanie dwużyłowej, ekranowanej skrętki. Ostateczna specyfikacja kabla zależy 
od zastosowania, ale kabel o przekroju 0,5 mm² na żyłę jest zwykle odpowiedni. Całkowita 
długość kabla nie może przekraczać 1000 m. Ważne jest, aby uniknąć krążących prądów, które 
mogą spowodować zakłócenia i szumy, szczególnie gdy kabel biegnie między budynkami. 
Z tego powodu kabel powinien być ekranowany i uziemiony tylko na jednym końcu, zwykle w 
głównym punkcie zasilania. 
 
Sygnał K-Bus jest sygnałem różnicowym i nie ma połączenia z masą sygnału. Jeżeli masa 
sygnału występuje w magistrali należy to zignorować. W żadnym wypadku nie może być 
połączenia z ekranem kabla ani obudową urządzenia. Zarówno ze względów bezpieczeństwa 
jak i możliwości wystąpienia zakłóceń. 
 
Nie jest możliwe, użycie standardowego konwertera EIA (RS) 232 z EIA (RS) 485 do konwersji 
ramek IEC 60870-5 FT1.2 do K-Bus. Do tego celu może być użyty konwerter protokołu, 
a mianowicie KITZ101, KITZ102 lub KITZ201 e. W celu uzyskania informacji dotyczących 
specyfikacji oraz zasilania urządzeń Kitz prosimy o bezpośredni kontakt z firmą Alstom grid. 
Poniższy rysunek pokazuje typowe połączenie K-Bus. 
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Rysunek 2: Zdalna komunikacja za pomocą K-Bus 
 
Więcej informacji na temat K-Bus jest dostępnych w publikacji R6509: Interfejs K-Bus, która jest 
dostępna na zamówienie. 

 
 
 

3.4 Światłowód 
 
W celu komunikacji szeregowej możliwe jest zastosowanie światłowodu. Panel niezbędny do 
stosowania światłowodu jest dostępny opcjonalnie, i pozwala on na przysłanie ramek 
przedmiotowym światłowodem. Panel komunikacyjny jest dostępny dla wszystkich dostępnych 
protokołów szeregowych danych. 
 
Światłowody wielomodowe 850nm, 50/125 μm lub 62.5/125 μm są stosowane na konektorach 
typu BFOC 2.5 ST. 
  



MiCOMho P443   9 Komunikacja SCADA 
 

P443/PL  9-10 
 

4 STANDARDOWA KOMINIKACJA ETHERNETOWA 
 
 
W zależności od zapotrzebowania dostępnych jest kilka różnych typów paneli ethernetowych. 
Dostępne typy i ich funkcje są opisane w rozdziale projektowanie sprzętu.  
Wymagany interfejs Ethernetowy to IEC 61850 lub DNP3 (protokół musi być wybrany 
w momencie składania zamówienia). Z wybranym protokołem, interfejs Ethernet oferuje również 
komunikację z MiCOM S1 Studio dla zdalnej konfiguracji i odczytu zapisu danych. 
 
Światłowodowe połączenie jest zalecane w przypadku stałych połączeń w środowisku stacji, 
ponieważ oferuje korzyści w zakresie odrzucenia zakłóceń. Port światłowodowy zapewnia 
prędkość 100 Mbps i wykorzystuje komunikację złącza typu BFOC 2,5 (ST). Włókna powinny 
być dostosowane do długości fali 1300 nm, a jest transmisja wielodomowa do 50/125 m lub 
62.5/125 m. 
 
Urządzenie może być podłączone zarówno za pomocą ethernetowego Huba 10Base-T, 
100Base-TX lub switchem za pomocą portu RJ45. Port automatycznie wykrywa, jakie 
urządzenie typu hub jest podłączone. Ze względu na zakłócenia, ten typ połączenia zalecany 
jest tylko dla połączeń krótkoterminowych na krótkim dystansie. 
 
Tabela 1 przedstawia wtyki i sygnały na złączu RJ45. 

 
Wtyk Nazwa sygnału Opis sygnału 

1. TXP Transmisja (pozytywny) 

2. TXN Transmisja (negatywny) 

3. RXP Odbiór (pozytywny) 

4. - Nie używane 

5. - Nie używane 

6. RXN Odbiór (negatywny) 

7. - Nie używane 

8. - Nie używane 
 

Tabela 1: Sygnały Ethernetowe 
 
 

 
Uwaga: 

 
Redundantny Ethernet jest opisany w oddzielnym rozdziale 
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5 REDUNDANTNA KOMINIKACJA ETHERNETOWA 
 
 
Redundancja to rezerwa, która w żaden sposób nie modyfikuje komunikacji. Wymagana jest 
w momencie, gdy nie może występować nawet pojedynczy błąd, czyli w aplikacjach takich jak 
automatyka stacyjna. Redundancja działa jak zabezpieczenie, zapewniając alternatywną trasę 
w przypadku awarii jednej drogi. 
 
Redundancyjny panel Ethernetowi (REB) zaprojektowany do serii PX40 zapewnia płynną 
redundancję poziomu inteligentnego urządzenia elektronicznego (IED). „Płynność” w tym 
kontekście to termin używany do opisania przeniesienia komunikacji z jednej ścieżki do drugiej 
bez zauważalnych skutków. 

 
 
 

5.1 Protokoły redundancyjne 
 
Dostępne są trzy protokoły redundancyjne 
 

 RSTP (protokół mostkowania) 

 SHP (protokół samo naprawiający) 

 DHP (protokół dwu-adapterowy) 

 
Protokół musi być wybrany w chwili składania zamówienia 
 

5.1.1 Protokół mostkowania (RSTP) 
 

RSTP to standard używany do szybkiego przełączenia sieci w momencie wykrycia błędu 
poprzez znalezienie alternatywnej drogi, co jest możliwe dzięki bezpętlowejtopologii sieci. 
Teoretycznie RSTP może szybko usunąć awarię w sieci, jednak czas naprawy zależy przede 
wszystkim od liczby podłączonych urządzeń i topologii. Czas odzyskiwania sprawności zależy 
również od czasu wykorzystanego przez urządzenia w celu określenia mostku głównego i od 
obliczenia funkcji portów (odrzucanie, rejestrowanie, wysyłanie). Dzieje się tak dzięki wymianie 
Protokołów Danych Mostkowych (BPDU) zawierających informacje o identyfikatorach 
mostkowych i ścieżkach źródłowych. Więcej informacji jest zawartych w standardzie IEEE 
802.1d 2004. 
 

 
 

Rysunek 3: Px4x połączony w gwiazdę lub w obwodzie zamkniętym 
 
Rozwiązanie RSTP jest oparte na otwartych standardach. Jest zatem zgodne z IED innych 
producentów korzystających z protokołu RSTP .Czas odzyskiwania RSTP wynosi na ogół 300 
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ms, ale wydłuża się wraz z wielkością sieci, dlatego nie można osiągnąć pożądanej płynności 
redundancji. 
 

5.1.2 Protokół samonaprawiający (SHP) 
 
W przeciwieństwie do RSTP, protokół SHP jest odpowiedzią na ograniczenia aplikacji, w 
których czas jest parametrem krytycznym, takich jak wiadomości GOOSE IEC 61850. SHP 
w urządzeniu MiCOM Px4x jest w pełni kompatybilny z SHP stosowanym w MiCOM C264 
i MiCOM serii H, które są składnikami stacyjnego systemu automatyki PACiS. 
 
SHP jest stosowany w topologii sieci podwójnego pierścienia. Gdy przewód jest przerwany, 
obie stacje końcowe wykrywają przerwę. Korzystanie z dwóch sieci: pierwotnej i redundantnej 
automatycznie zamyka obwód. 
 

 
 

Rysunek 4: Produkty MiCOM w obwodach samonaprawiających 
 
Urządzenia pokazane na rysunku 4 to wzmacniacze ze standardowym switchem 802.3 Ethernet 
plus układ zarządzający Self-Healing Manager (SHM). Rysunek 5 przedstawia strukturę 
wewnętrzną takiego urządzenia. 
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Rysunek 5: Struktura wewnętrzna SHM 
 
Podstawową funkcją układu SHM jest zarządzanie obwodem, także jeśli połączenie 
światłowodowe między dwoma urządzeniami jest uszkodzone, sieć nadal działa poprawnie. 
 
Normalnie w obwodzie pierwotnym pakiety ethernetowe są przesyłane w jednym kierunku, 
a tylko kontrole ramki (4 oktety) są wysyłane w kierunku przeciwnym co 5 mikrosekund. 
 
Jeżeli występują problemy z połączeniem, oba układy SHM natychmiast zaczynają proces 
samonaprawiający. Wiadomości przestają być wysyłane obwodem pierwotnym i przesyłanie 
zaczyna się odbywać za pomocą obwodu wtórnego. Wiadomości otrzymane obwodem wtórnym 
są wysyłane do głównego obwodu i nowa topologia pętli zamyka się w mniej niż 1 ms. 
 
Oprócz zapewnienia płynnej redundancji podczas przypadkowej awarii sieci, system może być 
również używany do zwiększenia liczby podłączonych urządzeń lub rozmiaru sieci na stacji, bez 
konieczności jej wyłączania. 
 
Po pierwsze, obwód który jest otwarty celowo natychmiast jest samonaprawiany. Następnie 
w momencie podłączenia nowego sprzętu ponownie ulega procesowi samonaprawiania co 
powoduje zamknięcie obwodu. 

 
Aby zwiększyć niezawodność systemu, stosowane są pewne dodatkowe mechanizmy: 
 

 Jakość transmisji jest cały czas monitorowana. Każda ramka (pakiet Ethernet lub 
sprawdzania ramki) jest kontrolowana przez układ SHM. Nawet jeśli połączenie nie 
jest uszkodzone, ale poziom błędu przekracza normę, natychmiast jest inicjowany 
mechanizm redundancyjny. 
 

 Nawet jeśli w obwodzie pierwotnym nie ma przesyłu informacji, obwód wtórny jest 
nadal nadzorowany poprzez wysłanie ramki sprawdzającej co 5 mikrosekund. 
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Rysunek 6: nominalny układ obwodu redundantnego 
 

 
 

Rysunek 7: układ Ethernetowy po awarii 
 
 

5.1.3 Protokół dwu-adapterowy (DHP) 
 
W przeciwieństwie do RSTP, protokół DHP jest odpowiedzią na ograniczenia aplikacji, 
w których czas jest parametrem krytycznym, takich jak wiadomości GOOSE IEC 61850. 
 
Układ DHP jest stosowany w sieciach o topologii podwójnej gwiazdy. Jeżeli połączenie 
światłowodowe pomiędzy dwoma urządzeniami jest uszkodzone, sieć nadal działa poprawnie. 
 
Protokół dwu-adapterowy (DHM) działa na zasadzie podłączenia urządzenia do dwóch 
niezależnych sieci, jedna jest "główną" ścieżka, druga to "backup". Obie są aktywne w tym 
samym czasie. 
 
W trybie nadawania, pakiety z urządzenia są wysyłane przez układ DHM do dwóch sieci, 
natomiast w trybie odbioru duplikat jest odrzucany. Oznacza to, że dzięki dwóm połączeniom 
MiCOM otrzymuje taką samą ramkę ethernetową dwukrotnie. Układ DHP przesyła pierwszą 
otrzymaną ramkę w celu przetworzenia natomiast druga jest odrzucana. Jeśli jedno łącze jest 
uszkodzone, ramka jest wysyłana przez drugie i przekazywana do górnych warstw w celu 
przetworzenia. 
 
Układ DHM Alstom Grid spełnia wymagania automatyzacji, zapewniając bardzo szybki czas 
odzyskiwania dla całej sieci (mniej niż 1 ms). 

  



MiCOMho P443   9 Komunikacja SCADA 
 

P443/PL  9-15 
 

Aby zwiększyć niezawodność systemu, stosowane są pewne dodatkowe mechanizmy: 
 

 Każda ramka nosi numer porządkowy, który jest zwiększany i dodawany do obu ramek 

 Specjalne ramki służą do synchronizacji procesu odrzucania 

 

 
 

Rysunek 8: Mechanizm dwu-adapterowy 
 
H36x to wzmacniacz ze standardowym switchem 802.3 Ethernet plus DHM. Rysunek 9 
przedstawia wewnętrzną strukturę takiego urządzenia. 
 

 
 

Rysunek 9: Struktura wewnętrzna DHM 
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Rysunek 10 przedstawia połączenie sieci w gwiazdę, z zastosowaniem układu DHP 
 

 
 

Rysunek 10: połączenie sieci w gwiazdę, z zastosowaniem układu DHP na poziomie stacji 
 
 
 

5.2 Przekazywanie 
 
Urządzenia typu  MiCOM obsługują przesyłanie i magazynowanie danych. Switch przekazuje 
wiadomości ze znanych adresów do odpowiedniego portu. Wiadomości z nieznanych adresów, 
wiadomości broadcast i wiadomości multicast są przekazywane do wszystkich portów 
z wyjątkiem portu źródłowego. Switch MiCOM ALSTOM nie przekazuje pakietów błędów, ramek 
pauzy 802.3x ani pakietów lokalnych. 

 
 
 

5.3 Oznaczanie priorytetu 
 
Oznaczanie priorytetu 802.1 jest możliwe na wszystkich portach. 

 
 
 

5.4 Protokół zarządzania siecią (SNMP) 
 
Protokół zarządzania siecią (SNMP) jest protokołem sieciowym służącym do zarządzania 
urządzeniami w sieci IP. SNMP używa bazy danych MIB, która zawiera informacje o 
parametrach nadzorowania. Format MIB przyjmuje strukturę drzewka, którego każdy węzeł 
w identyfikowany jest przez numeryczny identyfikator obiektu (OID). Każdy OID identyfikuje 
zmienną, którą można odczytać lub ustawić za pomocą odpowiedniego oprogramowania 
SNMP. Informacje w bazie MIB są znormalizowane. 
 
Każdy system w sieci (stacja robocza, serwer, router, mostek itp.) jest zarządzany przez MIB, 
który odzwierciedla stan zarządzanych zasobów, takich jak wersja oprogramowania 
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zainstalowanego w urządzeniu, adres IP przypisany do portu lub interfejsu, ilość wolnego 
miejsca na dysku twardym lub liczba otwartych plików. 
 
MIB nie zawiera danych statycznych, ale zamiast tego obiektowe, dynamiczne 
bazy danych, która zapewniają logiczny zbiór zarządzanych definicji obiektów. MIB definiuje typ 
danych każdego zarządzanego obiektu i go opisuje. 
Odgałęzienia struktury MIB związane z SNMP znajdują się w sekcji internetowej, która dzieli się 
na 2 dwie główne podsekcje: 
 

 Publiczne (mgmt=2) które są zdefiniowane przez Internet Engineering Task Force 
(IETF). 
 

 Prywatne (private=4), które są przypisane przez Organizacje Przydzielającą Numery 
Internetowe (IANA). Są one zdefiniowane przez firmy i organizacje, do których te 
sekcje są przypisane. 

 
Poniższy rysunek przedstawia strukturę SNMP MIB. Nie ma żadnych ograniczeń odnośnie 
szerokości i głębokości struktury MIB. 
 

 
 

Rysunek 11: Struktura drzewka MIB 
 
Wyróżniamy cztery podstawowe poziomy hierarchii, są to: 
 

 Międzynarodowa organizacja opracowująca standardy (ISO) 

 Organizacja (org) 

 Departament obrony (dod) 

 Internet  

 
Zarządzanie (mgmt) jest główną sekcją publiczną. Określa parametry zarządzania siecią, 
wspólne dla urządzeń wszystkich producentów. Pod sekcją zarządzania znajduje się MIB-II 
(mib-2), a pod tym są sekcje odpowiadające typowym funkcją zarządzania, takie jak 
zarządzanie systemem, drukarki, zasoby hosta i interfejsu. 

http://megaslownik.pl/slownik/polsko_angielski/,Organizacja+Przydzielaj%C4%85ca+Numery+Internetowe
http://megaslownik.pl/slownik/polsko_angielski/,Organizacja+Przydzielaj%C4%85ca+Numery+Internetowe
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Prywatna sekcja drzewka MIB zawiera odgałęzienia dla dużych organizacji, organizowanych 
w ramach sekcji przedsiębiorstw. Nie dotyczy to Alstom Grid. 
 
Redundantny ethernetowy panel o strukturze MIB 
Alstom Grid MIB korzysta z trzech typów OID: 
 

 sysDescr 

 sysUpTime 

 sysName 

 

Przedstawione są one w tabeli 2 
 

 
 

Tabela 2 Redundantny ethernetowy panel o strukturze MIB 
 
W przypadku SNMP może być stosowane różne oprogramowanie, jednak Alstom Grid zaleca 
użycie przeglądarki SNMP MIB, która może wykonać podstawowe operacje, takie jak SNMP 
GET, GETNEXT i RESPONSE. 
 

Uwaga: Istnieją dwa adresy IP widoczne przy komunikacji z Redundancyjną kartą 
Ethernetową za pośrednictwem portów światłowodowych: jeden bezpośrednio 
dla IED i jeden dla switcha Ethernet. Aby uzyskać dostęp do sieci za pomocą 
protokołu SNMP, należy użyć adresu IP zabudowanego switcha Ethernet 
zamiast adresu REB urządzenia IED. Więcej informacji dostępnych jest w 
rozdziale opisującym konfiguracje. 
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5.5 Protokół zarządzania siecią (SNTP) 
 
Protokół zarządzania siecią (SNTP) jest obsługiwany zarówno przez IED i redundantny switch 
Ethernet. Protokół SNTP jest używany do synchronizacji zegarów systemów komputerowych 
pracujących w sieciach o zmiennym opóźnieniu transmisji danych, wykorzystujących 
przełączanie pakietów, takich jak sieci oparte na protokole IP. Bufor jitter jest używany dla 
redukcji skutków różnych opóźnień spowodowanych przez kolejkowanie, poprzez zapewnienie 
ciągłego przepływu danych w sieci. 
 
IED jest synchronizowany poprzez serwer SNTP. Osiąga się to poprzez wpisanie adresu IP 
serwera SNTP do IED przy użyciu konfiguratora oprogramowania IED opisanego w rozdziale 
Konfiguracja. 
  



MiCOMho P443   9 Komunikacja SCADA 
 

P443/PL  9-20 
 

6 PRZEGLĄD PROTOKOŁÓW PRZESYŁANIA DANYCH 
 
 
Seria PX40 obsługuje szeroką gamę protokołów, co czyni ją dostosowaną do wielu aplikacji. 
Dokładne protokoły danych obsługiwane przez konkretnego produktu zależy od wybranej przez 
siebie aplikacji, ale poniższa tabela zawiera listę protokołów danych, które są zazwyczaj 
dostępne. Dokładne protokoły danych obsługiwane przez konkretny produkt zależą od wybranej 
aplikacji. Poniższa tabela zawiera listę protokołów danych, które są zazwyczaj są dostępne 
 

Protokół danych Protokół warstwy 1 Opis 

Courier 
K-Bus, RS232, RS485, 
Ethernet i światłowód 

Standard komunikacji SCADA Alstom Grid 

MODBUS RS485 i światłowód Standard komunikacji SCADA Modicon 

IEC 60870-5 
CS103 

RS485 i światłowód Standard komunikacji SCADA IEC 

DNP 3.0 
RS485, Ethernet i 
światłowód 

Standard komunikacji SCADA Harris, stosowany 
głównie w północnej Ameryce 

IEC 61850 Tylko Ethernet 
Standard IEC dla automatyki stacyjnej, ułatwia 
interoperacyjność 

 

Tabela 3: Protokoły danych SCADA 
 
Zwiazek tych protokołów z protokołami niższej warstwy fizycznej jest pokazany na rysunku 12. 
 

Protokoły 
danych 

Przekazywanie Przekazywanie 

Przekazywanie 
MODBUS IEC 
60870-5-103 
DNP 3.0 

Przekazywanie 
DNP 3.0 
IEC61850 

Przekazywanie 
MODBUS IEC 
60870-5-103 
DNP 3.0 

Warstwa 
fizyczna 

K-Bus EIA(RS)232 EIA(RS)485 Ethernet Światłowód 

 P4555ENa 
 

Rysunek 12: Protokoły danych SCADA 
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7 PRZESYŁANIE 
 
 
Sekcja ta zawiera szczegółowe informacje odnośnie protokołu przesyłania na poziomie 
wymaganym przez większość użytkowników. W sytuacjach, w których poziom informacji 
zawartych w niniejszej instrukcji, jest niewystarczający, dalsze publikacje (R6511 i R6512) 
zawierające pogłębione informacje na temat protokołu i jego zastosowania, dostępne są na 
życzenie klienta. 
 
Przesyłanie to zastrzeżony protokół komunikacji Alstom Grid. Wykorzystuje on standardowy 
zestaw poleceń dostępu do bazy danych ustawień i danych w IED. Pozwala to na komunikacje 
głównego urządzenia z urządzeniami w trybie slave. Elementy charakterystyczne dla danej 
aplikacji znajdują się bazie danych a nie w komendach, które są używane do ich wywoływania, 
co oznacza, że nie ma potrzeby uprzedniego konfigurowania stacji nadrzędnej. Protokół 
zawiera również sekwencję zdarzeń (SOE) i mechanizm odczytywania zapisów zakłóceń. 

 
 
 

7.1 Fizyczne połączenie i warstwa łącza 
 
Przesyłanie może być użyte w przypadku trzech fizycznych protokołów: K-Bus, EIA(RS)232 lub 
EIA(RS)485.  
 
Opcje połączeń dostępne dla protokołu przesyłania to: 
 

 Przedni port szeregowy (RP1) - do stałego podłączenia SCADA przez RS485 lub K-
BUS 
 

 Opcjonalny port światłowodowy (RP1 w gnieździe A) - do stałego podłączenia SCADA 
za pośrednictwem światłowodu 
 

 Opcjonalny Port tylny (RP2) - dla stałego połączenia SCADA poprzez RS485, K-Bus 
lub RS232 

 
Na jednym z tylnych portów, za pomocą menu panelu przedniego można wybrać zarówno 
adres IED jak i prędkość transmisji. Można też to zrobić dzięki odpowiednim aplikacją, takim jak 
MiCOM S1 Studio. 

 
 
 

7.2 Baza danych 
 
Baza danych jest dwuwymiarowa i przypomina tabele. Każda komórka w bazie ma swój rząd 
i adres kolumny. Zarówno kolumna i rząd może znajdować się w zakresie od 0 do 255 (0000 na 
szesnastkową wartość FFFF). Adresy w bazie danych są określone jako wartość szesnastkowa, 
na przykład 0A02 to kolumna 0A wiersz 02. Powiązane ze sobą dane lub ustawienia są w tej 
samej kolumnie. Zerowy wiersz kolumny ma ciąg tekstowy w celu określenia jej zawartości 
 i działa jako nagłówek. 
 
Menu produktu zawiera pełną definicję bazy danych. 
Informacja ta jest również przedstawiona w rozdziale Ustawienia. 
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7.3 Kategorie ustawień 
 
Istnieją dwie główne kategorie ustawień zabezpieczania IED: 
 

 Ustawienia kontroli i obsługi 

 Ustawienia zabezpieczeń 

 
Wszystkie zmiany w zakresie ustawienia kontroli i obsługi (z wyjątkiem ustawień rejestratora 
zakłóceń) są realizowane natychmiast i przechowywane w pamięci nieulotnej. Zmiany 
dokonane w ustawieniach zabezpieczeń i rejestratorze zakłóceń są przechowywane w pamięci 
podręcznej i nie są natychmiast realizowane. Aby wprowadzić zmiany należy je zapisać 
w konfiguracji kolumny. 

 
 
 

7.4 Zmiana ustawień 
Przesyłanie zapewnia dwa mechanizmy dokonywania zmian ustawień. Każda z tych metod 
może być używana do edycji dowolnego ustawienia w bazie.  
 
Metoda 1 
Aby zmienić ustawienia należy użyć kombinacji trzech komend: 
 

1. Ustawianie ładowania wstępnego: wartość jest sprawdzana, by uniknąć uszkodzenia 
ustawienia. Ważność ustawienia nie jest sprawdzana przy tym działaniu. 
 

2. Ustawianie wykonawcze: potwierdzenie zmiany ustawień. Jeśli zmiana jest poprawna, 
zostanie wysłany pozytywny komunikat natomiast jeśli zmiana jest błędna, zostanie 
wysłany komunikat o błędzie. 

 
3. Przerwanie ustawień: polecenie to może być użyte do opuszczenia menu zmiany 

ustawień. 
 
Jest to najbezpieczniejsza metoda. Jest ona idealnie dopasowany do edycji on-line, ponieważ 
limity nastaw są odczytywane przed zmianą ustawień. Jednak ta metoda może być powolna w 
przypadku konieczności zmiany wielu ustawień, gdyż przy każdej zmiany są wymagane trzy 
komendy. 
 
Metoda 2 
Komenda nastawiania wartości może być użyta do bezpośredniej zmiany ustawień. 
W odpowiedzi możemy dostać albo pozytywne potwierdzenie albo kod błędu co wskazuje na 
awarie. Metoda ta jest znacznie szybsza niż ta opisana wyżej, jednak limity nie są odczytywane. 
Ta metoda jest zalecana w trybie off-line, w przypadku edytorów ustawień takich jak MiCOM S1 
Studio lub wstępnych komend sterujących. 

 
 
 

7.5 Ustawienia trybu transferu 
 
Aby przenieść wszystkie ustawienia do lub z urządzenia, należy użyć komórki transferu 
ustawień (lokalizacja BF03) w kolumnie danych WSP COMMS. Gdy ta komórka jest ustawiona 
na 1, wszystkie ustawienia są widoczne. Dowolne zmiany ustawień dokonane w tym trybie są 
zapisywane w pamięci podręcznej, w tym kontrola i ustawienia obsługi. Kiedy komórka jest 
ustawiona z powrotem na 0, wszystkie zmiany ustawień są weryfikowane i zapisywane 
w pamięć o trwałej. 
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7.6 Wyodrębnianie zdarzeń 
 
Wyodrębnianie zdarzeń może się odbywać automatycznie (tylko tylny port szeregowy) lub 
ręcznie (każdy port szeregowy). W celu automatycznego wyodrębniania, wszystkie zdarzenia 
są wydobywane w odpowiedniej kolejności wykorzystując standardowy mechanizm zdarzeń 
przesyłania. Obejmuje to również dane dotyczące konserwacji i błędów (w zależności od 
potrzeb). Metoda ręczna pozwala wybrać rodzaj zdarzenia, błędu, lub danych dotyczących 
konserwacji,w zależności od potrzeb. 
 

7.6.1 Automatyczne wyodrębnianie zdarzeń 
 
Sposób ten jest przeznaczony do ciągłego wyodrębniania zdarzeń jak i informacji o błędach. 
Jest obsługiwany tylko przez tylny port przesyłania.  
 
Kiedy jest tworzona nowa informacja dotycząca zdarzenia, bit zdarzenia jest ustawiany w bajcie 
stanu. Wskazuje to głównemu urządzeniu, że informacja o zdarzeniu jest dostępna. Najstarsze, 
niewyodrębnione zdarzenie mogą być wydobyte z IED przy użyciu polecenia Wyślij zdarzenie. 
IED wtedy wysyła odpowiedź z danymi zdarzenia. 
 
Gdy zdarzenie zostało wyodrębnione pomyślnie, polecenie zaakceptuj zdarzenie może być 
używane w celu potwierdzenia. Kiedy wszystkie zdarzenia zostały wyodrębnione, bit zdarzenia 
jest resetowany. Jeśli więcej zdarzeń nadal ma być wyodrębnionych, można je uzyskać za 
pomocą polecenia wyślij zdarzenie tak jak we wcześniejszym przypadku. 
 

7.6.2 Manualne wyodrębnianie zdarzeń 
 
Kolumna widok zapisu (lokalizacja 01) służy do ręcznego przeglądania zdarzeń, błędów, 
i danych dotyczących konserwacji. Zawartość tej kolumny zależy od rodzaju wybranego zapisu. 
Można wybrać zdarzenie, dzięki liczbie porządkowej oraz błędy i dane dotyczące konserwacji 
bezpośrednio, dzięki numerowi zapisu. 
 
Wybór zapisu zdarzenia ('wybór EVENT' komórka: 0101) 
Ta komórka może być ustawiona wg liczby zapisanych zdarzeń. Dla prostych zapisów (typ 0), 
komórki od 0102 do 0105 zawierają szczegóły zdarzenia. Pojedyncza komórka służy do 
przedstawiania poszczególnych pól zdarzeń. Jeśli wybranym zdarzeniem jest błąd lub dane 
dotyczące konserwacji (typ 3), pozostała część kolumny zawiera dodatkowe informacje. 
 
Wybór zapisu błędów ('wybór FAULT' komórka: 0105) 
Ta komórka może być używana aby bezpośrednio wybrać zapis błędu przez użycie wartości 
między 0 i 4 (0 to najnowszy a 4 najstarszy). Następna kolumna zawiera szczegóły zapisu 
wybranego błędu. 
 
Wybór zapisu danych dotyczących konserwacji ('wybór MAINT' komórka: 01F0) 
Ta komórka może być używana aby wybrać zapis dotyczący konserwacji używając wartości od 
0 do 4. Komórka działa w podobny sposób, jak w przypadku wyboru zapisu błędu. 
Jeśli ta kolumna służy do wyodrębniania informacji o zdarzeniach, numer skojarzony 
z konkretnym rekordem ulega zmianie kiedy występuje błąd lub nowe zdarzenie. 
 
Typy zdarzeń 
IED generuje zdarzenia w pewnych okolicznościach, takich jak: 
 

 Zmiana stanu styku wyjściowego 

 Zmiana stanu wejścia optycznego 

 Działanie elementu zabezpieczającego 

 Stan alarmowy 

 Zmiana ustawień 
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 Wprowadzenie hasła/koniec czasu 

 
Format zapisu zdarzeń 
Podczas wybrania polecenia 'wysyłanie zdarzeń', IED zwraca następujące pola: 
 

 Opis do komórki 

 Znacznik czasu 

 Tekst komórki 

 Wartość komórki 

 

Menu bazy danych zawiera tabele możliwych zdarzeń, i pokazuje, jak treść powyższych 
komórek jest interpretowana. Zapisy błędów i konserwacji są zwracane dzięki przesyłaniu (typ 
3), które zawiera wszystkie wyżej wymienione dziedziny plus dwa dodatkowe pola: 
 

 Komórka wydobycia zdarzenia 

 Numer zdarzenia 

 
Wydarzenia te zawierają dodatkowe informacje, które jest wyodrębniane z IED przy użyciu 
kolumny B4 'zapis wyodrębnienia'. Wiersz 01 zawiera opcje 'wybierz zapis', która umożliwia 
wybór zapisu konserwacji lub błędu. Ta opcja powinna być ustawiona na wartość numeru 
zdarzenia zwróconego przy zapisie. Rozszerzone dane mogą być pozyskiwane z IED, poprzez 
przesyłanie tekst i dane z kolumny. 
 

 

7.7 Zakłócenia wyodrębniania zdarzeń 
 
Zachowane zapisy zakłóceń są dostępne za pośrednictwem interfejsu Courier. Zapisy są 
uzyskiwane przy użyciu kolumny 'zapis wyodrębnienia' (B4). 
 
Komórka 'wybór zapisu' może być użyta do zapisu wyodrębnienia. Rekord 0 jest najstarszym 
niewyodrębnionym zapisem. Starsze rekordy, które zostały już wyodrębnione mają przypisane 
wartości dodatnie, natomiast nowsze - wartości ujemne. W celu usprawnienia procesu 
automatycznego wyodrębniania zdarzeń przez tylny port, IED ustawia bit zakłócenia w bajcie 
stanu w przypadku gdy znajdują się tam nieodczytane zapisy zakłóceń. 
 
Gdy stosując powyższą komórkę rekord zostanie wybrany, z komórki 'czas wyzwalania' (B402) 
można odczytać czas i datę zapisu. Zapis zakłócenia może być odczytany za pomocą 
mechanizmu blokady transferu z poziomu komórek B40B i zapisany w formacie COMTRADE. 
MiCOM S1 Studio robi to automatycznie. 

 
 
 

7.8 Programowalny układ ustawień logik 
 
Ustawienia programowalnych schematów logicznch (PSL) ustawienia mogą być przesłane 

i pobierane na IED z wykorzystaniem mechanizmu blokady transferu. 
Do wyodrębniana używane są poniższe komórki: 
 

 Komórka domeny (B204): służy do wyboru ustawień PSL (pobieranie i wysyłanie) lub 
danych konfiguracyjnych PSL (tylko wysyłanie) 
 

 Komórka domeny podrzędnej: służy do wyboru ustawień ochrony grup które mają być 
wysyłane i pobierane 

 

 Komórka wersji (B20C): używany w celu sprawdzenia zgodności pliku do pobrania. 
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 Komórka transferu (B21C): służy do konfiguracji procesu transferu. 
 

 Komórka transmisji danych (B120): używana do pobierania i wysyłania 
 
 
 

7.9 Konfiguracja 
 
Opis konfiguracji IED dla przesyłania znajduje się w rozdziale konfiguracja. 
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8 IEC 60870-5-103 
 
 
Specyfikacja IEC 60870-5-103 (Urządzenia i systemy telekontroli część 5 Sekcja 103: Protokoły 
transmisyjne), definiuje stosowanie norm IEC 60870-5-1 IEC 60870-5-5, które zostały 
przeznaczone dla do komunikacji z wyposażeniem ochronnym. 
 
Ten rozdział opisuje jak standard IEC 60870-5-103 jest stosowany w PX40, i nie opisuje samej 
normy. 

 
Sekcja ta zawiera szczegółowe informacje odnośnie standardu na poziomie wymaganym przez 
większość użytkowników. W sytuacjach, w których poziom informacji zawartych w niniejszej 
instrukcji, jest niewystarczający, dalsze publikacje (R6510) zawierające pogłębione informacje 
na temat tego standardu, dostępne są na życzenie klienta. 
 
Interfejs master/slave normy IEC 60870-5-103 służy do łączenia się z urządzeniami 
skonfigurowanymi jako podrzędne (slave). Urządzenie ma poziom zgodności 2, określony 
w standardzie IEC60870-5-103. 
 
Interfejs obsługuje poniższe funkcje definiowane normą IEC 60870-5-103: 
 

 Inicjalizacja (reset) 

 Synchronizacja czasu 

 Zapis wyodrębnienia zdarzenia 

 Badanie generalne 

 Pomiary cykliczne 

 Komendy ogólne 

 Zapis zakłóceń wyodrębniania 

 
 
 

8.1 Fizyczne połączenie i warstwa łącza 
 
Dla IEC 60870-5-103 dostępne są dwie możliwości połączenia 
 

 Tylny Port 1 (RP1) - dla stałego połączenia SCADA RS485 

 Opcjonalny port światłowodowy (RP1 w gnieździe A) - dla stałego połączenia SCADA 

za pośrednictwem światłowodu 

 
Jeśli zainstalowany jest opcjonalny port światłowodowy, w menu pojawia się możliwość 
wybrania aktywnego portu. Jednak wybór jest uwzględniony dopiero po ponownym 
uruchomieniu. 
 
Dla jednego z dwóch trybów połączeń, zarówno adres i prędkość transmisji IED mogą być 
wybierane za pomocą menu panelu przedniego albo za pomocą odpowiednich aplikacji, takich 
jak MiCOM S1 Studio. 
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8.2 Inicjalizacja 
 
Za każdym razem gdy urządzenie zostanie włączone, lub gdy parametry komunikacyjne zostały 
zmienione, należy zresetować urządzenie aby zainicjować komunikację. Reaguje ono na jedno 
z dwóch poleceń resetowania; reset CU lub reset FCB (komunikacja urządzenia lub bit liczący 
ramki). Reset CU to komenda, która czyści wszystkie niewysłane wiadomości w buforze 
nadawczym, natomiast polecenie Reset FCB nie usuwa żadnych wiadomości. 
 
Urządzenie reaguje na polecenie resetowania komunikatem identyfikacyjnym ASDU 5. 
Przyczyną transmisji tej odpowiedzi (COT) będzie albo Reset CU lub Reset FCB w zależności 
od charakteru polecenie resetowania. Zawartość ASDU 5 jest opisana w IEC 60870-5-103 
części bazy danych, dostępnej na życzenie klienta. Oprócz powyższej wiadomości identyfikacji, 
powstanie również zdarzenie włączenia zasilania. 

 
 
 

8.3 Synchronizacja czasu 
 
Czas i data można ustawić za pomocą funkcji synchronizacji czasu protokołu IEC 60870-5-103. 
Urządzenie skoryguje opóźnienie transmisji zgodnie z IEC 60870-5-103. Jeśli komunikat 
o synchronizacji czasu jest wysyłany jako komunikat typu wyślij/potwierdź, to urządzenie 
odpowie komunikatem potwierdzenia. Zdarzenie synchronizacji czasu klasy 1 powstaje 
niezależnie od tego czy wiadomość jest potwierdzona czy wiadomość jest w trakcie transmisji. 
 
Jeśli zegar jest synchronizowany za pomocą wejścia IRIG-B, to nie będzie możliwe ustawienie 
czasu urządzenia za pomocą interfejsu IEC 60870-5-103. Próba ustawienia czasu poprzez 
interfejs spowoduje utworzenie zdarzenia z bieżącej daty i godziny pobranej 
z zsynchronizowanego zegara wewnętrznego IRIG-B. 

 
 
 

8.4 Zdarzenia spontaniczne  
 
Zdarzenia są podzielone według następujących informacji: 
 

 Typ funkcji 

 Ilość informacji 

 

Profil IEC 60870-5-103 w menu bazy danych zawiera pełną listę wszystkich zdarzeń 
wytwarzanych przez urządzenia. 

 
 
 

8.5 Odpytywanie ogólne (GI) 
 
Polecenie GI może zostać użyte w celu odczytu stanu urządzenia, numerów funkcji oraz 
numerów informacyjnych, które zostaną zwrócone w ciągu cyklu GI. Są one zawarte w profilu 
IEC 60870-5-103 w menu bazy danych. 

 
 
 

8.6 Pomiary cykliczne 
 
Urządzenie będzie cyklicznie tworzyć wartości zmierzone za pomocą ASDU 9, co można 
odczytać za pomocą zapytania klasy 2 (uwaga ADSU 3 nie jest używany).Tempo, w jakim 
urządzenie wytwarza nowe wartości pomiarowe może być sterowane za pomocą ustawienia 
okresu pomiarowego. Ustawienie to można edytować z menu panelu przedniego lub za pomocą 
MiCOM S1 Studio. Jest aktywne natychmiast po zmianie. 
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Urządzenie transmituje wielkości mierzone w 2,4-krotnej znamionowej wartości analogowej, 
zgodnie z wymogami protokołu CS103. 

 
 
 

8.7 Komendy 
 
Lista obsługiwanych poleceń znajduje się w menu bazy danych. Urządzenie reaguje na inne 
polecenia ASDU 1, co spowodowane jest transmisją (COT) wskazujący "negatywne 
potwierdzenie” 

 
 
 

8.8 Tryb próbny 
 
Można odłączyć zestyki wyjścia urządzenia, aby test przeprowadzić wtórny test iniekcji 
z wykorzystaniem przedniego panelu lub przedniego portu szeregowego. Standard IEC 60870-
5-103 interpretuje to jako "tryb testowy". Powstałe 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”. 

 
 
 

8.9 Zapis zakłóceń 
 
Zapisy zakłóceń są przechowywane w nieskompresowanym formacie i mogą być wyodrębnione 
za pomocą standardowych mechanizmów opisanych w IEC 60870-5-103. 
 

 
Uwaga: 

 
IEC 60870-5-103 obsługuje tylko do 8 zapisów 
 

 
 
 
 

8.10 Blokowanie komend/monitora 
 
Urządzenie ma możliwość blokowania wiadomości wysyłanych w kierunku monitora (dane 
z urządzenia), a także w kierunku komend (dane do urządzenia). Wiadomości mogą zostać 
zablokowane przy użyciu jednej poniższych metod: 
 

 Polecenie menu w kolumnie KOMUNIKACJA RP1 CS103Blocking 

 Sygnały DBB: zablokowany monitor i zablokowane komendy 

 

 
 
 

8.11 Konfiguracja 
 
Opis konfiguracji IED dla IEC 60870-1-5-103, opisany jest w rozdziale Konfiguracja. 
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9 DNP 3.0 
 
 
W tej części opisano jak standard DNP 3.0 stosowany jest w urządzeniu Px40, i nie zawiera 
ona opisu samego standardu.  
 
Poniższy opis jest dodatkiem do dokumentu profilu urządzenia, który jest zawarty w menu bazy 
danych. W celu uzyskania informacji o protokole DNP 3.0 należy zapoznać się z dokumentacją 
dostępną od grup użytkowników. Dokument profilu urządzenia określa pełną specyfikacje DNP 
3.0. Jest to standardowy dokument DNP 3.0 który opisuje które obiekty, zmienne i kwalifikatory 
są obsługiwane. Dokument profilu urządzenia określa również jakie dane są dostępne przy 
użyciu DNP 3.0. IED funkcjonuje jako podrzędne DNP 3.0 i obsługuje 2 poziom podzbioru jak 
opisano w standardzie, oraz niektóre z funkcji, począwszy od poziomu 3. 
 
Protokół DNP 3,0 jest definiowany i zarządzany przez grupę użytkowników DNP. Więcej 
informacji na temat DNP 3.0 oraz specyfikacji protokołów, można znaleźć na www.dnp.org. 

 
 
 

9.1 Fizyczne połączenie i warstwa łącza 
 
DNP 3.0 może być stosowane za pomocą 3 protokołów warstwy fizycznej: EIA(RS)232, 
EIA(RS)485, lub Ethernet. 
Poniżej przedstawione jest kilka opcji połączeń dostępnych dla DNP 3.0: 
 

 Tylny Port 1 (RP1) - dla stałego połączenia SCADA RS485 

 Opcjonalny port światłowodowy (RP1 w gnieździe A) - dla stałego połączenia SCADA za 

pośrednictwem światłowodu 

 Opcjonalny tylny Port 2 (RP2) - dla stałego połączenia SCADA RS485 lub RS232 

 Połączenie RJ45 na opcjonalnym panelu Ethernetowym - dla stałego połączenia SCADA 

przez Ethernet 

 Połączenie światłowodowe na opcjonalnym panelu Ethernetowym - dla stałego połączenia 

SCADA przez Ethernet 

 

Adres IED i prędkość transmisji można wybrać za pomocą menu panelu przedniego, albo przez 
użycie odpowiednich aplikacji, takich jak MiCOM S1 Studio. 
W przypadku korzystania z interfejsu szeregowego, obowiązuje format danych: 1 bit startu, 8 
bitów danych, 1 bit stopu i opcjonalnie konfigurowalny bit parzystości. 

 
 
 

9.2 Wejścia binarne obiektu 1 
 
Wejścia binarne obiektu 1 zawierają informacje opisujące stan sygnałów IED, które 
w większości są częścią magistrali danych cyfrowych (DDB). Na ogół są to stany zestyków 
wyjściowych i wejść optycznych, sygnałów alarmowych oraz sygnałów rozpoczęcia ochrony 
i wyzwalania. Kolumna „Numer DDB” w dokumencie profil urządzenia dostarcza numery DDB 
dla danych punktowych DNP 3.0. Mogą być one wykorzystane do odesłania do listy definicji 
DDB (patrz dokument menu bazy danych). Wejścia binarne można odczytać również jako 
zdarzenia zmiany przy użyciu obiektu 2 i obiektu 60 dla danych zdarzenia klasy 1-3. 

 
  

http://www.dnp.org/
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9.3 Wyjścia binarne obiektu 10 DNP 3.0 
 
Wyjścia binarne obiektu 10, zawierają polecenia, które mogą być obsługiwane przy użyciu DNP 
3.0. Tak więc punkty akceptują komendy typu impuls włączenia (zerowy, wyzwalanie, 
zamknięcie) oraz wł./wył. zatrzask w sposób, który wyszczególniono w profilu urządzenia 
w odpowiednim dokumencie. Pozostałe pola są ignorowane (kolejka, wyczyść, 
wyzwalanie/zamykanie, w czasie i po czasie). 
 
Istnieją dodatkowe obrazy wejść sterujących. Opisane są jako alias wejść sterujących, i 
odzwierciedlają one stan wejścia sterującego o charakterze dynamicznym. 

 Jeżeli sygnał DDB wejścia sterowniczego został już ustawiony SET i nowa komenda 

DNP SET jest wysyłana do wejścia sterowniczego, sygnał DDB chwilowo przyjmuje 

wartość RESET, a następnie z powrotem SET. 

 

 Jeżeli sygnał DDB wejścia sterowniczego został już zresetowany RESET i nowa 

komenda DNP SET jest wysyłana do wejścia sterowniczego, sygnał DDB chwilowo 

przyjmuje wartość SET, a następnie z powrotem RESET. 

 

 
 

Rysunek 13: Zachowanie wejścia sterującego 
 
Wiele z funkcji IED jest konfigurowalne więc niektóre z komend obiektu 10 opisane w 
poniższych sekcjach mogą nie być dostępne. Odczyt z Obiektu 10 zgłasza punkt jako off-line, 
natomiast komenda działania Obiektu 12 generuje odpowiedź na błędy.. 
Przykładowe punkty obiektu 10, które mogą być zgłaszane jako „off-line”: 
 

 Aktywacja grupy ustawień: sprawdzenie, czy grupy ustawień są włączone 

 Wyzwolenie/zamknięcie wyłącznika: sprawdzenie zdalnego sterowania CB 
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 Resetowanie termiczne NPS: sprawdzenie, czy ochrona termiczna NPS jest włączona 

 Resetowanie termiczne O/L: sprawdzenie, czy przeciążeniowe zabezpieczenie 

termiczne jest włączone 

 Resetowanie flag BRT: sprawdzenie, czy wejścia RTD są włączone 

 Wejścia sterujące: sprawdzenie, czy wejścia sterujące są włączone 

 
 
 

9.4 Liczniki binarne obiektu 20 
 
Liczniki binarne obiektu 20 zawierają skumulowane liczniki i pomiary. Z liczniki binarnych mogą 
być odczytywane "ruchome” wartości z obiektu 20, lub "zamrożone" z obiektu 21. 
 
Uruchomione liczniki obiektu 20 akceptują funkcje odczytu, wstrzymywania oraz kasowania. 
Funkcja wstrzymania przyjmuje bieżącą wartość licznika zadziałań obiektu 20 i zapisuje 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. Licznik zmiany zdarzeń (obiekt 22) zgłasza tylko 
ostatnią zmianę, więc maksymalna liczba zdarzeń obsługiwanych jest taka sama jak ogólna 
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. 

 
 
 

9.5 Analogowe wejścia obiektu 30 
 
Wejścia analogowe obiektu 30 zawierają informacje z kolumn pomiarowych IED w menu. 
Wszystkie punkty obiektu 30 mogą być zgłaszane jako 16 lub 32-bitowe wartości całkowite 
z flagą, 16 lub 32-bitowe wartości całkowite bez flagi, jak również wartości w skróconym 
formacie zmiennoprzecinkowym. 
Analogowe wartości mogą być zgłaszane do stacji głównej jako wartości pierwotne (które 
uwzględniają IED CT i wskaźniki VT) wtórne lub znormalizowane, co można ustawić w kolumnie 
komunikacji DNP 3,0 w IED. 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.. 
 
Strefa nieczułości służy do określenia czy zdarzenie zmiany powinny być generowane dla 
każdego punktu. Zdarzenia zmiany można odczytać za pomocą obiektu 32 lub 60. Te zdarzenia 
są generowane dla każdego punktu, którego wartość zmieniła się o więcej niż ustawienie strefy 
nieczułości od czasu ostatniego zgłaszania danych. 
 
Żaden analogowy pomiar nie jest możliwy, gdy odczyt jest zgłaszany jako nieaktywny. Na 
przykład częstotliwość będzie nieaktywna gdy prąd i częstotliwość napięcia będzie po za 
zakresem IED. Wszystkie punkty obiektu 30 są zgłaszane w DNP 3.0 jako wartości wtórne 
(w odniesieniu do TK i wskaźników VT). 

 
 
 

9.6 Analogowe wyjścia obiektu 40 
 
Konwersja do formatu stałoprzecinkowego wymaga użycia współczynnika skalowania, który jest 
konfigurowany dla różnych typów danych przetwarzanych przez urządzenia IED takich jak prąd, 
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napięcie oraz kąt fazowy.. Wszystkie punkty obiektu 40 zgłaszają całkowite wartości skalowania 
w celu skonfigurowania całkowitych ilości skalowania przez obiekt 41. 

 
 
 

9.7  Konfiguracja 
 
Opis konfiguracji IED dla DNP 3.0 znajduje się w rozdziale konfiguracja. 
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10 IEC 61850 
 
 
W tej części opisano jak standard DNP 3.0 stosowany jest w urządzeniu Px40, i nie zawiera 
ona opisu samego standardu. 
 
IEC 61850 jest międzynarodowym standardem komunikacji za pomocą Ethernetu. Standard ten 
umożliwia integrację wszystkich zabezpieczeń, oferuje funkcje sterujące, pomiarowe oraz 
monitorujące w ramach stacji oraz dodatkowo zapewnia środki pozwalające na warunkowe 
powiązywanie i zdalne wyłączanie bezwarunkowe. Łączy on w sobie wygodę Ethernetu 
z bezpieczeństwem. 

 
 
 

10.1 Korzyści normy IEC 61850 
 
Standard zapewnia: 
 

 Znormalizowane modele dla IED oraz innych urządzeń w stacji 

 Znormalizowane usługi komunikacyjne (metody stosowane do dostępu i wymiany 

danych) 

 Znormalizowane formaty plików konfiguracyjnych 

 Komunikacje p2p 

 
Standard spełnia wymagania określone przez model OSI ISO, a tym samym zapewnia pełną 
interoperacyjność i elastyczność dostawcy w sprawie rodzajów transmisji i protokołów 
stosowanych. Obejmuje to mapowanie danych w sieci Ethernet, która jest coraz częściej 
stosowana na stacjach, w miejsce RS485. Korzystanie z sieci Ethernet na stacji oferuje wiele 
korzyści, w tym najważniejsze: 
 

 Ethernet umożliwia szybką transmisję danych (obecnie 100 Mbps, zamiast dziesiątek 

kbps lub mniej stosowane przez większość protokołów szeregowych) 

 Ethernet zapewnia możliwość posiadania wielu klientów 

 Ethernet jest otwartym standardem w codziennym użytku 

 Istnieje szeroka gama kompatybilnych z Ethernetem produktów, które mogą być 

wykorzystywane w celu uzupełnienia instalacji LAN (koncentratory, mosty, 

przełączniki) 

 
 
 

10.2 Interoperacyjność IEC 61850 
 
Główną korzyścią IEC 61850 jest interoperacyjność. IEC 61850 normalizuje model danych IED 
na stacji, co umożliwia współpracę pomiędzy produktami różnych producentów. Urządzenie 
zgodne z IEC 61850 może być inteoperacyjne, jednak nie znaczy, że jest wymienne. Nie można 
po prostu wymienić produktu od jednego producenta na z inny bez rekonfiguracji, jednak 
terminologia jest z góry określone i każdy kto miał wcześniej styczność z IEC 61850 powinien 
być w stanie zintegrować nowe urządzenie bardzo szybko, bez konieczności mapowania 
wszystkich nowych danych. IEC 61850 wprowadza poprawę komunikacji stacji i 
interoperacyjności dla użytkownika końcowego, przy niższych kosztach. 
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10.3 Model danych IEC 61850 
 
Model danych dowolnego IEC 61850 IED może być przedstawiony jako hierarchia informacji, 
którego nomenklatura i kategoryzacja jest określona i znormalizowana w specyfikacji IEC 
61850. 
 

 
 

Rysunek 14: warstwy modelu danych w IEC 61850 

 
Poziom tej hierarchii może być opisane w następujący sposób: 
 

Warstwa Opis 

Urządzenie fizyczne 
Określa aktualny IED w systemie. Zazwyczaj mogą być 
używane nazwa urządzenia lub adres IP (na przykład 
Feeder_1 lub 10.0.0.2) 

Urządzenie logiczne 
Identyfikuje grupy powiązanych węzłów logicznych wewnątrz 
urządzenia fizycznego. Dla MiCOM IED istnieje 5 urządzeń 
logicznych: sterowanie, pomiary, ochrona, zapisy, system 

Klasa osłonowa 
(wrapper)/węzeł 
logiczny 

Identyfikuje główne obszary funkcjonalne w modelu danych 
IEC 61850. Jako dodatek do określenia grupy funkcyjnej 
stosowanych jest 3 lub 6 znaków (wrapper), podczas gdy 
rzeczywista funkcjonalność jest identyfikowana przez nazwę 
węzła logicznego składającą się z 4 znaków, dodawaną  przez 
numer instancji. 
Na przykład, XCBR1 (wyłącznik), MMXU1 (pomiary), 
FrqPTOF2 (ochrona nadczęstotliwościowa, etap 2). 

Dane obiektu 
Warstwa jest używana do określenia typu danych jaki będzie 
prezentowany. Na przykład, Pos (pozycja) węzłów logicznych 
typu XCBR. 

Cechy danych 

Są to dane rzeczywiste (wartość pomiaru, status, opis, itp.). 
Na przykład, stVal (wartość statusu) wskazuje aktualną 
pozycję bezpiecznika dla danych typu Object Pos węzła 
logicznego typu XCBR.  

 

Tabela 4: formaty ramki danych  
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10.4 IEC 61850 w MiCOM IED 
 
W urządzeniu MiCOM IED, IEC 61850 jest realizowane poprzez wykorzystanie oddzielnej karty 
Ethernet. Ta karta Ethernetowa zarządza przepływem danych i większością realizacji IEC 
61850 w celu uniknięcia jakiegokolwiek wpływu na wykonywane zadania ochrony. 
 
W celu komunikowania się z IEC 61850 IED poprzez Ethernet, należy znać tylko jego adres IP. 
Może się to odbywać w poniższych konfiguracjach: 
 

 Klient IEC 61850 (master), na przykład komputer PACiS (MiCOM C264) 

 HMI 

 Przeglądarka MMS, dzięki której pełny model danych może być pobierany z IED, bez 

wcześniejszej znajomości IED 

 
Kompatybilny standardowy interfejs IEC 61850 zapewnia: 
 

 Dostęp do odczytu pomiarów 

 Odświeżanie wszystkich pomiarów w tempie raz na sekundę. 

 Powstawanie nie buforowanych raportów zmiany statusu lub pomiaru 

 Synchronizacja czasu SNTP na łączu Ethernetowym. (Jest to używany do 

synchronizacji wewnętrznej zegara czasu rzeczywistego IED). 

 Komunikacja p2p GOOSE 

 Komunikacja statusów GOOSE 

 Wyodrębnianie zapisów zakłóceń przez przesyłanie plików. Zapis jest pobierany jako 

plik formatu ASCII COMTRADE 

 
 

 
Uwaga: 

 
Zmiany ustawień nie są obsługiwane w bieżącej realizacji IEC 61850. 
Obecnie te zmiany są przeprowadzane przy użyciu Alstom Grid MiCOM 
S1 Studio za pomocą aplikacji Ustawienia i rejestry  
 

 
 
 

10.5 Typ danych IEC 61850 w MiCOM IED 
 
Dla spójności nazewnictwo modelu danych przyjęte w MiCOM IED zostało unormowane. Stąd 
węzły logiczne zalicza się do jednego z pięciu typów urządzeń logicznych. 
Model danych jest opisany w deklaracji zgodności wdrażania modelu (MICS), która jest 
dostępna jako osobny dokument w razie potrzeby. 

 
 
 

10.6 Usługi komunikacyjne IEC 61850 w MiCOM IED 
 
Usługi komunikacyjne IEC 61850, które są realizowane w IED MiCOM opisane są w deklaracji 
zgodności wdrażania protokołu (PICS) dokument, która jest dostępna jako osobny dokument 
w razie potrzeby. 
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10.7 Komunikacja IEC 61850 typu p2p (GSSE) 
 
Implementacja komunikatów GSSE (OGÓLNY SYSTEM POWIADOMIEŃ O ZDARZENIACH W 
PODSTACJI) umożliwia szybszą komunikację pomiędzy urządzeniami IED, oferując możliwość 
szybkiej oraz bardziej niezawodnej dystrybucji danych wejściowych i wyjściowych w całym 
systemie.. Model GSSE wykorzystuje usługi Multicast w celu dostarczania informacji 
o zdarzeniu. Wiadomości w systemie Multicast są wysyłane do wszystkich urządzeń w sieci, ale 
tylko te urządzenia, które zostały odpowiednio skonfigurowane otrzymają ramki. Ponadto, 
urządzenie odbiorcze może przyjmować ramki tylko od niektórych, wyszczególnionych 
urządzeń i odrzucać ramki innych. System ten jest nazywany wydawca-subskrybent. Kiedy 
urządzenie wykryje zmianę w jednym z monitorowanych punktów statusowych wysyła nową 
wiadomość. Każde urządzenie które odbiera odpowiednie informacje, subskrybuje dane w nich 
zawarte. 
 
 

 
Uwaga: 

 
Wiadomości Multicast nie mogą być przesyłane w sieciach bez specjalistycznego 
sprzętu. 
 

 
Każda nowa wiadomość jest ponownie przekazywane w konfigurowalnych odstępach czasu, 
w celu przeciwdziałania awariom ze względu na ewentualne zakłócenia i kolizje podczas 
transmisji. W praktyce, obliczenie parametrów transmisji wiadomości jest niemożliwe. Czas 
musi być przeznaczony na badania systemów GSSE, przed lub w trakcie rozruchu. W taki sam 
sposób musi być testowany system przewodowy. 

 
 
 

10.8 Mapowanie wiadomości GOOSE dla wejść wirtualnych 
 
Każdy sygnał GOOSE zawarty w subskrybowanej wiadomości GOOSE może być przypisany do 
jednego z 32 wejść wirtualnych w PSL. Wirtualne wejścia umożliwiają mapowanie 
wewnętrznych funkcji logicznych dla kontroli ochrony, bezpośrednio dla styków wyjściowych lub 
diody monitoringu. Wszystkie przesyłane sygnały GOOSE to wartości logiczne. 
 
IED może subskrybować wszystkie wiadomości GOOSE, ale tylko następujące typy danych 
mogą być dekodowane i mapowane do wirtualnego wejścia: 

 

 BOOLEAN 

 BSTR2 

 INT16 

 INT32 

 INT8 

 UINT16  

 UINT32 

 UINT8 

 
 

10.8.1 Konfiguracja GOOSE IEC 61850 
 
Cała konfiguracja GOOSE jest przeprowadzana za pomocą konfiguratora IED który jest 
dostępny w MiCOM S1 Support Software Studio. 
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Cała konfiguracja publikacji GOOSE zawarta jest w zakładce Publikacje GOOSE w oknie 
konfiguracyjnym edytora. Wszystkie parametry konfiguracyjne subskrypcji GOOSE, zawarte są 
w zakładce Oprawa zewnętrzna w oknie konfiguracyjnym edytora. 
 
Dostęp do ustawień trybu testowego i włączania sygnalizacji GOOSE zapewnia interfejs HMI. 

 
 
 

10.9 Funkcjonalność Ethernetu 
 
Ustawienia odnoszące się do nieudanego połączenia przez Ethernet, są dostępne w kolumnie 
Komunikacji HMI IED. 
 

 
10.9.1 Odłączanie Ethernetu 

 
Powiązania IEC 61850 (Associations) są unikatowe i są realizowane pomiędzy klientem 
a serwerem. Jeśli połączenie przez Ethernet traci się z jakiegokolwiek powodu, powiązania 
również są tracone, i będą musiały być ponownie ustalane przez klienta. IED ma funkcję 
monitorowania każdego powiązania TCP_KEEPALIVE, która automatycznie kończy każde 
powiązanie, które jest już nieaktywne. 
 
 

10.9.2 Utrata zasilania 
 
IED umożliwia przywrócenie powiązań bez zakłócania jego pracy, nawet po odcięciu zasilania. 
Ponieważ IED działa jako serwer w tym procesie, klient musi zażądać utworzenia powiązania. 
W przypadku utraty zasilania, niezatwierdzone ustawienia są anulowane i raporty 
o podłączonych klientach są resetowane. W takim przypadku, klient musi je ponownie utworzyć 
by rozpocząć tworzenie nowych powiązań z IED. 
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1 SPIS TREŚCI 
 
 
W przeszłości, sieci na stacjach były izolowane tradycyjnie. Protokoły i formaty danych 
używane do przesyłania informacji między urządzeniami często były zastrzeżone. 
 
Z tych powodów, środowisko stacji było lepiej zabezpieczone przed atakami cybernetycznymi. 
Polegało to na: 

 
• Zabezpieczaniu przez izolacje (jeśli sieć jest lokalna, nie jest dostępna z zewnątrz). 

• Zabezpieczeniu przez zastrzeżenie (zastrzeżone formaty i protokoły są bardzo 

trudne do interpretacji). 

 
Doświadczenie w produkcji systemów ochrony w połączeniu z rozwojem technologii 
i dążeniem do interoperacyjności dostawców doprowadziło do standaryzacji sieci i wymiany 
danych w stacji. Dziś urządzenia w stacji wykorzystują standardowe protokoły komunikacji. 
Ponadto stacje mogą być połączone z otwartymi sieciami, takimi jak Internet lub Intranet, które 
wykorzystują standardowe protokoły komunikacji. Wprowadza to poważne zagrożenie dla 
bezpieczeństwa przez ryzyko ataków cybernetycznych, co może z kolei doprowadzić do 
poważnych awarii elektrycznych. 
 
Ze względu na powyższe, istnieje potrzeba zabezpieczenia sprzętu i łączności 
w środowiskach stacji. Ten rozdział opisuje środki bezpieczeństwa, które stosuje Alstom Grid 
w zakresie inteligentnych urządzeń elektronicznych (IED). 
 
Rozdział zawiera następujące sekcje: 
 

1. Spis Treści 
 

2. Potrzeba bezpieczeństwa sieciowego 
 

3. Standardy 
3.1 Zgodność z NERC 
3.1.1 CIP 002 
3.1.2 CIP 003 
3.1.3 CIP 004 
3.1.4 CIP 005 
3.1.5 CIP 006 
3.1.6 CIP 007 
3.1.7 CIP 008 
3.1.8 CIP 009 
3.2 IEEE 1686-2007 
 

4. Realizacja bezpieczeństwa sieciowego w Px40 
4.1 Cztery poziomy dostępu 
4.1.1 Hasła domyślne 
4.1.2 Zasady ustawiania hasła 
4.1.3 Dostęp do poziomu DDB 
4.2 Wzmacnianie hasła 
4.3 Zatwierdzanie hasła 
4.3.1 Puste hasła 
4.4 Zarządzanie hasłem 
4.5 Odzyskiwanie hasła 
4.5.1 Wprowadzanie hasła odzyskiwania 
4.5.2 Szyfrowanie hasła 
4.6 Wyłączanie portu 
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4.6.1 Wyłączanie portów fizycznych 
4.6.2 Wyłączanie portów logicznych 
4.7 Wylogowanie 
4.8 Zdarzenia 
4.9 Ustawienia bezpieczeństwa sieciowego 
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2 POTRZEBA BEZPIECZEŃSTWA SIECIOWEGO 
 
 
Bezpieczeństwo sieciowe zapewnia ochronę przed nieautoryzowanym wglądem, transferem, 
modyfikacją lub zniszczeniem informacji i/lub systemów informatycznych, przypadkowym lub 
celowym. Aby to osiągnąć, istnieje kilka wymogów bezpieczeństwa: 

 

• Poufność (zapobieganie nieautoryzowanemu dostępowi do informacji) 

• Integralność (zapobieganie nieautoryzowanej modyfikacji) 

• Dostępność / Uwierzytelnianie (zapobieganie odmowie usługi oraz zapewnienie 

autoryzowanego dostępu do informacji) 

• Niezaprzeczalność (zapobieganie odmowie działania, które miało miejsce) 

• Identyfikowalność / Wykrywanie (monitorowanie i rejestrowanie aktywności 

wykrywania włamań oraz analiza incydentów) 

 

Zagrożenie dla bezpieczeństwa sieciowego może być niezamierzone, (np. klęski żywiołowe, 
błąd ludzki), lub celowe (np. ze strony hakerów). 
 
Dobra ochrona sieciowa może być osiągnięta przez takie rozwiązania jak: niwelowanie luk 
w zabezpieczeniach, wprowadzanie właściwych procedur bezpieczeństwa oraz stosowanie 
technik, które pomagają to osiągnąć. 
 
Przykładami luk w zabezpieczeniach są: 
 

• Nieostrożność personelu (np. użytkownicy przechowują hasła na swoim 

komputerze) 

• Pominięcie kontroli (np. użytkownicy wyłączają środki bezpieczeństwa) 

• Zła praktyka (użytkownicy nie zmieniają domyślnych haseł lub każdy używa tego 

samego hasła dostępu do wszystkich urządzeń na stacji) 

• Nieodpowiednia technologia (np. stacja nie jest chroniona firewallem) 

 
Przykłady problemów z dostępnością do zasobów są następujące: 
 

• Przeciążenie urządzenia powoduje zmniejszenie lub brak wyników 

• Wygaśnięcie certyfikatu uniemożliwia dostęp do sprzętu 

 
Aby pomóc w rozwiązaniu tych problemów, organizacje normalizacyjne stworzyły różne 
standardy, których przestrzeganie znacznie zmniejsza zagrożenia związane z brakiem 
bezpieczeństwa sieciowego. 
  



MiCOMho P443   10 Bezpieczeństwo sieciowe 
 

P443/PL  10-6 
 

3 STANDARDY 
 
 
Istnieje kilka standardów bezpieczeństwa sieciowego, które stosuje się na stacji (patrz tabela 
1). 
 

 Kraj  

NERC CIP (Północnoamerykańska 
Elektryczna Korporacja Niezawodności) USA Struktura ochrony kluczowych zasobów 

sieciowych 

BDEW (Niemieckie Stowarzyszenie 
Przemysłu Wodnego i Energetycznego) Niemcy 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia 
kontroli systemów informatycznych i 
telekomunikacyjnych 

ANSI ISA 99 USA 

Zorientowany system okablowania ICS 
niezbędny dla spełniania istniejących 
standardów przez EPU i określania nowych 
zadań, takich jak zarządzanie poprawkami 

IEEE 1686 Międzynarodowy 
Międzynarodowy standard stacyjny 
określający możliwości zabezpieczeń 
sieciowych 

IEC 62351 Międzynarodowy Zasilanie systemu danych i protokół Comm. 

ISO/IEC 27002 Międzynarodowy Struktura ochrony kluczowych zasobów 
sieciowych 

NIST SP800-53 (Narodowy Instytut 
Standardów I Technologii) USA Kompletna struktura zabezpieczenia 

sieciowego dla SCADA SP800-82 

Wytyczne CPNI (Centrum Ochrony 
Krajowej Infrastruktury) Wielka Brytania 

Przejrzyste i wartościowe techniki wdrażania 
bezpieczeństwa sieciowego w komunikacji 
SCADA 

 

Tabela 1: Normy dotyczące bezpieczeństwa sieciowego 
 
Standardami stosowanymi obecnie w produktach Alstom Grid są NERC i IEEE1686. 

 
 
 

3.1 Zgodność z NERC 
 
Północnoamerykańska Elektryczna Korporacja Niezawodności (NERC) stworzyła zestaw 
standardów w zakresie ochrony infrastruktury kluczowej. Są one znane jako normy CIP 
(ochrona infrastruktury kluczowej). Ograniczenia te zostały wprowadzone w celu zapewnienia 
ochrony kluczowych zasobów sieciowych, które kontrolują i mają wpływ na niezawodność 
Amerykańskich masowych systemów elektrycznych. 
 
Normy te obowiązują w USA od kilku lat. Kontrolowanie zgodności rozpoczęło się w czerwcu 
2007, i za jej nieprzestrzeganie grożą bardzo wysokie grzywny. 

  

http://megaslownik.pl/slownik/polsko_angielski/,system+okablowania+ICS


MiCOMho P443   10 Bezpieczeństwo sieciowe 
 

P443/PL  10-7 
 

Standardy CIP przedstawione są w poniższej tabeli: 
 

Standard CIP Opis 

CIP-002-1 Kluczowe zasoby sieciowe Określa i dokumentuje kluczowe zasoby i kluczowe zasoby 
sieciowe 

CIP-003-1 Kontrola bezpieczeństwa 
zarządzania 

Określa i dokumentuje kontrole zarządzania bezpieczeństwem 
wymaganą do ochrony kluczowych zasobów sieciowych 

CIP-004-1 Kadry i Szkolenie Określa i dokumentuje szkolenia personelu w zakresie obsługi 
wymaganej do ochrony kluczowych zasobów sieciowych 

CIP-005-1 Ochrona elektroniczna 

Określa i dokumentuje logiczny obwód bezpieczeństwa, w 
miejscu gdzie znajdują się kluczowe zasoby sieciowe i środki 
kontroli punktów dostępu i monitorowania elektronicznego 
dostępu 

CIP-006-1 Ochrona fizyczna Określa i dokumentuje parametry ochrony fizycznej w miejscu 
gdzie znajdują się kluczowe zasoby sieciowe 

CIP-007-1 Systemy zarządzania 
ochroną 

Określa i dokumentuje procedury testowania systemu, 
zarządzanie kontem i hasłami, zarządzanie naprawą ochrony, 
podatnością systemu na usterki, logowaniem, zmianą 
sterowania i konfiguracją wymaganą dla wszystkich kluczowych 
zasobów sieciowych 

CIP-008-1 Raporty zdarzeń i 
reagowanie 

Określa i dokumentuje procedury zachowań w przypadku 
zidentyfikowania zdarzeń mających wpływ na kluczowe zasoby 
sieciowe 

CIP-009-1 Odzyskiwanie Określa i dokumentuje odzyskiwanie kluczowe zasobów 
sieciowych 

 

Tabela 2: Standardy CIP systemu NERC 
 
Poniższe sekcje zawierają bardziej szczegółowe informacje o każdej z tych norm, definiują 
obowiązki użytkownika i opisują gdzie można uzyskać pomoc w zakresie narzędzi 
niezbędnych do przestrzegania tych norm. 
 

 
3.1.1 CIP 002 

 
Standard CIP 002 identyfikuje: 

 

• Kluczowe zasoby, takie jak linie napowietrzne i transformatory 

• Krytyczne zasoby elektroniczne, np. urządzenia IED, które wykorzystują routowalne 

protokoły do komunikacji wewnątrz lub poza elektroniczną strefą bezpieczeństwa lub 

do których dostęp jest zdalny. 

 
Obowiązki energetyczne Pomoc Alstom Grid 

Tworzenie listy zasobów 

Alstom Grid może pomóc w stworzeniu listy zasobów 
automatycznie 
Alstom Grid może dostarczyć zasoby dla listy zasobów 
sieciowych 

 
 

3.1.2 CIP 003 
 
Standard CIP 003 wymaga wdrożenia polityki prywatności bezpieczeństwa sieciowego 
zgodnie z dołączoną dokumentacją, co skutkuje zaangażowaniem zarządu i umiejętnością 
odpowiedniego zabezpieczenia kluczowych zasobów sieciowych. 
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Standard wymaga również wprowadzenie praktyki kontroli zmian, w ramach której wszystkie 
zmiany sprzętu i oprogramowania są udokumentowane i przechowywane. 
 

Obowiązki energetyczne Pomoc Alstom Grid 

Wprowadzanie polityki prywatności 

Alstom Grid może pomóc w uzyskaniu dostępu do 
zasobów kluczowych poprzez zapewnienie 
scentralizowanej kontroli dostępu 
Alstom Grid może pomóc klientowi w kontroli zmian 
poprzez dostarczenie dokumentacji z opisem zmian 
wpływających na sprzęt i oprogramowanie 

 
 

3.1.3 CIP 004 
 
Standard CIP 004 wymaga, aby personel, który jest upoważniony do dostępu sieciowego lub 
fizycznego dostępu do kluczowych zasobów sieciowych, (w tym wykonawców i dostawców 
usług), był odpowiednio przeszkolony. 
 

Obowiązki energetyczne Pomoc Alstom Grid 
Zapewnienie odpowiedniego szkolenia Alstom Grid oferuje szkolenia w zakresie bezpieczeństwa 

sieciowego 
 
 

3.1.4 CIP 005 
 
Standard CIP 005 wymaga utworzenia elektronicznego obwodu zabezpieczeń (ESP), który 
zapewnia: 
 

• Wyłączanie portów i usług, które nie są wymagane 

• Stały monitoring oraz dostęp do logów (24x7x365) 

• Ocenę słabych punktów (minimalnie raz w roku) 

• Dokumentacje zmian w sieci 
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Obowiązki energetyczne Pomoc Alstom Grid 

Monitorowany dostęp do ESP 
Ocena słabych punktów 
Dokumentacja zmian w sieci 

Wyłączenie nieużywanych portów 
Zapis i monitoring wszystkiego co ma dostęp do IED 

 
 

3.1.5 CIP 006 
 
Standard CIP 006 określa, że kontrole bezpieczeństwa fizycznego, monitoring obwodu 
i logowanie z solidną kontrolą dostępu muszą być wdrażane i dokumentowane. Wszystkie 
zasoby sieciowe używane dla bezpieczeństwa fizycznego są uważane za kluczowe i powinny 
być tak traktowane. 
 

Obowiązki energetyczne Pomoc Alstom Grid 
Zapewnienie fizycznej kontroli bezpieczeństwa i 
monitorowania obwodu 
Upewnienie się, że ludzie którzy mają dostęp do 
kluczowych zasobów sieciowych nie byli 
wcześniej karani 

Alstom Grid nie jest w stanie zapewnić dodatkowej 
pomocy w tym aspekcie. 

 
 
3.1.6 CIP 007 

 
Standard CIP 007 obejmuje następujące punkty: 
 

• Procedury testowe 

• Porty i usługi 

• Bezpieczeństwo zarządzanie poprawkami 

• Antywirus 

• Zarządzanie kontem 

• Monitoring 

• Coroczne przeprowadzenie oceny słabych punktów 

 
 

Obowiązki energetyczne Pomoc Alstom Grid 

Zapewnienie zespołu szybkiego reagowania 
na incydenty, posiadającego odpowiednie 
możliwości 

Procedury testowe - zapewnianie pomocy i porad w 
sprawie badania. 
Porty i usługi - możliwość wyłączenia nieużywanych 
portów i usług 
Bezpieczeństwo zarządzanie poprawkami - zapewnianie 
pomocy 
Antywirus - doradztwo i pomoc 
Zarządzanie kontem - doradztwo i pomoc 
Monitoring – zapewnienie sprzętu i dzienników dostępu 
Alstom Grid 

 
 

3.1.7 CIP 008 
 
Standard CIP 008 wymaga, aby plan reagowania na incydenty był rozbudowany, wliczając 
w to definicje zespołu reagowania na incydenty, ich obowiązki i procedury z tym związane. 
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Obowiązki energetyczne Pomoc Alstom Grid 
Zapewnienie zespołu szybkiego reagowania 
na incydenty, posiadającego odpowiednie 
możliwości 

Alstom Grid nie jest w stanie zapewnić dodatkowej 
pomocy w tym aspekcie. 

 
 
3.1.8 CIP 009 

 
Standard CIP 009 wymaga przygotowania planu odzyskiwania, który jest testowany podczas 
corocznych ćwiczeń. 
 

Obowiązki energetyczne Pomoc Alstom Grid 

Przygotowanie planu odzyskiwania 
Alstom Grid może dostarczyć wytyczne dotyczące 
planów odbudowy i tworzenia kopii zapasowych / 
przywracania dokumentacji 

 
 

3.2 IEEE 1686-2007 
 
IEEE 1686-2007 jest standardem IEEE opisującym możliwości bezpieczeństwa sieciowego 
IED na stacji. Proponuje praktyczne mechanizmy które umożliwiają osiągnięcie bezpiecznych 
operacji. 
 
W przekaźnikach Px40 produkcji Alstom Grid następujące funkcje opisane w standardzie: 
 

• Hasła mają 8 znaków i mogą zawierać wielkie i małe litery, cyfry oraz znaki 

specjalne. 

• Hasła nie są wyświetlane lub przesyłane do użytkownika. 

• Funkcje i cechy IED są przypisane do różnych poziomów haseł. Przypisanie jest 

z góry ustalone. 

• rejestr zdarzeń dla zachowania śladów audytu, w kolejności, w jakiej te wydarzenia 

wystąpiły; przechowywany jest w pamięci cyklicznej. 

• Zapisy zawierają wszystkie zdefiniowane przez normę pola, i wszystkie 

zdefiniowane typy zdarzeń funkcyjnych gdzie funkcja jest obsługiwana są 

rejestrowane. 

• Nie ma mechanizmu ochrony przed brakiem hasła. Zamiast tego jest realizowany 

bezpieczny system odzyskiwania hasła. 

• Nieużywane porty (fizyczne i logiczne) mogą być wyłączone. 
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4 REALIZACJA BEZPIECZEŃSTWA SIECIOWEGO W Px40 
 

 
IED zawsze były i będą wyposażone w najnowocześniejsze środki ochrony. Ze względu na 
stale rozwijającą się technologie komunikacji i nowe zagrożenia bezpieczeństwa, wymóg ten 
nie jest statyczny. Sprzęt i oprogramowanie zabezpieczające są stale rozwijane i wdrażane 
w celu zmniejszenia zagrożeń i ryzyka. 
 
Ta sekcja opisuje bieżącą realizację bezpieczeństwa sieciowego, ważnego dla wersji 
oprogramowania platformy którego dotyczy ta usługa. Taka realizacja ochrony sieciowej jest 
znana jako faza 1 bezpieczeństwa sieciowego. 
 
Poniżej przedstawione są środki bezpieczeństwa sieciowego wdrażane na poziomie IED: 
 

• Cztery Poziom dostępu 

• Wzmacnianie hasła 

• Wyłączenie niewykorzystanych aplikacji i portów fizycznych 

• Regulator czasowy nieaktywności 

• Przechowywanie zdarzeń bezpieczeństwa (logi) w IED 

• Ekran domyślny, zgodny z NERC, 
 
Na zewnątrz IED obowiązują następujące środki bezpieczeństwa sieciowego: 
 

• Antywirus 

• Bezpieczne zarządzanie poprawkami 

 
 
 

4.1 Cztery poziomy dostępu 
 
Struktura menu zawiera cztery poziomy dostępu z których trzy są zabezpieczone hasłem. 
Są one przedstawione w tabeli 3. 
 

Poziom Znaczenie Operacja odczytu Operacja zapisu 

0 Odczyt części 
Minimalny zapis 

Kolumna System Danych 
Opis 
Identyfikator instalacji 
Model 
Numer seryjny 
Nr. S/W  
Poziom dostępu 
Właściwości ochrony 
 
Kolumna konfiguracja ochrony 
Symbol użytkownika 
Pozostałe próby 
Pozostały czas blokowania 
Zastępczy poziom PW 
Kod ochrony (Tylko UI) 

Zapis hasła 
Kontrast wyświetlacza LCD (tylko 
UI) 

1 Odczyt całości 
Niewielki zapis 

Można odczytać wszystkie 
dane i ustawienia. 
Zapytanie o wielkości 
pomiarowe 
 

Wszystkie pozycje są zapisywalne 
na poziomie 0. 
Poziom 1 Ustawienie hasła 
Wybierz zdarzenie, główne i błędu 
(upload) 
Wydarzenia ekstrakcji (np. poprzez 
MiCOM S1 Studio) 
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Poziom Znaczenie Operacja odczytu Operacja zapisu 

2 Odczyt całości 
Średni zapis 

Można odczytać 
wszystkie dane i 
ustawienia. 
Zapytanie o wielkości 
pomiarowe 
 

Wszystkie pozycje są zapisywalne na poziomie 1 
Komórki ustawienia z możliwością zmiany widoku 
(widoczne/niewidoczne) 
Wybór wartości ustawień (pierwotne/wtórne) 
Komendy: 
Resetowanie wskazania 
Resetowanie żądania 
Zerowanie statystyk 
Zerowanie liczników danych / CB 
Poziom 2 Ustawienie hasła 

3 Odczyt całości 
Zapis całości 

Można odczytać 
wszystkie dane i 
ustawienia. 
Zapytanie o wielkości 
pomiarowe 
 

Wszystkie pozycje są zapisywalne na poziomie 2. 
Komórki zmiany i ustawień 
Operacje: 
Wyodrębnienie i pobranie pliku ustawień. 
Wyodrębnienie i pobranie PSL 
Wyodrębnienie i pobranie MCL61850  
(IED Config - IEC61850) 
Wyodrębnienie rejestratora zakłóceń 
zdarzenie Courier / Modbus Akceptuj  
(auto wyodrębnienie zdarzenie, np. poprzez 
A2R) 
Komendy: 
Zmiana ustawień aktywnych grup usług 
Zamknij / Otwórz CB 
Zmiana adresu urządzenia COMMS. 
Ustawianie daty i czau 
Przełączanie banków MCL / przełącznik 
konfiguracji banku w UI  
(IED Config IEC61850) 
Włączanie / wyłączanie portów urządzeń (w 
kolumnie konfiguracja ochrony) 
Poziom 3 ustawienia hasła 

 

Tabela 3: Poziomy Hasła 
 

 
4.1.1 Hasła domyślne 

 
Domyślne hasła są puste dla poziomu 1 a dla poziomów 2 i 3 domyślnym hasłem jest AAAA. 
 
 

4.1.2 Zasady ustawiania hasła 
 

• Hasła mogą być dowolnej długości, w zakresie od 0 do 8 znaków 

• Hasła nie muszą być zgodne z NERC 

• Hasła mogą zawierać dowolny znak ASCII w zakresie kodu od ASCII 33 (21 Hex) 

do ASCII 122 (7A Hex) włącznie 

• Dla wszystkich interfejsów IED wymagane jest tylko jedno hasło  

 
 
4.1.3 Dostęp do poziomu DDB 

 
Oprócz komórki Access level w kolumnie System Data (adres 00D0), aktualny poziom dostępu 
dla każdego interfejsu może być również zamapowany w kodzie PSL poprzez przypisanie do 
poniższych sygnałów magistrali danych cyfrowych DDB (DDB = Digital Data Bus): 
 

• Dostęp do HMI poziom 1 

• Dostęp do HMI poziom 2 

• Dostęp do FPort poziom 1 
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• Dostęp do FPort poziom 2 

• Dostęp do RPrt1 poziom 1 

• Dostęp do RPrt1 poziom 2 

• Dostęp do RPrt2 poziom 1 

• Dostęp do RPrt2 poziom 2 

 
Gdzie HMI to interfejs „człowiek-maszyna”. 

 
Każda para sygnałów DDB wskazuje poziom dostępu w następujący sposób: 
 

• Poziom 1 wył, Poziom 2 wył = 0 

• Poziom 1 wł, Poziom 2 wył = 1 

• Poziom 1 wył, Poziom 2 wł = 2 

• Poziom 1 wł, Poziom 2 wł = 3 

 
 
 

4.2 Wzmacnianie hasła 
 
Hasła zgodne z NERC mają minimalny poziomie złożoności i spełniają poniższe wymagania: 
 

• Co najmniej jedna wielka litera 

• Co najmniej jedna mała litera 

• Co najmniej jeden znak numeryczny 

• Co najmniej jeden znak specjalny (%, $...) 

• Co najmniej sześć znaków 

 
 
 

4.3 Zatwierdzanie hasła 
 
IED sprawdza zgodność NERC. Jeśli hasło zostanie wprowadzone z panelu przedniego, jest 
widoczne na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym (LCD). 
 
Jeżeli wprowadzone hasło jest zgodne z NERC, wyświetlany jest następujący tekst 
 

 
 
IED nie wymusza zgodności z NERC. W odpowiedzialności użytkownika leży zapewnienie 
stosowanej zgodności. W przypadku, gdy wprowadzone hasło nie jest zgodne z NERC, 
wymagane jest potwierdzenie, w którym to przypadku występuje niezgodność w logach. 
 
Jeżeli wprowadzone hasło jest zgodne z NERC, wyświetlany jest następujący tekst 
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Niezgodne hasło jest przechowywane na potwierdzeniu, i w takim przypadku przez 2 sekundy 
zostanie wyświetlony następujący komunikat potwierdzenia. 
 

 
 
Jeśli akcja jest anulowana, hasło jest odrzucane i przez 2 sekundy jest wyświetlany 
następujący komunikat. 
 

 
 
Jeżeli hasło jest wprowadzane przez porty komunikacyjne wykorzystujące protokoły Courier 
lub Modbus, urządzenie IED zapisze hasło, bez względu na to czy jest ono zgodne, czy też 
nie z NERC. Następnie zostaną użyte odpowiednie kody odpowiedzi, aby poinformować 
klienta, czy hasło było zgodne z NERC, czy też nie. 
 
 

4.3.1 Puste hasła 
 
Puste hasło oznacza to, że ma ono zerową długość. Jest ono wprowadzane z panelu 
przedniego poprzez potwierdzenie wprowadzenia hasła bez konieczności wprowadzania 
żadnych znaków. Courier i protokoły Modbus mają możliwość wprowadzenia pustego hasło do 
IED poprzez port komunikacyjny. Puste hasło wyłącza konieczność wprowadzania hasła na 
poziomie, na którym jest ono wymagane. 
 
Puste hasła mają nieco inną procedurę zatwierdzania. Jeśli puste hasło jest wprowadzane za 
pomocą panelu przedniego, wyświetlany jest następujący tekst, po czym procedura jest taka 
sama w powyższym przypadku: 
 

 
 
Pustego hasła nie można skonfigurować, jeśli niższy poziom haseł nie jest pusty. 
Puste hasło określa domyślny poziomu dostępu, jaki jest przywracany po upłynięciu 
dozwolonego okresu bezczynności lub po wylogowaniu użytkownika. 
 
Domyślny poziom dostępu jest poziomem chronionym przez hasło, który jest ustawiany przez 
IED po upłynięciu dozwolonego okresu bezczynności lub po wylogowaniu użytkownika. 
Będzie to albo najwyższy poziom bez przydzielonego hasła lub też poziom 0, jeżeli hasło 
przypisane jest do wszystkich poziomów. 

 
 
 

4.4 Zarządzanie hasłem 
 
Użytkownik zostanie czasowo zablokowany, po określonej liczbie nieudanych prób 
wprowadzenia hasła. Liczba prób wprowadzania hasła, oraz okresy blokowania są 
konfigurowalne. Ustawienia te są przedstawione w tabeli 4. 
 
Pierwszy nieprawidłowy wpis hasła ustawia licznik prób (rzeczywisty tekst tutaj) na 1 i inicjuje 
„zegar prób". Dalsze nieprawidłowe próby w określonym czasie, są liczone przez licznik prób. 
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Gdy maksymalna liczba prób zostaje osiągnięta, dostęp zostaje zablokowany. Jeżeli zegar 
prób wygasa albo prawidłowe hasło zostanie wprowadzone, zanim licznik prób osiągnie 
maksymalną liczbę, Ilość prób jest ustawiona na 0. 
 
Gdy hasło zostaje zablokowane, rozpoczyna się "blokada czasowy". Próby uzyskania dostępu 
do interfejsu, w momencie "blokady zegara" skutkują komunikatem o błędzie, niezależnie od 
tego, czy hasło jest prawidłowe, czy nie. Dostęp do interfejsu będzie możliwy dopiero gdy 
"blokada zegara" wygaśnie, po czym licznik prób jest zerowany. 
Podczas próby wprowadzania hasła w czasie blokady, wyświetli się poniższy komunikat, który 
będzie wyświetlany przez 2 sekundy. 
 

 
 
Taki sam rezultat zostanie uzyskany, jeżeli hasło zostanie wprowadzone przez port 
komunikacyjny. 
 
Licznik prób, timer prób oraz timer blokujący można konfigurować, jak przedstawiono 
w poniższej tabeli. 
 

Ustawienie 
Komórka 
kolumna 
wiersz 

Jednostki Ustawienia 
domyślne Dostępne ustawienia 

Licznik prób 25 02  3 0 do 3 krok 1 

Zegar prób 25 03 Minuty 2 1 do 3 krok 1 

Blokada 
czasowa 25 04 Minuty 5 1 do 30 krok 1 

 

Tabela 4: Konfiguracja blokady hasła 
 
 
 

4.5 Odzyskiwanie hasła 
 
Odzyskiwanie hasła jest procesem, dzięki któremu można odzyskać hasło na urządzeniu, 
w przypadku jego utraty. Aby uzyskać hasło odzyskiwania Klient musi skontaktować się z 
Alstom Grid i dostarczyć dwie informacje o IED - czyli numer seryjny i kod zabezpieczający. 
Biuro obsługi za pomocą tych elementów, wygeneruje Hasło odzyskiwania który następnie jest 
dostarczane do klienta. 
 
Kod zabezpieczający tworzy 16-znakowy ciąg wielkich liter i jest on parametrem tylko do 
odczytu. IED generuje własny kod losowo, zaś nowy kod jest generowany w następujących 
warunkach: 

 

• Włączanie zasilania 

• Przywracane są domyślne ustawienia 

• Wygaśnięcie ważności zegara (patrz poniżej) 

• Zapis hasła odzyskania 
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W momencie wyświetlenia kodu zabezpieczającego na wyświetlaczu LCD, jest uruchamiany 
zegar ważności. Jego ważność jest ustawiona na 72 godziny i nie jest konfigurowalna. Daje to 
wystarczająco dużo czasu dla biura obsługi, by ręcznie wygenerować i wysłać hasło 
odzyskiwania. Umowa dotycząca poziomu usługi (SLA) na wytworzenie hasła odzyskiwania 
potrzebuje jeden dzień roboczy, więc 72 godziny to w pełni wystarczający czas, pozwalający 
na zamknięcie centrum kontaktowego w weekendy i święta. 
 
Aby zapobiec przypadkowemu odczytowi kodu zabezpieczającego IED, komórka początkowo 
wyświetla komunikat ostrzegawczy: 
 

 
 
Kod bezpieczeństwa zostanie wyświetlony na potwierdzeniu, po czym zostanie uruchomiony 
zegar ważności. Należy pamiętać, że kod bezpieczeństwa mogą być odczytywany tylko 
z panelu przedniego. 
 
 

4.5.1 Wprowadzanie hasła odzyskiwania 
 
Hasło odzyskiwania jest przeznaczony tylko do odzysku. Nie jest to hasło zamienne, które 
może być stosowane na stałe. Może być użyte tylko raz - do odzyskiwania hasła. 
Wprowadzanie hasła odzyskiwania powoduje zresetowanie wszystkich haseł IED z powrotem 
do ustawień fabrycznych. Po przestawieniu haseł na domyślne, użytkownik musi wprowadzić 
nowe hasło odpowiednie dla funkcji, dla którego jest przeznaczone, zapewniające zgodność 
z NERC, jeśli jest to wymagane. 
 
Podczas tej czynności, zostanie wyświetlony następujący komunikat: 
 

 
 
Hasło odzyskiwania można wprowadzić poprzez dowolny interfejs, lokalny lub zdalny. Wynik 
będzie ten sam niezależnie od tego, który interfejs jest stosowany. 
 
 

4.5.2 Szyfrowanie hasła 
 
IED obsługuje zdalne szyfrowanie haseł. Klucz szyfrowania można odczytać z IED za pomocą 
konkretnej komórki, dostępnej jedynie za pośrednictwem interfejsów komunikacyjnych 
(niedostępnej na panelu przednim). Podczas każdego odczytu klucza, IED generuje nowy 
klucz, który jest ważny tylko dla najbliższego zapisanego szyfrowania hasła. Raz użyty klucz 
traci ważność, i dla następnego szyfrowania hasła musi być wprowadzony nowo 
wygenerowany. Innymi słowy mechanizm utajniania jest mechanizmem przejrzystym dla 
użytkownika. 

 
 
 

4.6 Wyłączanie portu 
 
 
4.6.1 Wyłączanie portów fizycznych 

 

http://megaslownik.pl/slownik/polsko_angielski/,umowa+dotycz%C4%85ca+poziomu+us%C5%82ugi
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Istnieje możliwość wyłączenia nieużywanych portów fizycznych. Do wykonania tej czynności 
potrzebne jest hasło poziomu 3. Aby zapobiec przypadkowemu wyłączenie portu, zostanie 
wyświetlony komunikat ostrzegawczy odnośnie tego który port ma być wyłączony. Na 
przykład, jeśli jest ma być wyłączony tylny port 1, pojawi się następujący komunikat: 
 

 
 
W zależności od modelu, mogą być wyłączone dwa do czterech portów: 
 

• Przedni port 

• Tylny port 1 

• Tylny port 2 (nie wdrożony we wszystkich modelach) 

• Port Ethernet (nie wdrożony we wszystkich modelach) 

 
 

Uwaga: Nie jest możliwe, aby wyłączyć port z którego pochodzi polecenie 
wyłączenia. 

 
 

4.6.2 Wyłączanie portów logicznych 
 
Istnieje możliwość wyłączenia nieużywanych portów logicznych. Do wykonania tej czynności 
potrzebne jest hasło poziomu 3. 
 

Uwaga: Komórki ustawień wyłączania portów, nie są określone w pliku ustawień. 

 
 

 
Uwaga Wyłączanie portu Ethernet spowoduje wyłączenie całej komunikacji 

Ethernetowej. 
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Jeżeli nie ma konieczności wyłączania portu Ethernetowego, możliwe jest, wyłączenie 
wybranych protokołów karty Ethernetowej i pozostawienie funkcjonowania innych. 
 
Mogą być wyłączone 3 protokoły: 
 

• IEC61850 

• DNP3 przez Ethernet 

• Tunelowany protokół Courier 

 
 

Uwaga: Jeśli któryś z tych protokołów jest włączany lub wyłączany, karta sieciowa 
zostanie uruchomiona ponownie. 

 
 
 

4.7 Wylogowanie 
 
Jeżeli ustawienia IED były konfigurowane, po zakończeniu należy się wylogować. Aby to 
zrobić, należy przejść do górnej części drzewka menu. W kolumnie poziom nagłówka, należy 
nacisnąć przycisk 'w górę'. W tym czasie może się pojawić się poniższy komunikat: 
 

 
 
Komunikat ten zostanie wyświetlony tylko w przypadku, gdy poziom dostępu hasła jest 
wyższy, niż domyślny poziom uprawnień. 
W przypadku potwierdzenia, przez 2 sekundy będzie wyświetlany jest następujący komunikat: 
 

 
 
Gdzie x jest aktualnym domyślnym poziomem dostępu. 
W przypadku anulowania, przez 2 sekundy będzie wyświetlany jest następujący komunikat: 
 

 
 
Gdzie x wskazuje obecny poziom dostępu. 

 
 
 

4.8 Zdarzenia 
 
Wprowadzanie bezpieczeństwa sieciowego zgodnego z NERC, wymusza powstawanie wielu 
rejestrów zdarzeń które monitorują kwestie bezpieczeństwa takie jak zapis hasła niezgodnego 
z NERC bądź ustawienie standardu niezgodnego z NERC jako domyślnego. Tabela 5 zawiera 
listę wszystkich zdarzeń związanych z bezpieczeństwem. 
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Zdarzenie Wyświetlacz 

POZIOM HASŁA NIEZABLOKOWANY USER LOGGED IN 
ON <int> LEVEL <n> 

RESET POZIOMU HASŁA USER LOGGED OUT 
ON <int> LEVEL <n> 

USTAWIENIE NIEZGODNEGO HASŁA P/WORD NOT-NERC 
BY <int> LEVEL <p> 

MODYFIKACJA HASŁA PASSWORD CHANGED 
BY <int> LEVEL <p> 

ZABLOKOWANIE HASŁA PASSWORD BLOCKED 
ON <int> 

ODBLOKOWANIE HASŁA P/WORD UNBLOCKED 
ON <int> 

WPROWADZENIE BŁĘDNEGO HASŁA INV P/W ENTERED 
ON <int> 

WYGAŚNIĘCIE HASŁA P/WORD EXPIRED 
ON <int> 

WPROWADZENIE HASŁA W MOMENCIE 
BLOKADY 

P/W ENT WHEN BLK 
ON <int> 

WPROWADZENIE HASŁA ODYSKIWANIA RCVY P/W ENTERED 
ON <int> 

ODCZYT KODU BEZPIECZEŃSTWA IED IED SEC CODE RD 
ON <int> 

WYGAŚNIĘCIE KODU BEZPIECZEŃSTWA IED IED SEC CODE EXP 
- 

WYŁĄCZENIE PORTU PORT DISABLED 
BY <int> PORT <prt> 

WŁĄCZENIE PORTU PORT ENABLED 
BY <int> PORT <prt> 

DOMYŚLNY WYŚWIETLACZ NIEZGODNY Z 
NERC DEF DSP NOT-NERC 

POBRANIE USTAWIEŃ PSL PSL STNG D/LOAD 
BY <int> GROUP <grp> 

POBRANIE USTAWIEŃ DNP DNP STNG D/LOAD 
BY <int> 

POBRANIE DANYCH IDENTYFIKACYJNYCH TRACE DAT D/LOAD 
BY <int> 

POBRANIE KONFIGURACJI IEC61850 IED CONFG D/LOAD 
BY <int> 

POBRANIE KRZYWYCH 
PROGRAMOWALNYCH 

USER CRV D/LOAD 
BY <int> GROUP <crv> 

POBRANIE KONFIGURACJI PSL PSL CONFG D/LOAD 
BY <int> GROUP <grp> 

POBRANIE USTAWIEŃ SETTINGS D/LOAD 
BY <int> GROUP <grp> 

ZAŁADOWANIE USTAWIEŃ PSL PSL STNG UPLOAD 
BY <int> GROUP <grp> 

ZAŁADOWANIE USTAWIEŃ DNP DNP STNG UPLOAD 
BY <int> 

ZAŁADOWANIE DANYCH 
IDENTYFIKACYJNYCH 

TRACE DAT UPLOAD 
BY <int> 
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Zdarzenie Wyświetlacz 

ZAŁADOWANIE KONFIGURACJI IEC61850 IED CONFG UPLOAD 
BY <int> 

ZAŁADOWANIE KRZYWYCH 
PROGRAMOWALNYCH 

USER CRV UPLOAD 
BY <int> GROUP <crv> 

ZAŁADOWANIE KONFIGURACJI PSL PSL CONFG UPLOAD 
BY <int> GROUP <grp> 

ZAŁADOWANIE USTAWIEŃ SETTINGS UPLOAD 
BY <int> GROUP <grp> 

ZDARZENIA ZOSTAŁY WYODRĘBNIONE EVENTS EXTRACTED 
BY <int> <nov> EVNTS 

ZMIANA AKTYWNEJ GRUPY ACTIVE GRP CHNGE 
BY <int> GROUP <grp> 

ZMIANA USTAWIEŃ CS C & S CHANGED 
BY <int> 

ZMIANA USTAWIEŃ DR DR CHANGED 
BY <int> 

ZMIANA GRUP USTAWIEŃ SETTINGS CHANGED 
BY <int> GROUP <grp> 

WŁĄCZENIE ZASILANIA POWER ON 
- 

POBRANIE OPROGRAMOWANIA S/W DOWNLOADED 
- 

 

Tabela 5: Wartości zdarzeń zabezpieczeń 
 
 
Gdzie: 
 

int oznacza definicje interfejsu (UI, FP, RP1, RP2, TNL, TCP) 

prt oznacza oznaczenie portu (FP, RP1, RP2, TNL, DNP3, IEC, ETHR) 

grp oznacza numer grupy (1, 2, 3, 4) 

crv pznacza numer grupy krzywych (1, 2, 3, 4) 

n oznacza nowy poziom dostępu (0, 1, 2, 3) 

p oznacza poziom hasła (1, 2, 3) 

nov oznacza numer zdarzenia (1 – nnn) 

 
Każde zdarzenie jest identyfikowane dzięki unikatowemu numerowi, który jest odpowiednio 
zwiększany tak, że możliwe jest wykrycie brakujących zdarzeń które będą występowały jako 
"luki" w sekwencji unikalnych identyfikatorów. Unikalny identyfikator stanowi część zapisu 
zdarzenia, które jest odczytywane lub przesłane z IED. 
 
 

Uwaga: Usunięcie zapisu zdarzeń, błędów, konserwacji i zakłóceń jest 
niemożliwe. 

 
 
 

4.9 Ustawienia bezpieczeństwa sieciowego 
 
Bezpieczeństwo sieciowe, posiada własną kolumnę w IED o nazwie 'konfiguracja 
zabezpieczeń', która znajduje się pod numerem 25. Poza tą nową grupą ustawienia zmieniaja 
się także w kolumnach 'dane systemowe', 'dane systemowe komunikacji' i ‘wyświetl zapisy’. 
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Zestawienie istotnych kolumn przedstawione jest w tabeli 6. Kompletna lista kryteriów 
ustawień opisana jest w rozdziale Ustawienia i rejestry. 
 

Parametr Komórka kol. 
wier. 

Ustawienia 
domyślne 

Dostępne 
ustawienia 

Dostępny 
interfejs 

Obecność w 
pliku 

ustawień 
Hasło 00 02  ASCII 33 do 122 Całość Tak 

Poziom dostępu 00 D0  

0 = średni odczyt 
1 = odczyt całości 
2 = odczyt całości 
+ średni zapis 
3 = odczyt całości 
+ zapis całości 

Całość Tak, nie 
ustawialny 

Poziom hasła 1 00 D2  ASCII 33 do 122 Całość Tak 
Poziom hasła 2 00 D3  ASCII 33 do 122 Całość Tak 
Poziom hasła 3 00 D4  ASCII 33 do 122 Całość Tak 
Właściwości 
zabezpieczenia 00 DF  1 Całość Tak, nie 

ustawialny 
Konfiguracja 
zabezpieczenia 25 00   Całość Tak 

Symbol 
użytkownika 25 01 

Dostęp tylko 
dla 
uprawnionych 
użytkowników 

ASCII 32 do 163 Całość Tak 

Limit prób 25 02 3 0 do 3 krok 1 Całość Tak 
Zegar prób 25 03 2 1 do 3 krok 1 Całość Tak 
Blokada czasowa 25 04 5 1 do 30 krok 1 Całość Tak 

Przedni port 25 05 Włączony 0 = wyłączony 
1 = włączony Całość Nie 

Tylny port 1 25 06 Włączony 0 = wyłączony 
1 = włączony Całość Nie 

Tylny port 2 25 07 Włączony 0 = wyłączony 
1 = włączony Całość Nie 

Port Ethernetowy* 25 08 Włączony 0 = wyłączony 
1 = włączony Całość Nie 

Tunelowany 
Courier *†  25 09 Włączony 0 = wyłączony 

1 = włączony Całość Nie 

IEC61850*† 25 0A Włączony 0 = wyłączony 
1 = włączony Całość Nie 

DNP3 OE*† 25 0B Włączony 0 = wyłączony 
1 = włączony Całość Nie 

Pozostałe próby 25 11   Całość Tak, nie 
ustawialny 

Pozostały czas 
blokady 25 12   Całość Tak, nie 

ustawialny 

Hasło domyślnego 
poziomu dostępu 25 20 0 

0 = poziom hasła 
0 
1 = poziom hasła 
1 
2 = poziom hasła 
2 
3 = poziom hasła 
3 

Całość Tak, nie 
ustawialny 

Kod 
zabezpieczenia 25 FF   Tylko UI Nie 

Unikalny numer 
zdarzenia 
(normalne 
wyodrębnienie) 

01 FE   Całość Nie 

Event Iface 
Source ± 
(Bity stanu 
zdarzenia 0 – 7)  

01 FA   Całość Nie 
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Parametr Komórka 
kol. wier. 

Ustawienia 
domyślne 

Dostępne 
ustawienia 

Dostępny 
interfejs 

Obecność 
w pliku 

ustawień 
Poziom dostępu 
zdarzenia ±  
(bity stanu 
zdarzenia 15-8) 

01 FB   Całość Nie 

Dodatkowa 
informacja o 
zdarzeniu 1 ± 
(bity stanu 
zdarzenia 23-16) 

01 FC   Całość Nie 

Dodatkowa 
informacja o 
zdarzeniu 2 ±Ω 
(bity stanu 
zdarzenia 31-24) 

01 FD   Całość Nie 

 

Tabela 6: Zestawienie komórek zabezpieczenia 
 
Gdzie: 
 
 * - Komórki nie są obecne w produkcie nie obsługującym Ethernetu 

 † - Komórki będą niewidoczne, jeśli port Ethernetowy jest wyłączony 

 ± - Komórki będą niewidoczne, jeżeli zdarzenie nie jest zdarzeniem zabezpieczeń 

 

Ω - Ta komórka jest niewidoczna w obecnej fazie, ponieważ nie zawiera żadnych danych. Jest 
ona zarezerwowana do przyszłego użytku. 
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1 SPIS TREŚCI 
 
 
Celem programowalnych układów logicznych (PSL) jest umożliwienie konfiguracji 
indywidualnego programu dla własnych zastosowań. Jest to możliwe za pomocą 
programowalnych bramek logicznych i liczników opóźnienia. W niniejszym rozdziale 
opisano Edytor PSL, który to umożliwia przeprowadzanie wspomnianej wyżej 
konfiguracji. Rozdział składa się z następujących sekcji: 
 

1. Spis Treści 
 

2. Wprowadzenie do edytora PSL 
2.1 Ostrzeżenia 

 
3. Pasek narzędzi edytora PSL 

3.1 Symbole logiczne 
 

4. Właściwości symboli logicznych PSL 

4.1 Właściwości łącza  

4.2 Właściwości sygnału optycznego  

4.3 Właściwości sygnału wejściowego  

4.4 Właściwości sygnału wyjściowego  

4.5 Właściwości sygnału wejściowego GOOSE  

4.6 Właściwości sygnału wyjściowego GOOSE  

4.7 Właściwości sterowania w sygnale  

4.8 Właściwości wejścia InterMiCOM  

4.9 Właściwości wyjścia InterMiCOM  

4.10 Właściwości klawisza funkcyjnego  

4.11 Właściwości funkcji wyzwalania zapisu o zwarciu w rejestrze  

4.12 Właściwości sygnału LED  

4.13 Właściwości styków  

4.14 Właściwości schematu warunkowego determinującego świecenie diod LED  

4.15 Właściwości schematu warunkowego determinującego stan zestyków  

4.16 Właściwości licznika  

4.17 Właściwości bramki    
4.18 Właściwości programowalnej bramki SR 
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2 WPROWADZENIE DO EDYTORA PSL 
 
 
Edytor programowalnych układów logicznych, służy do mapowania wejść cyfrowych 
produktów MiCOM PX40, połączeń tych wejść z wewnętrznie generowanymi sygnałami 
cyfrowymi za pomocą bramek logicznych i liczników i do mapowania wynikowych sygnałów 
wyjść cyfrowych produktów MiCOM PX40.  
 
PSL powstał w oparciu o koncepcje zwaną cyfrową magistralą danych (DDB). DDB jest 
równoległą magistralą danych, zawierającą wszystkie sygnały cyfrowe (wejść, wyjść i sygnały 
wewnętrzne), które są dostępne do stosowania w PSL. 
 
Do wejść PSL zaliczają się: 

 

• Izolowane optycznie wejścia cyfrowe (opto-wejścia) 

• Wejścia GOOSE IEC 61850  

• Wejścia sterujące 

• Klawisze funkcyjne 

 
Do wyjść PSL zaliczają się: 
 

• Wyjścia przekaźnikowe 

• Diody elektroluminescencyjne 

• Wyjścia GOOSE IEC 61850  

• Sygnały wyzwalające 

 
Do wewnętrznych sygnałów zalicza się "wejścia" PSL (tj. sygnały generowane w produkcie, 
które mogą być używane do wpływu na działanie układów logicznych) i "wyjścia” PSL (tj. 
sygnały, które mogą być sterowane z PSL do aktywacji specyficznych funkcji w produkcie). 
Poniżej przedstawione są przykłady wewnętrznych wejść i wyjść: 
 

• Wyzwalanie IN>1: wejście, które jest aktywowane, jeżeli zadziała 1 stopień 

zabezpieczenia ziemnozwarciowego 

• Wyzwalanie termiczne: wejście, które jest aktywowane, jeżeli działa 

wyzwalanie termiczne 

• Resetowanie przekaźnika/LED: wejście, które może być aktywowane, aby 

zresetować przekaźniki wyjściowe oraz diody LED 

 
PSL składa się z bramek logicznych i liczników, które łączą i warunkują sygnały DDB. Bramki 
logiczne mogą być zaprogramowane do wykonywania szeregu różnych funkcji logicznych 
i mogą przyjąć dowolną liczbę wejść. Liczniki są używane do tworzenia programowalnych 
opóźnień lub do warunkowania wyjść logicznych. 
 
Logika PSL jest sterowana zdarzeniami. Tylko część logiki PSL zależy od zmiany sygnału 
wejściowego, który zaczął być przetwarzany. Dzięki temu zmniejsza się ilość czasu 
przetwarzania przez PSL. 
 
Elastyczność systemu pozwala na stworzenie własnego projektu układu logicznego. Oznacza 
to również, że PSL może być skonfigurowany dla układu bardzo złożonego, dlatego ważny 
jest wybór odpowiedniego oprogramowania, niezbędnego dla właściwego projektowania. 
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Oprogramowania PC jest dostarczane w formie pakietu narzędzi S1 Studio, które obejmuje 
PSL Editor. 
 
Moduł Px40 PSL daje następujące możliwości: 
 

• Rozpoczęcie nowego schematu PSL 

• Wyodrębnienie pliku PSL z Px40 IED 

• Pobranie pliku z PSL do Px40 IED 

• Otworzenie schematu z pliku PSL 

• Dodanie elementów logicznych do pliku PSL 

• Przenoszenie elementów do pliku PSL 

• Edycja łączy w pliku PSL 

• Dodawanie łączy do pliku PSL 

• Zaznaczanie ścieżki w pliku PSL 

• Wydruk plików PSL 

 

Edytor PSL można uruchomić na dwa sposoby: 
 

• Z menu głównego S1 Studio: Narzędzia> edytor PSL (PX40) 
• Tworząc modelowy system w oprogramowaniu S1 Studio z właściwym 

numerem modelu, otwierając domyślny schemat PSL, a następnie 

otwierając Edytor PSL.  

 
Aby uzyskać więcej informacji na temat edytora PSL, można skorzystać z pomocy online 
wbudowanej w edytor. 
 
 
 

2.1 Ostrzeżenia 
 
Zanim układ będzie pobrany przez IED podlega weryfikacji. W wyniku kontroli mogą być 
wyświetlane różne komunikaty ostrzegawcze. 
 
W większości przypadków, numer modelu urządzenia będzie zgodny z numerem modelu 
zapisanego w oprogramowaniu PSL na komputerze. Edytor najpierw odczytuje numer modelu 
podłączonego urządzenia, a następnie porównuje je z jego zapisanym numerem modelu przy 
pomocy porównania użyciem "wieloznacznika". Jeżeli wystąpi niezgodność modelu, 
generowane jest ostrzeżenie przed rozpoczęciem wysyłania. Zarówno zapisany numer 
modelu i numer odczytany z IED są wyświetlane z ostrzeżeniem. 
 
Od użytkownika zależy decyzja, czy pobierane ustawienia są kompatybilne, ale należy 
pamiętać, że niekompatybilne ustawienia mogą prowadzić do niepożądanych zachowań 
urządzenia. 
 
Jeżeli występują jakieś oczywiste potencjalne problemy, jest lista generowana. Rodzaje 
potencjalnych problemów, które program próbuje wykryć to: 
 

• Jedna lub więcej bramek, sygnalizacja diody LED bądź sygnały lub liczniki mają 
połączone swoje wyjścia bezpośrednio z wejściami. Tego rodzaju błędne połączenie 
może zablokować IED lub spowodować inne problemy. 
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• Programowalna bramka ma ustawioną wartość ITT (wejścia do wyzwalania) większą 
niż liczba rzeczywistych wejść. Oznaczać to będzie, że bramka nie może się 
uaktywnić. Nie ma kontroli dla przypadku, gdy wartość ITT jest niższa niż liczba 
wejść. Zerowa wartość nie wygeneruje ostrzeżenia. 
 

• Zbyt wiele bramek. Istnieje teoretyczna górna granica 256 bramek w układzie, ale 
praktycznie granica jest określana przez złożoność logiki. W praktyce system będzie 
o wiele bardziej złożony i ten błąd jest mało prawdopodobny. 

 
• Zbyt wiele łącz. Nie ma ustalonej górnej granicy ilości połączeń w systemie. Jednak, 

tak jak w przypadku maksymalnej liczby bramek, praktyczną granicę określa 
złożonością logiki. W praktyce system będzie o wiele bardziej złożony i ten błąd jest 
mało prawdopodobny. 
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3 PASEK NARZĘDZI EDYTORA PSL 
 
 
Istnieje kilka dostępnych pasków narzędzi, potrzebnych w nawigacji i edycji PSL. 
 
Pasek narzędzi Opis 

 
Standardowe narzędzia: Do zarządzania plikami i 
drukowania 

 

Narzędzia wyrównania: Do łączenia elementów 
logicznych w grupach poziomych lub pionowych 

 

Narzędzi rysowania: Do dodawania komentarzy 
tekstowych i innych adnotacji, oraz dla łatwiejszego 
czytania schematów PSL 

 
Narzędzia przesuwania: Przenoszenie elementów 
logicznych 

 
Narzędzia obrotowe: obrót poziomy, pionowy i 
odbicie lustrzane 

 
Narzędzia konstrukcyjne: Do zmiany kolejności 
układania elementów logicznych 

 

Narzędzia powiększania i skalowania: skalowanie 
wyświetlanego rozmiaru ekranu, przeglądanie całego 
PSL lub powiększanie 

 

Tabela 1: Paski narzędzi 
 
 
 

3.1 Symbole logiczne 
 

 
 
Pasek narzędzi logicznych, zawiera ikony umożliwiające umieszczenie każdego rodzaju 
elementu logicznego w diagramie układu. Nie wszystkie powyższe elementy są dostępne we 
wszystkich urządzeniach. Ikony będą wyświetlane tylko dla tych elementów dostępnych 
w wybranym urządzeniu. 
 

Symbol Funkcja Opis 

 Łącze Tworzenie łącza między dwoma logicznymi symbolami 

 Sygnał optyczny Tworzenie sygnału optycznego 

 Sygnał wejściowy Tworzenie sygnału wejściowego 

 Sygnał wyjściowy Tworzenie sygnału wyjściowego 

 Sygnał wejściowy  
GOOSE 

Tworzenie logicznego sygnału wejściowego do odbioru wiadomości 
GOOSE od innego IED. Używane tylko w przypadku aplikacji 
GOOSE UCA2.0 lub IEC 61850 

 Sygnał wyjściowy  
GOOSE 

Tworzenie logicznego sygnału wyjściowego do przesyłania 
wiadomości GOOSE do innego IED. Używane tylko w przypadku 
aplikacji GOOSE UCA2.0 lub IEC 61850 

 Sterowanie Tworzenie sygnału wejściowego dla logik które można uruchomić za 
pomocą zewnętrznego polecenia 

 Sygnał wejściowy  
InterMiCOM 

Tworzenie sygnału wejściowego na logice do odbioru wiadomości 
InterMiCOM przesyłanych z innego IED. 

 Sygnał wyjściowy  
InterMiCOM 

Tworzenie sygnału wyjściowego na logice do przesyłania 
wiadomości InterMiCOM do innego IED. 

 Klawisz funkcyjny Tworzenie klawisza funkcyjnego sygnału wejściowego. 
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Symbol Funkcja Opis 

 Sygnał wyzwalający Tworzenie funkcji wyzwalania zapisu błędu 

 Sygnał LED Tworzenie sygnału wejściowego LED, który powtarza stan 
trójkolorowej diody LED 

 Styk Tworzenie styku 

 
Sterowanie i 
przełączanie diod 
LED 

Tworzenie elementu sterującego i przełączającego diody LED 

 
Sterowanie i 
przełączanie 
zestyków 

Tworzenie elementu sterującego i przełączającego zestyki 

 Licznik Tworzenie licznika 

 Bramka AND Tworzenie bramki AND 

 Bramka OR Tworzenie bramki OR 

 
Programowalna 
bramka Tworzenie programowalnej bramki 

 

Tabela 2: Pasek narzędzi symboli logicznych 
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4 WŁAŚCIWOŚCI SYMBOLI LOGICZNYCH PSL 
 
 
1. Sygnały logiczne wybiera się za pomocą paska narzędzi. Domyślnie jest widoczny, jednak 
można go ukryć. By ponownie był widoczny należy wybrać Widok > Pasek narzędzi 
logicznych 
2. Diagram logiczny można powiększyć lub pomniejszyć za pomocą ikony na pasku narzędzi 
lub przez wybranie Widok > Procent powiększenia 
3. Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na dowolny sygnał logiczny pojawia się menu 
kontekstowe 
 
Niektóre elementy logiczne pokazują Właściwości ... opcje. Po wybraniu tej opcji, pojawi się 
okno Właściwości Elementu. Zawartość tego okna i wymienionych sygnałów będzie się 
zmieniać w zależności od wybranego symbolu logicznego. Poniżej opisano każdy z 
dostępnych symboli logicznych. Rzeczywiste liczby DDB są uzależnione od modelu i podane 
są w tabeli w rozdziale Układy PSL. 
 
 
 

4.1 Właściwości łącza  
 
Łącza stanowią logiczny związek między wyjściem sygnału, bramką lub stanem i wejściem do 
każdego elementu. Każde, które jest połączone z wejściem do bramki może być odwrócone. 
Aby to zrobić należy: 
 

1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wejście 

2. Wybrać Właściwości ....Pojawi się okno Właściwości łącza 

 

 
 

3. Zaznaczyć pole wyboru aby odwrócić to łącze, lub usunąć zaznaczenie dla nie 

odwróconego łącza 

 
By łącze było odwrócone musi być połączone z wejściem bramki, i jest zaznaczone małym 
kółkiem. 
 
Łącze można uruchomić tylko z wyjścia sygnału, bramki, lub elementu sterującego 
i przełączającego,i musi kończyć się na wejściu każdego elementu. 
 
Sygnały mogą być tylko wejściowe lub wyjściowe. Aby postępować zgodnie ze standardem 
dla bramek i elementów sterujących i przełączających, na schemacie sygnały wejściowe są 
połączone z lewej a sygnały wyjściowe z prawej strony. Edytor automatycznie wymusza tej 
konwencje. 
 
Połączenie może być odrzucone z następujących powodów: 
 

• Poczyniono próby połączenia do sygnału, który jest już prowadzony. Przyczyna 
odrzucenia połączenia może nie być oczywista, gdyż symbol sygnału może być nie 
pokazany na schemacie. W takim przypadku można kliknąć prawym przyciskiem 
myszy na połączenie i wybrać opcję Zaznaczenie, aby znaleźć inne sygnały. By 
wyłączyć podświetlenie należy kliknąć w dowolnym miejscu na wykresie. 
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• Podjęto próbę powtórzenia połączenia między dwoma symbolami. Odrzucenie może 

nie być oczywiste, ponieważ istniejące połączenie może być przedstawione w innym 
miejscu schematu. 

 
 
 

4.2 Właściwości sygnału optycznego  
 

 
 
Każde wejście optyczne może być wybrane i służy do programowania w PSL. Aktywacja 
wejścia doprowadzi skojarzony sygnału DDB. 
 
 
 

4.3 Właściwości sygnału wejściowego  
 

 
 
Funkcje logiczne IED zapewniają logiczne sygnały wyjściowe, które mogą być używane do 
programowania w PSL. W zależności od funkcjonalności IED, działanie aktywnych funkcji 
doprowadzi skojarzony sygnał DDB w PSL.  
 
 
 

4.4 Właściwości sygnału wyjściowego  
 

 
 
Funkcje logiczne zapewniają wejściowe sygnały cyfrowe, które można wykorzystać do 
programowania w PSL. W zależności od funkcjonalności przekaźnika wyjściowego, aktywacja 
sygnału wyjściowego skojarzony sygnał DDB w PSL, co będzie skutkować powiązaną 
odpowiedzią dla funkcji wyjścia przekaźnika. 
 
 
 

4.5 Właściwości sygnału wejściowego GOOSE  
 

 
 
Interfejs programowalnych układów logicznych współpracuje z układem logicznym GOOSE za 
pomocą 32 wejść wirtualnych. Wejścia wirtualne mogą być używane w taki sam sposób, jak 
wejściowe sygnały optyczne.  
 
Logika, która napędza każde z wirtualnych wejść, zawarta jest w pliku logiczny układ GOOSE. 
Możliwe jest mapowanie dowolnej liczby par bitowych, z dowolnego urządzenia, które jest 
subskrybowane, przy użyciu bramek logicznych na wejściu wirtualnym (więcej szczegółów 
zawartych jest w dokumentacji S1). 
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4.6 Właściwości sygnału wyjściowego GOOSE  
 

 
 
Interfejs programowalnych układów logicznych współpracuje z układem logicznym GOOSE 
za pomocą 32 wyjść wirtualnych. 
 
Możliwe jest mapowanie par bitowych przesyłanych z wyjść wirtualnych do dowolnego 
urządzenia, które jest subskrybowane (więcej szczegółów zawartych jest w dokumentacji 
S1). 
 
 
 

4.7 Właściwości starowania w sygnale  
 

 
 
Istnieją 32 wejścia sterujące, które mogą być aktywowane poprzez menu, skróty klawiszowe 
lub za pośrednictwem komunikacji wykorzystującej protokół Courier. W zależności od 
zaprogramowanego ustawienia wejścia (zatrzaskowe lub impulsowe), skojarzony sygnał DDB 
będzie aktywowany w PSL, w momencie zadziałania wejścia sterującego. 
 
 
 

4.8  Właściwości wejścia InterMiCOM  
 

 
 
Istnieje 16 wejść InterMiCOM, które mogą być używane do telezabezpieczenia i komend 
zdalnych. "InterMiCOM In" jest to sygnał odbierany zdalnie, i może być przypisany do 
wybranego przekaźnika lub wejścia cyfrowego. 
 
Koniec B IED 

 
 
Na końcu wyniesionym B, sygnał wejściowy InterMiCOM 1 jest powiązany z komendą „Clear 
Statistics" (kasowanie statystyk). 

 
 

4.9  Właściwości wyjścia InterMiCOM  
 

 
 
Istnieje 16 wyjść InterMiCOM, które mogą być używane do telezabezpieczenia i komend 
zdalnych. "InterMiCOM Out” jest to sygnał odbierany zdalnie, który może być przypisany do 
dowolnego wyjścia cyfrowego lub wejścia optycznego. Komenda zostanie przesłana do końca 
wyniesionego, jako komenda odpowiadająca komendzie „InterMiCOM In".. 
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Koniec A IED 

 
 
Na końcu wyniesionym A sygnał wejściowy InterMiCOM 1 jest powiązany ze wskazaniem 
komendy „Clear Statistics” (kasowanie statystyk) (wystawionej na wyniesionym końcu A). 
 
 

4.10 Właściwości klawisza funkcyjnego  
 

 
 
Każdy klawisz funkcyjny może być wybrany i używany do programowania w PSL. Aktywacja 
przycisku funkcyjnego doprowadzi skojarzony sygnał DDB. Sygnał DDB będzie aktywny 
zgodnie z zaprogramowanym ustawieniem (przełączane lub normalne). Tryb przełączania 
oznacza, że sygnał DDB pozostanie w nowym stanie, dopóki klawisz funkcyjny nie zostanie 
naciśnięty ponownie. W normalnym trybie sygnał DDB będzie aktywny tylko w momencie 
przytrzymywania wciśniętego klawisza. 
 
 
 

4.11 Właściwości funkcji wyzwalania zapisu o zwarciu w rejestrze  
 

 
 
Możliwość zapisu błędów może zostać aktywowana poprzez wysterowanie sygnału DDB 
wyzwalania zapisu o zwarciu w rejestrze. 

 
 

4.12 Właściwości sygnału LED  
 

 
 
Wszystkie diody LED, gdy będą aktywowane wysterują powiązane sygnały DDB. 
 
 
 

4.13 Właściwości styków  
 

 
 
Wszystkie zestyki wyjść przekaźnikowych, gdy zostaną aktywowane, będą wysterowywać 
powiązane sygnały DDB. 

 
 

4.14 Właściwości elementu sterującego i przełączającego diody LED   
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Rysunek 1: Właściwości elementu sterującego i przełączającego diody LED 
 

1. Wybierz z listy nazwy LED (wyświetlany tylko w przypadku wprowadzania nowego 

symbolu). 

2. Skonfiguruj wyjścia diody LED by świeciła na czerwono, żółto lub zielono. 

3. Zielone światło uzyskuje się przez doprowadzenie zielonego wejścia DDB 

4. Czerwone światło uzyskuje się przez doprowadzenie czerwonego wejścia DDB 

5. Żółte światło uzyskuje się przez doprowadzenie żółtego wejścia DDB 

6. Skonfiguruj wyjścia LED by było blokujące bądź nie blokujące 

 
 
 

4.15 Właściwości elementu sterującego i przełączającego zestyki  
 
Każdy styk może być uwarunkowany skojarzonym licznikiem, który można ustawić na 
pobudzenie, opadanie, wstrzymanie, impuls, pobudzenie/opadanie, przepuszczanie, lub 
blokowanie. 
 
Ustawienie przepuszczanie oznacza, że nie będą one wcale podlegały uwarunkowaniu, 
z kolei blokowanie jest używane do tworzenia funkcji typu uszczelniającego lub blokującego. 
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Rysunek 2: Właściwości styków 
 

1. Wybierz nazwę zestyku z listy (wyświetlany tylko w przypadku wprowadzania 

nowego symbolu). 

2. Wybierz rodzaj wymaganego elementu sterującego i przełączającego z listy 

ustawień trybu (Mode). 

3. Ustaw czas pobudzenia (w milisekundach), jeśli wymagane. 

4. Ustaw czas opadania (w milisekundach), jeśli wymagane. 

 
 
 

4.16 Właściwości licznika  
 
Dla każdego licznika można wybrać tryb działania: pobudzenie, opadanie, wstrzymanie lub 
pobudzenie/opadanie. 
 

 
 

Rysunek 3: Właściwości licznika 
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1. Wybierz tryb działania z listy ustawień trybu licznika. 

2. Ustaw czas pobudzenia (w milisekundach), jeśli wymagane. 

3. Ustaw czas opadania (w milisekundach), jeśli wymagane. 

 
 
 

4.17 Właściwości bramki    
 
Bramki dzieli się na AND, OR lub na programowalne bramki. 
 

• Bramka AND wymaga, aby wszystkie wejścia były TRUE dla wyjścia które ma być 

TRUE 

• Bramka OR wymaga, aby jedno lub więcej wejście było TRUE dla wyjścia które ma 

być TRUE 

• Aby wyjście miało wartość TRUE, wymagane jest, aby liczba wejść o wartości TRUE 

we właściwości Programmable Gate (programowalna bramka), równała się lub była 

większa niż wpisana w ustawieniu Inputs to Trigger (wejścia potrzebne do 

wyzwolenia). 

 

 
 

Rysunek 4: Właściwości bramki 
 

1. Wybierz typ bramki AND, OR lub programowalny. 

2. Ustaw liczbę Inputs to Trigger (wyjść potrzebnych do wyzwolenia) w przypadku 

wyboru bramki programowalnej 

3. Wybierz, czy wyjście bramki powinno być odwrócone za pomocą pola wyboru 

'Odwróć wyjścia'. Odwrócone wyjście będzie oznaczone „kropką” na wyjściu bramki. 
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4.18 Właściwości programowalnej bramki SR 
 
Programowalna bramka SR może być wybrany do pracy z trzema następującymi opcjami 
zatrzaskiwania (zablokowania): 
 

Wejście S Wejście R O - Standard 
O – ustawianie 
wejścia 
dominującego 

O – reset wejścia 
dominującego 

0 0 0 0 0 
0 1 0 0 0 
1 0 1 1 1 
1 1 0 1 1 

 

Tabela 3: Właściwości programowalnej bramki SR 
 

 
 

Rysunek 5: Właściwości zatrzasku bramki SR 
 
Wybierz, czy wyjście bramki powinno być odwrócone za pomocą pola wyboru 'Odwróć 
wyjścia'. Odwrócone wyjście będzie oznaczone „kropką” na wyjściu bramki. 
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1 SPIS TREŚCI 
 
 
Ten rozdział opisuje układy PSL i specyfikę mapowania urządzeń omawianych urządzeń. 
Dzieli się na następujące sekcje: 
 

1. Spis Treści 
 

2. Opis węzłów logicznych 
 

3. Mapowanie 
 
3.1 Mapowanie wejść logicznych 
3.2 Mapowanie standardowych wyjść przekaźnikowych 
3.3 Mapowanie programowalnych wyjść LED 
3.4 Mapowanie rozpoczęcia pracy rejestratora błędów 
3.5 Kolumna danych PSL 
 

4. Wyświetlanie i drukowanie układów PSL 
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2 OPIS WĘZŁÓW LOGICZNYCH 
 
 
Produkty Px40 dostarczane są z już wgranymi domyślnymi układami PSL. Jeżeli spełniają one 
wymagania klienta, nie trzeba już podejmować żadnych działań. Jednak jeżeli istnieje 
potrzeba zmiany mapowania wejścia/wyjścia lub wprowadzenia niestandardowej logiki 
systemu, należy znać szczegóły węzłów logicznych sygnałów (znanych także jako cyfrowa 
magistrala - DDB). Ta sekcja zawiera pełen opis mapowania PSL. Pełna lista z sygnałów DDB 
opisana jest w Załączniku C. 
 

Uwaga: Numery DDB są wyświetlane jako część powiązanego symbolu 
w edytorze PSL. 
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3 MAPOWANIE 
 
 
 

3.1 Mapowanie wejść logicznych 
 
 

Wejście 
optyczne 

Domyślny tekst 
menu Funkcja Cykl filtrowania 1/2 

Wejście 
optyczne 1 Wejście L1 Nieużywane Tak 

Wejście 
optyczne 2 Wejście L2 Nieużywane Tak 

Wejście 
optyczne 3 Wejście L3 Odbieranie Aid 1 Nie 

Wejście 
optyczne 4 Wejście L4 Aid 1 COS/LGS Tak 

Wejście 
optyczne 5 Wejście L5 Resetowanie LED Tak 

Wejście 
optyczne 6 Wejście L6 Wyzwalanie 

zewnętrzne A Tak 

Wejście 
optyczne 7 Wejście L7 Wyzwalanie 

zewnętrzne B Tak 

Wejście 
optyczne 8 Wejście L8 Wyzwalanie 

zewnętrzne C Tak 

Wejście 
optyczne 9 Wejście L9 CB Aux A 52-B Tak 

Wejście 
optyczne 10 Wejście L10 CB Aux B 52-B Tak 

Wejście 
optyczne 11 Wejście L11 CB Aux C 52-B Tak 

Wejście 
optyczne 12 Wejście L12 MCB/VTS Nie 

Wejście 
optyczne 13 Wejście L13 Zamykanie manualne 

CB Tak 

Wejście 
optyczne 14 Wejście L14 Resetowanie 

blokowania  Tak 

Wejście 
optyczne 15 Wejście L15 Wyłącznik sprawny  Nie 

Wejście 
optyczne 16 Wejście L16 BAR Tak 

 

Tabela 1: Mapowanie wejść optycznych w urządzeniu P443, modele A i C 
 
 

Wejście 
optyczne 

Domyślny tekst 
menu Funkcja Cykl filtrowania 1/  

Wejście 
optyczne 1 Wejście L1 Nieużywane Tak 

Wejście 
optyczne 2 Wejście L2 Nieużywane Tak 

Wejście 
optyczne 3 Wejście L3 Odbieranie Aid 1 Nie 

Wejście 
optyczne 4 Wejście L4 Aid 1 COS/LGS Tak 

Wejście 
optyczne 5 Wejście L5 Resetowanie LED Tak 

Wejście Wejście L6 Wyzwalanie Tak 
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optyczne 6 zewnętrzne A 
Wejście 
optyczne 7 Wejście L7 Wyzwalanie 

zewnętrzne B Tak 

Wejście 
optyczne 8 Wejście L8 Wyzwalanie 

zewnętrzne C Tak 

Wejście 
optyczne 9 Wejście L9 CB Aux A 52-B Tak 

Wejście 
optyczne 10 Wejście L10 CB Aux B 52-B Tak 

Wejście 
optyczne 11 Wejście L11 CB Aux C 52-B Tak 

Wejście 
optyczne 12 Wejście L12 MCB/VTS Nie 

Wejście 
optyczne 13 Wejście L13 Zamykanie 

manualne CB Tak 

Wejście 
optyczne 14 Wejście L14 Resetowanie 

blokowania Tak 

Wejście 
optyczne 15 Wejście L15 Wyłącznik sprawny  Nie 

Wejście 
optyczne 16 Wejście L16 BAR Tak 

Wejście 
optyczne 17 Wejście L17 Nieużywane Tak 

Wejście 
optyczne 18 Wejście L18 Nieużywane Tak 

Wejście 
optyczne 19 Wejście L19 IM64 1 Tak 

Wejście 
optyczne 20 Wejście L20 IM64 2 Tak 

Wejście 
optyczne 21 Wejście L21 IM64 3 Tak 

Wejście 
optyczne 22 Wejście L22 IM64 4 Tak 

Wejście 
optyczne 23 Wejście L23 Nieużywane Tak 

Wejście 
optyczne 24 Wejście L24 Nieużywane Tak 

 

Tabela 2: Mapowanie wejść optycznych w urządzeniu P443, modele B i D 
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Wejście 
optyczne 

Domyślny tekst 
menu Funkcja Cykl filtrowania 1/2 

Wejście 
optyczne 1 Wejście L1 Nieużywane Tak 

Wejście 
optyczne 2 Wejście L2 Nieużywane Tak 

Wejście 
optyczne 3 Wejście L3 Odbieranie Aid 1 Nie 

Wejście 
optyczne 4 Wejście L4 Aid 1 COS/LGS Tak 

Wejście 
optyczne 5 Wejście L5 Resetowanie LED Tak 

Wejście 
optyczne 6 Wejście L6 Wyzwalanie 

zewnętrzne A Tak 

Wejście 
optyczne 7 Wejście L7 Wyzwalanie 

zewnętrzne B Tak 

Wejście 
optyczne 8 Wejście L8 Wyzwalanie 

zewnętrzne C Tak 

Wejście 
optyczne 9 Wejście L9 CB Aux A 52-B Tak 

Wejście 
optyczne 10 Wejście L10 CB Aux B 52-B Tak 

Wejście 
optyczne 11 Wejście L11 CB Aux C 52-B Tak 

Wejście 
optyczne 12 Wejście L12 MCB/VTS Nie 

Wejście 
optyczne 13 Wejście L13 Zamykanie 

manualne CB Tak 

Wejście 
optyczne 14 Wejście L14 Resetowanie 

blokowania Tak 

Wejście 
optyczne 15 Wejście L15 Wyłącznik sprawny Nie 

Wejście 
optyczne 16 Wejście L16 BAR Tak 

Wejście 
optyczne 17 Wejście L17 Nieużywane Tak 

Wejście 
optyczne 18 Wejście L18 Nieużywane Tak 

Wejście 
optyczne 19 Wejście L19 IM64 1 Tak 

Wejście 
optyczne 20 Wejście L20 IM64 2 Tak 

Wejście 
optyczne 21 Wejście L21 IM64 3 Tak 

Wejście 
optyczne 22 Wejście L22 IM64 4 Tak 

Wejście 
optyczne 23 Wejście L23 Nieużywane Tak 

Wejście 
optyczne 24 Wejście L24 Nieużywane Tak 

Wejście 
optyczne 25 Wejście L25 Nieużywane Tak 

Wejście 
optyczne 26 Wejście L26 Nieużywane Tak 

Wejście 
optyczne 27 Wejście L27 Nieużywane Tak 

Wejście Wejście L28 Nieużywane Tak 
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optyczne 28 
Wejście 
optyczne 29 Wejście L29 Nieużywane Tak 

Wejście 
optyczne 30 Wejście L30 Nieużywane Tak 

Wejście 
optyczne 31 Wejście L31 Nieużywane Tak 

Wejście 
optyczne 32 Wejście L32 Nieużywane Tak 

 

Tabela 3: Mapowanie wejść optycznych w urządzeniu P443, model Y 
 
 
 

3.2 Mapowanie standardowych wyjść przekaźnikowych 
 

Domyślny 
tekst menu 

Element sterujący 
i przełączający 

przekaźnika 
Funkcja 

Typ przekaźnika (o dużej 
zdolności rozłączeniowej lub 

standardowy) 

Wyjście R1 Przepuszczanie Wyzwolenie 
strefy 1 Standardowy 

Wyjście R2 Przepuszczanie Każde 
rozpoczęcie Standardowy 

Wyjście R3 Wstrzymanie 
100ms 

Każde 
wyzwolenie Standardowy 

Wyjście R4 Wstrzymanie 
500ms Alarm główny Standardowy 

Wyjście R5 Przepuszczanie IM64 1 Standardowy 

Wyjście R6 Wstrzymanie 
100ms 

Czas błędu 
CB 1 Standardowy 

Wyjście R7 Przepuszczanie Zamykanie 
Cntl CB Standardowy 

Wyjście R8 Przepuszczanie Wyzwolenie 
Cntl CB Standardowy 

Wyjście R9 Wstrzymanie 
100ms Wyzwolenie A Standardowy 

Wyjście 
R10 

Wstrzymanie 
100ms Wyzwolenie B Standardowy 

Wyjście 
R11 

Wstrzymanie 
100ms Wyzwolenie C Standardowy 

Wyjście 
R12 Przepuszczanie AR w PROG Standardowy 

Wyjście 
R13 Przepuszczanie Udane 

zamknięcie Standardowy 

Wyjście 
R14 Przepuszczanie Zablokowanie 

AR Standardowy 

Wyjście 
R15 Przepuszczanie AR aktywny  Standardowy 
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Domyślny 
tekst menu 

Element sterujący i 
przełączający 
przekaźnika 

Funkcja 
Typ przekaźnika (o dużej 

zdolności rozłączeniowej lub 
standardowy) 

Wyjście R16 Przepuszczanie BAR Standardowy 
Wyjście R17 Wstrzymanie 100ms Wyzwolenie A Standardowy 
Wyjście R18 Wstrzymanie 100ms Wyzwolenie B Standardowy 
Wyjście R19 Wstrzymanie 100ms Wyzwolenie C Standardowy 

Wyjście R20 Przepuszczanie 
Wyzw. 
bezzwł. zab. 
odległ. 

Standardowy 

Wyjście R21 Przepuszczanie 
Wyzw. 
zwłocz. zab. 
odległ. 

Standardowy 

Wyjście R22 Przepuszczanie Wyzwolenie 
Aided DEF Standardowy 

Wyjście R23 Przepuszczanie Wyzwolenie 
Aided DEF Standardowy 

Wyjście R24 Przepuszczanie Wysłanie 
Aided 1 Standardowy 

 

Tabela 4: Mapowanie wyjść przekaźnikowych w urządzeniu P443, model A 
 
 

Domyślny 
tekst menu 

Element 
sterujący 

i przełączający 
przekaźnika 

Funkcja 
Typ przekaźnika (o dużej 
zdolności rozłączeniowej 

lub standardowy) 

Wyjście R1 Przepuszczanie Wyzwolenie 
strefy 1 Standardowy 

Wyjście R2 Przepuszczanie Każde 
rozpoczęcie Standardowy 

Wyjście R3 Wstrzymanie 
100ms 

Każde 
wyzwolenie Standardowy 

Wyjście R4 Wstrzymanie 
500ms Alarm główny Standardowy 

Wyjście R5 Przepuszczanie IM64 1 Standardowy 

Wyjście R6 Wstrzymanie 
100ms 

Czas błędu CB 
1 Standardowy 

Wyjście R7 Przepuszczanie Zamykanie Cntl 
CB Standardowy 

Wyjście R8 Przepuszczanie Wyzwolenie 
Cntl CB Standardowy 

Wyjście R9 Wstrzymanie 
100ms Wyzwolenie A Standardowy 

Wyjście R10 Wstrzymanie 
100ms Wyzwolenie B Standardowy 

Wyjście R11 Wstrzymanie 
100ms Wyzwolenie C Standardowy 

Wyjście R12 Przepuszczanie AR w PROG Standardowy 

Wyjście R13 Przepuszczanie Udane 
zamknięcie Standardowy 

Wyjście R14 Przepuszczanie Zablokowanie 
AR Standardowy 

Wyjście R15 Przepuszczanie AR aktywny Standardowy 
Wyjście R16 Przepuszczanie BAR Standardowy 

Wyjście R17 Wstrzymanie 
100ms Wyzwolenie A Standardowy 

Wyjście R18 Wstrzymanie Wyzwolenie B Standardowy 
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100ms 

Wyjście R19 Wstrzymanie 
100ms Wyzwolenie C Standardowy 

Wyjście R20 Przepuszczanie Wyzw. bezzwł. 
zab. odległ. Standardowy 

Wyjście R21 Przepuszczanie Wyzw. zwłocz. 
zab. odległ. Standardowy 

Wyjście R22 Przepuszczanie Wyzwolenie 
Aided DEF Standardowy 

Wyjście R23 Przepuszczanie Wyzwolenie 
Aided DEF Standardowy 

Wyjście R24 Przepuszczanie Wysłanie Aided 
1 Standardowy 

Wyjście R25 Przepuszczanie Nie używane Standardowy 
Wyjście R26 Przepuszczanie Nie używane Standardowy 
Wyjście R27 Przepuszczanie VTS Standardowy 
Wyjście R28 Przepuszczanie PSB Standardowy 
Wyjście R29 Przepuszczanie IM64 2 Standardowy 
Wyjście R30 Przepuszczanie IM64 3 Standardowy 
Wyjście R31 Przepuszczanie IM64 4 Standardowy 
Wyjście R32 Przepuszczanie Nie używane Standardowy 

 

Tabela 5: Mapowanie wyjść przekaźnikowych w urządzeniu P443, model B i Y 
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Domyślny 
tekst menu 

Element 
sterujący 

i przełączający 
przekaźnika 

Funkcja 
Typ przekaźnika (o dużej 

zdolności rozłączeniowej lub 
standardowy) 

Wyjście R1 Przepuszczanie Wyzwolenie 
strefy 1 Standardowy 

Wyjście R2 Przepuszczanie Każde 
rozpoczęcie Standardowy 

Wyjście R3 Wstrzymanie 
100ms 

Każde 
wyzwolenie Standardowy 

Wyjście R4 Wstrzymanie 
500ms Alarm główny Standardowy 

Wyjście R5 Przepuszczanie IM64 1 Standardowy 

Wyjście R6 Wstrzymanie 
100ms 

Czas błędu 
CB 1 Standardowy 

Wyjście R7 Przepuszczanie Zamykanie 
Cntl CB Standardowy 

Wyjście R8 Przepuszczanie Wyzwolenie 
Cntl CB Standardowy 

Wyjście R9 Wstrzymanie 
100ms Wyzwolenie A Standardowy 

Wyjście R10 Wstrzymanie 
100ms Wyzwolenie B Standardowy 

Wyjście R11 Wstrzymanie 
100ms Wyzwolenie C Standardowy 

Wyjście R12 Przepuszczanie AR w PROG Standardowy 

Wyjście R13 Przepuszczanie Udane 
zamknięcie Standardowy 

Wyjście R14 Przepuszczanie Zablokowanie 
AR Standardowy 

Wyjście R15 Przepuszczanie AR aktywny Standardowy 

Wyjście R16 Przepuszczanie Wysyłania Aid 
1 Standardowy 

Wyjście R17 Wstrzymanie 
100ms Wyzwolenie A O dużej zdolności rozłączeniowej  

Wyjście R18 Wstrzymanie 
100ms Wyzwolenie B O dużej zdolności rozłączeniowej 

Wyjście R19 Wstrzymanie 
100ms Wyzwolenie C O dużej zdolności rozłączeniowej 

Wyjście R20 Wstrzymanie 
100ms 

Każde 
wyzwolenie O dużej zdolności rozłączeniowej 

 

Tabela 6: Mapowanie wyjść przekaźnikowych w urządzeniu P443, model C 
 
 

Domyślny 
tekst menu 

Element 
sterujący 

i przełączający 
przekaźnika 

Funkcja 
Typ przekaźnika 

(o dużej zdolności 
rozłączeniowej lub 

standardowy) 

Wyjście R1 Przepuszczanie Wyzwolenie 
strefy 1 Standardowy 

Wyjście R2 Przepuszczanie Każde 
rozpoczęcie Standardowy 

Wyjście R3 Wstrzymanie 
100ms 

Każde 
wyzwolenie Standardowy 

Wyjście R4 Wstrzymanie 
500ms Alarm główny Standardowy 

Wyjście R5 Przepuszczanie IM64 1 Standardowy 
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Wyjście R6 Wstrzymanie 
100ms 

Czas błędu 
CB 1 Standardowy 

Wyjście R7 Przepuszczanie Zamykanie 
Cntl CB Standardowy 

Wyjście R8 Przepuszczanie Wyzwolenie 
Cntl CB Standardowy 

Wyjście R9 Wstrzymanie 
100ms Wyzwolenie A Standardowy 

Wyjście R10 Wstrzymanie 
100ms Wyzwolenie B Standardowy 

Wyjście R11 Wstrzymanie 
100ms Wyzwolenie C Standardowy 

Wyjście R12 Przepuszczanie AR w PROG Standardowy 

Wyjście R13 Przepuszczanie Udane 
zamknięcie Standardowy 

Wyjście R14 Przepuszczanie Zablokowanie 
AR Standardowy 

Wyjście R15 Przepuszczanie AR aktywny Standardowy 

Wyjście R16 Przepuszczanie Wysyłania Aid 
1 Standardowy 

Wyjście R17 Wstrzymanie 
100ms Wyzwolenie A O dużej zdolności 

rozłączeniowej  

Wyjście R18 Wstrzymanie 
100ms Wyzwolenie B O dużej zdolności 

rozłączeniowej 

Wyjście R19 Wstrzymanie 
100ms Wyzwolenie C O dużej zdolności 

rozłączeniowej 

Wyjście R20 Wstrzymanie 
100ms 

Każde 
wyzwolenie 

O dużej zdolności 
rozłączeniowej 

Wyjście R21 Wstrzymanie 
100ms Wyzwolenie A O dużej zdolności 

rozłączeniowej 

Wyjście R22 Wstrzymanie 
100ms Wyzwolenie B O dużej zdolności 

rozłączeniowej 

Wyjście R23 Wstrzymanie 
100ms Wyzwolenie C O dużej zdolności 

rozłączeniowej 

Wyjście R24 Wstrzymanie 
100ms 

Każde 
wyzwolenie 

O dużej zdolności 
rozłączeniowej 

 

Tabela 7: Mapowanie wyjść przekaźnikowych w urządzeniu P443, model D 
 

Uwaga: 

Zapis błędu może być generowany przez połączenie jednego lub kilku zestyków dla 
Funkcji wyzwalania zapisu o zwarciu w PSL. Zalecane jest, by zestyki wyzwalające były 
ustawione na samoresetowanie, a nie blokowanie. Jeśli jest używany zestyk zatrzaskowy, 
zapis błędu nie jest generowany do momentu pełnego resetu zestyku. 
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3.3 Mapowanie programowalnych wyjść LED 
 

Domyślny 
tekst menu 

Rodzaj 
zatrzasku 

Funkcja 
czerwonej diody 

LED 

Funkcja 
żółtej 

diody LED 
Funkcja zielonej 

diody LED 

LED 1 Zatrzaskowy 
Strefa 1/Wspom. 
wyzw. zab. 
odległ. 

Nie 
używane Nie używane 

LED 2 Zatrzaskowy Wyzwolenie Dist 
Delay 

Nie 
używane Nie używane 

LED 3 Zatrzaskowy Wyzwolenie Aid 
DEF 

Nie 
używane Nie używane 

LED 4 Zatrzaskowy Wyzwolenie Aid 
Delta 

Nie 
używane Nie używane 

LED 5 Zatrzaskowy Wyzwolenie 
strefy 4 

Nie 
używane Nie używane 

Klawisz 
funkcyjny 1 

Nie 
zatrzaskowy 

Otwieranie A CB 
ph 

Nie 
używane Zamykanie A CB ph 

Klawisz 
funkcyjny 2 

Nie 
zatrzaskowy 

Otwieranie B CB 
ph 

Nie 
używane Zamykanie B CB ph 

Klawisz 
funkcyjny 3 

Nie 
zatrzaskowy 

Otwieranie C CB 
ph 

Nie 
używane Zamykanie C CB ph 

Klawisz 
funkcyjny 4 

Nie 
zatrzaskowy Zablokowanie AR Nie 

używane Nie używane 

Klawisz 
funkcyjny 5 

Nie 
zatrzaskowy Nie używane AR w 

PROG Udane AR 

Klawisz 
funkcyjny 6 

Nie 
zatrzaskowy Nie używane AR aktywny Nie używane 

 

Tabela 8: Mapowanie wyjść przekaźnikowych w urządzeniu P443, wszystkie modele 
 
 
 

3.4 Mapowanie rozpoczęcia pracy rejestratora błędów 
 
 
Domyślne mapowanie sygnału, który inicjuje zapis błędu opisane jest w poniższej tabeli 
 

Sygnał inicjujący Funkcja wyzwalania zapisu o zwarciu 
Każde wyzwolenie 
DDB 

Inicjacja zapisu błędu na podstawie wyzwalania głównego 
zabezpieczenia 

 

Tabela 9: Mapowanie rozpoczęcia pracy rejestratora błędów 
 
 
 

3.5 Kolumna danych PSL 
 
 
Urządzenie zawiera kolumnę DANE PSL, która może być wykorzystana do śledzenia 
modyfikacji w PSL. Łącznie w kolumnie DANE PSL jest zawartych 12 komórek, 3 w każdej 
grupie ustawień. Funkcja każdej komórki opisana jest w poniższej tabeli. 
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Tekst menu Opis 

Grp. PSL 
Ref 

Podczas pobierania PSL do IED, zostaniesz poproszony o 
podanie odpowiedniej grupy i identyfikatora odniesienia. W tej 
komórce będzie wyświetlane pierwsze 32 znaki identyfikatora 
referencyjnego. Klawisze kursora mogą być użyte do przewijania 
32 znaków, ale tylko 16 może być wyświetlanych w tym samym 
czasie. 

18 Aug 2008 
08:59:32.047 Ta komórka wyświetla datę i godzinę pobrania PSL do IED 

Grp. 1 PSL 
ID - 
2062813232 

Jest to unikalny numer który został wprowadzony do PSL. 
Wszelkie zmiany w PSL spowodują wyświetlanie innego numeru. 

 

Tabela 10: Kolumna danych PSL 
 
 
 
 
   

Uwaga: Powyższe komórki są powtarzalne dla każdej grupy ustawień. 
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4 WYŚWIETLANIE I DRUKOWANIE UKŁADÓW PSL 
 
 
Jest możliwość przeglądania i drukowania układów PSL urządzenia. Zazwyczaj te schematy 
pozwalają na podgląd następujących mapowań: 

 

• Mapowanie wejścia optycznego 

• Mapowanie wyjścia przekaźnika 

• Mapowanie LED 

• Wskazania rozpoczęcia 

• Mapowanie wyzwoleń fazowych 

• Mapowanie sprawdzania systemu 

 
Aby pobrać domyślne schematy PSL urządzenia i je wydrukować należy: 
 

1. Zamknąć S1 studio 

2. Wybrać Programy> Alstom Grid> S1 Studio> Menedżer modelu danych 

3. Kliknąć przycisk Dodaj, a następnie Dalej 

4. Kliknąć pozycję Internet, a następnie Dalej 

5. Wybrać język, a następnie kliknąć przycisk Dalej 

6. W widoku drzewa wybrać wersję modelu i oprogramowania 

7. Kliknąć przycisk Zainstaluj. Po zakończeniu kliknąć przycisk OK. 

8. Zamknąć menedżera modelu danych i uruchomić S1 studio 

9. Wybrać Narzędzia> PSL Editor (PX40) 

10. W PSL edytorze wybrać Plik> Nowy> Domyślny układ 

11. W oknie dialogowym wybrać typ IED 

12. Użyć opcji zaawansowanych, aby wybrać oprogramowanie, a następnie wybrać 

żądany numer modelu 

13. Podświetlić żądany typ układu PSL i wybrać Plik> Drukuj 

 
 
 

Uwaga Należy zapoznać się z uwagami zawartymi w domyślnych 
układach PSL, ponieważ zawierają ważne informacje. 
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1 SPIS TREŚCI 
 
 
Ten rozdział opisuje instalację urządzenia i składa się z następujących sekcji: 
 

1. Spis Treści 
 
2. Obsługa Urządzenia 
 
3. Wymagania przedinstalacyjne 
 
4. Montaż urządzenia 
 
5. Przewody i złącza 

 
5.1 Listwy zaciskowe 
5.2 Średnice przewodów 
5.3 Zaciski zasilania 
5.4 Port szeregowy RS485 z tyłu (RP1) 
5.5 Port IRIG-B 
5.6 Światłowodowy port GPS 
5.7 Światłowodowe porty ethernetowe 
5.8 Porty prądu różnicowego / IM64 
5.9 Port ethernetowy RJ-45 
5.10 Port szeregowy RS232 z przodu 
5.11 Port pobierania danych / port monitora 
5.12 Zacisk uziemienia 
 

6. Wymiary obudowy 
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2 OBSŁUGA URZĄDZENIA 
 
 
Produkty serii MiCOM posiadają solidną konstrukcję, jednak wymagają ostrożnego 
obchodzenia się z nimi przed instalacją w miejscu przeznaczenia. W tej sekcji omówiono 
wymagania dotyczące odbioru i rozpakowania urządzenia oraz wymagania związanie 
z ochroną produktu i bezpieczeństwem osobistym. 
 

 Uwaga Przed podnoszeniem lub przesuwaniem urządzenia należy zapoznać się 
z Rozdziałem niniejszej instrukcji Informacje Dotyczące Bezpieczeństwa  

 
 
Odbiór urządzenia 
Przy odbiorze upewnij się, że dostarczono prawidłowy produkt. Niezwłocznie rozpakuj 
towar, by upewnić się o braku zewnętrznych uszkodzeń podczas transportu. Jeżeli produkt 
został uszkodzony, proszę złożyć reklamację do przewoźnika oraz niezwłocznie 
powiadomić producenta - Alstom Grid. 
 
Części, które nie są przeznaczone do natychmiastowego montażu zapakuj do ich 
woreczków ochronnych i włóż do zewnętrznego kartonu. 
 
Rozpakowywanie 
Podczas rozpakowywania i instalacji urządzenia należy uważać, aby nie uszkodzić żadnej 
z części urządzenia, oraz upewnić się, że dodatkowe komponenty nie są przypadkowo 
pozostawione w opakowaniu lub utracone. Nie należy wyrzucać żadnych płyt CD-ROM ani 
dokumentacji technicznej. Powinny one towarzyszyć urządzeniu do jego stacji docelowej. 
 

Uwaga: Po otwarciu dolnej pokrywie dostępu, widoczny jest czerwony pasek izolacji 
wystający z zacisku dodatniego bieguna baterii. Nie należy usuwać tej taśmy, 
ponieważ zapobiega ona zużyciu baterii podczas transportu i magazynowania; 
taśma zostanie usunięta podczas procesu uruchamiania. 

 
Miejsce zainstalowania powinno być dobrze oświetlone, w celu łatwiejszej kontroli. 
Ponadto powinno być czyste, suche, wolne od kurzu i nadmiernych wibracji. Dotyczy to 
przede wszystkim instalacji prowadzonej podczas prac budowlanych. 
 
Magazynowanie 
Jeżeli urządzenie nie jest instalowane bezpośrednio po dostawie, należy przechowywać 
je w miejscu wolnym od kurzu i wilgoci, w oryginalnym opakowaniu. Należy zachować 
odwilżacze powietrza zawarte w przesyłce. Kryształki odwilżacza tracą swoje właściwości, 
jeżeli torebka odwilżacza narażona jest na działanie warunków środowiskowych. 
Przywracanie właściwości kryształków odbywa się poprzez delikatne podgrzewanie torebki 
na około godzinę przed wymianą odwilżacza w pudełku. 
 
Podczas kolejnych rozpakowań należy upewnić się, by kurz z kartonu nie dostał się do 
wewnątrz. Unikać przechowywania w miejscach o dużej wilgotności. W miejscach takich 
opakowanie może zostać zawilgocone, i kryształki odwilżacza mogą stracić skuteczność. 
Urządzenie można przechowywać w temperaturze od –25º do +70ºC (-13ºF do +158ºF). 
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3 WYMAGANIA PRZEDINSTALACYJNE 
 
 
Jeżeli urządzenie IED jest wyposażone w nadmiarowy panel ethernetowy (REB - 
Redundant Ethernet Board), konieczne może okazać się częściowe zdemontowanie go 
w celu ustawienia adresu IP. To działanie okaże się niezbędne, tylko jeśli ostatni oktet 
żądanego adresu IP różni się od tego z dostarczonej konfiguracji.  
 
Adres IP REB skonfigurowano zarówno dla oprogramowania i sprzętu. Pierwsze trzy oktety 
są skonfigurowane programowo, a ostatni oktet jest skonfigurowany sprzętowo.  
 
Konfiguracja dwóch pierwszych oktetów adresu IP 
W przypadku korzystania z protokołów SHP lub DHP, pierwsze dwa oktety są 
skonfigurowane za pomocą Menedżera Przełącznika lub przez przeglądarkę SNMP MIB. 
Urządzenie sieciowe H35 (SHP) lub H36 (DHP) musi być widoczne w sieci, aby 
skonfigurować adres IP redundantnego złącza ethernetowego za pomocą przeglądarki 
SNMP.  
 
W przypadku korzystania z Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), pierwsze dwa oktety są 
skonfigurowane przy użyciu Konfiguratora Narzędzia RSTP lub poprzez przeglądarkę 
SNMP MIB. 
 
Konfigurowanie trzeciego oktetu adresu IP 
Trzeci oktet jest ustalony na 254 (FE heksadecymalnie, 11111110 binarnie, niezależnie od 
protokołu). 
 
Konfigurowanie ostatniego oktetu adresu IP 
Ostatni oktet jest skonfigurowany przy użyciu tablicy adresu SW2. W pierwszej kolejności 
należy usunąć przednią pokrywę urządzenia IED, aby uzyskać dostęp do tablicy 
przełącznika adresu. 
 
 

 Uwaga Powyższa konfiguracja sprzętowa powinna odbywać się przed 
zainstalowaniem urządzenia.  

 
 

1. Upewnij się, że zapoznałeś się z rozdziałem tego podręcznika dotyczącym 

bezpieczeństwa. 

2. Wyłącz IED (Urządzenie). Odłącz zasilanie i wszystkie podłączenia. 

3. Zanim przedni panel zostanie zdjęty, podejmij środki ostrożności, aby zapobiec 

uszkodzeniom spowodowanym wyładowaniami elektrostatycznymi zgodnie z 

normą ANSI/ESD-20.20 -2007. 

4. Miej na sobie 1MΩ pas uziemiający i podłącz go do uziemienia (zacisk 

uziemiający M4) zlokalizowanego w lewym górnym rogu, z tyłu 

urządzenia. 
5. Podnieś górne i dolne klapy. Odkręć sześć śrub mocujących pokrywę przednią i 

wyciągnij panel przedni na zewnątrz. 
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6. Naciśnij dźwignie po obu stronach złącza, aby odłączyć kabel taśmowy 
z przedniego panelu. 

 

 
 
7. Teraz masz dostęp do przełączników adresu na podwójnej płycie 

Ethernet, który znajduje się w gnieździe "A", po prawej stronie urządzenia, 
patrząc od przodu. 
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8. Ustaw ostatni oktet adresu IP przez ustawienie przełączników DIP 

9. Po ustawieniu adresu IP należy ponownie zamontować przekaźnik, 

korzystając z powyższej instrukcji w odwrotnej kolejności. 
 
 
 
 

Uwaga Uważaj, aby nie uszkodzić pinów kabla taśmowego podczas jego 
ponownego podłączenia w przednim panelu. 
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4 MONTAŻ URZĄDZENIA 
 
 
Produkty MiCOM są dostarczane indywidualnie lub też jako część panelu lub wyposażenia 
szaf. 
 
Poszczególne produkty są zazwyczaj dostarczane wraz ze szkicem przedstawiającym 
wymiary panelu montażowego oraz rozstawu otworów. Przedstawiono je w sekcji 6 Wymiary 
Obudowy. 
 
Produkty MiCOM są zaprojektowane w ten sposób, by otwory mocujące w kołnierzach 
montażowych były dostępne jedynie wtedy, gdy otwarte są pokrywy dostępu. 
 
Jeśli wraz z urządzeniem używane jest złącze probiercze P991 lub MMLG, to patrząc od 
przodu, ustaw złącze probiercze z prawej strony przyłączonego urządzenia. Zminimalizuje to 
ilość okablowania pomiędzy urządzeniem a złączem probierczym oraz pozwoli na łatwe 
zidentyfikowanie poprawnego złącza probierczego podczas uruchomienia i testów 
okresowych. 
 
Jeśli podczas instalacji chcesz przetestować produkt pod kątem prawidłowej pracy, należy 
otworzyć dolną pokrywę dostępu, następnie przytrzymać baterię w miejscu i pociągnąć za 
czerwoną zawleczkę, aby wyjąć pasek izolacyjny z baterii. Patrz Rysunek 1. 
 

 
 

Rysunek 1. Położenie paska izolacyjnego baterii 
 
Montowanie Panelu 
Sprzęt przeznaczony do montażu panelowego (w jednej płaszczyźnie z powierzchnią paneli) 
może być przykręcany za pomocą blachowkrętów typu M4 SEMS Taptite, wraz z podkładkami 
o grubości 3 mm (znanych jako SEMS). Te elementy mocujące są dostępne w opakowaniach 
po pięć sztuk (nasz numer części ZA0005 104). 
 
 

Uwaga 

Istnieje ryzyko uszkodzenia przedniej pokrywy. Nie należy używać 
konwencjonalnych śrub samogwintujących, włącznie ze śrubami 
montażowymi dla produktów MiDOS, ponieważ mają one nieco większe 
rozmiary. 
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Ewentualnie można stosować otwory gwintowane, jeżeli grubość panelu wynosi co 
najmniej 2,5 mm. 
 
Dla zastosowań, w których produkt będzie zamontowany jako częściowo wbudowany lub 
całkowicie wystający z panelu, dostępne są rożnego rodzaju kołnierze osłonowe. 
 
 
 
Jeżeli kilka produktów montuje się w jednym wycięciu w panelu, pogrupuj je mechanicznie 
pionowo lub poziomo w sztywnych zestawach, przed rozpoczęciem montażu. 
 
 
 
 
 
 
Jeśli produkt jest zamontowany na panelu zapewniającym stopień ochrony IP52, określony 
w normie PN-EN 60529, dopasuj uszczelkę pomiędzy sąsiednimi urządzeniami (część nr 
GN2044 001), a następnie załóż obejmę uszczelniającą wokół kompletnego zespołu, 
zgodnie z poniższą tabelą: 
 

 
 

Tabela 1. Obejmy uszczelniające IP52 
 
Montowanie w ramie 
Poszczególne warianty paneli mogą być montowane za pomocą jednorzędowych ram 
(nasz nr częsci FX 0021 101), co pokazano na Rysunku 2. Ramy te zostały 
zaprojektowane z wymiarami zgodnymi z normą IEC 60297 i są dostarczane wstępnie 
zmontowane i gotowe do użycia. Przy standardowej długości ramy 483 mm (19 cali) 
możliwe są różne kombinacje montowania urządzeń obok siebie, aż do łącznej długości 
80T. 
 
Dwie poziome szyny ramek mają wywiercone otwory w rozstawie ok. 26 mm. Urządzenie 
zamontuj poprzez przykręcenie ich kołnierzy mocujących blachowkrętami z podkładkami 
o grubości 3 mm (inna nazwa: element SEMS). Te elementy mocujące są dostępne w 
opakowaniach po pięć sztuk (nasz numer części ZA0005 104). 
 

Uwaga: 
Mocowanie produktów MiCOM za pomocą nitów jest niezalecane, gdyż 
nie pozwala na łatwe usunięcie urządzenia w przypadku konieczności 
naprawy. 
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Po skompletowaniu rzędu, ramki są mocowane do stelaża poprzez kątowniki montażowe 
na obu końcach ramki. 
 

 
 

Rysunek 2. Montaż urządzenia w ramce. 
 
 
Urządzenia mogą być zgrupowane w pojedynczym rzędzie (rozmiar 4U), albo w wielu 
rzędach, przy użyciu ramy stelaża. Umożliwia to wcześniejsze odrutowanie urządzeń MiCOM 
ALSTOM oraz gamy urządzeń MiDOS przed zamontowaniem w ramie. 
 
Jeżeli pozostała wolna przestrzeń, należy użyć maskownicy. Wolna przestrzeń może zostać 
wykorzystana w przyszłości w przypadku instalacji kolejnego produktu. Może również ona 
powstać, ponieważ całkowity rozmiar jednego rzędu jest mniejszy niż 80TE. Maskownica 
może zostać wykorzystana również podczas montażu elementów dodatkowych. W Tabeli 2 
zamieszczono rozmiary maskownicy, które mogą zostać domówione. 
 
Więcej szczegółów na temat montażu produktów MiDOS można znaleźć w publikacji nr 
R7012 w katalogu części MiDOS i w instrukcji montażu. 
 

 
 

Tabela 2. Maskownice 

 

Uwaga 

Istnieje ryzyko uszkodzenia przedniej pokrywy. Nie należy używać 
konwencjonalnych śrub samogwintujących, włącznie ze śrubami 
montażowymi dla produktów MiDOS, ponieważ mają one nieco 
większe rozmiary. 
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5 PRZEWODY I ZŁĄCZA 
 
 
Ten rozdział jest przewodnikiem w celu poprawnego doboru przewodu i typu złącza dla 
każdego zacisku urządzenia.  
 
 

Uwaga 
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac na urządzeniu należy zapoznać 
się z Rozdziałem Informacje Dotyczące Bezpieczeństwa oraz z tabliczką 
znamionową urządzenia. 

 
 
 

5.1 Listwy zaciskowe 
 
Urządzenie może używać jednego lub kilku typów zacisków, co pokazano na Rysunku 3: 
 

• Listwa zacisków wysokoobciążeniowych - zaciski napięciowe i prądowe 

• Listwa zacisków średnioobciążeniowych - do podłączenia zasilania, wyjść 

przekaźnika oraz zaciski tylnego portu komunikacyjnego 

• Listwa zaciskowa urządzeń serii MiDOS - zaciski prądowe i napięciowe 

• Listwa zaciskowa RTD/CLIO - do podłączenia przetworników analogowych 

 
 

 
 

Rysunek 3. Typy listew zaciskowych 
 
 
Produkty MiCOM ALSTOM są dostarczane z odpowiednimi śrubami M4 do wykonywania 
połączeń na tylnej listwie zaciskowej za pomocą końcówek oczkowych, przy uwzględnieniu 
maksymalnie dwóch końcówek na jeden zacisk. 
 
W razie potrzeby końcówki oczkowe mogą być dostarczane w trzech rozmiarach, 
zależnych od średnicy drutu. Każdy typ jest dostarczany w torebkach po 100 sztuk. 
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Tabela 3. Końcówki oczkowe 
 
 

 
 
 

5.2 Średnice przewodów 
 
Poniżej przedstawiono minimalne zalecane średnice przewodów: 

 

• Przekładniki prądowe:  2.5 mm2 

• Zasilanie pomocnicze:  1.5 mm2 

• Inne obwody: 1.0 mm2  

 
Ze względu na ograniczenia wielkości końcówek oczkowych, maksymalny rozmiar drutu dla 
zacisków średnio i wysoko obciążeniowych wynosi 6 mm2 dla zacisków, które nie były 
preizolowane. W przypadku końcówek preizolowanych, maksymalne pole przekroju drutu jest 
zredukowane do 2.63 mm2. Jeśli zachodzi potrzeba zastosowania większego przewodu, 
należy zastosować równolegle dwa przewody, każdy z osobna końcówką oczkową. 
 
Za wyjątkiem zacisków portu szeregowego RS485, wszystkie zaciski (średnio i 
wysokoobciążeniowe) powinny mieć napięcie znamionowe co najmniej 300 V wartości 
skutecznej. 
 
Każde wejście optyczne posiada ustawiony półokresowy filtr selektywny. Dzięki temu wejście 
jest odporne na szumy przenoszone przez przewody. Jest to metoda bezpieczna, jednakże 
może być powolna, szczególnie w przypadku zabezpieczeń ze zdalnym bezwarunkowym 
wyłączeniem (intertripping). W przypadku wyłączenia filtru półokresowego należy użyć 
przełącznika dwubiegunowego, lub ekranowanej skrętki na wejściu obwodu. 
 
 

Uwaga 
Obwody prądowe transformatora nie mogą być połączone. Pozostałe 
obwody powinny być odpowiednio podłączone w celu ochrony użytych 
przewodów 

 
 
 

5.3 Zaciski zasilania 
 
Podłączenie do zacisków zasilających jest realizowane poprzez piny nr 1 i 2 na listwie 
zaciskowej zasilającej. Jest to skrajna prawa listwa zaciskowa, patrząc od tyłu. 
 
 

 
Uwaga Ze względów bezpieczeństwa zawsze należy zamontować tulejkę 

izolacyjną końcówki oczkowej. 
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Rysunek 4. Zaciski zasilania 
 
Należy chronić dodatkowe przewody zasilające bezpiecznikiem 16 A o dużej zdolności 
rozłączeniowej (HRC), typu NIT lub TIA. 

 
 
 

5.4 Port szeregowy RS485 tylni (RP1) 
 
Podłączenie do tylnego porty szeregowego RS485 jest wykonywane za pomocą końcówek 
kablowych. Dwużyłowy, ekranowany przewód powinien mieć całkowitą długość nie 
większą niż 100 m lub całkowitą pojemność nie większą niż 200 nF. 
 
Typowa specyfikacja przewodu obejmuje: 
Każda żyła: 16/0.2 mm, wykonana z miedzi, w izolacji PCV 
Znamionowy przekrój przewodu: 0.5 mm2 na każdą żyłę 
Ekranowanie: plecionka w izolacji PCV 
 
Podłączenia dokonuje się przez piny nr 16, 17 i 18, co pokazano na rysunku 5. 
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Rysunek 5. Port szeregowy RS485 tylni (RP1) 
 
 
 

5.5 Port IRIG-B 
 
Port IRIG-B oraz złącze BNC posiadają impedancję falową 50 Ω. Zalecamy, aby połączenia 
pomiędzy urządzeniami IRIG-B a produktem MiCOM były wykonywane za pomocą kabla 
koncentrycznego bezhalogenowego typu RG59LSF z osłonkami ognioodpornymi. 

 
 
 

5.6 Światłowodowy port GPS 
 
Niektóre urządzenie używają sygnału GPS o czasie próbkowania 1 PPS. W takim przypadku 
sygnał podłącza się do portu światłowodowego w gnieździe B płyty koprocesora. Port 
światłowodowy wykorzystuje złącze typu ST, kompatybilne z wielomodowymi włóknami 
50/125 m lub 62.5/125 m - 850 nm. 

 
 
 

5.7 Światłowodowe port ethernetowe 
 
Zalecamy używanie połączeń światłowodowych dla połączeń stałych w warunkach stacyjnych. 
Port światłowodowy o prędkości przesyłu danych 100 Mbps wykorzystuje złącze ST 
kompatybilne z wielomodowymi włóknami 50/125 µm lub 62.5/125 µm , o długości fali równej 
850 nm. 
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5.8 Porty prądu różnicowego / IM64 
 
Port światłowodowy zawiera jeden lub dwa kanały poprzez złącza ST (jeden dla Rx, drugi 
dla Tx). Rodzaj użytego włókna zależy od wybranej opcji. Wielomodowe systemy 
o długościach fal 850 nm i 1300 nm używają włókien 50/125 m lub 62.5/125 µm. 
Jednomodowe systemy o długościach fal 1300 nm i 1550 nm korzystają z pojedynczych 
włókien 9/125 µm. 

 
 
 

5.9 Port ethernetowy RJ-45 
 
Jeżeli jednostka posiada metaliczne złącze ethernetowe, może być podłączone do jednego 
ze złącz ethernetowego koncentratora: 10Base-T lub 100Base-TX; port automatycznie 
wykrywa, jaki typ koncentratora jest podłączony. Ze względu na obecność zakłóceń 
połączenie tego typu jest zalecane dla krótkotrwałych połączeń na niewielką odległość; 
najlepiej, gdy urządzenie i koncentratory znajdują się w tej samej szafie. 
Przyłącze do portu ethernetowego to ekranowany przewód RJ45. W Tabeli 4 pokazano 
sygnały i piny złącza. 
 

Pin Nazwa sygnału Definicja sygnału 
1 TXP Nadawanie (pozytywny) 
2 TXN Nadawanie (negatywny) 
3 RXP Odbieranie (pozytywny) 
4 - Nie używany 
5 - Nie używany 
6 RXN Odbieranie (negatywny) 
7 - Nie używany 
8 - Nie używany 

 

Tabela 4. Połączenia Portu ethernetowego RJ45. 
 
 
 

5.10 Port szeregowy RS232 z przodu 
 
Krótkotrwałe połączenia z portem szeregowym RS232, który znajduje się za dolną pokrywą 
dostępu, mogą być wykonane ekranowanym, wielożyłowym kablem komunikacyjnym 
o długości do 15 m lub całkowitej pojemności 2500 pF. Kabel powinien być zakończony 
standardowym 9-pinowym złączem typu D (wtyk męski). 

 
 
 

5.11 Port pobierania danych / port monitora 
 
Krótkotrwałe połączenia z portem pobierana danych / portem monitora, który znajduje się 
za dolną pokrywą dostępu, mogą być wykonane ekranowanym, 25-żyłowym kablem 
komunikacyjnym o długości do 4 m. Kabel powinien być zakończony standardowym 25-
pinowym złączem typu D (wtyk męski). 

Uwaga: 
Dla modeli posiadających redundantne połączenia ethernetowe, urządzenie 
musi być częściowo zdemontowane, w celu ustawienia czwartego oktetu 
drugiego adresu IP. Najlepiej jest dokonać tego przed zainstalowaniem 
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5.11 Zacisk uziemienia 
 
Każdy produkt musi być podłączony do szyny uziemiającej zlokalizowanej w lewym dolnym 
rogu szafy. Połączenie wykonuje się śrubą uziemiającą M4. Zalecany minimalny przekrój 
przewodu uziemiającego to 2.5 mm2 z końcówką oczkową. 
 
Ze względu na ograniczenia rozmiaru końcówki oczkowej, maksymalna średnica przewodu 
dla jakiegokolwiek zacisku to 6 mm2. W razie konieczności zastosowania przewodu 
o większym przekroju, można stosować dwa równoległe przewody, każdy zakończony 
osobną końcówką oczkową, lub zastosować szynę uziemiającą. 
 

Uwaga: 

Aby zapobiec reakcjom elektrolitycznym pomiędzy przewodem 
uziemiającym mosiężnym lub miedzianym, a tylnim panelem urządzenia, 
należy przedsięwziąć środki w celu odizolowania ich od siebie. Można to 
zapewnić na kilka sposobów, w tym poprzez umieszczenie niklowanych 
podkładek lub izolacyjnych podkładek między przewodem a panelem, lub 
też poprzez użycie ocynkowanych końcówek oczkowych. 
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4 WYMIARY OBUDOWY 
 
 

 
 

Rysunek 6. Wymiary obudowy 40TE 
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Rysunek 7. Wymiary obudowy 60TE 
 

 
 

Rysunek 8. Wymiary obudowy 80TE 
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1 STRESZCZENIE ROZDZIAŁU 
 
 
Rozdział Instrukcje uruchomienia opisuje w szczegółach proces uruchomienia produktu 
i składa się z następujących sekcji: 
 

1. Streszczenie rozdziału 
 
2. Ogólne wytyczne 
 
3. Uruchomienie menu testowego 

 
3.1 Stan wejścia światłowodowego 
3.2 Stan wyjść przekaźnika 
3.3 Stan portu testowego 
3.4 Stan diod LED 
3.5 Bity 1-8 monitora 
3.6 Tryb Testowy 
3.7 Model testowy 
3.8 Test styku 
3.9 Test diod LED 
3.10 Test SPZ 
3.11 Statyczny tryb testowy 
3.12 Pętla sprzężenia zwrotnego 
3.13 Szablon testowy IM64 
3.14 Tryb testowy IM64 
3.15 Test portu pobierania danych / monitora 

 

4. Uruchomienie sprzętu 
4.1  Minimalne wymagania sprzętowe 
4.2 Wyposażenie opcjonalne 

 

5. Kontrola produktu 
5.1  Przy odłączonym Urządzeniu 
5.1.1 Oględziny 
5.1.2 Zwarcie styków przekładnika prądowego 
5.1.3 Izolacja 
5.1.4 Okablowanie 
5.1.5 Test styków alarmowych (urządzenie niepodłączone) 
5.1.6 Zasilanie dodatkowe 
5.2 Przy załączonym Urządzeniu 
5.2.1 Test styków alarmowych (urządzenie załączone) 
5.2.2 Ekran LCD 
5.2.3 Data i czas 
5.2.4 Diody LED 
5.2.5 Test diody alarmowej i diody sygnalizującej niedziałanie 
5.2.6 Test diody sygnalizującej wyłączenie 
5.2.7 Test diod programowalnych przez Użytkownika 
5.2.8 Test napięcia pomocniczego 
5.2.9 Test wejść optoizolatorów 
5.2.10 Test przekaźników wyjściowych 
5.2.11 Komunikacja portu RP1 
5.2.11.1 Protokół Courier 
5.2.11.2 Komunikacja zgodnie z IEC60870-5-103 (VDEW) 
5.2.11.3 Komunikacja DNP3.0 
5.2.11.4 Komunikacja zgodnie z IEC 61850 
5.2.12 Tylny port komunikacyjny RP2 
5.2.12.1 Konfiguracja K-Bus 
5.2.12.2 Konfiguracja portu szeregowego RS485 
5.2.12.3 Konfiguracja portu szeregowego RS232 
5.2.13 Wejścia prądowe 
5.2.14 Wejścia napięciowe 
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6. Komunikacja zwrotna między urządzeniami MiCOM 
6.1  Ustawienia komunikacji zwrotnej 
6.2 Konfiguracja komunikacji zwrotnej 
6.3  Test komunikacji zwrotnej 

 

7. Komunikacja zwrotna między urządzeniami MiCOM 
7.1  Komunikacja między urządzeniami Micom przez RS232 
7.1.1 Testowanie i diagnostyka pętli sprzężenia zwrotnego modemu InterMiCOM 
7.1.1.1  Bity rozkazów modemu InterMiCOM 
7.1.1.2 Kanał diagnostyczny modemu InterMiCOM 
7.1.1.3 Kanał awarii modemu InterMiCOM 
 

8. Kontrola ustawień 
8.1 Zastosowanie charakterystycznych ustawień 
8.1.1 Przesyłanie ustawień z pliku ustawień 
8.1.2  Wprowadzanie ustawień Urządzenia poprzez przedni panel HMI 
8.1.3 Zabezpieczenie komunikacji zwrotnej 
8.1.4 Resetowanie statystyk 
8.2 Zabezpieczenie odległościowe 
8.2.1 Testowanie niesymetryczne zabezpieczenia odległościowego 
8.2.1.1 Podłączenie i czynności wstępne 
8.2.1.2 Sprawdzenie zasięgu strefy 1 
8.2.1.3 Sprawdzenie zasięgu strefy 2 
8.2.1.4 Sprawdzenie zasięgu strefy 3 
8.2.1.5 Sprawdzenie zasięgu strefy 4 (jeżeli aktywna) 
8.2.1.6 Sprawdzenie zasięgu strefy P (jeżeli aktywna) 
8.2.1.7 Zasięg rezystancyjny (tylko charakterystyka czworoboczna) 
8.2.1.8 Blokada przeciwkołysaniowa 
8.2.2 Działanie zabezpieczenia odległościowego i przypisanie zestyku 
8.2.2.1 Faza A 
8.2.2.2 Faza B 
8.2.2.3 Faza C 
8.2.2.4 Ustawienie zwłoki czasowej tZ1 Ph i tZ2-tZ4 
8.2.3 Testy systemu zabezpieczenia odległościowego 
8.2.3.1 Testy wyzwalacza strefy 1 (rozszerzonej) 
8.2.3.2 Testy wyzwalacza dla dopuszczalnych systemów (PUR/POR) 
8.2.3.3 Testy wyzywalacza dla blokowania systemu  
8.2.3.4 Testy wysyłania sygnału do dopuszczalnych systemów (PUR/POR) 
8.2.3.5 Testy wysyłania sygnału dla blokowania systemu 
8.2.4 Ustawianie czasu systemu 
8.3 Porównanie kierunkowe Delta 
8.3.1 Testy niesymetryczne zabezpieczenia Delta 
8.3.1.1 Połączenia i czynności wstępne 
8.3.1.2 Test wymuszenia niesymetrycznego 
8.3.1.3 Przygotowanie przekazania zwarcia 
8.3.2 Działanie porównania kierunkowego Delta i przypisanie zestyku 
8.3.3 Testowanie systemu porównania kierunkowego Delta 
8.4 Nieprawidłowa ochrona 
8.5 Systemy wspomagania DEF 
8.5.1 Program pilotażowy prądu doziemnego 
8.5.1.1 Podłączenie odwodu testowego 
8.5.1.2 Wykonanie testu 
8.5.1.3 System wspomagania DEF - test wyzwalania dla zwarcia w kierunku „do przodu”.  
8.5.2 Testowanie systemu wspomagania DEF 
8.6 Zabezpieczenie nadprądowe 
8.6.1 Podłączenie obwodu testowego 
8.6.2 Wykonanie testu 
8.6.3 Sprawdzenie czasu zadziałania 
8.7 Przywrócenie komunikacji i czyszczenie wirtualnego terminala 
8.8 Sprawdzenie systemu i synchronizacji 
8.8.1 Sprawdzenie poprawności synchronizacji 
8.8.2 Sprawdzenie błędu synchronizacji 
8.9 Sprawdzenie wyzwolenia i cyklu SPZ 
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9. Testy zabezpieczenia komunikacji typu end-to-end 
9.1  Usunięcie lokalnych sprzężeń zwrotnych 
9.1.1 Przywrócenie bezpośrednich połączeń światłowodowych 
9.1.2  Przywrócenie połączenia światłowodowego portu C37.94 
9.1.3 Komunikacja poprzez interfejs P59x 
9.2 Zdalne usuwanie sprzężeń zwrotnych 
9.3 Weryfikacja komunikacji pomiędzy urządzeniami 

 
10. Testy systemu end-to-end 

10.1.1  System wspomagania 1 
10.1.1.1 Przygotowanie odległego końca linii do obserwacji kanału odbioru 
10.1.1.2 Przeprowadzenie testu 
10.1.2 Test kanałów w przeciwnym kierunku 
10.2.1 System wspomagania 2 

 
11. Próby podobciążęniowe 

11.1  Potwierdzenie połączeń napięciowych 
11.2 Potwierdzenie połączeń prądowych 
11.3  Podobciążeniowy test kierunkowy 
11.4 Sprawdzenie kanału sygnalizacyjnego (jeśli jeszcze nie zakończone) 

 
12. Próby końcowe 
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2 OGÓLNE WYTYCZNE 
 
 
Urządzenie serii PX40 są urządzeniami samokontrolującymi się i zgłaszają alarm w mało 
prawdopodobnym przypadku awarii. Dlatego też testy uruchomieniowe są mniej obszerne niż 
dla nie-numerycznych urządzeń elektronicznych lub przekaźników elektromechanicznych. 
 
Przekazanie urządzeń do eksploatacji nie wymaga przetestowania każdej funkcji urządzenia. 
Należy jedynie zweryfikować czy sprzęt działa prawidłowo, i że zastosowane zostały właściwe 
ustawienia oprogramowania. Ustawienia można sprawdzić poprzez wyprowadzenie ich 
z odpowiedniego oprogramowania, lub poprzez przedni panel (interfejs HMI). 
 
Klient jest podmiotem odpowiedzialnym za wprowadzenie odpowiednich ustawień oraz 
za testowanie jakiejkolwiek logiki systemu. 
 
Język menu urządzenia może być zmieniony przez użytkownik, tak więc inżynier rozruchu 
również może zmienić go w celach rozruchowych, jeśli zajdzie taka potrzeba. 
 

Uwaga: Po zakończeniu rozruchu należy przywrócić ustawienia języka pod 
wymagania klienta. 

 

 
Uwaga 

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac na urządzeniu należy 
zapoznać się z Rozdziałem Informacje Dotyczące Bezpieczeństwa lub 
z Przewodnikiem Bezpieczeństwa SFTY/4LM oraz z tabliczką znamionową 
urządzenia. 

 

 
Uwaga Nie należy w żaden sposób demontować urządzenia podczas rozruchu, 

poza przypadkiem testowania zwartego przekładnika prądowego. 
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3 URUCHOMIENIE MENU TESTOWEGO 
 
 
Urządzenie oferuje kilka ułatwień testowych zlokalizowanych w menu głównym pod nazwą 
Próby Rozruchowe. Istnieją komórki menu pozwalające na monitorowanie stanów wejść 
optoizolatorów, stanów wyjść przekaźnika, wewnętrznej cyfrowej magistrali danych (CMD) 
oraz stanów programowalnych przez użytkownika diod LED. 
 

Ten rozdział opisuje testy rozruchowe dostępne w menu Testy rozruchowe urządzenia. 
Szczegóły ustawiania zakresów oraz wartości domyślnych można znaleźć w rozdziale 
Ustawienia i rejestry. 

 
 
 

3.1 Stan wejścia światłowodowego 
 
Ta komórka może być użyta do monitorowania stanu izolowanych optycznie wejść, które 
zasilane są kolejno odpowiednim napięciem stałym. 
 

Komórka wyświetla stan opto-izolowanych wejść jako ciąg binarny, gdzie "1"' oznacza 
zasilanie napięciem, a "0" oznacza brak zasilania. Przesunięcie kursora wzdłuż liczb 
binarnych wyświetli odpowiedni tekst etykiety dla każdego wejścia logicznego. 

 
 
 

3.2 Stan wyjść przekaźnika 
 
Ta komórka pokazuje stan sygnałów CMD wtedy, gdy przekaźniki wyjściowe są zasilane, 
w postaci ciągu binarnego gdzie "1" oznacza stan działania, a "0" oznacza stan niedziałania. 
Przesunięcie kursora wzdłuż liczb binarnych wyświetli odpowiedni tekst etykiety dla każdego 
wyjścia przekaźnika.  
 

Wyświetlane informacje mogą być wykorzystywane w celu sygnalizacji stanu przekaźników 
wyjściowych, gdy urządzenie jest w eksploatacji. Również wykrywanie usterek przekaźnika 
wyjściowego może być wykonane przez porównanie stanu styku wyjściowego i jego 
skojarzonego bitu.  
 

Uwaga: Gdy komórka Tryb Testowy jest ustawiona na Blokada Styków, nadal 
wskazuje ona, które styki działałby gdyby Urządzenie było w eksploatacji. 
W tej sytuacji komórka nie pokazuje faktycznego stanu przekaźników 
wyjściowych. 

 
 
 

3.3 Stan portu testowego 
 
Ta komórka wyświetla stan ośmiu sygnałów CMD, które zostały przypisane w komórkach 
monitora bitu. Przesuwając kursor wzdłuż liczb binarnych, zostanie wyświetlony odpowiedni 
tekst dla każdego sygnału CMD i dla każdego monitora bitu. 
 

Korzystając z tej komórki z odpowiednimi ustawieniami monitora bitów, stan sygnałów CMD 
może być wyświetlany jako różne warunki pracy lub sekwencje dotyczące Urządzenia. 
Pozwala to na testowanie programowalnej logiki systemu. 

 
 
 

3.4 Stan diod LED 
 
Komórki stanu zielonej i czerwonej diody LED to osiemnastobitowe ciągi binarne, pokazujące, 
które z programowalnych diod LED są załączone przy zdalnym dostępie. "1" oznacza, że 
dana dioda jest załączona, "0" że jest wyłączona. Gdy obie komórki stanu danej diody są 
ustawione jako "1", oznacza to świecenie diody na żółto.  
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3.5 Bity 1-8 monitora 
 
Osiem komórek monitora bitów pozwala wybrać osiem sygnałów CMD, które można 
podglądać w komórce stanu portu testowego lub pobrać przez 25-pinowy przedni port 
monitora/pobierania. 
Każda komórka monitora bitów może być przypisana do określonego sygnału CMD. można to 
zrobić przez wprowadzenie żądanego numeru sygnału CMD z poniższej listy dostępnych 
sygnałów CMD. 
 
Piny portu monitora/pobierania, użyte dla monitora bitów, są następujące: 
 

Monitor bitów 1 2 3 4 5 6 7 8 
Pin portu 
monitora/ 
pobierania 

11 12 15 13 20 21 23 24 

 
Masa sygnału znajduje się na pinach 18, 19, 22 i 25. 
 
 

 
Uwaga 

Port monitora/pobierania nie jest galwanicznie odizolowany od napięć 
indukowanych w kanale komunikacyjnym. Dlatego port powinien być 
wykorzystywany jedynie do lokalnej komunikacji. 

 
 
 

3.6 Tryb testowy 
 
Ta komórka pozwala na przeprowadzenie wtórnego testu iniekcji. Pozwala również na 
testowanie styków wyjściowych bezpośrednio przez użycie sygnałów testowych, 
kontrolowanych z poziomu menu. 
Aby wybrać tryb testowy ustaw komórkę menu Test Mode na pozycję Test Mode. Wyłączy to 
Urządzenie z eksploatacji i zablokuje licznik działania. Powoduje to równiej pojawienie się 
sygnału alarmowego w postaci świecącej na żółto diody LED oznaczonej jako Out of Service. 
Ponadto na wyświetlaczu pojawi się napis Prot’n. Disabled. Zatrzyma to wszystkie informacje 
w kolumnie CB CONDITION (stan wyłącznika). W normie IEC 60870-5-103 zmienia to tryb 
transmisji (COT) na tryb testowy. 
 
W trybie testowym styki wyjściowe są nadal aktywne. Aby wyłączyć styki testowe, tak by 
mogły być przetestowane, należy wybrać opcję Contacts Blocked. Włączy to również model 
testowy i funkcje testowe styków, użyte do ręcznego sterowania stykami wyjściowymi. 
Po zakończonym teście należy ustawić komórkę jako Disabled w celu przywrócenia 
urządzenia do pracy. 
 

 
Uwaga 

Gdy komórka jest w trybie testowym, logika systemu nadal steruje stykami 
wyjściowymi, co może wyzwolić wyłączniki. Aby tego uniknąć należy ustawić 
komórkę trybu testowego jako Contacts Blocked. 

 
Uwaga: Tryb testowy i tryb blokady zestyków można też wybrać przez zasilanie wejścia 

opto, co będzie odpowiadać aktywnym sygnałom Test Mode i Contacts 
Blocked. 
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3.7 Model testowy 
 
Wybierz Commission Test -> Pattern Test aby zaznaczyć które styki mają zostać 
przetestowane. Komórka Contact Test powinna być ustawiona na Apply Test. Komórka 
zawiera ciąg binarny z jednym bitem dla każdego konfigurowalnego styku wyjściowego, który 
może być ustawiony na 1 dla sterowania stykiem lub na 0 przy braku sterowania. 

 
 
 

3.8 Test styku 
 
Jeżeli w komórce znajduje się komenda Apply Test, styki są ustawione do zmiany stanu 
pracy. Po uruchomieniu testu tekst polecenia na ekranie LCD zmienia się na No Operation. 
Styki pozostają w stanie testowym aż do zresetowania poprzez polecenie Remove Test. Po 
wprowadzeniu komendy Remove Test, na ekranie LCD widnieje tekst No Operation. 
 

Uwaga: Gdy komórka Test Mode ustawiona jest na Contacts Blocked, komórka stanu 
wyjścia przekaźnika nie pokaże aktualnego stanu wyjścia przekaźnika, więc 
nie można jej stosować do potwierdzania działania styków wyjściowych. 
Dlatego należy monitorować stan każdego styku w każdym kroku testu. 

 
 
 

3.9 Test diod LED 
 
Jeżeli w komórce znajduje się komenda Apply Test, programowalne diody LED są włączone 
przez około 2 sekundy, po czym zostaną wygaszone, a na ekranie LCD w polu komendy 
zostanie wyświetlony tekst No Operation. 

 
 
 

3.10 Test SPZ 
 
Jeżeli Urządzenie obsługuje funkcję SPZ, ta komórka dostępna jest dla testowania sekwencji 
wyłącznika i cyklów SPZ. 
Komenda 3 Pole Trip (trójpolowe wyłączenie) powoduje, że Urządzenie wykona pierwszy cykl 
wyłączenie/załączenie trzech faz tak, by skojarzone styki wyjściowe mogły zostać sprawdzone 
pod kątem prawidłowości czasów w danym cyklu. Gdy zadziała wyłączenie, tekst komendy 
zmieni się na No Operation, podczas gdy reszta cyklu SPZ zostanie dokończona. Aby 
przetestować kolejny trójfazowy cykl SPZ należy powtórzyć komendę 3 Pole Trip. 
Podobnie w przypadku, gdy dostępny jest SPZ pojedynczego pola, cykl każdego pola może 
być realizowany kolejno dla pola A, pola B lub pola C, w zależności od wymagań. 
 
Uwaga: Ustawienia domyślne programowalnej logiki systemu mają sygnały testowe 

wyłącznika SPZ odwzorowane jako sygnały wejścia wyłącznika. Jeżeli 
logika programowalna została zmieniona, wymaga się by sygnały 
utrzymały te odwzorowania dla potrzeb testu zgodności SPZ. 

 
 
 

3.11 Statyczny tryb testowy 
 
Statyczny tryb testowy może być ustawiony jako włączony (Enabled) lub wyłączony 
(Disabled). Włączenie tego trybu pozwoli wykorzystać starsze zestawy testowe do 
uruchomienia i testowania Urządzenia. 
Nowoczesne zestawy testowe do dynamicznych prób wielkościami przełożonymi (wtórnymi) 
są w stanie dokładnie imitować zwarcia systemu. Zestawy testowe imitują chwilowy impuls 
zwarcia z rzeczywistą prędkością narastania prądu i rozkładają wykładniczy składnik prądu 
stałego. Zestawy testowe iniekcji dynamicznej są dostępne dla wszystkich trzech faz, 
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zapewniając 6 wejściowych sygnałów analogowych: Va, Vb, Vc, Ia, Ib, Ic. Taki zestaw testowy 
można stosować z Urządzeniem bez specjalnych ograniczeń. 
Inaczej jest w przypadku starszych zestawów testowych, znanych jako Symulatory Statyczne, 
które mogą nieprawidłowo dostarczyć lub zasymulować: 
 

• prawidłowe napięcie poprzedzające zwarcie, 

• rzeczywistą wartość impulsu zwarciowego (zamiast stopniowo zmieniać wartość 

prądu lub napięcia), 

• szybkość wzrostu prądu i komponentów stałoprądowych, 

• komplet trójfazowych wejść analogowych, 

• rzeczywiste, dynamiczne, krokowe zmiany prądu i napięcia. 

 
Urządzenie zapamiętuje wartość napięcia oraz jego przyrosty krokowych zmian w systemie 
elektroenergetycznym, z tego powodu niektóre funkcje są wyłączane lub omijane, by 
umożliwić testy iniekcyjne. Wybór opcji testowanie trybu statycznego spowoduje ominięcie 
elementów porównawczo-kierunkowych i wykrywania skoków mocy. 
Dla potrzeb testów przyrost kierunkowy linii zastępuje się konwencjonalną długością linii. 
Stosuje się też dodatkowe filtrowanie komparatorów odległości, tak by filtracja zwalniała stale 
jedno okienko cyklu. Pamięć polaryzująca jest zastąpiona przez polaryzację krzyżową 
z niezwartych faz. 
 

Uwaga: 

Czasy wyłączenie mogą być wydłużone o 1/2 cyklu podczas testów w trybie 
statycznym, ze względu na specyfikę testów prądowych i napięciowych jak 
również przez wolniejsze filtrowanie . Jest to sytuacja normalna i w pełni 
dopuszczalna. 

 
 
 

3.12 Pętla sprzężenia zwrotnego 
 
Pętla sprzężenia zwrotnego może być użyta do testowania sygnalizacji pomiędzy 
urządzeniami MiCOM. 
 

Uwaga: Jeśli komórka ustawiona jest na Internal, sprawdzane jest tylko 
oprogramowanie urządzenia. Jeśli komórka ustawiona jest na External, 
sprawdzane jest zarówno oprogramowanie jak i sprzęt. 

 
Jeżeli urządzenie pracuje w trybie sprzężenia zwrotnego, automatycznie używa 
generowanych adresów 0-0. Odpowiada to przypadkowi podłączenia do urządzenia zdalnego. 
Wysyłane i odbierane sygnały IM64 są nadal kierowane do i od sygnałów zdefiniowanych 
w programowalnej logice systemu. 
 

Uwaga: Tryb sprzężenia zwrotnego można też wybrać przez zasilanie wejścia opto 
do odwzorowania sygnału sprzężenia zwrotnego. 

 
 
 

3.13 Szablon testowy IM64 
 
Ta komórka jest używana wraz z komórką trybu testowego IM64 do ustawienia 16 bitowy 
szablon (8 bitów na kanał), który jest przekazywany, gdy komórka IM64 trybu testowego 
ustawiona jest na Enabled. Szablon testowy IM64 składa się z ciągu binarnego, w którym 
każdy bit jest zdefiniowany przez użytkownika do komunikacji pomiędzy przyrządami MiCOM. 
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Bity mogą być ustawione na 1 dla obsługi wyjścia IM64 w trybie testowym, albo na 
0 w przypadku bezczynności. 

 
 
3.14 Tryb testowy IM64 

 
Jeżeli w komórce ustawiono polecenie Enabled, komendy InterMiCOM64 zmieniają się 
zależnie do wartości ustawionej w komórce IM64 trybu testowego. Jeżeli komórka ustawiona 
jest jako Disabled, wówczas komendy InterMiCOM odwzorowują stan sygnałów 
generowanych przez zabezpieczenie i funkcje sterowania. 

 
 
 

3.13 Test portu pobierania danych / monitora 
 
Dostępny jest panel testowy zawierający 8 diod LED oraz przełączalny, dźwiękowy wskaźnik. 
Jest to małe plastikowe pudełko z 25-pinowym wtykiem męskim typu D, który można 
podłączyć bezpośrednio do monitora/portu pobierania. Jest również 25-pinowe złącze żeńskie 
typu D, pozwalające na wykonywanie połączeń do monitora/portu pobierania, podczas gdy 
porty testowe monitora/portu pobierania pozostają na miejscu. 
Każda dioda LED odpowiada jednemu z pinów monitora bitów dla portu monitora/portu 
pobierania. Bit 1 monitora znajduje sie po lewej stronie patrząc od frontu Urządzenia. 
Wskaźnik dźwiękowy może uruchamiać sygnał dźwiękowy, jeśli na którymś z ośmiu pinów 
pojawi się napięcie. Alternatywnie może on zostać wyciszony, pozostawiając jedynie 
sygnalizację diodową. 
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4 URUCHOMIENIE SPRZĘTU 
 
 
 

4.1 Minimalne wymagania sprzętowe 
 
Jako minimum, wymagany jest następujący sprzęt: 
 

• Wielofunkcyjny zestaw testowy dla prądu dynamicznego i podawania napięcia. 

• Multimetr z odpowiednim zakresem prądowym (zmiennym) oraz z zakresami 

pomiarowymi dla napięcia zmiennego i stałego odpowiednio wynoszącymi: 

0-400 V i 0-250 V. 

• Tester przejścia (ciągłości obwodu) - jeżeli nie jest zawarty w multimetrze. 

• Miernik kąta fazowego. 

• Miernik kolejności faz. 

• Przenośny komputer PC z zainstalowanym oprogramowaniem (MiCOM 1 Studio). 

• Światłowodowy miernik mocy (w razie korzystania z IM64). 

• Światłowodowe przewody pomiarowe (rodzaj i ilość przewodów w zależności od 

zastosowania IM64). 

 
 
 

4.1 Wyposażenie opcjonalne 
 

• Wielopalcowa wtyczka testowa. 

• urządzenie MiCOM P992 dla bloku testowego P991 

• urządzenie MMLB dla bloku testowego MMLG 

• elektroniczny lub bezszczotkowy tester izolacji o stałonapięciowym wyjściu nie 

przekraczającym 500 V. 

• Konwerter z KITZ-K Bus do RS232 do testowania portu RS485 K-Bus, jeśli dotyczy. 

• Konwerter z RS285 do RS232 do testowania portu RS485 

Courier/MODBUS/IEC60870-5-103/DNP3, jeśli dotyczy. 

• przenośna drukarka (do drukowania ustawień rekordów z przenośnego komputera 

PC). 
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5 KONTROLA PRODUKTU 
 
 
Opisane tu kontrole produktów zostały tak zaprojektowane, aby urządzenie nie został fizycznie 
uszkodzone przed uruchomieniem, aby działało poprawnie i aby wszystkie pomiary wielkości 
wejściowych zostały dokonane w granicach ustalonej tolerancji. 
 
Jeżeli ustawienia aplikacji zostały wgrane do urządzenia przed uruchomieniem, należy zrobić 
kopię ustawień. Pozwoli to na przywrócenie ich później, gdy zajdzie taka potrzeba. Można to 
zrobić poprzez: 
 

• Uzyskanie pliku ustawień od klienta 

• Samodzielne wyodrębnienie ustawień z urządzenia poprzez komputer PC 

z odpowiednim oprogramowaniem 

• Spisanie kolejnych kroków poprzez opcje w panelu przednim HMI. 

 
Jeżeli klient zmienił hasło zabezpieczające przed nieautoryzowaną zmianą niektórych 
ustawień, należy uzyskać zmienione hasło lub też przywrócić oryginalne hasło przed 
przystąpieniem do testów. 
 

Uwaga: Jeśli hasło zostało utracone, można je odzyskać od Alstom Grid. 

 
 
 

5.1 Przy odłączonym Urządzeniu 
 
 

 
Uwaga! 

Następujące testy powinny być przeprowadzone bez pomocniczego 
zasilenia Urządzenia oraz, jeżeli dotyczy, w wyłączonym izolowanym 
obwodzie.  

 
Dla tej kontroli, połączenia przekładnika prądowego i napięciowego muszą być odizolowane 
od Urządzenia. Jeżeli dostępny jest blok testowy P991, wymagana izolacja może być 
zapewniona poprzez zastosowanie wtyczki P992. Okablowanie otwartego obwody przechodzi 
przez blok testowy. 
 
Przed włożeniem wtyczki testowej należy sprawdzić schemat systemu, by upewnić się że nie 
spowoduje to uszkodzenia lub zagrożenia bezpieczeństwa (przykładowo blok testowy może 
być powiązany z zabezpieczeniem obwodu przekładnika prądowego). Gniazda we wtyczce 
testowej odpowiadające uzwojeniu wtórnemu przekładnika prądowego, muszą być powiązane 
przed wpięciem wtyczki do bloku testowego. 
 

 
Uwaga! 

Nigdy nie należy rozwierać wtórnej strony przekładnika prądowego, 
ponieważ wysokie napięcie może być śmiertelnie groźne lub 
spowodować uszkodzenie izolacji.  

 
Jeśli blok testowy nie jest dostępny, przekładnik napięciowy powinien być odizolowany 
poprzez panel złączy lub bloki przyłączeniowe. Przekładniki prądowe powinny być zwarte 
i odłączone od zacisków Urządzenia. Tam gdzie dostępna jest izolacja od zasilania 
pomocniczego i obwodu wyłącznika (np. ogniwo izolacyjne, bezpieczniki oraz MCB), należy ją 
stosować. Jeżeli nie jest to możliwe, okablowanie tych obwodów należy rozłączyć, oraz 
odpowiednio zakończyć wystające końcówki, by zapobiec zagrożeniom bezpieczeństwa. 
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5.1.1 Oględziny 
 

 
Uwaga! 

Należy sprawdzić informacje znamionowe podane pod górną pokrywą 
dostępu, na przodzie Urządzenia. Należy sprawdzić czy Urządzenie  jest 
poprawnie testowane dla linii lub obwodu. Upewnij się, że obwód 
odniesienia i dane systemowe są wpisane na karcie. Sprawdź 
znamionowy prąd wtórny przekładnika prądowego i zanotuj odczep 
badanego przekładnika prądowego. 

 
Należy ostrożnie sprawdzić urządzenie, czy nie doszło do fizycznych uszkodzeń od czasu 
instalacji. 
 
Należy upewnić się, że zacisk uziemienia obudowy urządzenia jest połączony za pomocą 
odpowiedniego przewodu z lokalną szyną uziemiającą. 

 
 
 

5.1.2 Zwarcie styków przekładnika prądowego 
 
Należy sprawdzić czy styki przekładnika prądowego są zwarte, gdy zaciski silnoprądowe są 
odłączone od wejść prądowych. 
 

 
 

Rysunek 1. Tylna listwa zaciskowa w rozmiarze 80T 
 
Listwa zacisków silnoprądowych jest montowana w panelu tylnym za pomocą czterech śrub 
krzyżakowych, rozmieszczonych po dwie w górnej i dolnej części panelu. 
 

Uwaga: Użycie śrubokręta z magnesem zmniejszy ryzyko zgubienia śruby lub 
pozostawienia jej w otworze. 

 
Należy wyciągnąć listwę zaciskową z tyłu obudowy, a następnie miernikiem ciągłości obwodu 
sprawdzić czy wszystkie użyte styki zostały zwarte. 
 

5.1.3 Izolacja 
 
Pomiary rezystancji izolacji są wymagane jedynie wtedy, gdy zostało to wyraźnie zaznaczone. 
Należy odziemić wszystkie przewody i sprawdzić rezystancję ich izolacji elektronicznych lub 
bezszczotkowym miernikiem, przy napięciu stałym do 500 V. Wspólne zaciski tego samego 
obwodu powinny być tymczasowo zwarte. 
Podstawowe grupy zacisków Urządzenia MiCOM to: 
 

• obwody przekładnika napięciowego 
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• obwody przekładnika prądowego 

• zasilanie dodatkowe 

• wyjście napięcia wzbudzenie i optycznie izolowane wejścia sterujące 

• styki przekaźnika 

• port komunikacyjny szeregowy RS485 

• port komunikacyjny ethernetowy 

• uziemienie obudowy 

Rezystancja izolacji powinna być większa niż 100 MΩ dla 500 V. 
 
Po zakończeniu testów rezystancji izolacji upewnij się, że całe zewnętrzne okablowanie 
zostało ponownie poprawnie podłączone do Urządzenia. 
 

5.1.4 Okablowanie 
 

 

 
Uwaga! 

Należy sprawdzić czy okablowanie podłączono zgodnie ze 
schematem urządzenia i schematem systemu. Upewnij się na ile 
stosowne wydaje się fazowanie. Numer schematu Urządzenia 
znajduje się na tabliczce znamionowej, a górnej pokrywie dostępu 
z przodu Urządzenia. 

 
Jeżeli dostępny jest blok testowy P991, połączenia należy sprawdzić w odniesieniu do 
schematu programu. Zaleca się wykonywanie połączeń do części bloku testowego w kolorze 
pomarańczowym, oraz używanie nieparzystych zacisków (1, 3, 5, 7 ...). 
 
Zasilanie zwykle podłącza się do zacisków nr 13 (plus zasilania) oraz 15 (minus zasilania). 
Zaciski 14 i 16 są podłączone odpowiednio do zacisku dodatniego i ujemnego zasilania 
pomocniczego. Pomimo tego, należy sprawdzić połączenia według schematu, w celu 
zapewnienia zgodności z praktyką stosowaną przez Klienta. 
 

5.1.5 Test styków alarmowych (urządzenie niepodłączone) 
 

Za pomocą miernika ciągłości obwodu należy sprawdzić styki dla poszczególnych stanów: 
 

Numer zacisku Styk niezasilony 
N11 - N12 zamknięty 
N13 - N14 otwarty 

 

Tabela 1. Styki alarmowe - niezasilone 
 

5.1.6 Zasilanie dodatkowe 
 

W zależności od wartości znamionowych Urządzenia, można je zasilać w dwojaki sposób: 
tylko z napięcia stałego, lub zarówno z napięcia stałego jak i przemiennego. Wartość napięcia 
wejściowego określa poniższa Tabela 2. 
Przed zasileniem urządzenia należy zmierzyć napięcie zasilania, w celu upewnienia się, że 
jest ono odpowiedniej wartości. 
 

Zasilanie znamionowe napięcia 
stałego (napięcia przemiennego - 
wartość skuteczna) 

Zakres napięcia 
stałego 

Zakres napięcia 
przemiennego 

24 - 48 V n/d 19 to 65 V n/d 
48 - 110 V 30 - 100 V 37 to 150 V 32 - 110 V 
125 - 250 V 100 - 240 V 87 to 300 V 80 to 265 V 

 

Tabela 2. Zakres napięcia zasilania dodatkowego Vx.  
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Uwaga: Urządzenie może wytrzymać tętnienia do 12% powyżej górnej 
wartości napięcia znamionowego stałego. 

 

 
Uwaga! 

Nie należy zasilać przekaźnika lub interfejsu Urządzenia z ładowarki 
baterii, przy odłączonej baterii, gdyż może to nieodwracalnie uszkodzić 
obwód zasilania przekaźnika. 

 
Przekaźnik można zasilać tylko wtedy, gdy zasilanie pomocnicze posiada odpowiednią 
wartość. Jeśli dostępny jest blok testowy, może okazać się koniecznie podłączenie przodu 
wtyczki testowej do podłączenia zasilania dodatkowego, z przekaźnikiem. 

 
 
 

5.2 Przy załączonym Urządzeniu 
 
 

 
Uwaga! 

Podłączenia przekładników prądowego i napięciowego muszą być 
odizolowane od Urządzenia MiCom przy tej kontroli. Obwód wyzwalacza 
również powinien zostać odseparowany, w celu uniknięcia 
przypadkowego uruchomienia odpowiedniego wyłącznika. 

 
Poniższa grupa testów weryfikuje czy Urządzenie oraz jego oprogramowanie działa poprawnie 
oraz czy wskazane jest podłączenie zasilania dodatkowego. 
 

5.2.1 Test styków alarmowych (urządzenie załączone) 
 
Za pomocą miernika ciągłości obwodu sprawdź czy styki alarmowe znajdują się 
w następujących stanach: 
 

Numer zacisku Styk niezasilony 
N11 - N12 otwarty 
N13 - N14 zamknięty 

 

Tabela 3. Styki alarmowe - urządzenie zasilone 
 

5.2.2 Ekran LCD 
 
Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) jest zaprojektowany do pracy w szerokim zakresie 
temperatury otoczenia podstacji i dlatego posiada ustawienie regulacji kontrastu. Jest to 
ustawienie fabryczne, które można dopasować poprzez opcję CONFIGURATION -> LCD 
CONTRAST. 
 

 
Uwaga! 

Przed zastosowaniem wybranego ustawienia kontrastu należy upewnić się, 
że nie spowoduje to zbytniego rozjaśnienia lub przyciemnienia wyświetlacza, 
co sprawi że wyświetlany tekst będzie nieczytelny. Ustawienia wyświetlacza 
można przywrócić pobierając plik ustawień MiCOM S1 Studio, zmieniający 
wartość kontrastu wyświetlacza do wartości między 7 i 11 jednostek. 

 
 

5.2.3 Data i czas 
Data i czas są przechowywane w pamięci zasilanej przez dodatkową baterię umiejscowioną 
za dolną  przednią pokrywą dostępu. Podczas dostawy bateria ta jest zaizolowana, aby 
zapobiec rozładowaniu  podczas transportu i przechowywania. 
Przed ustawieniem daty i czasu: 
 

1. Otwórz dolną pokrywę dostępu na panelu przednim  
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2. Przytrzymaj lekko baterię aby nie wypadła z przegrody i pociągnij za czerwoną 
taśmę w celu zdjęcia z niej izolacji. 

 
Teraz należy ustawić poprawną datę i czas. Metoda ustawiania zależy od tego czy dokładność 
jest utrzymywana przez tylni port IRIG-B, czy też przez wewnętrzny zegar Urządzenia 
MiCOM. 
 
Ustawienie przez sygnał IRIG-B 
Utrzymanie czasu za pomocą portu IRIG-B wymaga by Urządzenie było podłączone do 
aplikacji zegara satelitarnego (zwykle P594), która musi być zasilana i aktywna. 
 

1. W kolumnie DATA I CZAS ustaw wartość komórki IRIG-B Sync jako Enabled. 
 

2. Upewnij się że Urządzenie odbiera sygnał IRIG-B poprzez sprawdzenie czy komórka 
IRIG-B Status  posiada wartość Active. 

 
3. Jeżeli sygnał IRIG-B Status jest aktywny, ustaw odpowiednią strefę czasową, 

by wyświetlany był  rzeczywisty czas lokalny. 
 

4. Sprawdź poprawność czasu, daty i miesiąca w komórce Data/Godzina. Sygnał 
IRIG-B nie zawiera  informacji o bieżącym roku, dlatego musi on zostać ustawiony 
ręcznie w komórce. 

 
5. Jeśli pomocnicze zasilanie zawiedzie, data i godzina są utrzymywane przez 

dodatkową baterię. Dlatego też, gdy pomocnicze zasilanie zostanie przywrócone, 
nie powinno być konieczne ponowne ustawienie czasu i daty. Aby to sprawdzić 
należy odłączyć sygnał IRIG-B i odłączyć zasilanie pomocnicze oraz pozostawić 
Urządzenie w takim stanie przez około 30 sekund. Po ponownym zasileniu 
Urządzenia, czas wyświetlony powinien być poprawny. 

 
6. Ponownie podłącz sygnał IRIG-B. 

 
Ustawienie bez sygnału IRIG-B 
Jeżeli data i czas nie są utrzymywane przez sygnał IRIG-B, upewnij się że w komórce IRIG-B 
Sync, w kolumnie DATA I CZAS, ustawiona jest wartość Disabled. 
 

1. Ustaw datę i czas na odpowiednie wartości lokalne, przez użycie komórki 
Data/Godzina lub przez  użycie protokołu szeregowego. 
 

2. Jeśli pomocnicze zasilanie zawiedzie, data i godzina są utrzymywane przez 
dodatkową baterię. Dlatego też, gdy pomocnicze zasilanie zostanie przywrócone, 
nie powinno być konieczne ponowne ustawienie czasu i daty. Aby to sprawdzić 
należy odłączyć zasilanie pomocnicze oraz pozostawić Urządzenie w takim stanie 
przez około 30 sekund. Po ponownym zasileniu Urządzenia, czas wyświetlony 
powinien być poprawny. 

 
5.2.4 Diody LED 

 
Po załączeniu Urządzenia początkowo wszystkie diody świecą się na żółto. Po chwili zapala 
się zielona Dioda oznaczona "Healthy", wskazująca gotowość i poprawność działania 
urządzenia. 
 
Urządzenie posiada nieulotną pamięć przechowującą stany alarmowe, stany wyzwalacza oraz 
stany diod LED (jeśli skonfigurowano). Jeśli pomocnicze zasilanie jest odłączone, a następnie 
po pewnym czasie znów podłączone, diody LED powrócą do swoich poprzednich stanów. 
Jeżeli któraś z diod LED świeciła się przed odłączeniem zasilania, będzie się również świecić 
po podaniu zasilania pomocniczego.  
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Jeżeli któraś z diod świeci się, przed przystąpieniem do testów należy zresetować ich stany. 
Jeżeli dioda jest wygaszona oznacza to, że została już zresetowana, działa poprawnie 
i kolejne testy nie są konieczne. 
 

Uwaga: W większości przypadków alarmy powiązane z kanałami komunikacyjnymi 
nie są resetowane na tym etapie. 

 
 

5.2.5 Test diody alarmowej i diody sygnalizującej niedziałanie 
 
Dioda alarmowa i dioda niedziałania mogą być testowane przez kolumnę menu COMMISION 
TESTS. 
 

1. Ustaw komórkę Test Mode na Contacts Blocked. 
 
2. Sprawdź czy dioda sygnalizująca niedziałanie świeci w sposób ciągły, a dioda 

alarmowa miga. 
 

Nie jest konieczne by zmienić z powrotem wartość komórki Test Mode na Disabled już w tym 
momencie, gdyż tryb testowy będzie jeszcze wymagany dla dalszych testów. 
 

5.2.6 Testowanie diody sygnalizującej wyłączenie 
 
Aby przetestować diodę sygnalizującą wyłączenie, uruchom ręcznie wyzwalacz z poziomu 
przekaźnika. Dioda ta będzie jednak działać przy późniejszych kontrolach ustawień, dlatego 
też nie jest konieczne dalsze jej badanie na tym etapie. 
 

5.2.7 Testowanie diod programowalnych przez Użytkownika 
 
Aby przetestować te diody, wybierz COMMISIONING TEST i ustaw wartość Test LEDs na 
Apply Test. Sprawdź czy wszystkie programowalne diody świecą. 
 

5.2.8 Test napięcia pomocniczego 
 
Urządzenie generuje napięcie robocze o wartości 48 V, które może posłużyć do zasilania 
wejść optoizolatorów. Alternatywnie można użyć baterii stacyjnej. 
 

1. Zmierz napięcie między zaciskami N7 i N9 na listwie zaciskowej zasilania 
2. Sprawdź polaryzację 
3. Sprawdź czy napięcie pola zawiera się w przedziale od 40 do 60 V, gdy nie jest 

podłączone żadne obciążenie 
4. Powtórz powyższe punkty dla zacisków N8 i N10. 

 
5.2.9 Test wejść optoizolatorów 

 
Ten test sprawdza czy wszystkie wejścia optoizolatorów funkcjonują prawidłowo. 
Wejścia optoizolatorów powinny być zasilane pojedynczo. Identyfikacja zacisków opisana jest 
na schemacie połączeń zewnętrznych, w rozdziale "Schematy okablowania". Zapewniając 
poprawną biegunowość, należy podłączyć napięcie polowe do odpowiednich zacisków 
badanego wejścia. 
 

 
Uwaga! 

Wejścia optoizolacyjne mogę być zasilane z zewnętrznego źródła 
napięcia stałego, takich jak bateria stacyjne w niektórych instalacjach. 
Należy upewnić się, że nie dotyczy to sytuacji przed podaniem napięcia. 
W przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia Urządzenia. 
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Stan każdego optoizolowanego wejścia może być przeglądany przez sprawdzenie stanu 
komórkę wejść/wyjść Opto w kolumnie SYSTEM DATA, lub przez sprawdzenie stanu komórkę 
wejść/wyjść Opto w kolumnie COMMISSION TESTS. 
 
"1" logiczna oznacza wejście zasilone, natomiast "0" logiczne wejście niezasilone. Gdy każde 
wejście opto jest zasilone, jeden ze znaków na dole wyświetlacza zmienia się w celu 
wskazania nowego stanu wejścia. 
 
 

5.2.10 Test przekaźników wyjściowych 
 

 
Uwaga! 

Szybkie zestyki wyjściowe o dużej zdolności rozłączeniowej 
zainstalowane w niektórych modeli, są wrażliwe na polaryzację. W celu 
zapewnienia prawidłowego działania, zewnętrzne okablowanie powinno 
być sprawdzone pod kątem wymogów polaryzacji opisanych w schemacie 
połączeń zewnętrznych. 

 
 
Ten test sprawdza czy wszystkie przekaźniki wyjściowe działają poprawnie. 

 
1. Upewnij się że urządzenie znajduje się w trybie testowym. Sprawdź czy opcja 

COMMISSION TEST -> Test Mode jest ustawiona na Blocked. 
 
2. Należy pojedynczo zasilać przekaźniki wyjściowe. Aby wybrać do testów przekaźnik 

wyjściowy 1, ustaw wartość komórki Test Pattern na 1. 
 
3. Podłącz miernik ciągłości obwodu do zacisków przekaźnika wyjściowego 1, tak jak 

pokazano na schemacie połączeń zewnętrznych. 
 
4. Aby przetestować przekaźnik wyjściowy, ustaw wartość komórki Contact Test na 

Apply Test. 
 
5. Sprawdź działanie przekaźnika za pomocą miernika ciągłości obwodu. 
 
6. Zmierz rezystancję styków w stanie zamkniętym. 
 
7. Zresetuj przekaźnik wyjściowy przez ustawienie w komórce Contact Test opcji 

Remove Test. 
 
8. Powtórz test dla pozostałych przekaźników wyjściowych. 
 
9. Przywróć urządzenie do eksploatacji przez ustawienie opcji COMMISION TEST -> 

Test Mode na Disabled. 
 
 

 
Uwaga! 

Czas pomiędzy zastosowaniem i usunięciem testu powinien być jak 
najkrótszy, by uniknąć przegrzania. Należy upewnić się czy użyty 
przekaźnik wyjściowy nie przekracza danych cieplnych urządzeń 
podłączonych do wyjścia przekaźnika, podczas procedury testowej styków. 

 
 
5.2.11 Komunikacja portu RP1 
Ten test należy wykonać tylko, jeżeli Urządzenie MiCOM ma być obsługiwane zdalnie. Forma 
testu zależna jest od użytego protokołu. 
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Ten test nie ma na celu sprawdzenie całej komunikacji między Urządzeniem a zdalną 
lokalizacją. Test służy do sprawdzenia tylnego portu komunikacyjnego Urządzenia oraz, jeśli 
dostępne, do sprawdzenia konwertera protokołu. 
Tylni port komunikacyjny RP1 posiada następujące realizacje warstw fizycznych: 
 

• K-Bus (połączenie miedziane) 

• Port szeregowy RS485 (połączenie miedziane) 

• Światłowód (połączenie światłowodowe) 

 

Połączenie miedziane 
Miedziany tylni port komunikacyjny jest dostępny na pinach nr 16, 17 i 18 listwy zaciskowej 
zasilającej. Podłączenia realizowane są poprzez ekranowaną skrętkę. Pin nr 16 służy do 
uziemienia ekranu, a piny 17 i 18 są pinami dla sygnałów komunikacji. Opcjonalne połączenie 
światłowodowe znajduje się na osobnej płycie gniazda komunikacyjnego. 
Dla aplikacji K-Bus piny 17 i 18 nie są wrażliwe na polaryzację i nie ma znaczenia w jaki 
sposób przewody są podłączone. Port szeregowy RS485 jest wrażliwy na polaryzację, należy 
więc zapewnić odpowiednie podłączenie (pin 17 jest dla bieguna dodatniego, pin 18 dla 
ujemnego). 
 
W przypadku używania K-Bus zostanie zainstalowany konwerter protokołu typu Kitz (KITZ 
101, KITZ102, KITZ201), w celu konwersji sygnału K-Bus na sygnał szeregowy RS232. 
Podobnie jeżeli używany jest port szeregowy RS485, zostanie zainstalowany konwerter 
z RS485 na RS232. Jeżeli używany jest konwerter protokołu, laptop z odpowiednim 
oprogramowaniem (np. MiCOM S1 Studio lub PAS&T) można podłączyć do wejścia protokołu 
konwertera, jak pokazano na Rysunku 2. 
 

 
 

Rysunek 2. Podłączenie Laptopa do konwertera protokołów. 
 
K-Bus może być użyty tylko z protokołem Courier, natomiast RS485 oraz RS232 mogą być 
używane z różnymi protokołami szeregowymi, zgodnie w wymaganiami Urządzenia. Należy 
przy tym sprawdzić również czy użyta komunikacja współpracuje z użytym protokołem, jak 
opisano to w następujących sekcjach. 
 
Połączenie światłowodowe 
Niektóre modele opcjonalnie wyposażone są w port światłowodowy (na oddzielnej płycie 
komunikacyjnej). Port komunikacyjny wybierany jest poprzez ustawienie w komórce Physical 
Link w kolumnie COMMUNICATIONS odpowiedniej wartości: miedź dla portu RS485, K-Bus 
dla portu  K-bus lub Światłowód dla portu światłowodowego. 
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5.2.11.1 Protokół Courier 
 
K-Bus 

 
1. Ustaw opcje: COMMUNICATIONS -> Physical Link -> K-Bus 

 
2. Upewnij się, że prędkość transmisji i ustawienia parzystości dla komunikacji 

są w oprogramowaniu ustawione tak samo jak dla konwertera protokołu. 
 

3. W opcji COMMUNICATIONS -> Remote Address ustaw adres protokołu Courier 
Urządzenia na wartość pomiędzy 1 i 254. 

 
4. Upewnij się, że komunikacja może być ustalona dla urządzenia korzystającego 

z przenośnego komputera / stacji typu Master. 
 
Miedź 
 

1. Ustaw opcje: COMMUNICATIONS -> Physical Link -> Copper 
 

2. Upewnij się, że prędkość transmisji i ustawienia parzystości dla komunikacji 
są w oprogramowaniu ustawione tak samo jak dla Urządzenia. 

 
3. W opcji COMMUNICATIONS -> Remote Address ustaw adres protokołu Courier 

Urządzenia na wartość pomiędzy 1 i 254. 
 

4. Upewnij się, że komunikacja może być ustalona dla urządzenia korzystającego 
z przenośnego komputera / stacji typu Master. 

 
Światłowód 
 

1. Ustaw opcje: COMMUNICATIONS -> Physical Link -> Fibre optic 
 

2. Upewnij się, że ustawienia prędkości transmisji jest w oprogramowaniu ustawiona 
tak samo jak dla Urządzenia. 
 

3. Upewnij się, że komunikacja może być ustalona dla urządzenia korzystającego ze 
stacji typu Master. 

 
 

5.2.11.2 Komunikacja zgodnie z IEC60870-5-103 (VDEW) 
 
Miedź 

1. Ustaw opcje: COMMUNICATIONS -> Physical Link -> Copper 
 

2. Systemy komunikacji IEC60870-5-103 (VDEW) są zaprojektowane do pracy 
z lokalną Stacją typu Master, i powinny być używane do sprawdzenia działania 
tylnego portu światłowodowego lub portu szeregowego RS485. Upewnij się, że 
ustawienia prędkości transmisji jest w oprogramowaniu ustawiona tak samo jak dla 
Urządzenia 
 

3. Upewnij się, że komunikacja może być ustalona dla urządzenia korzystającego ze 
stacji typu Master. 

 
Światłowód 
 

1. Ustaw opcje: COMMUNICATIONS -> Physical Link -> Fibre optic 
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2. Upewnij się, że ustawienia prędkości transmisji jest w oprogramowaniu ustawiona 
tak samo jak dla Urządzenia. 

 
3. Upewnij się, że komunikacja może być ustalona dla urządzenia korzystającego ze 

stacji typu Master. 
 

5.2.11.3 Komunikacja DNP3.0 
 

Miedź 
 

1. Ustaw opcje: COMMUNICATIONS -> Physical Link -> Copper 
 

2. Upewnij się, że prędkość transmisji i ustawienia parzystości dla komunikacji 
są w oprogramowaniu ustawione tak samo jak dla Urządzenia. 

 
3. Upewnij się, że komunikacja może być ustalona dla urządzenia korzystającego ze 

stacji typu Master. 
 
Światłowód 
 

1. Ustaw opcje: COMMUNICATIONS -> Physical Link -> Fibre optic 
 

2. Upewnij się, że ustawienia prędkości transmisji jest w oprogramowaniu ustawiona 
tak samo jak dla Urządzenia. 

 
3. Upewnij się, że komunikacja może być ustalona dla urządzenia korzystającego ze 

stacji typu Master. 
 

5.2.11.4 Komunikacja zgodnie z IEC61850 
 

1. Podłącz przenośny komputer z zainstalowanym oprogramowaniem zgodnym z 
IEC61850 lub przeglądarką MMS do portu ethernetowego Urządzenia (RJ45 lub port 
światłowodowy). Alternatywnie można posłużyć się ethernetowym poleceniem 'ping' 
do konfiguracji adresu IP. 
 

2. Skonfiguruj parametry IP (adres IP, maska podsieci, bramka) oraz parametry 
synchronizacji czasu SNTP (SNTP Server 1, SNTP Server 2). Konfiguracja 
parametrów IP może być zaimportowana z pliku SCL, lub dokonana ręcznie za 
pomocą Narzędzia Konfiguracji Urządzenia, które jest częścią aplikacji MiCOM1 
Studio. W obu przypadkach parametry te są wysyłane do Urządzenia za pomocą 
Konfiguratora, przez połączenie szeregowe na przednim panelu Urządzenia. Nie 
mogą być skonfigurowane przez złącze HMI na przednim panelu. 

 

Uwaga: 

Jeżeli przypisany adres IP jest powielany w innych miejscach w tej samej 
sieci, komunikacja działa w sposób nieokreślony. Po każdej zmianie 
konfiguracji i po włączeniu zasilania Urządzenie sprawdza poprawność 
konfiguracji. Alarm uruchamiany jest gdy Urządzenie wykryje konflikt adresów 
IP. Urządzenie można skonfigurować do otrzymywania danych także z innych 
sieci niż sieć lokalna, poprzez polecenie "Bramka"  

 
3. Upewnij się, że komunikacja z tym Urządzeniem może być ustalona 
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5.2.12. Tylni port komunikacyjny RP2 
 
Port RP2 jest opcjonalnym, drugim portem szeregowym, umożliwiającym dodatkową łączność 
szeregową. Jest wyposażony w dwa 9-pinowe złącza typu D, będące portami SK4 i SK5. Port 
SK4 może być skonfigurowany jako RS232, RS485 lub jako port K-Bus dla protokołu Courier, 
podczas gdy port SK5 służy jedynie jako RS232 do sygnalizacji między urządzeniami MiCOM. 
Ten test nie ma na celu sprawdzenia całego systemu od Urządzenia MiCOM do zdalnej 
lokalizacji, testuje jedynie tylni port RP2 i odpowiednio wybrany konwerter protokołu. 
 

5.2.12.1 Konfiguracja K-Bus 
 

1. Jeżeli zainstalowano konwerter protokołu KITZ z sygnału K-Bus na sygnał 
szeregowy RS232, podłącz przenośny komputer PC z odpowiednim 
oprogramowaniem (np. MiCOM S1 Studio lub PAS&T) do portu szeregowego 
RS232 Konwertera protokołu. 
 

2. Upewnij się, że prędkość transmisji i ustawienia parzystości dla komunikacji 
są w oprogramowaniu ustawione tak samo jak dla konwertera protokołu. 

 
3. W opcji COMMUNICATIONS -> Remote Address ustaw adres protokołu Courier 

Urządzenia na wartość pomiędzy 1 i 254. 
 

4. Ustaw opcje: COMMUNICATIONS -> RP2 Port Config na K-Bus. 
 

5. Upewnij się, że komunikacja może być ustalona dla urządzenia korzystającego 
z przenośnego komputera. 

 
5.2.12.2 Konfiguracja portu szeregowego RS485 
 

1. Jeżeli zainstalowano konwerter protokołu KITZ z sygnału szeregowego RS485 na 
sygnał szeregowy RS232, podłącz przenośny komputer PC z odpowiednim 
oprogramowaniem (np. MiCOM S1 Studio) do portu szeregowego RS232 
Konwertera protokołu, natomias port RP2 Urządzenia podłącz do portu RS485 
Konwertera protokołu. 
 

2. Upewnij się, że prędkość transmisji i ustawienia parzystości dla komunikacji 
są w oprogramowaniu ustawione tak samo jak dla Urządzenia. 

 
3. W opcji COMMUNICATIONS -> RP2 Address ustaw adres protokołu Courier 

Urządzenia na wartość pomiędzy 1 i 254. 
 

4. Ustaw opcje: COMMUNICATIONS -> RP2 Port Config na RS485. 
 

5. Upewnij się, że komunikacja może być ustalona dla urządzenia korzystającego 
z przenośnego komputera. 

 
5.2.12.2 Konfiguracja portu szeregowego RS232 
 

1. Podłącz przenośny komputer PC z odpowiednim oprogramowaniem (np. MiCOM 
S1 Studio) do portu szeregowego RS232 tylnego (SK5) 
 

2. Upewnij się, że prędkość transmisji i ustawienia parzystości dla komunikacji są 
w oprogramowaniu ustawione tak samo jak dla Urządzenia. 

 
3. W opcji COMMUNICATIONS -> RP2 Address ustaw adres protokołu Courier 

Urządzenia na wartość pomiędzy 1 i 254. 
 

4. Ustaw opcje: COMMUNICATIONS -> RP2 Port Config na RS232. 
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5. Upewnij się, że komunikacja może być ustalona dla urządzenia korzystającego 

z przenośnego komputera. 
 

5.2.13 Wejścia prądowe 
 

Ten test sprawdza, czy wejścia pomiarowe prądowe są poprawnie skonfigurowane. 
Wszystkie urządzenia fabryczne przystosowane są do pracy przy częstotliwości sieciowej 50 
Hz. Jeżeli wymagana jest praca przy częstotliwości 60 Hz, wartość ta musi zostać ustawiona 
w komórce Frequency w kolumnie SYSTEM DATA. 
 

1. Wybierz prąd równy wartości znamionowego prądu uzwojenia wtórnego 
transformatora, dla każdego kolejnego przekładnika prądowego. Patrz schemat 
połączeń zewnętrznych dla numerów zacisków. 

 
2. Sprawdź wielkość prądu za pomocą multimetru lub przez odczyt z testera. 

Odpowiedni odczyt można sprawdzić w kolumnie MEASUREMENT 1. 
 
3. Zapisz zmierzoną wartość. Wartości prądów po stronie pierwotnej i wtórnej 

wyrażone są w Amperach. Jeżeli opcja MEASURE'T SETUP -> Local Values jest 
ustawiona jako Primary, wartość wyświetlana powinna być równa iloczynowi 
wartości prądu oraz przekładni przekładnika prądowego (ustawionej w kolumnie CT 
and VT RATIOS). Patrz Tabela 4. Jeżeli opcja MEASURE'T SETUP -> Local 
Values jest ustawiona jako Secondary, wyświetlana wartość prądu powinna być 
równa bezpośrednio zastosowanemu prądowi. 

 

Uwaga: 

Jeżeli komputer jest podłączony do tylnego portu komunikacyjnego 
Urządzenia, aby wyświetlić mierzony prąd, postępowanie jest podobne, 
jednakże opcja MEASURE'T SETUP -> Remote Values setting 
określa czy prąd mierzony jest po stronie pierwotnej czy wtórnej. 

 
Dokładność pomiaru urządzenia to ±1%, jednakże należy uwzględnić również dokładność 
użytych przyrządów pomiarowych. 
 

Komórka w MEASUREMENTS 1 Odpowiadająca przekładnia przekładnika 
prądowego (w kolumnie CT and VT RATIOS) 

Wartość IA 
Wartość IB 
Wartość IC 

Prąd pierwotny przekładnika prądowego / 
Prąd wtórny przekładnika prądowego 

Wartość IM Mcomp strony pierwotnej przekładnika / 
Mcomp strony wtórnej przekładnika 

Wartość ISEF ISEF strony pierwotnej przekładnika / ISEF 
strony wtórnej przekładnika 

 

Tabela 4. Ustawienia przekładni prądowej 
 
 

5.2.13 Wejścia napięciowe 
 

Ten test sprawdza, czy wejścia pomiarowe napięciowe są poprawnie skonfigurowane. 
 
1. Wybierz napięcie znamionowe dla każdego kolejnego wejścia przekładnika napięciowego. 
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2. Sprawdź wartość napięcia za pomocą multimetru lub przez odczyt z testera. 
Odpowiedni odczyt można sprawdzić w kolumnie MEASUREMENT 1. 

 
3. Zapisz zmierzoną wartość. Wartości napięć po stronie pierwotnej i wtórnej 

wyrażone są w Woltach. Jeżeli opcja MEASURE'T SETUP -> Local Values jest 
ustawiona jako Primary, wartość wyświetlana powinna być równa iloczynowi 
wartości napięcia oraz przekładni przekładnika napięciowego (ustawionej 
w kolumnie CT and VT RATIOS), zgodnie z Tabelą 5. Jeżeli komórka Local 
Values jest ustawiona jako Secondary, wyświetlana wartość napięcia powinna 
być równa bezpośrednio zastosowanemu napięciu. 

 

Uwaga: Jeżeli komputer jest podłączony do tylnego portu komunikacyjnego 
Urządzenia, aby wyświetlić mierzony prąd, postępowanie jest podobne, 
jednakże opcja MEASURE'T SETUP -> Remote Values setting określa 
czy prąd mierzony jest po stronie pierwotnej czy wtórnej. 

 

Komórka w MEASUREMENTS 1 Odpowiadająca przekładnia przekładnika 
prądowego (w kolumnie CT and VT RATIOS) 

Wartość VAN 
Wartość VBN 
Wartość VCN 

Napięcie pierwotne / napięcie wtórne 

Sprawdzenie wartości napięcia 
synchronizacji 

Sprawdzenie nap. synchronizacji pierwotnego / 
sprawdzenie nap. synchronizacji wtórnego 

 

Tabela 5. Ustawienia przekładni napięciowej. 
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6 KOMUNIKACJA ZWROTNA MIĘDZY URZĄDZENIAMI MiCOM 
 
 
Jeżeli Urządzenie pracuje w systemie komunikacji między urządzeniami MiCOM, konieczna 
jest konfiguracja pętli sprzężenia zwrotnego, aby móc przetestować komunikację. 
 
Dostępnych jest kilka różnych interfejsów światłowodowych. Generalnie, do bezpośrednich 
połączeń stosuje się włókna światłowodowe jednomodowe oraz wielomodowe, o długościach 
fal 1300 nm. Włókna 850 nm wielomodowe są używane do powielenia sprzętu 
telekomunikacyjnego. Ważne jest aby dla potrzeb testów stosować włókna światłowodowe 
odpowiadające danemu interfejsowi. 
 
Światłowody powinny być zakończone złączami BFOC2.5 (ST2.5). Dla aplikacji 
wielomodowych stosuje się włókna z rdzeniem 50/125 µm. Należy upewnić się, że badane 
światłowody są odpowiedniej długości dla eliminatora modów. Minimalna zalecana długość 
światłowodu to 10 m (30 stóp). 
 
Jeśli Urządzenie komunikuje się poprzez powielane, elektryczne kanały komunikacyjne, 
używany jest moduł P590. Jest to dwukierunkowy konwerter sygnału ze światłowodu na 
sygnał elektryczny (i odwrotnie). Jest on ulokowany w pobliżu multipleksera, pomiędzy 
włóknem od Urządzenia, a elektrycznym interfejsem multipleksera. Zastosowanie sprzężenia 
zwrotnego dla modułu P590 lub dla multipleksera zapewni możliwość testowania obwodu. 
Ustaw opcję CONFIGURATION -> InterMiCOM64 jako Enabled. 
 
Metody badania są podobne niezależnie od tego czy komunikacja między urządzeniami 
odbywa się przez dedykowane światłowody, czy przez bezpośrednie podłączenie 
światłowodowe do wejścia IEEE C37.94 multipleksera. 
 
Dla dedykowanych światłowodów jednostka P590 służy jako interfejs urządzenia połączonego 
światłowodem z kanałem komunikacyjnym multipleksera. Interfejs P590 wymaga dodatkowych 
badań (zobacz Dokumentację Urządzenia P590). 
 
Jeżeli Urządzenie jest podłączone do wejścia IEEE C37.94 multipleksera, badanie pętli 
zwrotnej jest identyczne jak dla bezpośredniego połączenia światłowodowego. 
 

Uwaga: 
Dwa kanały mogą mieć różne wykonania. Rozdziały opisujące 
uruchomienie interfejsów oraz testy sprzężenia zwrotnego powinny być 
stosowane odpowiednio do danego kanału. 

 

 
Uwaga! NIGDY nie patrz bezpośrednio do wnętrza portu nadawczego, gdyż 

może to poważnie uszkodzić wzrok. 

 
 
 

6.1 Ustawienia komunikacji zwrotnej 
 
Test sprzężenia zwrotnego może być użyty do ustalenia poprawności działania interfejsu 
lokalnej komunikacji. 
 
W trybie sprzężenia zwrotnego sygnały wysyłane i odbierane za pomocą interfejsu 
komunikacji są kierowane do i od sygnałów określonych w programowalnej logice systemu. 
Jeśli opcja CONFIGURATION -> InterMiCOM64 jest ustawiona na Enabled, przebieg 
powyższych działań zostaje zachowany, ale jeżeli opcja COMMISION TEST -> IM64 Test 
Mode jest ustawiona jako Enabled, zamiennie stosowany jest wzorzec testowy. 
 

1. Ustaw opcję INTERMICOM COMMS -> Loopback Mode jako External. 
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2. Używając odpowiedniego kabla światłowodowego, podłącz kanał 1 nadajnik (TX1) 

do optycznego miernika. Sprawdź, czy średnia moc jest przesyłana w zakresie 

podanym w poniższej tabeli. 

3. Zanotuj poziom mocy nadawania. 

4. Powtórz procedurę dla kanału 2 jeśli jest dostępny. 

 

Moc 
Wielomodowe 
włókno 850 
nm 

Wielomodowe 
włókno 1300 
nm 

Jednomodowe 
włókno 1300 nm 

Maksymalna moc 
transmitera 
(wartość średnia) 

-19.8 dBm -3 dBm -3 dBm 

Minimalna moc 
transmitera  
(wartość średnia) 

-22.8 dBm -9 dBm -9 dBm 

 

Tabela 6. Poziomy mocy transmisji. 
 
 
 

6.2 Konfiguracja komunikacji zwrotnej 
 
Należy utworzyć pętlę komunikacji zwrotnej na ścieżkach zabezpieczenia sygnalizacji 
komunikacji. Jeden lub obydwa kanały są wyposażone zależnie od wybranego wariantu 
i działania. Bezpośrednie połączenie światłowodowe lub multipleksowane (poprzez urządzenie 
serii P59x) może być stosowane dla każdego z kanałów. Pętle zwrotne powinny być użyte dla 
obydwu kanałów. 
 
W przypadku użycia bezpośredniego połączenia światłowodowego (lub kanałów multipleksera 
zgodnego z normą IEEE C37.94) należy podłączyć światłowodem port nadajnika z portem 
odbiornika, znajdującym się z tyłu urządzenia. 
 
Jeżeli komunikacja odbywa się poprzez urządzenie P59X, należy podłączyć odpowiedni 
światłowód (światłowody) pomiędzy kanałem nadajnika (nadajników) urządzenia użytego do 
podłączenia do odbiorników optycznych urządzenie P59x. Następnie uruchom odpowiednie 
urządzenie P59x wg opisu zawartego w dodatku B do Instrukcji Uruchomienia. 

 
 
 

6.3 Test komunikacji zwrotnej 
 
Ustaw COMMISSION TEST -> IM64 Test Mode jako Enabled, a następnie wybierz 
COMMISION TEST -> Test Pattern w celu ustawienia wysłania bitu wzorca za pomocą 
komunikacji zwrotnej między urządzeniami MiCOM. 
 
Sprawdź czy opcja MEASUREMENT 4 -> IM64 Rx odpowiada ustawieniom wzorca 
testowego. Statystyka komunikacji pokazuje liczbę prawidłowych i błędnych otrzymanych 
wiadomości. 
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Uwaga: 

Pomiar czasu opóźnienia w tym trybie jest nieprawidłowy. Urządzenie 
odpowiada, jeżeli jest podłączone do innego zdalnego urządzenia. W tej 
sytuacji urządzenie wskaże Alarm sprzężenia zwrotnego, który można 
skasować jedynie poprzez ustawienie COMMISSION TEST -> Loopback Mode 
jako Disabled. 
 
W trybie sprzężenia zwrotnego sygnały wysyłanie i odbierane przez interfejs 
zabezpieczenia komunikacji są dalej kierowane do i od sygnałów 
zdefiniowanych w logice systemu. 
 
Wzorzec testowy również może być przesyłany do zdalnego końca, w celu 
przetestowania całej ścieżki komunikacyjnej między urządzeniami MiCOM. 
Aby tego dokonać, należy ustawić opcje COMMISION TEST -> IM64 Test Mode 
jako Tryb Testowy i połączyć oba końce. Należy zachować szczególną 
ostrożność, ponieważ wzorzec testowy jest wykonywany poprzez PSL na 
zdalnym końcu. 
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7 KOMUNIKACJA ZWROTNA MIĘDZY URZĄDZENIAMI MiCOM 
 
 
Jeżeli Urządzenie pracuje w systemie komunikacji między urządzeniami MiCOM, konieczna 
jest konfiguracja pętli sprzężenia zwrotnego, dla komunikacji między urządzeniami MiCOM. 
Pętlę zwrotną należy utworzyć jak najbliżej miejsca gdzie łącze komunikacyjne wychodzi poza 
stację. Dlatego też test ten zawiera tak wiele przewodów i tak wiele konwerterów sygnałów 
komunikacji jak tylko to możliwe.  
 
Ta sekcja obejmuje jedynie połączenie elektryczne sprzężenia zwrotnego za pomocą portu 
szeregowego RS232. Połączenia komunikacji zwrotnej za pomocą światłowodów zostały już 
omówione w rozdziale 6. 

 
 
 

7.1 Komunikacja między urządzeniami MiCOM przez RS232 
 

1. Ustaw opcję CONFIGURATION > InterMiCOM jako Enabled. 

2. Ustaw opcję INTERMICOM COMMS > Ch Statistics oraz Ch Diagnostics jako 

Visible. 

3. Sprawdź czy opcja INTERMICOM COMMS > IM HW Status wyświetla OK. 

Oznacza to, że sprzęt komunikacji między urządzeniami MiCOM został 

zamontowany i zainicjowany. 

 
7.1.1 Testowanie i diagnostyka pętli sprzężenia zwrotnego modemu InterMiCOM 

 
Opcja INTERMICOM COMMS -> Loopback Mode pozwala na testowanie kanału 
InterMiCOM. W stanie normalnej pracy opcja ta musi być wyłączona. Opcja INTERMICOM 
COMMS > Status Loopback pokazuje stan trybu sprzężenia zwrotnego komunikacji między 
urządzeniami MiCOM. 
 

Uwaga: 

Jeżeli opcja INTERMICOM COMMS > Loopback Mode ustawiona jest jako 
Internal, tylko wewnętrzne oprogramowanie urządzenia jest sprawdzane. 
Jest to przydatne do testowania funkcjonalności, jeśli nie są wykonane 
połączenia komunikacyjne. Podczas uruchamiania należy korzystać z opcji 
External, ponieważ sprawdza ona zarówno sprzęt jak i oprogramowanie 
InterMiCOM. Gdy urządzenie jest w trybie sprzężenia zwrotnego 
(wewnętrznym lub zewnętrznym), automatycznie używa ogólnych adresów, 
co zatrzymuje przesyłanie wiadomości z modułu InterMiCOM do PSL, 
poprzez wyzerowanie wszystkich ośmiu komend wiadomości InterMiCOM. 

 
Ustaw opcję INTERMICOM COMMS > Loopback Mode jako External, a następnie utwórz 
komunikację pętli sprzężenia zwrotnego poprzez podłączenie sygnału nadawania (pin nr 2) do 
sygnału odbioru (pin nr 3). 
 

Uwaga: 

Sygnał DCD należy utrzymać w stanie wysokim (przez podłączenie pinu 
1 do pinu 4), jeżeli podłączony sprzęt nie obsługuje sygnału DCD. W taki 
przypadku prawdopodobnie użyty jest konwerter komunikacji, a na złączu 
InterMiCOM nie ma sprzężenia zwrotnego. O ile to możliwe, należy 
utworzyć w kanale komunikacyjnym sprzężenie zwrotne, tak aby jak 
największa liczba przewodów i pomocniczych urządzeń była objęta tym 
testem. 
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Tryb sprzężenia zwrotnego jest wyświetlany na przednim panelu urządzenia poprzez 
świecenie diody alarmowej i wyświetlenie napisu IM Loopback na ekranie LCD. 
 

 
 

Rysunek 3. Podłączenia dla pętli sprzężenia zwrotnego komunikacji InterMiCOM 
 
Należy sprawdzić czy wszystkie połączenia są wykonane poprawnie oraz czy 
oprogramowanie pracuje poprawnie. Sprawdź czy komórka INTERMICOM COMMS > 
Loopback Status pokazuje OK. 
 

7.1.1.1 Bity rozkazów modemu InterMiCOM 
 
Aby przetestować bity rozkazów przejdź do kolumny INTERMICOM COMMS i wykonaj 
poniższe kroki: 

 

1. Wprowadź jakikolwiek wzorzec testowy w komórce Test Pattern poprzez 

przewinięcie i zmianę wartości odpowiednich bitów między 1 i 0. Wybrany wzorzec 

jest przekazywany poprzez pętlę sprzężenia zwrotnego. 

2. Sprawdź czy komórka IM Output Status wskazuje użycie wzorca testowego. 

3. Sprawdź czy wszystkie 8 bitów w komórce IM Input Status są wyzerowane. 

 
7.1.1.2 Kanał diagnostyczny modemu InterMiCOM 

 
Sprawdź czy poniższe komórki w kolumnie INTERMICOM COMMS są ustawione na OK: 
 

• Data CD Status 

• FrameSync Status 

• Message Status 

• Channel Status 

 
7.1.1.3 Kanał awarii modemu InterMiCOM 

 
Zasymuluj błąd łącza komunikacyjnego poprzez przerwanie połączenia i sprawdzenie czy 
niektóre z komórek wyświetlają napis Fail. 
Przywróć komunikację pętli zwrotnej i upewnij się, że wszystkie 4 komórki diagnostyczne 
wyświetlają komunikat OK. 
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Uwaga: 
Niektóre lub wszystkie z tych komórek pokazują komunikat Fail w zależności 
od konfiguracji komunikacji oraz przyczyny z której łącze komunikacyjne 
zostało przerwane. 

   



MiCOMho P443   14 Instrukcje Uruchomienia 
 

P443/PL  14-32 
 

8 KONTROLA USTAWIEŃ 
 
 
Kontrola ustawień zapewnia poprawne zastosowanie wszystkich specyficznych ustawień 
zarówno funkcji Urządzenia jak i programowalnej logiki systemu. 
 

Uwaga: Jeżeli dostępne, obwód wyzwalacza pozostaje odizolowany podczas 
tych kontroli aby zapobiec przypadkowemu zadziałaniu 
skojarzonego z nim wyłącznika. 

 
 
 

8.1 Zastosowanie charakterystycznych ustawień 
 
Są dwa różne sposoby wprowadzania ustawień do Urządzenia: 
Przesyłanie ustawień do Urządzenia z wcześniej przygotowanego pliku ustawień 
z wykorzystaniem MiCOM S1 Studio 
 
Ręczne wprowadzanie ustawień za pośrednictwem przedniego panelu HMI Urządzenia. 
 

8.1.1 Przesyłanie ustawień z pliku 
 

Metoda ta jest zalecana do przesyłania ustawień funkcji, jako że jest o wiele szybsza i posiada 
mniejszy margines błędu. 
 

1. Podłącz laptop / PC (na którym uruchomiony jest MiCOM S1 Studio) do przedniego 
portu szeregowego Urządzenia lub dowolnego tylnego komunikacyjnego portu 
Courier (z konwerterem protokołu KITZ, w razie potrzeby). 
 

2. Włącz Urządzenie 
 

3. Kliknij prawym przyciskiem na odpowiednią nazwę Urządzenia w okienku Explorer 
Studio i wybierz opcję Send. 

 
4. W oknie dialogowym Send to, zaznacz pliki ustawień i kliknij Send. 

 
5. Zamknij okno dialogowe Send to klikając Close. 

 

Uwaga: 

Jeśli nazwa urządzenie nie jest wyświetlana w oknie Explorer Studio, należy 
najpierw wykonać szybkie podłączenie do Urządzenia. Następnie należy 
ręcznie dodać plik ustawień do nazwy Urządzenia w oknie Explorer Studio. 
Zapoznaj się z pomoc programu MiCOM S1 Studio, by poznać szczegóły 
jak to zrobić 
 
Jeśli stosuje się charakterystyczną Programowalną Logikę Systemu (PSL), 
musi być ona przesłana do Urządzenia z programu MiCOM S1 Studio. Nie 
można zmienić PSL poprzez przedni panel HMI Urządzenia. 

 

8.1.2 Wprowadzenie ustawień Urządzenia poprzez przedni panel HMI 
 

Uwaga: Nie jest możliwa zmiana programowalnej logiki systemu (PSL) za pomocą 
przedniego panelu HMI Urządzenia. 
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1. Począwszy od ekranu początkowego naciśnij klawisz kursora w dół, aby zobaczyć 
nagłówek pierwszej kolumny. 
 

2. Użyj klawiszy strzałek poziomych, aby wybrać żądany nagłówek kolumny. 
 

3. Użyj pionowych klawiszy kursora, aby wyświetlić ustawienie danych w kolumnie. 
 

4. Aby wrócić do nagłówka kolumny, albo naciśnij i przytrzymaj klawisz kursora w 
górę lub naciśnij raz przycisk Anuluj. Jest to możliwe tylko dla nawigacji w ramach 
danego nagłówka kolumny. 

 
5. Aby powrócić do ekranu domyślnego, naciśnij klawisz kursora w górę lub klawisz 

Anuluj, z poziomu jednego z nagłówków kolumn. W przypadku korzystania z funkcji 
auto-powtarzania kursora "w górę", nie można bezpośrednio dostać się do ekranu 
domyślnego z jednej z komórek kolumny, ponieważ funkcja auto-powtarzania 
zatrzymuje nawigację w kolumnie nagłówka. 

 
6. Aby zmienić wartość ustawienia, przejdź do odpowiedniej komórki w menu, a 

następnie naciśnij klawisz Enter, aby zmienić wartość komórki. Migający kursor na 
wyświetlaczu pokazuje, że dana wartość może być zmieniona. Wcześniej może 
zostać wyświetlony monit o podanie hasła. 

 
7. Aby zmienić wartość ustawienia, użyj kursorów "w górę" oraz "w dół". Jeśli 

ustawienie do zmiany jest wartością binarną lub ciągiem tekstowym, wybierz 
żądany bit lub znak do zmiany za pomocą kursora "w lewo" oraz "w prawo". 

 
8. Naciśnij klawisz Enter, aby potwierdzić nową ustawioną wartość, lub przycisk 

Clear, aby ją odrzucić. Nowe ustawienie automatycznie jest odrzucane, jeśli nie 
zostanie potwierdzone w ciągu 15 sekund. 

 
9. Dla grupy ustawień zabezpieczenia oraz dla ustawień rejestratora zakłóceń, 

zmiany wprowadzone muszą być potwierdzone przed ich użyciem. Gdy wszystkie 
wymagane zmiany zostały wprowadzone, należy wrócić do poziomu nagłówka 
kolumny i nacisnąć przycisk kursora "w dół". Przed powrotem do ekranu 
domyślnego, zostanie wyświetlony następujący wiersz: 

 

 
 
10. Naciśnij klawisz "ENTER" dla zastosowanie ustawień lub klawisz "CLEAR" aby 

odrzucić nowe ustawienia. 
 

Uwaga: 

Jeśli upłynie limit czasu menu, zanim nowe ustawienia zostaną potwierdzone, 
zmiany w ustawieniach zostaną odrzucone. 
 
Kontrola i wsparcie ustawień jest aktualizowane natychmiast po zatwierdzeniu 
ustawień, bez dodatkowych potwierdzeń. 

 

 
Uwaga! 

Jeśli instalacja wymaga wprowadzenia specyficznej programowalnej 
logiki systemu (PSL), odpowiednie pliki .psl muszą być wprowadzone 
do Urządzenia, dla każdej grupy ustawień, które będą w użyciu. W 
przypadku zaniechania tego kroku, do Urządzenia przynależy 
fabryczna logika PSL. Może to mieć poważne konsekwencje w pracy 
urządzenia oraz w jej bezpieczeństwie. 
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Uwaga: 

Jeśli w wyniku zastosowanie ustawień aplikacji, zmieniony został tryb 
komunikacji (komórka Comms Mode), komunikacja zmienia się, a 
interfejs użytkownika podnosi alarm. Alarm ten może być usunięty przez 
reset zasilania Urządzenia. Jeżeli pojawia się alarm, należy odłączyć, a 
następnie podłączyć ponownie zasilanie dodatkowe przekaźnika. 

 
8.1.3 Zabezpieczenie komunikacji zwrotnej 

 
Jeżeli komunikacja InterMiCOM jest używana do kanału sygnalizacji, komunikacja zwrotna 
testowana wcześniej powinna być utrzymana podczas testowania systemu. 
 
Ustaw COMMISSIONING TEST -> Loopback Test jako External. 
 
Sprawdź czy w komórce Test pattern w kolumnie COMMISSIONING TEST wszystkie bity są 
początkowo ustawione na 0. 
 
Ustaw COMMISSIONING TEST -> IM64Test Mode jako Enabled. 
 

8.1.4 Resetowanie statystyk 
 
Statystyki ochrony komunikacji / komunikacji między urządzeniami Micom, powinny być 
usunięte w tym punkcie. Służy do tego komórka Clear Statistics w kolumnie 
MEASUREMENTS. 

 
 
 

8.2 Zabezpieczenie odległościowe 
 

8.2.1 Testowanie niesymetryczne zabezpieczenia odległościowego 
 
Jeśli wykorzystywana jest funkcja zabezpieczenia odległościowego, przetestowane powinny 
być zasięg i czas opóźnienia. 
 
Należy sprawdzić czy wszystkie możliwe warunki zależności i symulacji są właściwe. 
W kolumnie CONFIGURATION należy wyłączyć wszystkie elementy ochrony poza 
elementami testowanymi. 
 
Zanotuj, które elementy muszą być ponownie załączone po skończeniu testowania. 
 

8.2.1.1 Podłączenie i czynności wstępne 
 
Urządzenie MiCOM powinno zostać podłączone do sprzętu zasilającego napięciem 
międzyfazowym i fazowym, z odpowiednimi wartościami prądu w danej fazie, dla określonego 
typu zwarcia na wybranym kącie charakterystyki. Wymagana jest łatwość zmiany impedancji 
pętli zwarcia (zwarcie doziemne lub dwufazowe) przedstawiona w Urządzeniu. 
Aby ułatwić procedurę rozruchu, zaleca się używanie cyfrowego / elektronicznego zestawu 
testowego: 
 
1. Jeżeli elementy odległościowe używają zestawów testowych nie zapewniających 
dynamicznego modelu dla generowania (z uwzględnieniem odpowiedniej tolerancji błędu) 
warunków, ustaw opcję COMMISSIONING TESTS -> Static Test Mode jako Enabled 
(Włączony). Ustawienie to wyłączy kontrolę wyboru fazy i zmusi Urządzenie do korzystania ze 
zwykłej linii kierunkowej. 
 

2. W przypadku mniej zaawansowanych urządzeń testowych, które nie mogą 
przeprowadzić pełnej trójfazowej symulacji napięć poprzedzających zwarcie, 
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konieczne może być wyłączenie nadzoru nad przekładnikiem napięciowym, w celu 
uniknięcia niepożądanego pobudzenia. Ustaw opcje CONFIGURATION -> 
Supervision jako Disabled (Wyłączony). 

 
3. Podłączyć sprzęt testowy do urządzenia, poprzez bloku testowy, uważając, aby nie 

otwierać żadnych obwodów uzwojeń wtórnych przekładnika prądowego. Jeżeli 
używa się bloku testowego typu MMLG, aktywna część wtyczki musi posiadać 
linkę uziemiającą, zanim zostanie podłączona do bloku testowego. 

 
4. Po zakończeniu testu upewnij się, że opcja COMISSIONING TEST -> Static Test 

Mode została przywrócona na Disabled. 
 

8.2.1.2 Sprawdzenie zasięgu strefy 1 
 
Element strefy 1 jest ustawiony jako kierunkowy do przodu. 
 

1. Zastosuj dynamiczne zwarcie pomiędzy fazą "A", a punktem neutralnym sieci, 
nieco zwiększając oczekiwany zasięg. Czas trwania wymuszenia powinien 
przekraczać ustawienie tZ1 zegara i zarazem być mniejszy od ustawienia tZ2. 
Ustawienia te znajduję się w kolumnie DISTANCE. Nie powinno zadziałać żadne 
wyzwolenie, czerwona dioda LED symbolizująca wyłączenie powinna pozostać 
wygaszona. 
 

2. Zmniejsz impedancję i ponownie zastosuj symulację zwarcia. 
 

3. Powtarzaj powyższe kroki dopóki nie nastąpi wyzwolenie wyłącznika. Gdy to 
nastąpi wyświetlacz pokaże informację o obecności alarmu / zwarcia, a czerwona, 
alarmowa dioda LED zaświeci się.  

 
4. Aby wyświetlić komunikat alarmowy, należy naciskać klawisz odczytu do momentu, 

aż żółta alarmowa dioda LED przestanie migać i zacznie świecić w sposób ciągły. 
 

5. W wierszu polecenia naciśnij CLEAR, aby zresetować alarmy, naciśnij klawisz C. 
Usuwa to informację o alarmie z wyświetlacza. 

 
6. Zapisz impedancję przy której nastąpiło wyłączenie. Zmierzona impedancja 

znajduje się w przedziale +/- 10% od zapisanej wartości. 
 

7. Przeczytaj i zresetuj alarmy. 
 
 
Nowoczesne zestawy testowe obliczają oczekiwaną wartość impedancji pętli zwarcia 
z ustawień urządzenia. Pozostałe zestawy testowe podają właściwą wartość impedancji jako 
sumę wektorową: 
 

 
 

8.2.1.3 Sprawdzenie zasięgu strefy 2 
 
Element strefy 1 jest ustawiony jako kierunkowy do przodu. 
 

1. Zastosuj dynamiczne zwarcie pomiędzy fazą "B", i fazą "C", nieco zwiększając 
oczekiwany zasięg. Czas trwania wymuszenia powinien przekraczać ustawienie 
tZ2 zegara i zarazem być mniejszy od ustawienia tZ3. Ustawienia te znajduję się 
w kolumnie DISTANCE. Nie powinno zadziałać żadne wyzwolenie, czerwona dioda 
LED symbolizująca wyłączenie powinna pozostać wygaszona. 
 

2. Powtórz powyższy test, aby znaleźć zasięg strefy. 
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3. Zapisz impedancję przy której nastąpiło wyłączenie. Zmierzona impedancja 
znajduje się w przedziale +/- 10% od zapisanej wartości. 
 

4. Przeczytaj i zresetuj alarmy. 
 
Nowoczesne zestawy testowe obliczają oczekiwaną wartość impedancji pętli zwarcia 
z ustawień urządzenia. Dla pozostałych zestawów należy sprawdzić zasięg dla zwarcia 
międzyfazowego i potwierdzić pracę odpowiednich styków. Właściwa wartość impedancji 
będzie wynosiła: 
 

 
 

8.2.1.4 Sprawdzenie zasięgu strefy 3 
 
Element strefy 3 jest ustawiony do przodu, odwrócony albo zrównoważony. Wymuszany prąd 
musi przepływać w odpowiednim kierunku, aby móc dopasować ustawienie w kolumnie 
DISTANCE SETUP (Ustawienia Odległości). 
 

1. Zastosuj dynamiczne zwarcie pomiędzy fazą "C", i fazą "A", nieco zwiększając 
oczekiwany zasięg. Czas trwania wymuszenia powinien przekraczać ustawienie tZ3 
(zwykle tZ3 + 100 ms) 
 

2. Powtórz powyższy test, aby znaleźć zasięg strefy. 
 

3. Zapisz impedancję przy której nastąpiło wyłączenie. Zmierzona impedancja znajduje 
się w przedziale +/- 10% od zapisanej wartości. 

 
4. Przeczytaj i zresetuj alarmy. 

 
5. Sprawdź czy zastosowany poprawny reverse offset (Z3'). Ustawienie to znajduje się 

w komórkach Z3' Ph Rev Reach oraz Z3' Gnd Rev Reach. 
 

8.2.1.5 Sprawdzenie zasięgu strefy 4 (jeśli aktywna) 
 
Element strefy 3 jest ustawiony do przodu, odwrócony albo zrównoważony. Wymuszany prąd 
musi 
 

1. Zastosuj dynamiczne zwarcie pomiędzy fazą "B", a punktem neutralnym sieci, nieco 
zwiększając oczekiwany zasięg. Czas trwania wymuszenia powinien przekraczać 
ustawienie tZ4 (zwykle tZ4 + 100 ms) 
 

2. Powtórz powyższy test, aby znaleźć zasięg strefy. 
 

3. Zapisz impedancję przy której nastąpiło wyłączenie. Zmierzona impedancja znajduje 
się w przedziale +/- 10% od zapisanej wartości. 

 
4. Przeczytaj i zresetuj alarmy. 

 
8.2.1.6 Sprawdzenie zasięgu strefy P (jeśli aktywna) 

 
Element strefy 3 jest ustawiony kierunkowo do przodu lub odwrócony, albo też zrównoważony. 
 
Wymuszany prąd musi przepływać w odpowiednim kierunku, aby móc dopasować ustawienie 
w kolumnie DISTANCE SETUP (Ustawienia Odległości). 
 

1. Zastosuj dynamiczne zwarcie pomiędzy fazą "C", a punktem neutralnym sieci, nieco 
zwiększając oczekiwany zasięg. Czas trwania wymuszenia powinien przekraczać 
ustawienie tZP (zwykle tZP + 100 ms) 
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2. Powtórz powyższy test, aby znaleźć zasięg strefy. 
 

3. Zapisz impedancję przy której nastąpiło wyłączenie. Zmierzona impedancja znajduje 
się w przedziale +/- 10% od zapisanej wartości. 

 
4. Przeczytaj i zresetuj alarmy. 

 
8.2.1.7 Zasięg rezystancyjny (tylko charakterystyka czworoboczna) 

 
Należy sprawdzić poprawność ustawień dla każde elementu fazy i ziemi, dla którego 
zastosowano zasięg rezystancyjny. Odpowiednie ustawienia to: 
R1Ph, R2Ph, R3Ph, R3Ph odwrócony, R4Ph i RP Ph dla stref zwarcia fazowego. 
R1Gnd, R2Gnd, R3Gnd, R3Gnd odwrócony, R4Gnd i RP Gnd dla stref zwarcia doziemnego. 
 

Uwaga: 
Strefa 3 posiada niezależne ustawienia dla zasięgu rezystancyjnego "do 
przodu" (prawostronna linia zasięgu rezystancyjnego), oraz dla zasięgu 
"odwróconego" (lewostronna linia zasięgu rezystancyjnego). 

 
8.2.1.8 Blokada przeciwkołysaniowa 

 
Należy sprawdzić poprawność ustawień blokady przeciwkołysaniowej. Ustawienia te znajdują 
się na końcu kolumny DISTANCE SETUP (Ustawienia odległości). 
Należy sprawdzić czy komórka Load B/Angle jest ustawiona na wartość co najmniej o 10 
stopni mniejszą niż ustawienie Line Angle w kolumnie LINE PARAMETERS. 
 

8.2.2 Działanie zabezpieczenia odległościowego i przypisanie zestyku. 
 
8.2.2.1 Faza A 
 

1. Przygotuj dynamiczne zwarcie pomiędzy fazą "A", a punktem neutralnym sieci, w 
połowie zasięgu strefy 1.  
 

2. Ustaw start zegara na moment wymuszenia zwarcia, a zatrzymanie zegara na 
moment wyzwolenia styków wyłącznika. 

 
3. Aby sprawdzić poprawność odwzorowania styków wyjściowych, użyj styków 

wyzwalacza przewidzianych do wyłączania wyłącznika, jak pokazano poniżej: 
 
Typ wyzwolenia styków Pojedynczy wyłącznik 
Wyzwolenie trójfazowe Dowolny wyzwalacz 
Wyzwolenie jednofazowe Wyzwalacz "A" 
 
4. Zapisz czas wyłączenia fazy A. 

 
5. Odłącz zasilanie i zresetuj alarmy. 

 
8.2.2.2 Faza B 
 

1. Zmień konfigurację aby przetestować zwarcie w fazie B. 
 

2. Powtórz test, upewniając się, że syki odpowiedniego wyzwalacza dla fazy B są 
zamknięte. 

 
3. Zapisz czas wyłączenia fazy B. 
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4. Odłącz zasilanie i zresetuj alarmy. 

 
 

8.2.2.3 Faza C 
 

1. Zmień konfigurację aby przetestować zwarcie w fazie C. 

2. Powtórz test, upewniając się, że syki odpowiedniego wyzwalacza dla fazy C są 

zamknięte. 

3. Zapisz czas wyłączenia fazy C. 

4. Odłącz zasilanie i zresetuj alarmy. 

 

Średnia wartość z zanotowanych czasów operacyjnych trzech faz, powinna być zwykle 
mniejsza niż 20 ms dla 50 Hz, i mniejsza niż 16,7 ms dla 60 H, dla ustawienia pracy 
chwilowej. 
 

Uwaga: 
Jeśli w komórce DISTANCE ustawiono niezerową wartość opóźnienia 
czasowego tZ1 Gnd, oczekiwany czas operacyjny zawiera się zwykle 
w granicach +/-5% czasu tZ1 plus "chwilowe" opóźnienie opisane powyżej. 

 
8.2.2.4 Ustawienie zwłoki czasowej tZ1 Ph i tZ2-tZ4 
 

Należy sprawdzić czy zastosowane prawidłowe ustawienia opóźnień czasowych. 
Odpowiednie ustawienia znajdują się w kolumnie SCHEME LOGIC i są to: 
 

• tZ1 Ph Time Delay and tZ1 Gnd Time Delay 

• tZ2 Ph Time Delay and tZ2 Gnd Time Delay 

• tZ3 Ph Time Delay and tZ3 Gnd Time Delay 

• tZP Ph Time Delay and tZP1 Gnd Time Delay 

• tZ4 Ph Time Delay and tZ4 Gnd Time Delay 

 

Uwaga: 
Urządzenie MiCOM P443 pozwala oddzielić ustawienia czasów opóźnień dla 
elementów faz ("Ph") oraz ziemi ("Gnd"). OBA ustawienia muszą być 
sprawdzone, dla zapewnienia, że zostały poprawnie wprowadzone. 

 
8.2.3 Testy sytemu zabezpieczenia odległościowego 
 

Urządzenie jest przetestowane pod kątem rekcji na zewnętrzne i wewnętrzne symulacje 
zwarć, ale reakcja ta zależy od wybranego wspomaganego kanału systemu. W Tabeli 7 
pokazano oczekiwane odpowiedzi na różne sytuacje testowe dla konwencjonalnego systemu 
sygnalizacji. Odpowiedź na sygnał wejścia optycznego "Reset Z1 Extension" pokazano na 
przykładzie rozszerzone strefy 1 systemu. 
 
Przyjmujemy realizację konwencjonalnej sygnalizacji systemu. 
 
Jeśli system InterMiCOM służy do sygnalizacji, logika systemu może nie korzystać z wejść 
optycznych dla wspomaganej realizacji sygnalizacji systemu. W taki przypadku wewnętrzne 
sygnały logiczne (DDB) muszą być ustawione lub zresetowane, aby przetestować działanie 
systemu zabezpieczenia. 
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Użyj trybu testowego IM64 wraz ze wzorcem testowym IM64, aby doprowadzić lub 
monitorować odpowiednie sygnały. 
Upewnij się, że zegar zestawu testowego wymuszalnika jest wciąż podłączony, by zmierzyć 
czas potrzeby do wyzwolenia urządzenia. Serie wymuszeń zwarć są stosowanie dla strefy 1, 
dla końca linii, lub symulowane dla strefy 4. Na tym etapie należy zwrócić uwagę na sposób 
zastosowania każdego ze zwarć, ale nie należy jeszcze go wymuszać. 
 
Zwarcie w strefie 1: symulowane jest dynamiczne zwarcie faz "A" i "B" w połowie zasięgu 
strefy 1. 
 
Zwarcie na końcu linii: symulowane jest dynamiczne zwarcie faz "A" i "B" w na końcu 
odległej linii. Symulowana impedancja zwarcia powinna odpowiadać ustawieniu Line 
Impedance (Impedancja linii) w kolumnie LINE PARAMETERS (Parametry linii). 
 
Zwarcie w strefie 4: symulowane jest dynamiczne zwarcie odwrócone między fazami "A" i "B" 
w połowie zasięgu strefy. 
 

 ODPOWIEDŹ URZĄDZENIA 
Symulo
wany 
typ 
zwarcia 

Zwarcie "do przodu" 
w strefie 1. 

Zwarcie "do przodu" 
na końcu linii 
(Z1X/Z2) 

Zwarcie odwrócone 
w strefie 4 

Odbiór 
sygnału 
opto 

ZAŁ. WYŁ. ZAŁ. WYŁ. ZAŁ. WYŁ. 

Rozszerzeni
e strefy 1 Wyzwolenie Wyzwolenie Bez 

wyzwolenia 
Wyzwole
nie 

Bez 
wyzwolenia 

Bez 
wyzwolenia 

System 
blokowania 

Wyzwolenie, 
Bez wysłania 
sygnału 

Wyzwolenie
, 
Bez 
wysłania 
sygnału 

Bez 
wyzwolenia, 
Bez wysłania 
sygnału 

Wyzwole
nie, 
Bez 
wysłania 
sygnału 

Bez 
wyzwolenia, 
Wysłanie 
sygnału 

Bez 
wyzwolenia, 
Wysłanie 
sygnału 

System 
dopuszczeni
a 
(PUR/PUTT
) 

Wyzwolenie, 
Wysłanie 
sygnału 

Wyzwolenie
, 
Wysłanie 
sygnału 

Wyzwolenie, 
Bez wysłania 
sygnału 

Bez 
wyzwole
nia, 
Bez 
wysłania 
sygnału 

Bez 
wyzwolenia, 
Bez 
wysłania 
sygnału 

Bez 
wyzwolenia, 
Bez wysłania 
sygnału 

System 
dopuszczeni
a 
(POR/POTT
) 

Wyzwolenie, 
Wysłanie 
sygnału 

Wyzwolenie
, 
Wysłanie 
sygnału 

Wyzwolenie, 
Wysłanie 
sygnału 

Bez 
wyzwole
nia, 
Wysłanie 
sygnału 

Bez 
wyzwolenia, 
Bez 
wysłania 
sygnału 

Bez 
wyzwolenia, 
Bez wysłania 
sygnału 

 

Tabela 7. Odpowiedzi systemu testowego 
 
 

8.2.3.1 Testy wyzwalacza strefy 1 (rozszerzonej) 
 

1. Zasil wejście opto Reset Z1X (resetujące rozszerzenie strefy 1). Dokonuję się tego 
poprzez doprowadzenie ciągłego napięcia stałego do odpowiedniego wejścia opto 
zestawu testowego, stacji baterii lub napięcia roboczego Urządzenia. O wyborze 
najlepszej metody decyduje inżynier rozruchu.  
 

2. Wymuś zwarcie na końcu linii. Czas wymuszenia powinie wynieść 100 ms. Nie 
powinno dojść do zadziałania wyzwalacza. 

 
3. Odłącz zasilanie wejścia opto Reset Z1X. 
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4. Powtórz test wymuszeniowy i zanotuj czas zadziałania. Zwykle powinien być on 
mniejszy niż 20 ms dla 50 Hz i mniejszy niż 16,7 ms dla 60 Hz, przy ustawieniu 
natychmiastowego zadziałania. 
 

5. Wyłącz zasilanie przemienne i zresetuj alarmy. 
 

Uwaga: 
Jeżeli w kolumnie DISTANCE ustawione są niezerowe czasy opóźnienia 
tZ1 Ph i tZ1 Gnd, oczekiwany czas zadziałania to zwykle wartość 
ustawienia tZ1plus "natychmiastowa" zwłoka opisana powyżej. 

 
8.2.3.2 Testy wyzwalacza dla dopuszczalnych systemów PUR/POR 

 
Ten test dotyczy zarówno dopuszczalnego podzakresu oraz dopuszczalnego przekroczenia 
zakresu wspomaganych aplikacji systemu. 

 
1. Zasil wejście odbierania sygnału opto. Dokonuje się tego poprzez doprowadzenie 

ciągłego napięcia stałego do odpowiedniego wejścia opto zestawu testowego, stacji 
baterii lub napięcia roboczego Urządzenia. O wyborze najlepszej metody decyduje 
inżynier rozruchu. 
 

2. Wymuś zwarcie na końcu linii i zanotuj czas zadziałania. Zmierzony czas zadziałania 
powinien być mniejszy niż 20 ms dla 50 Hz i mniejszy niż 16,7 ms dla 60 Hz, przy 
ustawieniu natychmiastowego zadziałania. 

 
3. Wyłącz zasilanie przemienne i zresetuj alarmy. 

 

Uwaga: 
Jeżeli w kolumnie DISTANCE ustawione są niezerowe czasy opóźnienia 
Aided Distance Dly, oczekiwany czas zadziałania to zwykle wartość 
ustawienia tZ1plus "natychmiastowa" zwłoka opisana powyżej. 

 
Odłącz zasilanie wejścia odbierania sygnału opto (usuń tymczasowe zasilanie w celu 
wyłączenia). 
 
 

8.2.3.3 Testy wyzwalacza dla blokowania systemu 
 

1. Zasil wejście odbierania sygnału opto. Dokonuje się tego poprzez doprowadzenie 
ciągłego napięcia stałego do odpowiedniego wejścia opto zestawu testowego, stacji 
baterii lub napięcia roboczego Urządzenia. O wyborze najlepszej metody decyduje 
inżynier rozruchu.  
 

2. Wymuś zwarcie na końcu linii. Czas wymuszenia powinie wynieść 100 ms. Nie 
powinno dojść do zadziałania wyzwalacza. 

 
3. Odłącz zasilanie kanału odbierania wejścia opto. 

 
4. Powtórz test wymuszeniowy i zanotuj czas zadziałania.  

 
5. Wyłącz zasilanie przemienne i zresetuj alarmy. 
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Uwaga: 

Dla układów blokujących, niezerowa wartość opóźnienia czasowego 
Aided  Distance Dly jest ustawiona, więc oczekiwany czas zadziałania 
zawiera się zwykle w granicach +/-5% czasu tZ1 plus "chwilowe" 
opóźnienie. Czas wymuszenia powinien być mniejszy niż 20 ms dla 50 Hz 
i mniejszy niż 16,7 ms dla 60 Hz plus 1,05 x Ustawienia opóźnienia. 

 
8.2.3.4 Testy wysyłania sygnału do dopuszczalnych systemów PUR/POR 

 
Ten test dotyczy zarówno dopuszczalnego podzakresu oraz dopuszczalnego przekroczenia 
zakresu wspomaganych aplikacji systemu. 
 

1. Podłącz zestaw testowy tak by zegar nie był zatrzymywany przez styk wyzwalacza, 
ale przez styk wysyłania sygnału (styk, który normalnie byłby podłączony do kanału 
pilotowego/sygnalizacji). 
 

2. Wymuś zwarcie w strefie 1 i zanotuj czas zadziałania styku wysyłania sygnału. 
Zmierzony czas zadziałania powinien być mniejszy niż 20 ms dla 50 Hz i mniejszy 
niż 16,7 ms dla 60 Hz. 
 

3. Wyłącz zasilanie przemienne i zresetuj alarmy. 
 

8.2.3.5 Testy wysyłania sygnału dla blokowania systemu 
 

1. Podłącz zestaw testowy tak by zegar nie był zatrzymywany przez styk wyzwalacza, 
ale przez styk wysyłania sygnału (styk, który normalnie byłby podłączony do kanału 
pilotowego/sygnalizacji). 
 

2. Wymuś zwarcie w strefie 4 i zanotuj czas zadziałania styku wysyłania sygnału. 
Zmierzony czas zadziałania powinien być mniejszy niż 20 ms dla 50 Hz i mniejszy 
niż 16,7 ms dla 60 Hz. 

 
3. Wyłącz zasilanie przemienne i zresetuj alarmy. 

 
8.2.4 Ustawienie czasu systemu 

 
Sprawdź czy zastosowano właściwe ustawienia czasu opóźnienia. Odpowiednie ustawienia 
w kolumnie AIDED SCHEMES to: 
 

• tRev. Guard (jeśli dostępny/widoczny) 

• Unblocking Delay (jeśli dostępny/widoczny) 

• WI Trip Delay (jeśli dostępny/widoczny) 
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1. Po zakończeniu testów, przywrócić wszystkie ustawienia, które zostały 
wyłączone dla celów testowych. 

2. Ustaw wartość statycznego trybu testowego jako Disabled (wyłączony). 
3. Usuń wszystkie przewody tymczasowo zamontowane do zasilania kanału 

odbierania wejścia opto. 

 
 
 

8.3 Porównanie kierunkowe Delta 
 

8.3.1 Testy niesymetryczne zabezpieczenia Delta 
 
Jeżeli użyty jest system wspierania zabezpieczenia kierunkowego Delta, przetestuj działanie. 
 
1. W kolumnie CONFIGURATION wyłącz wszystkie elementy zabezpieczenia, poza 

testowanymi. 

2. Zrób listę elementów, które należy ponownie włączyć po zakończeniu testów. 

 
8.3.1.1 Połączenia i czynności wstępne 

 
Użyj trójfazowego cyfrowego/elektronicznego zestawu testowego wymuszenia w celu 
ułatwienia procedury rozruchu. 
 
Podłącz zestaw testowy do urządzenia za pomocą bloku testowego (s), uważając aby nie 
rozewrzeć żadnego z obwodów wtórnych przekładnika prądowego. Jeśli używany jest blok 
testowy typu MMLG, aktywna część wtyczki testowej musi zapewnić połączenie uziemiające, 
zanim zostanie wpięta do bloku testowego. 
 

8.3.1.2 Test wymuszenia niesymetrycznego 
 
Ten zestaw testów wymuszeniowych ma na celu ustalenie prawidłowego działania 
pojedynczego Urządzenia na końcu systemu. Urządzenie jest testowane w izolacji, poprzez 
kanał komunikacyjny do zdalnego odłączenia linii. 
 
Najpierw upewnij się, że Urządzenie nie może wysyłać i odbierać sygnałów kanałowych 
systemu, z i do odległego końca linii. 
 
Urządzenie jest testowane na odpowiedzi dla wymuszenia zwarć kierunkowych i wstecznych, 
ale odpowiedź ta zależy też od wspomagania wybranego kanału (pilota) systemu. W Tabeli 8 
pokazano oczekiwane odpowiedzi na różne sytuacje testowe dla konwencjonalnego systemu 
sygnalizacji. 
Zakłada się realizację konwencjonalnej sygnalizacji systemowej. 
 
Jeżeli do dostarczenia sygnału służy komunikacja między urządzeniami MiCOM, logika 
systemu może nie korzystać z wejść opto dla wspomaganej realizacji systemu. W tym 
przypadku wewnętrzne sygnały logiczne (DDB) muszą być ustawiane i resetowane, aby móc 
przetestować działanie zabezpieczeń systemu. 
 
Należy użyć Tryb testowy IM64 wraz ze wzorcem testowym IM64 aby zapewnić lub 
monitorować odpowiednie sygnały.    
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 ODPOWIEDŹ URZĄDZENIA 
Kierunek zwarcia 
lub wymuszenia Zwarcie kierunkowe Zwarcie odwrócone 
Sygnał odbioru opto ZAŁ. WYŁ. ZAŁ. WYŁ. 

System blokujący Bez wyzwolenia, 
Bez wysłania sygnału 

Wyzwolenie, 
Bez wysłania sygnału 

Bez wyzwolenia, 
Wysłanie sygnału 

Bez wyzwolenia, 
Wysłanie sygnału 

Dopuszczalne systemy 
(POR/PUR) 

Wyzwolenie,  
Wysłanie sygnału 

Bez wyzwolenia, 
Wysłanie sygnału 

Bez wyzwolenia,  
Bez wysłania 
sygnału 

Bez wyzwolenia,   
Bez wysłania 
sygnału 

 

Tabela 8. Odpowiedzi dla systemu zabezpieczenia Delta 
 
 

8.3.1.3 Przygotowanie przekazania zwarcia 
 
Należy skonfigurować zestaw testowy do wprowadzenia sekwencji wymuszeń, jak niżej: 
 

1. Zasymuluj trójfazowy zestaw jednakowych napięć, każdy o wartości Vn. 
Zasymulowany powinien być prąd jałowy. Czas trwania wymuszenia powinien być 
ustawiony na 1 s. Ten punkt naśladuje nieobciążoną linię przed wystąpieniem 
zwarcia. 

 
2. Zasymuluj zwarcie kierunkowe w fazie A. Napięcie fazy A musi być zasymulowane 

wartością trzykrotnie mniejszą od wartości ustawienia Dir. V Fwd. 
 

 
Prąd zwarciowy fazy A powinien być ustawiony jako trzykrotność ustawienia Dir. I Fwd, 
opóźniając Va o kąt fazowy równy kątowi linii. 

 
 
Fazy B i C powinny zachować swoje wartości napięć sprzed zwarcia, bez prądu. Czas trwania 
wymuszenia powinie być ustawiony na wartość o 100 ms dłuższą od ustawienia czasu Delta 
Dly. 

 
8.3.2 Działanie porównania kierunkowego Delta i przypisanie zestyku 

 
Zwarcie kierunkowe powinno zostać wymuszone z zamiarem spowodowania wyłączenia 
systemu. Dla dopuszczalnych systemów, wejście optyczne odbioru sygnału powinno być 
zasilone. Dokonuje się tego poprzez doprowadzenie ciągłego napięcia stałego do 
odpowiedniego wejścia opto zestawu testowego, stacji baterii lub napięcia roboczego 
Urządzenia. O wyborze najlepszej metody decyduje inżynier rozruchu. 
 
Dla systemu blokowania wejścia opto powinny zostać niezasilone.  
 
Faza A 
 
1. Przygotuj dynamiczne zwarcie pomiędzy fazą "A", a punktem neutralnym sieci, jak opisano 
powyżej. 
 
2. Ustaw start zegara na moment wymuszenia zwarcia, a zatrzymanie zegara na moment 
wyzwolenia styków wyłącznika. 

 
3. Aby sprawdzić poprawność odwzorowania styków wyjściowych, użyj styków wyzwalacza 
przewidzianych do wyłączania wyłącznika, jak pokazano w poniższej tabeli: 
 

Typ wyzwolenia styków Pojedynczy wyłącznik 
Wyzwolenie trójfazowe Dowolny wyzwalacz 
Wyzwolenie jednofazowe Wyzwalacz "A" 
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4. Zapisz czas wyłączenia fazy A. 

 

5. Odłącz zasilanie i zresetuj alarmy. 

 
Faza B 
 

1. Zmień konfigurację, aby przetestować zwarcie w fazie B. 

 

2. Powtórz test, upewniając się, że syki odpowiedniego wyzwalacza dla fazy B są 

zamknięte. 

 

3. Zapisz czas wyłączenia fazy B. 

 

4. Odłącz zasilanie i zresetuj alarmy. 

 

Faza C 
 

1. Zmień konfigurację, aby przetestować zwarcie w fazie B. 

 

2. Powtórz test, upewniając się, że syki odpowiedniego wyzwalacza dla fazy B są 

zamknięte. 

 

3. Zapisz czas wyłączenia fazy B. 

 

4. Odłącz zasilanie i zresetuj alarmy. 

 
Średnia wartość z zanotowanych czasów operacyjnych trzech faz, powinna być zwykle 
mniejsza niż 20 ms dla 50 Hz, i mniejsza niż 16,7 ms dla 60 Hz, dla ustawienia pracy 
chwilowej. 
 

Uwaga: 
Dla układów blokujących, dla których ustawiono niezerowy czas opóźnienia 
Delta Dly oczekiwany czas zadziałania zawiera się zwykle w granicach +/-5% 
ustawionego czasu opóźnienia plus "chwilowe" opóźnienie opisane wyżej. 

 
 

8.3.3 Testowanie systemu porównania kierunkowego Delta 
 
Test wysyłania sygnału dla dopuszczalnych systemów 
 

1. Podłącz zestaw testowy tak by zegar nie był zatrzymywany przez styk 
wyzwalacza, ale przez styk wysyłania sygnału (styk, który normalnie byłby 
podłączony do kanału pilotowego/sygnalizacji). 

 
2. Powtórz wymuszenie kierunkowego zwarcia i zanotuj czas zadziałania styku 

wysyłania sygnału. Zmierzony czas zadziałania powinien być mniejszy niż 20 ms 
dla 50 Hz i mniejszy niż 16,7 ms dla 60 Hz. 
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3. Odłącz zasilanie i zresetuj alarmy. 
 
 
Test wysyłania sygnału tylko dla systemów blokowania 
 
Należy skonfigurować zestaw testowy do wprowadzenia sekwencji wymuszeń, jak niżej: 

 
1. Zasymuluj trójfazowy zestaw jednakowych napięć, każdy o wartości Vn. 

Zasymulowany powinien być prąd jałowy. Czas trwania wymuszenia powinien 
być ustawiony na 1 s. Ten punkt naśladuje nieobciążoną linię przed 
wystąpieniem zwarcia. 
 

2. Zasymuluj zwarcie odwrócone w fazie A. Napięcie fazy A musi być 
zasymulowane wartością trzykrotnie mniejszą od wartości ustawienia Dir. V Rev. 

 

 
 
Prąd zwarciowy fazy A powinien być ustawiony jako trzykrotność ustawienia Dir. I Rev, 
i powinien być w przeciwfazie do wymuszenia kierunkowego "do przodu". 
 

 
 

3. Przygotuj dynamiczne zwarcie odwrócone w fazie A, jak opisano powyżej. 
Upewnij się, że zestaw testowy symuluje punkty 1 i 2 jako jedną ciągłą zmianę. 

 
4. Ustaw start zegara na moment wymuszenia zwarcia, oraz stop zegara na 

moment zamknięcia styków wysyłania sygnału systemu Delta. 
 
5. Wykonaj test i zanotuj czas odpowiedzi styku wysyłania sygnału. Zmierzony czas 

zadziałania powinien być mniejszy niż 20 ms dla 50 Hz i mniejszy niż 16,7 ms dla 
60 Hz. 

 
6. Odłącz zasilanie i zresetuj alarmy. 
 

 

 

1. Po zakończeniu testów, przywrócić wszystkie ustawienia, które 
zostały wyłączone dla celów testowych. 

2. Usuń wszystkie przewody tymczasowo zamontowane do zasilania 
kanału odbierania wejścia opto. 

 
 
 

8.4 Nieprawidłowa ochrona 
 
Dla tego testu, konieczny jest zestaw wymuszalnika z funkcją sekwencera stanu, ponieważ 
testowana będzie dynamiczna impedancja. Cztery stany impedancji zastosowane dla 
nieprawidłowego rozruchu, zostały pokazane na Rysunku 4. 
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Rysunek 4. Stany impedancji. 
 
W zależności od ustawień Out of Step (OST) wybierz jedną z poniższych opcji: 

 

• Ustawienie OST 

• Przewidywane ustawienie OST 

• Przewidywane ustawienie i ustawienie OST 

 

Ustawienie OST 
 

1. Zresetuj wszystkie alarmy 

2. Wyzeruj zegar OST 

3. Aby przetestować OST wymagana jest sekwencja testu 4-stanowego. Na podstawie 

napięć (VA = VB = VC = 57.8 V) oblicz prądy potrzebne do wygenerowania 

impedancji jak niżej: 

 

 Stan 1 Stan 2 Stan 3 Stan 4 

Zastosowany prąd 
(wszystkie 3 fazy) 

57,8
1,1 ∙ 𝑅6

 
57,8

𝑅5 + 1
2 (𝑅5− 𝑅6)

 57,8
0,9 ∙ 𝑅5

 
57,8

1,1 ∙ 𝑅5′
 

Kąt fazowy 0o 0o 0o 180o 

Czas trwania 500 ms > "Delta t" 100 ms 500 ms 
 

4. Zastosuj 4-stanową sekwencję, sprawdź czy wszystkie 3 fazy są wyłączone. 
Sprawdź czy alarm OST jest wyświetlony na ekranie LCD. 
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Uwaga: Kąty podane w powyższej tabeli są kątami fazowymi pomiędzy napięciami 

i poszczególnymi prądami fazowymi. W stanie 4 prądy sa przesunięte o 180o 
w stosunku do odpowiednich napięć. 

 
Przewidywane ustawienie OST 
 

1. Zresetuj wszystkie alarmy 
2. Wyzeruj zegar OST 
3. Aby przetestować OST wymagana jest sekwencja testu 3-stanowego. Na 

podstawie napięć (VA = VB = VC = 57.8 V) oblicz prądy potrzebne do 
wygenerowania impedancji jak niżej: 

 

 Stan 1 Stan 2 Stan 3 

Zastosowany prąd 
(wszystkie 3 fazy) 

57,8
1,1 ∙ 𝑅6

 
57,8

𝑅5 + 1
2 (𝑅5 − 𝑅6)

 57,8
0,9 ∙ 𝑅5

 

Kąt fazowy 0o 0o 0o 

Czas trwania 500 ms 
Większy niż 25 ms, ale  
mniejszy niż ustawienie 
"Delta t" 

100 ms 

 
4. Zastosuj 3-stanową sekwencję, sprawdź czy wszystkie 3 fazy są wyłączone. 

Sprawdź czy alarm OST jest wyświetlony na ekranie LCD 
 
Przewidywane ustawienie i ustawienie OST 
 
Jak w przypadku Przewidywanego ustawienia OST 
 
Ustawienie zegara OST 
 
Powtórz test jak dla Przewidywanego ustawienia OST i zaobserwuj, że trójfazowe wyzwolenie 
pojawia się z opóźnieniem czasowym oznaczonym "Tost". 
 
Zapisz czas zadziałania w karcie zapisywania uruchomienia. 

 
 
 

8.5 System wspomagania DEF 
 
8.5.1 Program pilotażowy prądu doziemnego 

 
1. Sprawdź jakiekolwiek warunki zależności i zasymuluj właściwe. 
 
2. W kolumnie CONFIGURATION wyłącz wszystkie elementy zabezpieczeń inne niż 

testowane. 
 
3. Zrób listę elementów, które należy ponownie włączyć po zakończeniu testów 

 
 
Zakłada się realizację konwencjonalnej sygnalizacji systemowej. 
 
Jeżeli do dostarczenia sygnału służy komunikacja między urządzeniami MiCOM, logika 
systemu może nie korzystać z wejść opto dla wspomaganej realizacji systemu. W tym 
przypadku wewnętrzne sygnały logiczne (DDB) muszą być ustawiane i resetowane, aby móc 
przetestować działanie zabezpieczeń systemu. 
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Należy użyć Tryb testowy IM64 wraz ze wzorcem testowym IM64 aby zapewnić lub 
monitorować odpowiednie sygnały.  
 

Uwaga: Urządzenie musi być testowane w izolacji, poprzez kanał komunikacyjny 
do odłączonego przyłącza odległej linii. 

 
 

8.5.1.1 Program pilotażowy prądu doziemnego 
 

1. Przeglądając schemat programowalnej logiki systemu, określ które przekaźniki 
wyjściowe zostały wybrane do pracy, gdy pojawi się wyzwolenie DEF. Jeżeli styki 
wyzwalacza są przydzielone fazami (inny przekaźnik wyjściowy dla każdej z faz), 
użyty powinien być przekaźnik wyjściowy wyłączający zwarcie w fazie "A".  

 
2. Podłącz przekaźnik wyjściowy tak, by obsługiwał wyłączenie zestawu testowego 

i zatrzymanie zegara. 
 
3. Podłącz wyjście prądowe zestawu testowego do wejścia fazy "A" przekładnika 

prądowego. 
 
4. Podłącz wszystkie trzy napięcia fazowe Va, Vb i Vc. 
 
5. W zależności od stosowanego sprzętu testowego, upewnij się, że zegar ustawiony 

jest na uruchomienie w momencie zasilenia przekaźnika. 
 

 
8.5.1.2 Wykonanie testu 
 

Upewnij się, że zegar jest zresetowany i przygotuj poniższe wymuszenie testowe. 
 
Zasymuluj zwarcie kierunkowe "do przodu" w fazie "A". Napięcie fazy "A" musi być 
zasymulowane poprzez pomniejszenie o 4-krotną wartość ustawienia DEF Vpol. 

 
 
Ustaw wartość zwarcia w fazie "A" na dwukrotność ustawienia DEF Treshold oraz ustaw 
kierunek zwarcia jako "do przodu".  Dla zwarcia "do przodu", prąd Ia powinien wyprzedzać 
napięcie Va zgodnie z ustawieniem DEF Char Angle. 
 

 
 
Fazy B i C powinny zachować swoje wartości napięć sprzed zwarcia, bez prądu. Czas trwania 
wymuszenia powinie być ustawiony na wartość o 100 ms dłuższą od ustawienia czasu DEF 
Delay. 
 

 ODPOWIEDŹ URZĄDZENIA 
Kierunek 
zwarcia lub 
wymuszenia 

Zwarcie kierunkowe Zwarcie odwrócone 

Sygnał odbioru opto ZAŁ. WYŁ. ZAŁ. WYŁ. 

System blokujący 
Bez 
wyzwolenia,  
Bez wysłania 
sygnału 

Wyzwolenie, 
Bez wysłania 
sygnału 

Bez 
wyzwolenia, 
Wysłanie 
sygnału 

Bez wyzwolenia, 
Wysłanie sygnału 

Dopuszczalne systemy 
(POR/PUR) 

Wyzwolenie,  
Wysłanie 
sygnału 

Bez wyzwolenia, 
Wysłanie 
sygnału 

Bez 
wyzwolenia,  
Bez wysłania 
sygnału 

Bez wyzwolenia,   
Bez wysłania sygnału 
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Tabela 9. Odpowiedzi dla systemu DEF 
 

8.5.1.3 System wspomagania DEF - test wyzwalania dla zwarcia w kierunku „do przodu”.  
 

Zwarcie kierunkowe "do przodu" jest teraz wymuszone jak opisano wyżej, z zamiarem 
spowodowania wyzwolenia systemu. 
 
Dla dopuszczalnych systemów, wejście optyczne odbioru sygnału powinno być zasilone. 
Dokonuje się tego poprzez doprowadzenie ciągłego napięcia stałego do odpowiedniego 
wejścia opto zestawu testowego, stacji baterii lub napięcia roboczego Urządzenia. O wyborze 
najlepszej metody decyduje inżynier rozruchu. 
 
Dla systemów blokowania wejście optyczne powinno zostać niezasilone (ustawienie "OFF"). 
 

1. Wymuś zwarcie i zanotuj czas wyzwolenia fazy "A". 
 
2. Odłącz zasilanie i zresetuj alarmy. 

 

Czas wyzwolenia systemów wspomaganego zwarcia (DEF) dla systemów POR powinien byc 
mniejszy niż 40 ms.  
 
Dla systemów blokowania, dla których ustawiono niezerowy czas opóźnienia DEF Dly 
oczekiwany czas zadziałania zawiera się zwykle w granicach +/-5% ustawionego czasu 
opóźnienia plus  "chwilowe" opóźnienie (40 ms) opisane wyżej. 
 
Nie ma potrzeby powtarzania testów dla fazy "B" i "C", ponieważ te przypisania wyzwalania 
zostały juz sprawdzone podczas testów wyzwalania zabezpieczeń 
odległościowych/porównawczo-kierunkowych. 

 
8.5.2 Testowanie systemu wspomagania DEF 
 

Test wysyłania sygnału dla dopuszczalnych systemów 
 
1. Podłącz zestaw testowy tak by zegar nie był zatrzymywany przez styk wyzwalacza, 

ale przez styk wysyłania sygnału (styk, który normalnie byłby podłączony do kanału 
pilotowego/sygnalizacji). 
 

2. Powtórz wymuszenie kierunkowego zwarcia i zanotuj czas zadziałania styku 
wysyłania sygnału. Zmierzony czas zadziałania powinien być zwykle mniejszy niż 40 
ms. 

 
3. Odłącz zasilanie i zresetuj alarmy. 
 

Test wysyłania sygnału tylko dla systemów blokowania 
 

1. Podłącz zestaw testowy tak by zegar nie był zatrzymywany przez styk wyzwalacza, 
ale przez styk wysyłania sygnału (styk, który normalnie byłby podłączony do kanału 
pilotowego/sygnalizacji). 
 

2. Odwróć kierunek przepływu prądu w fazie "A" w celu zasymulowania zwarcia 
odwrotnego 

3. Wymuś zwarcie odwrotne i zanotuj czas zadziałania styku wysyłania sygnału. 
Zmierzony czas zadziałania powinien być zwykle mniejszy niż 40 ms. 
 

4. Odłącz zasilanie i zresetuj alarmy. 
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1. Po zakończeniu testów, przywrócić wszystkie ustawienia, które 
zostały wyłączone dla celów testowych. 

2. Usuń wszystkie przewody tymczasowo zamontowane do zasilania 
kanału odbierania wejścia opto. 

 
 
 

8.6 Zabezpieczenie nadprądowe 
 
Jeżeli używana jest funkcja zabezpieczenia nadprądowego, element I>1 powinien zostać 
przetestowany. 
 

1. Sprawdź jakiekolwiek warunki zależności i zasymuluj właściwe. 

2. W kolumnie CONFIGURATION wyłącz wszystkie elementy zabezpieczeń inne 

niż testowane. 

3. Zrób listę elementów, które należy ponownie włączyć po zakończeniu testów 

 
8.6.1 Podłączenie obwodu testowego 
 

1. Przeglądając schemat programowalnej logiki systemu, określ, które przekaźniki 
wyjściowe zostały wybrane do pracy, gdy pojawi się wyzwolenie I>1. Wyjściowy 
przekaźnik przypisany do zwarć Wyjścia "A" wyzwalacza (DDB 523) powinien zostać 
użyty. Punkt 1 powinien zostać przypisany bezpośrednio do wyjścia przekaźnika w 
programowalnej logice systemu. 

 

Uwaga: 

Jeżeli zastosowano domyślną programowalna logikę systemu (PLS), 
przekaźnik wyjściowy nr 3 może być odwzorowany jaki I1>, będący 
odwzorowaniem trzech wejść przekaźnika (DDB 529), który z kolei jest 
wewnętrznie odwzorowaniem któregoś z wyzwalaczy (DDB 522), 
mapowanego do przekaźnika wyjściowego 3. 

 
2. Podłącz przekaźnik wyjściowy tak, by obsługiwał wyłączenie zestawu testowego 

i zatrzymanie zegara. 
 
3. Podłącz wyjście prądowe zestawu testowego do wejścia fazy "A" przekładnika 

prądowego.  Jeżeli wartość komórki I>1 Directional w kolumnie GROUP 1 
OVERCURRENT ustawiona jest jako kierunkowa "do przodu" (Directional Fwd), 
prąd powinien wypływać z terminalu C2. Jeśli wartość tej komórki ustawiono na 
"odwrtoną" (Directional Rev), prąd powinien wpływać do terminalu 2. 
Jeżeli w komórce I>1 Directional w kolumnie GROUP 1 OVERCURRENT 
ustawiono wartość Directional Fwd lub Directional Rev, napięcie znamionowa 
powinno zostać doprowadzone do zacisków nr 20 i 21. 

 
4. W zależności od stosowanego sprzętu testowego, upewnij się, że zegar ustawiony 

jest na uruchomienie w momencie zasilenia przekaźnika. 
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Uwaga: 

Jeżeli zegar nie zatrzyma się w momencie wymuszenia prądu, oraz jeżeli 
w punkcie 1 zastosowano pracę kierunkową, podłączenia mogą być 
nieprawidłowe dla tego kierunku przepływu. Należy ponowić procedurę 
z odwróconymi połączeniami. 

 
 
8.6.2 Wykonanie testu 
 

1. Upewnij się, że zegar został zresetowany. 
2. Wymuś prąd o dwukrotnej wartości ustawionej w komórce I>1 Current Set w kolumnie 
GROUP 1 OVERCURRENT. 
3. Zanotuj wyświetlany czas zatrzymania zegara. 
4. Sprawdź czy świeci się czerwona dioda LED wyzwalacza. 
 

8.6.3 Sprawdzenie czasu zadziałania 
 

Sprawdź czy czas zadziałania zmierzony przez zegar zawiera się w przedziałach pokazanych 
w Tabeli 10. 
Dla wszystkich opcji należy uwzględnić dokładność użytego sprzętu testowego. 
 

Charakterystyka Czas zadziałania przy dwukrotnej wartości prądu 
i mnożnika czasu / wyborze czasu jako 1 

 Nominalny (sekundy) Zakres (sekundy) 
DT I>1 Ustawienie czasu 

opóźnienia 
Ustawienie ±2% 

IEC S Odwrotna 10.03 9.53 - 10.53 
IEC V Odwrotna 13.50 12.83 - 14.18 
IEC E Odwrotna 26.67 24.67 - 28.67 
UK LT Odwrotna 120.00 114.00 - 126.00 
IEEE M Odwrotna 3.8 3.61 - 4.0 
IEEE V Odwrotna 7.03 6.68 - 7.38 

 
 
 

Charakterystyka Czas zadziałania przy dwukrotnej wartości prądu i 
mnożnika czasu / wyborze czasu jako 1 

 Nominalny (sekundy) Zakres (sekundy) 
IEEE E Odwrotna 9.50 9.02 - 9.97 
US Odwrotna 2.16 2.05 - 2.27 
US ST Odwrotna 12.12 11.51 - 12.73 

 

Tabela 10. Charakterystyka czasu zadziałania dla I>1 
 

Uwaga: 

Za wyjątkiem określonej charakterystyki czasowej, czasu zadziałania 
podane w Tabeli 10 są dla ustawienia mnożnika czasu (TMS) lub  dla 
wyboru czasu (TMD) o wartości 1. Dla innych wartości TMS i TMD, 
wartości czasu muszą być odpowiednio zmienione. 
 

 
Dla określonego czasu i dla odwrotnej charakterystyki istnieją dodatkowe 
opóźnienia, odpowiednio do 0,2 s i 0,08 s. Może zaistnieć potrzeba 
zmiany zakresu czasu zadziałania o te wartości.  

 

 

Po zakończeniu testów, przywrócić wszystkie ustawienia, które zostały 
wyłączone dla celów testowych. 
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8.7 Przywrócenie komunikacji i czyszczenie wirtualnego terminala 
 
Jeżeli podczas testów opisanych powyżej istniała potrzeba przerwania komunikacji lub pojawił 
się alarm dotyczący wirtualnego terminala (VTS), należy wyczyścić te warunki. Jeżeli 
przerwanie komunikacji osiągnięto poprzez użycie w komórce Loopback test wartości 
Disabled (Wyłączony), należy przywrócić jej wartość na Enabled (Włączony). 
 
Statystyki zabezpieczenia komunikacji również należy zresetować. 

 
 
 

8.8 Sprawdzenie systemu i synchronizacji 
 
Funkcja ta służy porównaniu napięcia liniowego z napięciem na szynach zbiorczych. W 
przypadku używania pojedynczego wyłącznika, należy porównać dwa napięcia: 
 

• jedno z wejścia przekładnika napięciowego od strony wyłącznika linii 

• drugie z wyjścia przekładnika napięciowego od strony wyłącznika szynowego. 

 
W większości przypadków wejście przekładnika napięciowego linii jest trójfazowe, natomiast 
szyna przekładnika napięciowego jest jednofazowa. 
 
Wejście przekładnika napięciowego jest zazwyczaj jednofazowe, tak by kontrole napięcia 
systemu zostały dokonane na pojedynczych fazach i aby przekładnik napięciowy mógł być 
podłączony zarówno międzyfazowo jaki i między fazą a punktem zerowym. 
Z tych powodów Urządzenie MiCOM musi być zaprogramowane z odpowiednimi 
podłączeniami. Ustawienie wejścia CS w kolumnie CT AND VT RATIOS można wybrać jako: 
A-N, B-N, C-N, A-B, B-C, C-A, w zależności od zastosowania. 
 
Każda jednofazowa szyna wejściowa przekładnika napięciowego jest powiązana z kątem 
fazowym i ustawieniem wartości napięcia kompensacji do kompensowania kąta i różnicy 
napięć pomiędzy wejściem sprawdzania synchronizacji przekładnika, a główna fazą 
odniesienia przekładnika. Są to następujące ustawienia: 
 

• CS VT Ph Shift oraz CS VT Mag dla pojedynczych modeli CB 

• CB1 CS VT PhShft, CB1 CS VT Mag, CB2 CS VT PhShft oraz CB2 CS VT Mag  

dla podwójnych modeli CB 

 
Wszelkie pomiary napięć lub porównania poprzez szynę wejściową przekładnika 
napięciowego, dokonywane są przy użyciu wartości skompensowanych. 
Każdy sterowany wyłącznik może posiadać dwa aktywne stany sprawdzania synchronizmu, 
zgodnie z ustawieniami: 
 

• System Checks, CS1 Status oraz CS2 Status dla pojedynczych modeli CB 

 

Gdy spełnione są warunki napięcia systemu, odpowiednie sygnały DDB są w stanie wysokim: 

 

• DDB (883): Check Sync 1 OK (pojedyncze modele CB) 

• DDB (884): Check Sync 2 OK (pojedyncze modele CB) 

Powyższe sygnały powinny być przypisane do portu monitora/pobierania, i powinny 
służyć do jako wskaźnik spełnienia warunków kontroli synchronizacji systemu. 
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8.8.1 Sprawdzenie poprawności komunikacji 
 

1. Biorąc pod uwagę ustawienia kontroli synchronizmu, zidentyfikuj odpowiedni 

zestaw zacisków przekładnika napięciowego i wymuś odpowiednia sygnał 

napięciowy, który spełnia kryteria kontroli synchronizacji. 

2. Sprawdź czy sygnały DDB są w stanie wysokim. 

 
 

8.8.2 Sprawdzenie poprawności komunikacji 
 
1. Zmień sygnały napięciowe tak, by kryteria nie były spełnione 

2. Sprawdź czy odpowiednia sygnały DDB są w stanie niskim. 

 
 
 

8.9 Sprawdzenie wyzwolenia i cyklu SPZ 
 
Jeśli funkcja SPZ jest w użyciu, wyzwalacz wyłącznika oraz cykle SPZ mogą być 
automatycznie testowane przy użyciu przy użyciu ustawień aplikacji.  
Aby przetestować wyzwolenie, jak również zamknięcie styków, należy spełnić 
następujące warunki: 
 

• Sygnał DDB sprawnego wyłącznika powinien być nieodwzorowany lub jeśli 

zostanie odwzorowany musi być sygnałem w stanie wysokim. 

• Wejścia stanu CB (52 A, itd) powinny być nieodwzorowane, a w przypadku 

gdy są odwzorowane, powinny być włączone jako imitator zadziałania 

wyłącznika. 

• Jeśli cykl skonfigurowano dla wyzwolenia jednofazowego, ustawienia 

podłączeń przekładników napięciowych w kolumnie CT/VT RATIO powinny 

być ustawione jako No (Nie), lub muszą być zastosowane odpowiednia 

sygnały w celu zapobiegania niezadziałania logiki przystosowanej 

do wyzwolenia trójfazowego. 

1. Aby przetestować pierwsze trzy fazy cyklu SPZ, w kolumnie COMMISSION 
TESTS w komórce Test Auto-reclose ustaw wyzwolenie trójfazowe (Trip 3 
Pole). Urządzenie MiCOM dokona cyklu wyłączenia i ponownego załączenia. 

2. Powtórz operację, aby przetestować kolejne trzy fazy cyklu SPZ. 

3. Sprawdź czy wszystkie wyjściowe przekaźniki (użyte np. do zamykania i 

wyzwalania wyłącznika, do blokowania innych urządzeń) działają w 

odpowiednim czasie podczas syklu SPZ. 

Sprawdź pojedynczo cykle SPZ w warunkach jednofazowego wyzwolenia, poprzez 
kolejne ustawienie w kolumnie COMMISSION TESTS i komórce Test Auto-reclose 
wartości: Trip Pole A, Trip Pole B i Trip Pole C (Wyzwolenie w fazie A, B i C). 
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9 TESTY ZABEZPIECZENIA KOMUNIKACJI TYPU END-TO-END 
 

 
Jeżeli Urządzenie MiCOM użyte jest w systemie komunikacji InterMiCOM, należy 
wykonać testy end-to-end ochrony kanałów komunikacyjnych. 
 
W tej części usunięte są wszystkie sprzężenia zwrotne i zapewniona jest dostateczna 
komunikacja między końcami linii Urządzeń użytych w systemie. 
 

Uwaga 1: 

Komunikacja end-to-end linii wymaga działającego kanału pomiędzy 
końcami linii. Kanał ten może być łączem multipleksowanym lub 
bezpośrednim połączeniem. Jeżeli kanał telekomunikacyjny jest 
niedostępny, nie jest możliwe określenie komunikacji end-to-end. 
Jeżeli nie określono inaczej w praktyce lokalnego postępowania, 
należy przestrzegać instrukcji zawartych w tej sekcji, tak by system był 
w pełni gotowy do pracy, gdy dostępne staną się kanały 
komunikacyjne. 
 

Uwaga 2: 
Obwód wyzwalacza powinien być odizolowany od testowanego 
obwodu, aby uniknąć przypadkowego otwarcia powiązanego 
wyłącznika.  

 
 
 

9.1 Usunięcie lokalnych sprzężeń zwrotnych 
 
Ta sekcja sprawdza czy usunięto połączenia sprzężeń zwrotnych, jak również czy podłączono 
ponownie wszystkie odpowiednie przewody i światłowody. Jeżeli zainstalowano Urządzenie 
P592 lub P593, zastosowano również charakterystyczne ustawienia aplikacji. 
 
Należy sprawdzić zapisy alarmów, aby upewnić się, że nie doszło do żadnej awarii 
komunikacji podczas testów sprzężenia zwrotnego. Jeżeli konieczne było przerwanie 
komunikacji podczas testowania bezprądowych elementów różnicowych, należy 
zaobserwować zachowanie łączności na kilka minut przed usunięciem sprzężenia zwrotnego. 
 
Po zadowalającym zachowaniu komunikacji sprzężenia zwrotnego, w kolumnie COMMISSION 
TEST ustaw wartość komórek Test Mode oraz Loopback Mode jako Disabled (Wyłączony). 
 

Uwaga: 

Większość wymaganych poziomów mocy sygnałów optycznych została już 
zmierzona i zapisana. Jeżeli cała sygnalizacja używa urządzeń P59x, dalsze 
pomiary nie są wymagane. Jeżeli jednak używana jest komunikacja 
światłowodoa, lub przez port C37.94, potrzebne są dodatkowe pomiary. 

 
 

9.1.1 Przywrócenie bezpośrednich połączeń światłowodowych 
 
Podczas przywracania bezpośrednich połączeń światłowodowych należy sprawdzić poziom 
mocy optycznej otrzymywanej ze zdalnego Urządzenia (lub Urządzeń). 
 

1. Usuń testowe połączenia światłowodowe sprzężeń zwrotnych i do obu końców 
użytych kanałów podłącz przewody światłowodowe dla komunikacji między 
urządzeniami MiCOM. 
 



MiCOMho P443   14 Instrukcje Uruchomienia 
 

P443/PL  14-55 
 

2. W każdym zamontowanym kanale usuń światłowody łączące go z optycznym 
odbiornikiem Rx. 

 
 

3. Używając miernika mocy optycznej zmierz moc sygnału odbieranego ze zdalnego 
Urządzenia MiCOM. Pomiary powinny zawierać się w przedziałach od -25.4 dBm do 
-16.8 dBm dla włókna światłowodowego o długości 850 nm oraz do -37 dBm do -7 
dBm dla włókna 1300 nm. 

 
4. Zanotuj otrzymane poziomy mocy. 

 
5. Przywróć połączenia światłowodowe do odbiornika Urządzenia MiCOM. 

 

 

 
Uwaga! NIGDY nie patrz bezpośrednio do wnętrza portu nadawczego, 

gdyż może to poważnie uszkodzić wzrok. 

 
 

9.1.2 Przywrócenie połączenia światłowodowego portu C37.94 
 

1. Podczas przywracania światłowodowych połączeń C37.94 koniecznie jest 
sprawdzenie poziomu mocy optycznej odbieranej z Urządzenia w multiplekserze 
C37.94, jak również przesyłanej do Urządzenia z multipleksera C37.94. 
 

2. Usuń testowe połączenia światłowodowe sprzężeń zwrotnych na obu końcach 
użytych kanałów. 

 
3. Ponownie podłącz przewody światłowodowe dla komunikacji między urządzeniami 

MiCOM a kompatybilnym multiplekserem C37.04 
 

4. Sprawdź czy zmierzone wartości poziomów mocy przesyłanej w obie strony 
między Urządzeniem a multiplekserem C37.94 wynoszą minimum -25,4 dBm i 
maksimum -16,8 dBm. 

 
5. Zanotuj otrzymane wartości poziomów mocy. 

 
6. Przywróć połączenia światłowodowe do odbiornika Urządzenia MiCOM. 

 
9.1.3 Komunikacja poprzez interfejs P59x 
 

Jeśli zewnętrzne okablowanie zostało usunięte dla ułatwienia testowania, upewnij się, że 
zostało ono zastąpione zgodnie z odpowiednim schematem połączeń / schematem systemu. 
Dla Urządzenia P593: 

 
1. Ustaw przełącznik V35. LOOPBACK w pozycji 0. 
 
2. Ustaw przełączniki CLOCK SWITCH, DSR, CTS oraz DATA RATE w pozycjach 

wymaganych dla danego zastosowania. 
 
 
3. Upewnij się, że przełącznik OPTO LOOPBACK znajduje się w pozycji 0.  
 
4. W stosownych przypadkach, należy wymienić wtórną przednią pokrywę. 
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Dla Urządzenia P593: 
 
1. Ustaw przełącznik X21. LOOPBACK w pozycji OFF (Wyłączony). 
 
2. Upewnij się, że przełącznik OPTO LOOPBACK również znajduje się w pozycji 

OFF (Wyłączony). 
 
3. W stosownych przypadkach, należy wymienić wtórną przednią pokrywę. 
 
 
 

9.2 Zdalne usuwanie sprzężeń zwrotnych 
 
Usuń sprzężenia zwrotne dla zdalnych terminali kanału 1 i kanału 2, poprzez powtórzenie 
instrukcji dla usuwania lokalnych sprzężeń zwrotnych. 

 
 
 

9.3 Weryfikacja komunikacji pomiędzy Urządzeniami 
 
Stan i statystyki komunikacji 
 

1. Zresetuj wszystkie wskaźniki alarmu i sprawdź czy nie pojawiają się następne 

alarmowy przerwania komunikacji. 

2. Sprawdź stan kanału i czas opóźnienia w kolumnie MEASUREMENTS 4, dla kanału 1 

(oraz kanału 2 tam gdzie jest on stosowany). 

3. Wyczyść statystyki i zanotuj liczę ważnych wiadomości oraz liczbę błędnych 

komunikatów, po upływie co najmniej 1 godziny. 

4. Upewnij się, że stosunek wiadomości błędnych do prawdziwych wynosi mniej niż 10-4. 

5. Zanotuj zmierzony czas opóźnienia komunikatów dla kanału 1 1 (oraz kanału 2 tam 

gdzie jest on stosowany). 
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10 TESTY SYSTEMU END-TO-END 
 
 
Jeżeli do zapewnienia wspomagania sygnalizacji systemu użyty jest zewnętrzny kanał 
sygnalizacyjny, i jeżeli wspomagany system zabezpieczenia nie korzysta z sygnalizacji 
zabezpieczenia InterMiCOM, należy przetestować system. 
 
Ta sekcja ma na celu sprawdzenie czy kanał komunikacyjny jest w stanie przesyłać pomiędzy 
odległymi końcami linii sygnały załączenia/wyłączenia używane we wspomaganych 
systemach. 
 
Przed testami należy sprawdzić czy kanał nie jest uszkodzony. Przykładowo, jeżeli używa się 
połączenia z linia zasilającą, może nie być możliwe dokonanie testów dopóki testowane 
obwody znajdują się w stanie pracy. 
 

10.1.1 System wspomagania 1 
 

System wspomagania 1 może być przetestowany poprzez sterowanie stykami wyjściowymi, 
które będą odwzorowywać przesył danych na wspomaganym kanale sygnałowym. 
Przy tych testach wymagana jest obecność inżyniera przy obu końcach linii: przy końcu 
miejscowym w celu wysłania wspomaganego sygnału, oraz przy końcu linii odległej w celu 
obserwacji otrzymywania sygnału. Niezbędne jest użycie łącza telefonicznego, by umożliwić 
komunikację między inżynierami rozruchu. 
 

1. Ustaw Urządzenie w trybie testowym przez ustawienie opcji COMMISSION TEST -> 

Test Mode jako Blocked (Zablokowany). 

2. Zanotuj, który styk jest przypisany jako wyjście wysyłania sygnału (Signal Send 1). 

3. Wybierz ten styk wyjściowy jako styk do testowania i wskazujący inżynierowi na 

drugim końcu linii, że ma on być testowany. 

 
10.1.1.1  Przygotowanie odległego końca linii do obserwacji kanału odbioru 

 
Inżynier rozruchu obecny na odległym końcu musi potwierdzić przypisanie Monitora Bitów 
w kolumnie COMMISSION TEST w menu, by móc zobaczyć wspomagany kanał podczas 
odbioru. 
Należy przewinąć listę w dół i upewnić się, że komórka 1 Monitora Bitów jest ustawiona jest na 
DDB493, a komórka 5 Monitora Bitów na wartość 507. Komórka stanu portu testowego 
odpowiednio ustawia lub zeruje bity wspomaganego systemu odbioru 1 (DDB #493) oraz 
wspomaganego systemu odbioru 2 (DDB # 507), gdzie najbardziej skrajny prawy bit 
reprezentuje wspomagany kanał 1. Od tego momentu inżynier obecny na odległym końcu linii 
powinien monitorować wskazanie komórki stanu portu testowego (Test Port Status). 
 

10.1.1.2 Przeprowadzenie testu 
 

1. Na odległym końcu ustaw COMMISSION TESTS -> Contact Test jako Apply Test 

(Wykonaj test). 

 

Uwaga: 

Upewnij się, że dane termiczne każdego urządzenia podłączonego do 
przekaźników wyjściowych podczas procedury testowej nie są 
przekroczone przez działanie w zbyt długim czasie. Z tego powodu 
zaleca się by czas pomiędzy załączeniem i usunięciem styków 
testowym był możliwie krótki. 
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2. Zresetuj przekaźniki wyjściowe ustawiając opcję COMMISSION TESTS -> Contact 
Test jako Remove Test (Usuń test). 

3. Sprawdź z inżynierem obecnym na odległym końcu, czy sygnał Wspomaganego 

Kanału 1 zmienił stan zgodnie z oczekiwaniem. Komórka stanu portu testowego 

(Test Port Status) powinna odpowiadać zgodnie z poniższą Tabelą: 

 

Nr DDB    507    493 
Monitor Bitów 8 7 6 5 4 3 2 1 
Wyłączenie styków testowych X X X X X X X 0 
Załączenie styków testowych X X X X X X X 1 
Wyłączenie testu X X X X X X X 0 

 

Uwaga: "x" = wieloznaczność / nie dotyczy 

 
 

4. Przywróć Urządzenie do normalnego trybu pracy przez ustawienie opcji 

COMMISSION TEST -> Test Mode jako Disabled (Wyłączony). 

  

10.1.2 Test kanałów w przeciwnym kierunku 
 
Powtórz procedurę testową dla Wspomaganego Systemu 1, jednak teraz dla sprawdzenia czy 
kanał odpowiada poprawnie gdy sygnał podawany jest z odległego końca. Inżynier rozruchu 
będący na odległym końcu systemu dokonuje testu styków, a monitorowanie odbywa się przy 
lokalnym końcu. 

 
 
 

10.2 System wspomagania 2 
 

1. Jeśli system jest dostępny powtórz testy dla kanału wspomaganego 2. 

2. Przywróć Urządzenie do normalnego trybu pracy przez ustawienie opcji 

COMMISSION TEST -> Test Mode jako Disabled (Wyłączony). 
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11 PRÓBY PODOBCIĄŻENIOWE 
 
 
Celem prób podobciążeniowych jest: 
 

• Potwierdzenie poprawności podłączeń zewnętrznych dla wejść prądowych 

i napięciowych. 

• Zmierzenie wartości prądu pojemnościowego 

• Sprawdzenie kierunkowości dla elementów odległych 

 
Próby te mogą być wykonywane jedynie, gdy nie ma żadnych ograniczeń uniemożliwiających 
zasilenie stacji i gdy inne Urządzenia tej grupy zostały uruchomione. 
Usuń wszystkie połączenia testowe oraz tymczasowe, i zastąp zewnętrznym okablowaniem, 
które zostało usunięte dla potrzeb testów. 
 

 
Uwaga! 

Jeżeli jakiekolwiek okablowanie zostało usunięte dla potrzeb rozruchu, 
należy je zastąpić zgodnie z odpowiednimi połączeniami 
zewnętrznymi lub schematem systemu. 

 
 
 

11.1 Potwierdzenie połączeń napięciowych 
 

1. Za pomocą multimetru zmierz napięcie wtórne przekładnika napięciowego, by 

upewnić się, że jego przekładnia została poprawnie dobrana. Sprawdź kierunek 

wirowania faz przy użyciu fazomierza. 

2. Porównaj wartości wtórnych napięć fazowych z wartościami zmierzonymi zawartymi 

w kolumnie menu MEASUREMENTS 1. 

 

Napięcie Komórka w kolumnie 
MEASUREMENTS 1 

Odpowiadająca przekładnia 
przekładnika napięciowego 
w kolumnie VT and CT RATIOS 

VAB 
VBA 
VCA 
VAN 
VBN 
VCN 

VAB Magnitude 
VBC Magnitude 
VCA Magnitude 
VAN Magnitude 
VBN Magnitude 
VCN Magnitude 

Błąd! Zakładka nie zdefiniowana. Błąd! 
Zakładka nie zdefiniowana. Str. pierwotna 
głównego przekładnika napięciowego / 
Str. wtórna głównego przekładnika 
napięciowego 

VCHECKSYNC CS Voltage Mag.] CS VT Primary / CS VT Secondary 
 

Tabela 11. Zmierzone napięcia i ustawienia przekładni przekładników napięciowych 
 
Jeżeli komórka Local Values ustawiona jest na "Secondary" (Wtórny), wartości wyświetlane 
powinny być równe zastosowanemu napięciu wtórnemu. Wartości powinny zawierać się 
w przedziale 1% napięcia wtórnego. Dodatkowo trzeba uwzględnić dokładność użytego 
przyrządu pomiarowego. 
 
Jeżeli komórka Local Values ustawiona jest na "Primary" (Pierwotny), wartości wyświetlane 
powinny być równe zastosowanemu napięciu wtórnemu pomnożonemu przed odpowiadającą 
przekładnię przekładnika napięciowego, ustawioną w kolumnie CT & VT RATIOS. Wartości 
powinny zawierać się w przedziale 1% oczekiwanych wartości plus dodatkowo uwzględniając 
dokładność użytego przyrządu pomiarowego. 
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11.2 Potwierdzenie połączeń prądowych 
 

1. Zmierz wielkości wtórne przekładnika prądowego dla każdego wejścia, używając 
multimetru włączonego szeregowo z odpowiednim wejściem prądowym. 
 

2. Sprawdź czy biegunowość przekładników prądowych jest poprawna, poprzez 
zmierzenie kąta przesunięcia fazowego między prądem i napięciem, bądź 
miernikiem przeciwfazy zainstalowanym wcześniej i sprawdzonym, jak 
i określającym kierunek przepływu mocy poprzez kontakt z Centrum Sterowania 
Systemu . 

 
3. Upewnij się, że prąd przepływający w obwodzie neutralnym jest nieznaczny. 

 
4. Porównaj wartości wtórnych prądów fazowych i wartość kąta fazowego ze 

zmierzonymi wartościami, które można znaleźć w kolumnie MEASUREMENTS 1. 
 
Jeżeli komórka Local Values ustawiona jest na "Secondary" (Wtórny), wartości wyświetlane 
powinny być równe zastosowanemu napięciu wtórnemu. Wartości powinny zawierać się 
w przedziale 1% napięcia wtórnego. Dodatkowo trzeba uwzględnić dokładność użytego 
przyrządu pomiarowego. 
 
Jeżeli komórka Local Values ustawiona jest na "Primary" (Pierwotny), wartości wyświetlane 
powinny być równe zastosowanemu napięciu wtórnemu pomnożonemu przed odpowiadającą 
przekładnię przekładnika napięciowego, ustawioną w kolumnie CT & VT RATIOS. Wartości 
powinny zawierać się w przedziale 1% oczekiwanych wartości plus dodatkowo uwzględniając 
dokładność użytego przyrządu pomiarowego. 

 
 
 

11.3 Podobciążeniowy test kierunkowy 
 
Ten test zapewnia, że odległe kierunkowe przeciążenie prądowe oraz funkcje lokalizacji 
zwarcia odpowiadają poprawnie na warunki zwarcia lub obciążenia (kierunek "do przodu" lub 
kierunek odwrócony). Dla tego testu należy znać aktualny kierunek przepływu mocy w 
systemie. Jeżeli kierunek przepływu nie jest znany, należy go określić używając sąsiedniego 
oprzyrządowania lub zabezpieczenia już używanego. 
 

• Dla obciążenia przepływem prądu w kierunku "do przodu" (wyprowadzenie mocy 

do odległego końca linii) znajdująca się w kolumnie MEASUREMENT 2 komórka 

określająca moc w fazie A (A Phase Watts) powinna pokazać wartość dodatnią. 

• Dla obciążenia przepływem prądu w kierunku odwrotnym (dostarczenie mocy 

z odległego końca linii) znajdująca się w kolumnie MEASUREMENT 2 komórka 

określająca moc w fazie A (A Phase Watts) powinna pokazać wartość ujemną. 

 

Uwaga: Ta próba dotyczy tylko trybu pomiarowego zerowego (domyślnie). Wartość tą 
należy sprawdzić w kolumnie MEASURE’T. SETUP (wartość Measurement 
Mode powinna wynosić 0 lub 2). Jeśli wartość trybu pomiarowego wynosi 1 
lub 3, oczekiwany kierunek przepływu mocy będzie przeciwny do opisanego 
powyżej. 
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W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, należy sprawdzić kąty fazowe prądów fazowych 
w odniesieniu do odpowiednich napięć fazowych. 

 
 
 

11.4 Sprawdzenie kanału sygnalizacyjnego (jeśli jeszcze nie zakończone) 
 
Jeżeli kanały sygnalizacyjne wspomaganego systemu nie zostały dotąd przetestowane, 
powinny zostać przetestowane teraz. Tego testu można zaniechać jedynie za zgodą Klienta, 
lub gdy używa się podstawowego systemu. 
Wykonaj testy opisane w sekcji 11. 
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11 PRÓBY PODOBCIĄŻENIOWE 
 
Testy są zakończone. 
 

1. Usuń wszystkie połączenia testowe i tymczasowe. 

2. Jeśli jakiekolwiek zewnętrzne okablowanie zostało wcześniej odłączone, aby 

dokonać testu weryfikacji okablowania, należy wymienić wszystkie przewody, 

bezpieczniki i zewnętrzne połączenia zgodnie z odpowiednimi zewnętrznymi 

połączeniami lub ze schematem systemu. 

3. Upewnij się, że Urządzenie MiCOM zostało przywrócone do eksploatacji, 

sprawdzając czy komórki trybu testowego (Test Mode) oraz i testów statycznych 

(Static Test) w kolumnie COMMISSION TESTS są wyłączone (Disabled). 

4. Stosowane ustawienia powinny być dokładnie sprawdzane pod kątem 

charakterystycznych ustawień aplikacji, w celu upewnienia się, że są one poprawne i 

nie zostały błędnie zmienione podczas testów. 

 
Są dwie metody sprawdzania ustawień: 
 

• Wyodrębnienie ich z Urządzenia do Laptopa 

• Etapowo, poprzez ustawienia używające panel HMI 

 
W każdym przypadku należy porównać ustawienia z oryginalnymi, charakterystycznymi 
ustawieniami aplikacji. 
 

Na koniec upewnij się, że żądane elementy zabezpieczeń zostały włączone (ustawienie 
Enabled) w kolumnie konfiguracji (CONFIGURATION). 

 
5. Jeśli Urządzenie MiCOM jest zainstalowane w nowej instalacji lub jeżeli wyłącznik 

został poddany konserwacji, wówczas wskazania liczników konserwacji wyłącznika 
i liczników przerwań w dopływie prądu powinny zostać wyzerowane. Liczniki te 
można wyzerować za pomocą komórki resetującej wszystkie wartości (Reset All 
Values). Jeżeli wymagany poziom dostępu nie jest aktywny, Urządzenie poprosi 
o hasło, by zmiany ustawień mogły zostać wprowadzone. 

 
6. Jeśli język menu został zmieniony, w celu umożliwienia dokładnych badań język 

powinien zostać przywrócony zgodnie z preferencjami Użytkownika. 
 
7. Jeśli zainstalowany jest blok testowy P991/MMLG, należy wyciągnąć wtyczkę 

testową P992/MMLG i założyć pokrywę tak, by eksploatacja była dopuszczalna. 
 
8. Upewnij się, że wszystkie alarmy, diody LED oraz statystyki komunikacji zostały 

zresetowane. 
 
9. Jeżeli dotyczy, należy założyć dodatkową pokrywę przednią na Urządzeniu. 
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1 SPIS TREŚCI 
 
 
Rozdział Obsługa i Rozwiązywanie Problemów dostarcza szczegółowych informacji na temat 
utrzymania i rozwiązywania problemów z Urządzeniem MiCOM serii Px40. Ważne jest by 
zwracać uwagę na znaki ostrzegawcze zawarte w tym rozdziale, ponieważ w przeciwnym 
razie może dojść do obrażeń lub uszkodzenia sprzętu. 
 

 
Uwaga 

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac na Urządzeniu należy 
zapoznać się z zawartością Sekcji Bezpieczeństwa lub 
Przewodnikiem Bezpieczeństwa SFTY/4LM oraz z danymi 
umieszczonymi na Tabliczce znamionowej. 

 
Cześć rozdziału poświęcona rozwiązywaniu problemów pozwala na identyfikację błędów 
Urządzenia i w efekcie umożliwienie podjęcie odpowiednich działań naprawczych. 
Jeśli Urządzenie ulegnie awarii, zwykle można zidentyfikować moduł wymagający wymiany. 
Nie jest możliwe dokonanie naprawy uszkodzonego modułu w miejscu zainstalowania 
Urządzenia. 
 
W przypadku zwrotu wadliwej jednostki lub modułu do producenta lub jednego z jego 
autoryzowanych serwisów, należy załączyć kopię formularza Autoryzacji Zwrotnej Naprawy 
lub Modyfikacji (inaczej: Repair or Modification Return Authorization = RMA). 
Rozdział ten składa się z następujących sekcji: 

 
1. Spis Treści 
 
2. Obsługa 

2.1  Kontrole obsługi 
2.1.1 Alarmy 
2.1.2  Optoizolatory 
2.1.3 Przekaźniki wyjściowe 
2.1.4 Dokładność pomiaru 
2.2 Wymiana Urządzenia 
2.3 Naprawa Urządzenia 
2.4 Zdejmowanie przedniego panelu 
2.5 Wymiana płytek drukowanych 
2.5.1 Wymiana płyty głównej procesora 
2.5.2 Wymiana płyt komunikacji 
2.5.3 Wymiana modułu wejściowego 
2.5.4 Wymiana płyty zasilania 
2.5.5 Wymiana płyty wejść / wyjść 
2.6 Powtórna kalibracja 
2.7 Wymiana baterii 
2.7.1 Testy po modyfikacjach 
2.7.2 Utylizacja baterii 
2.8 Czyszczenie 
 

3. Rozwiązywanie problemów 
3.1  Identyfikacja problemu 
3.2 Błędy załączania 
3.3 Wiadomość błędu lub kod podczas załączania 
3.4 Niedziałające diody LED podczas załączania 
3.5 Kod błędu podczas pracy 
3.6 Nieprawidłowe działanie podczas testowania 
3.6.1 Uszkodzenie styków wyjściowych 
3.6.2 Uszkodzenie wejść opto 
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3.6.3 Niepoprawne sygnały analogowe 
3.7 Uszkodzenia płyty koprocesora 
3.8 Rozwiązywanie problemów z edytorem PLS (Programowalnej Logiki Systemu) 
3.8.1 Rekonstrukcja schematu 
3.8.2 Sprawdzenie wersji PLS (Programowalnej Logiki Systemu) 

 
 

 

4. Procedura naprawy i modyfikacji 
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2 OBSŁUGA 
 
 
 

2.1 Kontrole obsługi 
 
Zaleca się, by produkty Alstom Grid były okresowo przeglądane po instalacji. Ze względu na 
krytyczną naturę zastosowania, Urządzenia powinny być sprawdzane w regularnych ostępach 
czasu, w celu potwierdzenia poprawności ich działania.  
 
Urządzenia Alstom Grid projektowane są do działania przez ponad 20 lat.  
Urządzenia są samo-nadzorujące, więc wymagają mniej obsługi niż wcześniejsze modele 
zabezpieczeń. Większość problemów sygnalizowana będzie alarmem, sugerującym podjęcie 
działań naprawczych. Mimo to, powinno się dokonywać niektórych okresowych testów, by 
upewnić się, że Urządzenia pracują poprawnie i że zewnętrzne okablowanie jest 
nienaruszone. 
 
Jeżeli firma Użytkownika stosuje politykę zapobiegawczej konserwacji, zalecane kontrole 
produktów powinny być zawarte w zwykłym programie. Okresy pomiędzy kolejnymi 
konserwacjami zależą od wielu czynników, np. takich jak: 

 

• Środowisko pracy 

• Dostępność do miejsca użytkowania 

• Ilość dostępnej siły roboczej 

• Znaczenie instalacji w systemie elektroenergetycznym 

• Skutki awarii 

 
Pomimo, iż niektóre testy funkcjonalności mogą być wykonywanie zdalnie, przeważnie 
ograniczają się jedynie do sprawdzenia czy Urządzenie mierzy dokładnie zadany prąd 
i napięcie, oraz do odczytu licznika konserwacji obwodu wyłącznika. Z tego powodu kontrole 
obsługi powinny być dokonywane lokalnie, na stacji elektroenergetycznej. 
 

 
Uwaga 

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac na urządzeniu należy 
zapoznać się z Rozdziałem Informacje Dotyczące Bezpieczeństwa lu 
z Przewodnikiem Bezpieczeństwa SFTY/4LM oraz z tabliczką 
znamionową urządzenia. 

 
2.1.1 Alarmy 
 

Po pierwsze należy sprawdzić stan alarmowej diody LED, bu sprawdzić czy istnieją 
jakiekolwiek warunki alarmowe. Jeśli tak, naciskaj kolejno klawisz odczytu (Read), aby 
zapoznać się z alarmami. 
Po poradzeniu sobie z wszystkim problemami, wyczyść alarmy. Jednocześnie wyczyści 
to odpowiednie alarmowe diody LED. 
 

2.1.2 Optoizolatory 
 

Sprawdź wejścia opto przez powtórzenie testu uruchomienia opisanego w rozdziale Instrukcje 
Uruchomienia. 
 

2.1.3 Przekaźniki wyjściowe 
 

Sprawdź przekaźniki wyjściowe przez powtórzenie testu uruchomiania opisanego w rozdziale 
Instrukcje Uruchomienia.  
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2.1.4 Dokładność pomiaru 
 
Jeśli stacja elektroenergetyczna jest zasilona, zmierzone wartości mogą być porównane ze 
znanymi wartościami systemu, przez co można sprawdzić czy mieszczą się one 
w oczekiwanym zakresie. jeżeli tak, oznacza to że konwersja analogowo-cyfrowa została 
przeprowadzona prawidłowo. Odpowiednie metody badań można znaleźć w rozdziale Instrukcje 
Uruchomienia. 
 
Alternatywnie można zmierzone wartości porównać ze znanymi wartościami wymuszanymi 
w obwodzie urządzenia (przez blok testowy, jeśli istnieje lub poprzez bezpośrednie wymuszenie 
tych wartości do Urządzenia). Odpowiednie metody badań można znaleźć 
w rozdziale Instrukcje Uruchomienia. Badania te dowodzą, że dokładność kalibracji została 
dotrzymana. 

 
 
 

2.2 Wymiana Urządzenia 
 
Jeżeli Urządzenie pokaże usterkę podczas eksploatacji, w zależności od rodzaju usterki, styki 
strażnicze zmienią swój stan i oznaczony zostanie stan alarmowy. W przypadku awarii całego 
Urządzenia (lub tylko płytki drukowanej) zidentyfikowanej przez wbudowane oprogramowanie 
diagnostyczne, Urządzenie (lub tylko płytkę drukowaną) należy wymienić. 
Jeśli to możliwe, należy wymienić całe Urządzenie, ponieważ to zmniejsza ryzyko uszkodzeń 
spowodowanych wyładowaniami elektrostatycznymi, a także eliminuje ryzyko zamontowania 
nieodpowiedniego, zastępczego PCB. Rozumie się, że wymiana całego Urządzenia może być 
problematyczna i konieczna będzie wymiana wadliwego PCB 
w miejscu zainstalowania. Obudowa oraz tylne listwy zaciskowe zaprojektowane są w celu 
ułatwienia zdejmowania kompletnego Urządzenia, bez konieczności odłączania przewodów 
systemowych. 
 

 
Uwaga 

Wymiana płytki drukowanej wymaga odpowiedniego środowiska 
w miejscu zainstalowania (czystego i suchego), jak również odpowiednio 
przeszkolonego personelu. 

 

 
Uwaga Jeżeli naprawa nie jest dokonywana przez zatwierdzoną jednostkę 

serwisową, gwarancja zostaje unieważniona. 

 

 
Uwaga 

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac na urządzeniu należy 
zapoznać się z Rozdziałem Informacje Dotyczące Bezpieczeństwa lub 
z Przewodnikiem Bezpieczeństwa SFTY/4LM oraz z tabliczką 
znamionową urządzenia. Ma to zagwarantować, że nie dojdzie do 
uszkodzenia spowodowanego niepoprawną obsługą elementów 
elektronicznych.  

 

 
Uwaga Przed przystąpieniem do prac na tyle Urządzenia, należy odizolować 

je od wszystkich napięć i prądów zasilających.  

 
 

Uwaga: Produkty Alstom serii MiCOM posiadają zintegrowane wyłączniki 
zwarciowe przekładnika prądowego, które zostaną zamknięte ze 
względów bezpieczeństwa podczas dużych obciążeń i/lub gdy usunięta 
jest listwa MiDOS. 

 
Aby wymienić kompletne Urządzenie: 
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1. Ostrożnie odłączyć przewody niepodłączone do listwy zaciskowej (np. IRIG-B, 
światłowód 
uziemienie), odpowiednio, z tyłu Urządzenia 

2. Usuń śruby listwy zaciskowej przy użyciu śrubokręta magnetycznego, w celu 
zminimalizowania ryzyka utraty śruby lub pozostawienia jej w listwie zaciskowej. 

 

Uwaga: 

Są cztery rodzaje listew zaciskowych: RTD/CLIO, MiDOS, listwa 
zacisków wysokoobciążeniowych (HD) i średniobciążeniowych (MD). 
Listwy zaciskowe mocowane są do tylnego panelu za pomocą śrub 
z rowkiem dla RTD/CLIO oraz śrub krzyżakowych dla listew MD i HD. 
Zobacz Rysunek 1. 

 
3. Nie wywierając nadmiernej siły i nie wyrywając okablowania systemu, należy 

wyciągną z listwy zaciskowej ich wewnętrzne złącza. 
4. Usuń śruby listwy zaciskowej mocujące Urządzenie do panelu i w szafce. Są to 

śruby o większej średnicy główki. Dostęp do nich uzyskuje się, gdy pokrywy dostępu 
są zamontowane i otwarte. 
 

 

Po usunięciu górnej i dolnej pokrywy dostępu, uzyskuje się 
dostęp do kolejnych śrubek o mniejszej średnicy. Nie należy 
usuwać tych śrubek, ponieważ zabezpieczają one przedni panel 
Urządzenia. 
 

5. Wyciągnij Urządzenie z Panelu i z szafki. Uważaj, ponieważ Urządzenie jest ciężkie, 
gdyż posiada wewnętrznie wbudowane transformatorki. 

6. Aby ponownie zainstalować urządzenie, należy wykonać powyższe czynności 
w odwrotnej kolejności, upewniając się, że każda listwa zaciskowa została 
przeniesiona w odpowiednie miejsce, oraz że uziemianie, podłączenie IRIG-B oraz 
światłowody zostały zastąpione. Listwy zaciskowe są oznaczone alfabetycznie od 
"A" z lewej strony patrząc od tyłu Urządzenia. 
 

Po ponownym zainstalowaniu Urządzenia należy je ponownie Uruchomić zgodnie z 
rozdziałem Instrukcje Uruchomienia.  
 

 
 

Rysunek 1. Typy listew zaciskowych 
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2.3 Naprawa Urządzenia 
 
Jeżeli Urządzenie pokaże usterkę podczas eksploatacji, w zależności od rodzaju usterki, styki 
strażnicze zmienią swój stan i oznaczony zostanie stan alarmowy. W przypadku awarii całego 
Urządzenia (lub tylko płytki drukowanej) zidentyfikowanej przez wbudowane oprogramowanie 
diagnostyczne, Urządzenie (lub tylko płytkę drukowaną) należy wymienić. 
 
Wymiana płytek drukowanych i innych komponentów wewnętrznych musi być dokonywana 
przez autoryzowane centra serwisowe zatwierdzone przez Alstom Grid. Nie uzyskanie 
zezwolenia wydanego przez inżynierów Alstom, po sprzedaży i przed podjęciem prac 
naprawczych może spowodować utratę gwarancji. 
Zaleca się powierzanie jakichkolwiek napraw zespołom serwisowym Alstom Grid, 
rozmieszczonym na całym świecie. 

 
 
 

2.4 Zdejmowanie przedniego panelu 
 

 
Uwaga 

Przed zdjęciem przedniego panelu w celu wymiany PCB należy najpierw 
odłączyć zasilanie pomocnicze i odczekać 5 sekund, aż rozładują się 
wewnętrzne kondensatory. Należy również odizolować połączenia 
przekładników napięciowych i prądowych oraz otworzyć obwód. 

 

 
Uwaga 

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac na urządzeniu należy 
zapoznać się z Rozdziałem Informacje Dotyczące Bezpieczeństwa lub 
z Przewodnikiem Bezpieczeństwa SFTY/4LM oraz z tabliczką 
znamionową urządzenia. 

 
Aby usunąć przedni panel: 
 

1. Otwórz górną i dolną pokrywę dostępu. Pokrywy dostępu muszą być otworzone na 
zawiasach o więcej niż 900, by móc je zdjąć. 

2. Jeżeli jest dostępna, usuń także drugą pokrywę przednią. 
3. Naciśnij z zewnątrz na środek pokrywy dostępu, przesuń ją i wyciągnij z ucha 

zawiasów, w celu zdjęcia pokrywy. Śruby mocujące przedni panel są teraz dostępne. 
4. Odkręć i wyciągnij śruby. Obudowa 40TE ma cztery śruby krzyżakowe mocujące 

panel przedni do obudowy, po jednej w każdym rogu, w zagłębieniach. Obudowy 
60TE i 80 TE posiadają dwie dodatkowe śruby, w połowie długości obu krawędzie 
(górnej i dolnej) płyty czołowej. 
 

 

Nie należy usuwać śrub o większej średnicy głów, które 
stają się dostępne po zdjęciu pokrywy dostępu. Śruby te 
utrzymują przekaźnik w jego panelu montażowym lub 
szafie.  

5. Po usunięciu wszystkich śrub wyciągnij przedni panel do przodu z metalowej 
obudowy. Przedni panel jest połączony z resztą układu za pomocą 64-
pinowego przewodu taśmowego. 
 

 

Układ wewnętrzny jest narażony i nie jest chroniony przed 
wyładowaniami elektrostatycznymi i kurzem. Dlatego przez cały 
czas utrzymane muszą być środki ochrony ESD oraz czyste 
warunki pracy. 

6. Kabel taśmowy jest przymocowany do panelu przedniego za pomocą złącza IDC; 
gniazdo na kabel oraz wtyczka z zatrzaskiem na przednim panelu. Należy delikatnie 
nacisnąć i rozsunąć zatrzaski na zewnątrz, co spowoduje nieznaczne wysunięcie 
wtyczki złącza. Teraz usuń gniazdo z wtyczki by usunąć przedni panel.  
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2.5 Wymiana płytek drukowanych 
 

1. W celu wymiany jakiejkolwiek płytki drukowanej należy zdjąć przedni panel. 
2. Po zdjęciu panelu przedniego płytki są dostępne. Numery na górze obudowy 

identyfikują gniazdo przewodowe, odpowiednie dla obwodu płytki drukowanej. Każda 
płytka drukowana posiada etykietę, której numer odpowiada gniazdu 
przewodowemu, w celu zapewnienia poprawnego przeniesienia po usunięciu. Jako 
przypomnienie numeru gniazda służy etykieta z tyłu przedniego panelu metalowego 
ekranu. 

3. Usuń 64-pinowy przewód taśmowy z płytki przeznaczonej do wymiany. 
4. Usuń płytkę drukowaną zgodnie z instrukcjami i charakterystyką płytę, opisaną 

szczegółowo w dalszej części tej sekcji. 
 

Uwaga: W celu zapewnienia zgodności, zawsze wymieniaj płytkę drukowana na 
drugą, o takim samym numerze części. 

 
 

2.5.1 Wymiana płyty głównej procesora 
 
Płyta główna procesora znajduje się na przednim panelu Urządzenia. Płyta ta zawiera 
charakterystyczne ustawienia aplikacji zawarte w jego pamięci trwałej. Można wykonać kopię 
zapasową tych ustawień, co powinno skrócić czas procesu ponownego rozruchu. 
W celu wymiany płyty głównej procesora: 
 

1. Usuń przedni panel. 
2. Naciśnij na przedni panel, przesuń w dół i odkręć sześć śrub mocujących do 

metalowego ekranu (jak pokazano na Rysunku 2). Zdejmij metalową płytę. 
3. Odkręć dwie śruby po obu stronach tylnej części przedziału we wnęce baterii. Śruby 

te utrzymują płytę główną procesora w odpowiedniej pozycji. 
4. Ostrożnie odłącz przewód taśmowy. Należy uważać, ponieważ można go łatwo 

uszkodzić poprzez nadmierne skręcanie. 
5. Wymień główna płytę procesora. 
6. Zamontuj ponownie panel przedni, stosując powyższą instrukcję w odwrotnej 

kolejności. Upewnij się, że kabel taśmowy został ponownie podłączony do płyty 
głównej procesora, oraz że wszystkie 8 śrub zostały ponownie zamontowane. 

7. Ponownie zamontuj panel przedni. 
8. Ponownie zamontuj i zamknij pokrywy dostępu, następnie dociśnij zawiasy 

pomocnicze w kształcie litery „T” tak, aby zatrzasnęły się na powrót w panelu 
czołowym. 

9. Po ponownym zamontowaniu Urządzenia należy przeprowadzić procedurę 
uruchomienia opisaną w rozdziale Instrukcje Uruchomienia. 

 

Uwaga: 
Po wymianie płyty głównej procesora wszystkie żądane ustawienia aplikacji 
muszą być ponownie wprowadzone. Można to zrobić ręcznie lub przez 
ściągnięcie i załadowanie pliku ustawień. 
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Rysunek 2. Montaż przedniego panelu. 
 
 

2.5.2 Wymiana płyt komunikacji 
 
Większość Urządzeń będzie miała co najmniej jedną płytę komunikacji wśród płyt różnego 
rodzaju. Dostępnych jest kilka różnych płyt oferujących różnorodną funkcjonalność, 
w zależności od zastosowania. Niektóre produkty mogą być wyposażone w dwie płyty różnych 
typów. 
 
Aby wymienić uszkodzoną płytę komunikacyjną: 
 

1. Usuń przedni panel. 

2. Odłącz wszystkie połączenia z tyłu Urządzenia. 

3. Płyta jest zabezpieczona w obudowie przekaźnika dwoma śrubami, jedną na górze, 

drugą na dole. Ostrożnie usuń te śruby z tylnego panelu. 

4. Delikatnie wyciągnij do przodu płytę komunikacji z obudowy. 

5. Przed zamontowaniem nowej płyty komunikacji sprawdź czy numer na okrągłej 

etykiecie, zaraz przy przedniej krawędzi płyty, odpowiada numerowi gniazda, 

w którym ma być zamontowana. Jeżeli numer gniazda jest brakujący lub 

niepoprawny, należy napisać poprawny numer gniazda na etykiecie. 

6. Ostrożnie zamontuj nową płytę komunikacji w odpowiednim gnieździe. Upewnij się, 

że płyta została wprowadzona do samego końca, i że zamontowano ponownie śruby 

zabezpieczające. 

7. Ponownie podłącz przewody z tyłu Urządzenia. 

8. Ponownie zamontuj panel przedni. 

9. Ponownie zamontuj i zamknij pokrywy dostępu, następnie dociśnij zawiasy 

pomocnicze w kształcie litery „T” tak, aby zatrzasnęły się na powrót w panelu 

czołowym. 
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10. Po ponownym zamontowaniu Urządzenia należy przeprowadzić procedurę 

uruchomienia opisaną w rozdziale Instrukcje Uruchomienia. 

 
2.5.3 Wymiana modułu wejściowego 

 
W zależności od produktu, moduł wejściowy składa się z dwóch lub trzech płyt mocowanych 
wspólnie wewnątrz metalowej obudowy. Jedna płyta zawiera przekładniki, a druga przetwornik 
analogowo-cyfrowy i przetwornik elektroniki. Niektóre Urządzenia posiadają dodatkowy 
transformator pomocniczy umieszczony na trzeciej płycie.  
 
W celu wymiany modułu: 
 

1. Usuń przedni panel. 
2. Moduł jest zabezpieczony dwoma śrubami umieszczonymi po prawej stronie 

i dostępnymi od frontu, jak pokazano na rysunku. Wykręć te śruby, aż zostaną 
odseparowane od przedniej płyty modułu. 

3. Z prawej strony modułu znajduje się mała metalowa klapka, która wydobywa uchwyt 
(w niektórych modułach znajduje się ona również po lewej stronie). Złap za uchwyt 
i pociągnij mocno moduł do przodu, oddalając go od tylnej listwy zaciskowej. Należy 
użyć rozsądnej siły mając na uwadze tarcie pomiędzy stykami listwy zaciskowej. 
 

 

Przy niezamontowanym Urządzeniu, jego obudowa musi być 
mocno przytrzymywana podczas usuwania modułu. Wyciągnij 
moduł uważając by nie upuścić go w momencie, gdy zostanie 
pokonana siła tarcia na listwie zaciskowej. 
 

4. Wyciągnij moduł z obudowy. Może być on ciężki, ponieważ zawiera wejściowe 
przekładniki prądowe i napięciowe. 

5. Wsuń wymieniany moduł i wepchnij go do oporu w kierunku tylnej listwy zaciskowej. 
Aby sprawdzić czy moduł został wsunięty do końca, upewnij się czy wycięcie 
w kształcie litery V w dolnej płycie obudowy jest w pełni widoczne. 

6. Wkręć z powrotem śruby zabezpieczające. 
7. Ponownie zamontuj przedni panel (skorzystaj z opisu w pkt. 2.4) 
8. Ponownie zamontuj i zamknij pokrywy dostępu, następnie dociśnij zawiasy 

pomocnicze w kształcie litery „T” tak, aby zatrzasnęły się na powrót w panelu 
czołowym. 

9. Po ponownym zamontowaniu Urządzenia należy przeprowadzić procedurę 
uruchomienia opisaną w rozdziale Instrukcje Uruchomienia. 

 
Uwaga: Jeśli wymieniane są poszczególne płyty wewnątrz modułu, konieczna 

będzie ponowna kalibracja. Z tego powodu, by uniknąć ponownej kalibracji 
w miejscu użytkowania, zaleca się wymianę całego modułu. 

 
2.5.4 Wymiana płyty zasilania 

 

 
Uwaga 

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac na urządzeniu należy 
zapoznać się z Rozdziałem Informacje Dotyczące Bezpieczeństwa lub 
z Przewodnikiem Bezpieczeństwa SFTY/4LM oraz z tabliczką znamionową 
urządzenia. 

 
Płyta zasilania przymocowana jest do płyty przekaźnika wyjściowego za pomocą nylonowych 
elementów dystansowych. Ta podwójna płyta przymocowana jest ze skrajnie lewej strony 
patrząc od przodu Urządzenia. 
 

1. Usuń przedni panel. 
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2. Wyciągnij do przodu moduł zasilania oddalając go od tylnej listwy zaciskowej. Należy 
użyć rozsądnej siły mając na uwadze tarcie pomiędzy stykami listwy zaciskowej. 

3. Oddziel płyty od siebie przez ostrożne, osobne wyciągnięcie ich. Płyta zasilania to ta 
płyta z dwoma dużymi kondensatorami elektrolitycznymi. 

4. Przed ponownym zamontowaniem modułu sprawdź czy numer na okrągłej etykiecie, 
zaraz przy przedniej krawędzi płyty, odpowiada numerowi gniazda, w którym ma być 
zamontowana. Jeżeli numer gniazda jest brakujący lub niepoprawny, należy napisać 
poprawny numer gniazda na etykiecie. 

5. Ponownie zamontuj nowy moduł PCB. Wciśnij razem i mocno złącza między płytami. 
Zamontuj cztery nylonowe elementy dystansowe w odpowiednich otworach w każdej 
płytce. 

6. Wsuń z powrotem moduł zasilania do obudowy. Wciśnij go całkowicie do tylnej listwy 
zaciskowej. 

7. Ponownie zamontuj przedni panel 
8. Ponownie zamontuj i zamknij pokrywy dostępu, następnie dociśnij zawiasy 

pomocnicze w kształcie litery „T” tak, aby zatrzasnęły się na powrót w panelu 
czołowym. 

9. Po ponownym zamontowaniu Urządzenia należy przeprowadzić procedurę 
uruchomienia opisaną w rozdziale Instrukcje Uruchomienia. 

 
2.5.5 Wymiana płyty wejść / wyjść 

 
Istnieje kilka różnych typów płyt wejść / wyjść, które mogą być używane w zależności od 
Urządzenia i jego zastosowania. Niektóre płyty posiadają wejścia opto, niektóre posiadają 
wyjściowe przekaźniki, a jeszcze inne posiadają kombinację obu opcji. 
 

1. Usuń przedni panel. 
2. Delikatnie wyciągnij do przodu płytę komunikacji z obudowy. 
3. W przypadku wymiany płyty wejść / wyjść upewnij się, że ustawienie łącza powyżej 

złącza IDC na nowej płycie jest takie samo jak na płycie wymienianej. 
4. Przed ponownym zamontowaniem płyty sprawdź czy numer na okrągłej etykiecie, 

zaraz przy przedniej krawędzi płyty, odpowiada numerowi gniazda, w którym ma być 
zamontowana. Jeżeli numer gniazda jest brakujący lub niepoprawny, należy napisać 
poprawny numer gniazda na etykiecie. 

5. Ostrożnie wsuń wymienioną płytę do odpowiedniego gniazda, upewniając się, że jest 
ona wsunięta do końca w stronę tylnej listwy zaciskowej . 

6. Ponownie zamontuj przedni panel 
7. Ponownie zamontuj i zamknij pokrywy dostępu, następnie dociśnij zawiasy 

pomocnicze w kształcie litery „T” tak, aby zatrzasnęły się na powrót w panelu 
czołowym. 

8. Po ponownym zamontowaniu Urządzenia należy przeprowadzić procedurę 
uruchomienia opisaną w rozdziale Instrukcje Uruchomienia. 

 
 
 

2.6 Powtórna kalibracja 
 
Powtórna kalibracja nie jest potrzebna, gdy wymieniana jest płyta PCB, chyba że jest to płyta 
w module wejściowym. Jeżeli jakakolwiek płyta w module wejściowym jest wymieniana, należy 
powtórnie skalibrować Urządzenie. 
 
Pomimo, iż kalibracja jest konieczna przy wymianie jakiejkolwiek płyty w module wejściowym, 
to nie jest konieczna, jeżeli moduł wejściowy jest wymieniany w całości. 
Mimo, iż możliwe jest dokonanie kalibracji w miejscu użytkowania, należy pamiętać, że 
wymaga to specjalnego sprzętu testowego i oprogramowania. Zaleca się by kalibrację 
przeprowadził producent lub by została powierzona zatwierdzonej jednostce serwisowej. 

  



MiCOMho P443   15 Obsługa i Rozwiązywanie Problemów 
 

P443/PL  15-13 
 

 

2.7 Wymiana baterii 
 

Każde urządzenie posiada baterię utrzymującą dane stanu i poprawny czas, jeżeli zaniknie 
dodatkowe napięcie zasilające. Utrzymywane dane zawierają zapis zdarzenia, błędu, zakłóceń 
oraz warunki cieplne w czasie błędu. 
W ramach ciągłego samo-monitoringu Urządzenia, zgłosi ono alarm, jeżeli stan pojemności 
baterii będzie niski. Niemniej jednak baterię należy wymieniać okresowo w celu zapewnienia 
niezawodności. 
 
W celu wymiany baterii: 

 
1. Otwórz dolną pokrywę dostępu na przodzie przekaźnika. 
2. Delikatnie usuń baterię. Jeśli konieczne, użyj małego izolowanego śrubokręta. 
3. Upewnij się, że metalowe zaciski w gnieździe baterii nie są pokryte korozją, 

tłuszczem lub kurzem. 
4. Wyjmij nową baterię z opakowania i włóż ją do gniazda baterii zapewniając 

odpowiednią polaryzację. 
 
 

 

Należy używać tylko baterii litowej typu ½AA, o napięciu znamionowym 
3,6V oraz certyfikatem bezpieczeństwa takim jak np. UL (Underwriters 
Laboratory), CSA (Canadian Standards Association) lub VDE 
(Vereinigung Deutscher Elektrizitätswerke). 

5. Upewnij się, że bateria jest mocno zamocowana w gnieździe, oraz ze zaciski baterii 
mają dobry kontakt z zaciskami gniazda baterii. 

6. Zamknij dolną pokrywę dostępu. 
 

Uwaga: Zapisy zdarzeń, zakłóceń i konserwacji zostaną utracone, jeżeli bateria jest 
wymieniana przy odłączonym Urządzeniu MiCOM.  

 
 

2.7.1 Testy po modyfikacjach 
 
Aby upewnić się, że wymieniona bateria utrzymuje czas i stan danych podczas awarii zasilania 
pomocniczego, przewiń na wyświetlaczu do komórki daty i czasu (DATE and TIME), a 
następnie przewiń w dół do opcji stanu baterii (Battery Status), gdzie powinien wyświetlony 
być komunikat o poprawności baterii (Healthy). 
 

2.7.2 Utylizacja baterii 
 
Należy utylizować zużytą baterię zgodnie z procedurą utylizacji baterii litowych w kraju, 
w którym przekaźnik MiCOM jest zainstalowany. 

 
 
 

2.8 Czyszczenie 
 

 
Uwaga 

Przed przystąpieniem czyszczenia Urządzenia należy upewnić się że 
wszystkie zasilania AC i DC, jak również przekładniki prądowe 
i napięciowe są odłączone, aby zapobiec jakiejkolwiek możliwości 
wystąpienia porażenia prądem podczas czyszczenia. 

 
Sprzęt należy czyścić jedynie za pomocą niestrzępiącej się szmatki, zwilżonej czystą wodą. 
Nie wolno używać detergentów, rozpuszczalników ani ściernych środków czyszczących, 
ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię produktu i pozostawić przewodzące pozostałości.  
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3 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 
 
 
 

3.1 Identyfikacja problemu 
 
Użyj Tabeli 1 do znalezienia opisu najbardziej odpowiadającego występującemu problemowi, 
a następnie przejdź do odpowiedniej sekcji szczegółowo opisującej problem. 
 

Objaw Odnośnik 
Urządzenie nie włącza się Sekcja 3.2 
Urządzenie włącza się, ale wskazuje błąd i zatrzymuje się podczas 
rozruchu Sekcja 3.3 

Urządzenie włącza się, ale świeci się dioda LED niedziałania Sekcja 3.4 
Błąd podczas normalnej pracy Sekcja 3.5 
Nieprawidłowe działanie Urządzenia podczas testowania Sekcja 3.6 

 

Tabela1. Identyfikacja problemu. 
 
 
 

3.2 Błędy załączania 
 
Jeżeli Urządzenie nie załącza się, skorzystaj z poniższej tabeli aby określić czy winne jest 
zewnętrzne okablowanie, dodatkowy bezpiecznik, moduł zasilania Urządzenia czy też panel 
przedni Urządzenia. 
 
Test Sprawdzenie Postępowanie 

1 

Zmierz napięcie pomocnicze na zaciskach 1 i 2. 
Sprawdź czy zmierzone wartości odpowiadają 
tabliczce znamionowe. Sprawdź polaryzację. 
Zacisk nr 1 to biegun ujemny, zacisk  2 - 
dodatni. 

Jeżeli napięcie pomocnicze jest poprawne, 
przejdź do testu 2. W przeciwnym razie sprawdź 
okablowanie i bezpieczniki zasilania 
pomocniczego 

2 
Sprawdź diody LED oraz podświetlany 
przełącznik na ekranie LCD podczas 
załączania. Sprawdź czy styk strażniczy, 
normalnie otwarty, nie jest zamknięty. 

Jeżeli świecą się diody LED lub przełącznik 
LCD, bądź styk strażniczy jest zamknięty, i 
jednocześnie na wyświetlaczu nie ma kodu 
błędu, problem prawdopodobnie tkwi w płycie 
głównego procesora na panelu przednim. 
Jeżeli diody LED i przełącznik LCD nie świecą 
oraz styk jest zamknięty, przejdź do testu 3. 

3 Sprawdź wyjście napięcia pola (nominalnie 
powinno wynosić 48 V napięcia stałego) 

Jeżeli w polu nie ma napięcia, problem 
prawdopodobnie tkwi w module zasilania 
Urządzenia. 

 

Tabela 2. Identyfikacja błędów załączania. 
 
 
 

3.3 Wiadomość błędu lub kod podczas załączania 
 
Urządzenie wykonuje autotest podczas załączania. Jeżeli wykryty zostanie błąd, pojawi się 
komunikat na wyświetlaczu LCD i proces uruchamiania zostanie wstrzymany. Jeżeli błąd 
pojawi się podczas pracy oprogramowania, zostanie wygenerowany zapis zdarzenia i 
urządzenie zostanie zrestartowane. 
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Test Sprawdzenie Postępowanie 

1 
Czy wiadomość błędu lub kod jest 
stale wyświetlany podczas 
załączania? 

Jeżeli Urządzenie zawiesza się i stale wyświetlany jest 
komunikat o błędzie, przejdź do testu 2. 
Jeżeli Urządzenie poprosi o wprowadzenie danych przez 
Użytkownika, przejdź do testu 4. 
Jeżeli Urządzenie automatycznie restartuje się, przejdź do 
testu 5. 

2 
Zanotuj wyświetlany błąd, następnie 
odłącz i ponownie podłącz zasilanie 
pomocnicze. 

Zanotuj czy podczas restartu pojawia się ten sam kod 
błędu. Jeśli pojawia się inny kod błędu, skontaktuj się 
z jednostką serwisową podając kod błędu i informacje 
o Urządzeniu. 
Jeśli pojawia się ten sam kod błędu, przejdź do testu 3. 

3 

Identyfikacja kodu błędu 
Poniższe wiadomości tekstowe (w j. 
angielskim) są wyświetlane w 
przypadku wykrycia poważnego 
błędu, zapobiegającego 
uruchomieniu systemu: 
Bus Fail – address lines 
SRAM Fail – data lines 
FLASH Fail format error 
FLASH Fail checksum 
Code Verify Fail 
Następujące heksadecymalne kody 
błędów odnoszą się do błędów 
wykrytych w poszczególnych 
modułach Urządzenia:  

Te wiadomości wskazują na obecność problemu na płycie 
głównego procesora Urządzenia, na przednim panelu. 

3.1 0c140005/0c0d0000 Moduł wejściowy (zawierający wejścia optoizolowane) 
3.2 0c140006/0c0e0000 Wyjściowe karty Urządzenia 

3.3 Ostatnie cztery cyfry dostarczają 
szczegółowych informacji o błędzie 

Inne kody błędów odnoszą się do sprzętu lub 
oprogramowania płyty głównego procesora. Skontaktuj się 
z Alstom Grid przekazując szczegółowe informacje 
o problemie, dla pełnej analizy problemu. 

4 
Urządzenie wyświetla wiadomość o 
uszkodzonych ustawienia i poprosi o 
przywrócenie domyślnych ustawień. 

Testy podczas załączenia wykrywają uszkodzone 
ustawienia Urządzenia. Przywróć domyślne ustawienia 
w celu dokończenia uruchomienia, następnie ponownie 
wprowadź odpowiednie ustawienia 

5 
Urządzenie resetuje się po 
zakończeniu uruchomienia. 
Wyświetlany jest kod błędu. 

Błąd 0x0E080000. Jest to błąd programowalnej logiki 
systemu, pojawiający się przy przekroczeniu czasu 
realizacji. Przywróć domyślne ustawienia poprzez 
załączenie Urządzenia trzymając wciśnięte jednocześnie 
oba przyciski nawigacji poziomej, następnie potwierdź 
przywrócenie domyślnych ustawień przyciskiem Enter. 
Jeśli Urządzenie uruchamia się prawidłowo, sprawdź czy 
w programowalnej logice nie ma sprzężeń zwrotnych. 
Pozostałe kody błędów dotyczą błędów oprogramowania 
płyty głównego procesora. W takim przypadku skontaktuj 
się z Alstom Grid. 

 

Tabela 3. Błędy autotestu uruchamiania. 
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3.4 Niedziałające diody LED podczas załączania 
 
Zaleca się, by produkty Alstom Grid były okresowo przeglądane po instalacji. Ze względu na 
krytyczną naturę zastosowania 
 

Test Sprawdzenie Postępowanie 

1 

Poprzez menu Urządzenia potwierdź 
czy przeprowadzane są testy 
uruchomienia lub czy Urządzenie jest 
w trybie testowym. Jeżeli Urządzenie nie 
jest w trybie testowym przejdź do testu 
2. 

Jeśli ustawienie trybu testowego jest włączone (Test 
Mode --> Enabled), wyłącz tryb testowy i upewnij się, że 
dioda sygnalizująca niedziałanie nie świeci się. 

2 
Wybierz kolumnę podglądu wpisów 
(VIEW RECORDS) i zobacz ostatni 
zapis w ostatnim wierszu w menu 

Sprawdź H/W. Zweryfikuj zapis błędu. Wskazuje to na 
rozbieżność pomiędzy modelem i sprzętem Urządzenia. 
Sprawdź komórkę danych głównych (MAIN DATA). 
Wskaże to przyczyny błędów za pomocą pól bitowych: 

  0 Zastosowany typ pola w numerze modelu nie 
odpowiada oprogramowaniu Urządzenia 

  1 Zastosowane pole w numerze modelu nie 
odpowiada oprogramowaniu Urządzenia 

  2 Pole wariantu 1 w numerze modelu nie 
odpowiada oprogramowaniu Urządzenia 

  3 Pole wariantu 2 w numerze modelu nie 
odpowiada oprogramowaniu Urządzenia 

  4 Pole protokołu w numerze modelu nie 
odpowiada oprogramowaniu Urządzenia 

  5 Pole języka w numerze modelu nie odpowiada 
oprogramowaniu Urządzenia 

  6 

Pole typu przekładnika napięciowego 
w numerze modelu jest nieprawidłowe 
(przekładniki napięciowe 110 V są 
zamontowane) 

  7 

Pole typu przekładnika napięciowego 
w numerze modelu jest nieprawidłowe 
(przekładniki napięciowe 440 V są 
zamontowane) 

  8 
Pole typu przekładnika napięciowego 
w numerze modelu jest nieprawidłowe (brak 
zamontowanego przekładnika napięciowego) 

 

Tabela 4. Świecenie diod sygnalizujących niedziałanie (Out of service). 
 
 
 

3.5 Kod błędu podczas pracy 
 
Urządzenie realizuje ciągłą samokontrolę. Jeżeli Urządzenie wykryje błąd, wyświetli informację 
o błędzie, dokona zapisu zdarzenia i po krótkim opóźnieniu czasowym zresetuje się. Stały 
problem (np. spowodowany awarią sprzętową) jest zwykle wykrywany podczas sekwencji 
uruchomienia. W tym przypadku Urządzenie wyświetla komunikat o błędzie i zawiesza się. 
Jeżeli problem był przejściowy, Urządzenie uruchamia się ponownie i kontynuuje działanie. 
Badając zapisy zdarzeń można określić charakter wykrytej usterki. 
Jeśli autokontrola Urządzenia wykryje błąd napięcia polowego lub baterii litowej, Urządzenie 
wyświetli wiadomość alarmową, dokona wpisu do rejestru zdarzeń, jednak nie uruchomi się 
ponownie. 
 
Jeżeli urządzenie wykryje, że napięcie pola spadło poniżej dolnego progu, ustawiony zostaje 
sygnał logiki systemu. Pozwala to dopasować logikę do systemu konkretnie dla takiej usterki 
(np. jeśli używany jest system blokowania). 
 
Aby zapobiec zgłoszeniu przez Urządzenie alarmu, gdy dochodzi do awarii baterii, należy 
wyłączyć alarm bateryjny (opcja Date and Time -> Battery Alarm ustawiona jako Disabled). 
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Urządzenia może być wtedy używane nawet bez baterii, i nie pojawi się z tego powodu żaden 
komunikat o alarmie. 

 
 
 

3.6 Nieprawidłowe działanie podczas testowania 
 

3.6.1 Uszkodzenie styków wyjściowych 
 
Pozorna awaria styków wyjściowych może być spowodowana ich konfiguracją. Należy 
wykonać następujące testy, w celu zidentyfikowania rzeczywistej przyczyny błędu. Autotesty 
sprawdzają czy cewka styków przekaźnika wyjściowego została zasilona. Jeżeli na płycie 
przekaźnika wyjściowego pojawia się błąd, odpowiedni alarm zostanie wyświetlony. 
 

Test Sprawdzenie Postępowanie 

1 
Czy dioda LED sygnalizująca 
niedziałanie (Out of Service) świeci 
się? 

Jeśli dioda LED świeci się, przekaźnik może 
znajdować się w trybie testowym, lub została 
wyłączona ochrona, z powodu błędu weryfikacji 
sprzętowej (zob. Tabela 4.) 

2 Zbadaj stan styku w sekcji menu 
"Uruchomienie" ("Commissioning") 

Jeżeli odpowiednie bity stanu styków są 
obsługiwane, przejdź do testu 4. W przeciwnym razie 
przejdź do testu 3. 

3 
Zbadaj zapis błędu, lub użyj portu 
testowego do sprawdzenia czy 
element zabezpieczenia działa 
poprawnie 

Jeżeli element zabezpieczenia nie działa, sprawdź 
czy test jest poprawnie przeprowadzany. 
Jeżeli element zabezpieczenia działa, sprawdź 
logikę programowalną, by upewnić się, że element 
zabezpieczenia został poprawnie odwzorowany dla 
styków. 

4 

Użyj funkcję uruchomienia lub 
funkcję trybu testowego, wprowadź 
wzorzec testowy do odpowiednich 
styków przekaźnika wyjściowego. 
Skonsultuj prawidłowość schematu 
połączeń zewnętrznych i użyj testera 
ciągłości obwodu z tyłu przekaźnika 
do sprawdzenia czy styki wyjściowe 
działają. 

Jeśli przekaźnik wyjściowy działa, problem musi 
tkwić w zewnętrznym okablowaniu przekaźnika. Jeśli 
przekaźnik wyjściowy nie działa, styki przekaźnika 
mogą być uszkodzone (autotesty sprawdzają czy 
cewka przekaźnika została zasilona). Upewnij się 
czy rezystancja zamkniętego obwodu nie jest zbyt 
duża dla sprawdzenia ciągłości obwodu testerem. 

 

Tabela 5. Uszkodzenie styków wyjściowych. 
 

3.6.2 Uszkodzenie wejść opto 
 
Wejścia opto-izolowane odwzorowane są na wewnętrznych sygnałach DDB Urządzenia, 
używających programowalnej logiki systemu. Jeśli wejście nie jest rozpoznawane przez logikę 
programu, należy skorzystać z komórki stanu wejść opto (Opto I/P Status) 
w kolumnie COMMISSION TESTS, aby sprawdzić czy problemem jest samo wejście opto, czy 
też odwzorowanie sygnałów w funkcjach logiki systemu. 
 
Jeśli urządzenie niepoprawnie odczytuje stan wejść opto, należy przetestować podany sygnał. 
Sprawdź połączenia doprowadzone do wejścia opto, używając schematu połączeń 
i znamionowych napięć ustawionych w kolumnie OPTO CONFIG. Aby to zrobić należy: 
 

1. Wybrać znamionowe napięcie baterii dla wszystkich wejść opto, wybierając jedną 

z pięciu standardowych wartości w komórce Global Nominal V (Globalne napięcie 

znamionowe). 

2. Wybierz "Dostosuj" ("Custom"), by każde wejście opto ustawić indywidualnie na 

napięcie znamionowe. 
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3. Za pomocą woltomierza sprawdź, czy napięcia na zaciskach wejściowych jest 

większe niż minimalne napięcie progowe (Zobacz rozdział Specyfikacje Techniczne 

dla poziomów progowych wejść opto). 

Jeśli sygnał jest podany poprawnie, oznacza to usterkę wejścia opto, która może być 
zlokalizowana na oddzielnej płycie wejść opto, lub na płycie wejść opto będącej częścią 
modułu wewnętrznego. Oddzielna płyta wejść opto może zostać łatwo wymieniona. Jeśli 
jednak uszkodzona płyta jest częścią modułu wewnętrznego, należy wymienić cały moduł. 
Jest tak ponieważ moduł wejść analogowych nie może zostać osobno wymieniony bez 
demontażu całego modułu i ponownej kalibracji Urządzenia. 
 

3.6.3 Niepoprawne sygnały analogowe 
 
Jeżeli zmierzone wielkości analogowe nie wydają się poprawne, użyj funkcji pomiarowej aby 
określić rodzaj problemu. Pomiary mogą być skonfigurowane w warunkach pierwotnych i 
wtórnych. 
 

1. Porównaj wyświetlane wartości z wartościami faktycznymi zmierzonymi na 

zaciskach. 

2. Sprawdź czy w użyciu są poprawne zaciski (zwłaszcza w przypadku 

dwurdzeniowych przekładników prądowych). 

3. Sprawdź czy ustawienia przekładni przekładników prądowych i napięciowych są 

właściwe. 

4. Sprawdź przesunięcie fazowe, w celu potwierdzenia, iż wejścia są poprawnie 

podłączone. 

 
 

3.7 Uszkodzenia płyty koprocesora 
 
Jeżeli płyta koprocesora jest w użyciu, Urządzenie może zgłosić jeden lub kilka z 
następujących alarmów: 
 

• Sygnalizacja błędnego alarmu (indywidualnie) 

• Uszkodzenie C diff (zabezpieczenie różnicowe) (indywidualnie) 

• Jednoczesna sygnalizacja błędu i uszkodzenia C diff (zabezpieczenie różnicowe) 

• Niekompatybilne Urządzenie 

• Zmieniona komunikacja 

• Błąd portu IEEE C37.94 

 
 
Sygnalizacja błędnego alarmu (samodzielnie) 
Oznacza to występowanie problemu z jednym z światłowodowych kanałów sygnałowych. Ten 
alarm może się pojawić w podwójnych, redundantnych systemach, lub w potrójnych 
systemach. Światłowód może być odłączony, Urządzenie może być nieprawidłowo 
skonfigurowane na jednym z końców, lub może być problem z urządzeniem komunikacyjnym. 
Dalsze informacje na temat stanu kanałów sygnałowych można znaleźć 
w kolumnie MEASUREMENTS 4. 
 
Uszkodzenie C diff (zabezpieczenie różnicowe) (samodzielnie) 
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Oznacza to występowanie problemu z płytą koprocesora. W rezultacie zabezpieczenie 
różnicowoprądowe / odłegłościowe nie jest dostępne, i działać będzie zabezpieczenie 
zapasowe, jeśli jest skonfigurowane. Dalsze informacje można znaleźć w rejestrze zdarzeń. 
 
Jednoczesna sygnalizacja błędu i uszkodzenia C diff 
Oznacza to występowanie problemu z jednym lub z oboma światłowodowymi kanałami 
sygnałowymi. Światłowód może być odłączony, Urządzenie może być nieprawidłowo 
skonfigurowane na jednym z końców, lub może być problem z urządzeniem komunikacyjnym. 
W rezultacie zabezpieczenie różnicowoprądowe / odłegłościowe nie jest dostępne, i działać 
będzie zabezpieczenie zapasowe, jeśli jest skonfigurowane. Dalsze informacje na temat stanu 
kanałów sygnałowych można znaleźć w kolumnie MEASUREMENTS 4. 
 
Niekompatybilne Urządzenie 
Ten alarm pojawia się gdy Urządzenia próbujące się ze sobą komunikować, są niezgodnego 
typu.  
 
Zmieniona komunikacja 
Oznacza to, że ustawienie trybu komunikacji (Comms Mode) zostało zmienione bez 
późniejszego wyłączenia i załączenia Urządzenia. 
 
Błąd portu IEEE C37.94 
Oznacza to utratę sygnału, tzw. "Żółtą ścieżkę" (wskazanie awarii w kanale komunikacyjnym), 
lub niezgodność liczby N*64 kanałów użytych na kanale 1 lub na kanale 2. Dalsze informacje 
na temat stanu kanałów sygnałowych można znaleźć w kolumnie MEASUREMENTS 4. 

 
 
 

3.8 Rozwiązywanie problemów z edytorem PLS (Programowalnej Logiki 
Systemu) 
 
Brak nawiązania połączenia może być spowodowany jedną lub więcej z następujących 
przyczyn: 

 

• Adres urządzenia jest niepoprawny (adres ten jest zawsze 1 dla przedniego portu). 

• Hasło jest niepoprawne 

• Ustawienia komunikacji (port komunikacyjny, szybkość przesyłania danych lub 

próbkowanie) są niepoprawne. 

• Wartości przesyłane nie są zgodne z Urządzeniem lub typem połączenia. 

• Przewód łączeniowy nie jest poprawnie podłączony lub jest uszkodzony (Zobacz 

konfigurację połączenia MiCOM S1 Studio). 

• Przełączniki opcji w każdym użytym protokole KITZ 101/102 mogę być 

nieprawidłowo ustawione. 

 
3.8.1 Rekonstrukcja schematu 

 
Mimo, że schemat może być wyodrębniony z Urządzenia, łatwiej jest dostarczyć schemat 
do odzyskania, jeżeli oryginalny plik jest niedostępny. 
Odzyskany schemat jest logicznie poprawny, jednak duża część oryginalnej informacji 
graficznej jest utracona. Wiele sygnałów rysowanych jest pionową linią z lewej strony obszaru 
roboczego. Linie rysowane są prostopadle i wykorzystują najkrótszą drogę z punktu A do B. 
Każdy dodatek do oryginalnego rysunku taki jak tytuł czy tytuł i notatki zostanie utracony. 
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Czasami typ bramki logicznej nie pojawia się zgodnie z oczekiwaniami. Na przykład jedno 
wejściowa bramka logiczna AND z pierwotnego schematu, po załadowaniu zostaje zmieniona 
na bramkę OR. 
Bramki programowalne z wartością wyzwalania dla wejść wynoszącą 1 również pojawiają się 
jako bramki OR. 
 
3.8.2 Sprawdzenie wersji PLS (Programowalnej Logiki Systemu) 
 
Programowalna Logika Systemu zapisywana jest wraz z odniesieniem do wersji, znacznikiem 
czasu oraz kontrolą błędów CRC. Daje to wzrokową kontrolę czy domyślna PLS jest 
zainstalowana na miejscu czy też została ściągnięta nowa aplikacja. 
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4 PROCEDURA NAPRAWY I MODYFIKACJI 
 
Prosimy o wykonanie poniższych kroków aby zwrócić nam produkt Automatyki: 
 

1. Uzyskaj formularz  Autoryzacji Zwrotnej Naprawy lub Modyfikacji (inaczej: Repair 

or Modification Return Authorization = RMA)  

W wersji elektronicznej formularz można pobrać ze strony: 

http://www.alstom.com/grid/productrepair/ 

2. Wypełnij formularz RMA 

Wypełnij tylko białe pola formularza 

 
Prosimy upewnić się, że wszystkie oznaczone pola są wypełnione danymi, takimi jak: 
 

• Model Urządzenia 

• Numer modelu i numer seryjny 

• Opis awarii lub wymaganej modyfikacji (prosimy o dokładne informacje) 

• Wartości do oclenia (jeżeli produkt będzie wysyłany za granicę) 

• Adres dostawy i adres na fakturze 

• Szczegółowe dane kontaktowe 

 

3. Wyślij formularz RMA do swojego lokalnego kontaktu serwisowego 

Listę lokalnych kontaktów serwisowych na całym świecie można znaleźć pod adresem: 

http://www.alstom.com/grid/productrepair/ 

4. Lokalny kontakt serwisowy zapewnia informacje o przesyłce 

 
Twój lokalny kontakt serwisowy dostarczy wszystkie potrzebne do wysyłki  informacje: 
 

• Szczegółową wycenę 

• Numer RMA 

• Adres Centrum Serwisowego 

 
W razie potrzeby, akceptacja zapytania musi być dostarczona przed przejściem do 
następnego etapu. 
 

5. Wyślij produkt do centrum serwisowego 

 

• Zaadresuj przesyłkę do centrum serwisowego określonego przez Twój lokalny 

kontakt serwisowy 

• Upewnij się, że wszystkie elementy zapakowane są w torebki antystatyczne i piankę 

ochronną 

• Upewnij się, że kopia faktury importowej została dołączona do zwracanego 

Urządzenia 

• Upewnij się, że kopia formularza RMA została dołączona do zwracanego Urządzenia 
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• Wyślij faksem lub e-mailem kopię faktury importowej oraz kopię lotniczego 

dokumentu transportowego do lokalnego kontaktu serwisowego. 
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1 STRESZCZENIE ROZDZIAŁU 
 
 
Rozdział Danych technicznych zawiera następujące podrozdziały: 
 

1 Streszczenie rozdziału 
 
2 Interfejsy 

2.1 Przedni port szeregowy 
2.2 Przedni port wgrywania/monitorowania danych 
2.3 Tylny port szeregowy 
2.4 Opcjonalny drugi tylny port SK4 
2.5 Opcjonalny drugi tylny port SK5 
2.6 Opcjonalny tylny port szeregowy światłowodowy 
2.7 Opcjonalne wejście IRIG-B (Demodulowane) 
2.8 Opcjonalne wejście IRIG-B (Modulowane) 
2.9 Tylny port ethernetowy (kabel miedziany) 
2.10 Tylny port ethernetowy (światłowodowy z redundancją opcja) 
2.11 Interfejs światłowodowy InterMiCOM 

 
3 Funkcje zabezpieczeniowe 

3.1 Zabezpieczenie odległościowe 
3.2 InterMiCOM64 telezabezpieczenie przez łącze światłowodowe 
3.3 Utrata synchronizmu 
3.4 Blokowanie wolnych kołysań mocy 
3.5 Zabezpieczenie nadprądowe trójfazowe 
3.6 Zabezpieczenie ziemnozwarciowe 
3.7 Zabezpieczenie nadprądowe reagujące na składową przeciwną 
3.8 Zabezpieczenie podnapięciowe 
3.9 Zabezpieczenie nadnapięciowe 
3.10 Zabezpieczenie zerowo nad-napięciowe 
3.11 Rezerwa wyłącznikowa 
3.12 Logika kontroli przerwania ciągłości obwodu 
3.13 Zabezpieczenie przeciążeniowe termiczne 
3.14 Kontrola przekładnika napięciowego 
3.15 Kontrola przekładnika prądowego (CTS) 
3.16 Monitorowanie stanu wyłącznika/ zabezpieczenie podprądowe 
3.17 Programowalny schemat logiczny 
3.18 Samoczynne ponowne załączanie oraz kontrola synchronizmu 

 
4 Pomiary i rejestracja 

4.1 Informacje ogólne 
4.2 Rejestrator zakłóceń 
4.3 Rejestratory zdarzeń, zwarć oraz konserwacji 
4.4 Lokalizator zwarcia 
4.5 Nadzór wyłącznika 

 
5 Deklaracje zgodności 

5.1 Zgodność elektromagnetyczna: 2004/108/EC 
5.2 Bezpieczeństwo produktu: 2006/95/EC: 
5.3 Zgodność z R&TTE 
5.4 Zgodność z UL/CUL 

 
6 Specyfikacje mechaniczne 

6.1 Parametry fizyczne 
6.2 Stopień ochrony obudowy: IEC 60529:1992 
6.3 Wytrzymałość mechaniczna 
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7 Zaciski 

7.1 Wejścia pomiarowe prądu i napięcia 
7.2 Zaciski wejścia / wyjścia ogólnego zastosowania 
7.3 Uziemienia ochronne obudowy 

 
8 Dane znamionowe 

8.1 Wejścia pomiarowe AC 
8.2 Wejścia prądowe AC 
8.3 Wejścia napięciowe AC 
8.4 Napięcie pomocnicze (Vx) 
8.5 Napięcie wzbudzenia (polaryzacji) 
8.6 Obciążenie znamionowe 
8.7 Załączenie zasilania 
8.8 Przerwy w zasilaniu 
8.9 Styki wyjściowe 
8.10 Styki wysokiej obciążalności (Przekaźnik szybki-mocny) Opcjonalnie 
8.11 Styki Watchdog 
8.12 Styki sygnalizacji uszkodzenia światłowodu (przekaźnik watchdog – wersja z 

redundantnym Ethernetem) 
8.13 Izolowane optycznie wejścia cyfrowe 

 
9 Warunki środowiskowe 

9.1 Zakres temperatur otoczenia 
9.2 Zakres wilgotności otoczenia 
9.3 Otoczenie z czynnikiem korozyjnym 

 
10 Próby typu 

10.1 Izolacja 
10.2 Droga upływu i odstępy izolacyjne 
10.3 Wytrzymałość wysokonapięciowa (dielektryka) 
10.4 Badanie napięcia udarowego wytrzymywanego 
 

11 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) 
11.1 Seria badań zakłóceń wysokiej częstotliwości 1 MHz 
11.2 Test metodą drgań tłumionych 100 kHz 
11.3 Odporność na wyładowania elektrostatyczne 
11.4 Szybkozmienne zakłócenia elektryczne lub wymagania dotyczące 

impulsu przebicia 
11.5 Wytrzymałość na udary 
11.6 Test odporności udarowej 
11.7 Odporność na promieniowaną energię elektromagnetyczną 
11.8 Odporność na promieniowanie z komunikacji cyfrowej 
11.9 Odporność na promieniowanie od radiotelefonów cyfrowych 
11.10 Odporność na zaburzenia przewodzone, indukowane przez pola o 

częstotliwości radiowej 
11.11 Odporność na działanie pola magnetycznego 
11.12 Emisja przewodzenia 
11.13 Emisja radiacji 
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2 INTERFEJSY 
 
 
 
 

2.1 Frontowy Port Szeregowy 
 

Frontowy port szeregowy 
Zastosowanie Do lokalnego połączenia z laptopem dla potrzeb konfiguracji 
Standard EIA(RS)232 
Złącze 9 pinowe, typu-D, żeńskie 
Izolacja Poziom ELV 
Protokół Courier 

 Ograniczenia Maksymalna długość kabla 15 m 
 
 
 

2.2 Frontowy Port Równoległy 
 

Frontowy Port Równoległy 
Zastosowanie Wgrywanie firmware lub podłączenie monitora 
Standard Kompatybilny z IEEE1284-A 
Złącze 25 pinowe, typu-D, żeńskie 
Izolacja Poziom ELV 
Protokół Firmowy 
Ograniczenia Maksymalna długość kabla 3 m 

 
 
 
 

2.3 Tylny Port Szeregowy 
 

Rear serial port 
Zastosowanie Do komunikacji ze SCADA (multi-drop) 
Standard EIA(RS)485, K-bus 
Złącze Blok zaciskowy, zaciski śrubowe M4 (2 żyły) 
Kabel Ekranowana skrętka (STP) 
Dostępne Protokoły Courier, IEC-870-5-103, DNP3.0 
Izolacja Poziom ELV 
Ograniczenia Maksymalna długość kabla 1000 m 

 
 
 

2.4 Opcjonalny Drugi Tylny Port Szeregowy SK4 
 

Tylny port szeregowy 
Zastosowanie Do komunikacji ze SCADA (multi-drop) 
Standard EIA(RS)485, K-bus, EIA(RS)232 
Złącze 9 pinowe, typu-D, żeńskie 
Kabel Ekranowana skrętka (STP) 
Dostępne Protokoły Courier 
Izolacja Poziom SELV 

Ograniczenia Maksymalna długość kabla 1000 m dla RS485 i K-bus, 15 m dla 
RS232 
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2.5 Opcjonalny Drugi Tylny Port Szeregowy SK5 
 

Tylny port szeregowy 
Zastosowanie Do komunikacji ze SCADA (multi-drop) 
Standard EIA(RS)232 
Złącze 9 pinowe, typu-D, żeńskie 
Kabel Ekranowana skrętka (STP) 
Dostępne Protokoły InterMiCOM (IM) 
Izolacja Poziom SELV 
Ograniczenia Maksymalna długość kabla 15 m 

 
 
 

2.6 Opcjonalny Tylny Port Szeregowy Światłowodowy 
 
 

Tylny Port Ethernetowy (Światłowodowy) 

Główne zastosowanie Szeregowa komunikacja ze SCADA poprzez 
światłowód 

Złącze IEC 874-10 BFOC 2.5 –(ST®) (Po 1-nym dla Tx i Rx) 
Typ światłowodu Multimodowy 50/125 µm lub 62.5/125 µm 
Dostępne Protokoły Courier, IEC870-5-103, DNP 3.0 
Długość fali 850 nm MM 

 
 
 

2.7 Opcjonalne wejście IRIG-B (Demodulowane) 
 

Interfejs IRIG-B (Demodulowany) 
Zastosowanie Zewnętrzny sygnał synchronizacji zegara 
Standard IRIG 200-98 format B00X 
Złącze BNC 
Kabel 50 Ohm współosiowy, koncentryczny 
Izolacja Poziom SELV 
Sygnał wejściowy Poziom TTL  
Impedancja wejściowa dc 10k Ohm 
Dokładność +/- 1 ms 

 
 
 

2.8 Opcjonalne wejście IRIG-B (Modulowane) 
 

Interfejs IRIG-B (Modulowany) 
Zastosowanie Zewnętrzny sygnał synchronizacji zegara 
Standard IRIG 200-98 format B12X 
Złącze BNC 
Kabel 50 Ohm współosiowy, koncentryczny 
Izolacja Poziom SELV 
Sygnał wejściowy 200 mV do 20 V peak-to-peak 
Impedancja wejściowa ac 6 k Ohms przy 1 kHz 
Współczynnik modulacji 3:1 do 6:1 
Dokładność +/- 1 ms 
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2.9 Tylny Port Ethernetowy (miedź) 
 

Tylny Port Ethernetowy (miedź) 
Zastosowanie IEC 61850 lub DNP3 komunikacja ze SCADA  
Standard IEEE 802.3 10BaseT/100BaseTX 
Złącze RJ45 
Kabel Ekranowana skrętka (STP) 
Izolacja 1.5 kV  
Dostępne Protokoły IEC 61850, DNP3.0 
Ograniczenia Maksymalna długość kabla 100 m 

 
 
 
 

2.10 Tylny Port Ethernetowy (światłowodowy z redundancją opcja) 
 

Rear Ethernet port (fiber) 
Główne zastosowanie IEC 61850 lub DNP3 do komunikacji ze SCADA 

Złącze IEC 874-10 BFOC 2.5 –(ST®) (Po 1-nym dla Tx i 
Rx) 

Standard IEEE 802.3  100 BaseFX 
Typ światłowodu  Multi-modowy 50/125 µm lub 62.5/125 µm 
Dostępne Protokoły  IEC 61850, DNP3.0 
Opcjonalne Dostępne Protokoły Redundantne (RSTP), (SHP), (DHP) 
Długość fali 1300 nm  

 
100 Base FX Charakterystyka nadajnika (Transmitter) 

 

Parameter Sym Min. Typ. Max. Jednostka  
Wyjściowa moc optyczna BOL 62.5/125 µm 
 NA = 0.275 światłowód EOL PO -19 

-20 -16.8 -14 dBm śred. 

Wyjściowa moc optyczna BOL 50/125 µm 
NA = 0.20 r światłowód EOL PO -22.5 

-23.5 -20.3 -14 dBm śred. 

Współczynnik tłumienia (Optical Extinction 
Ratio)    10 

-10 
% 
dB 

Wyjściowa moc optyczna przy stanie 
logicznym „0” 

PO 
(“0”)   -45 dBm śred. 

 
 

Warunki: TA = 0°C to 70°C, VCC = 4.75 V to 5.25 V 

 
 
100 Base FX Receiver characteristics 

 
Parameter Sym Min. Typ. Max. Unit 

Minimalna Wejściowa Moc Optyczna 
(at Window Edge) PIN Min. (W)  -33.5 -31 dBm 

śred. 
Minimalna Wejściowa Moc Optyczna  
(at Eye Center) PIN Min. (C)  -34.5 -31.8 dBm 

śred. 

Maksymalna Wejściowa Moc Optyczna  PIN Max. -14 -11.8  dBm 
śred. 

 
 

Warunki: TA = 0°C do 70°C, VCC = 4.75 V do 5.25 V 
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2.11 Interfejs światłowodowy InterMiCOM 
 

InterMiCOM (fiber) 
Główne zastosowanie Komunikacja między przekaźnikami 
Złącze IEC 874-10 BFOC 2.5 –(ST®) (po 1-nym dla Tx i Rx) 1 lub 2 kanały 

Typ światłowodu Multi-modowy 50/125 µm lub 62.5/125 µm lub  
Jedno-modowy 9/125 µm 

Długość fali 850 nm MM, 1300 nm MM, 1300 nm SM, 1550 nm SM 
 

Zkres Optyczny 
 

 850 nm  
Multi-modowy 

1300 nm  
Multi-modowy 

1300 nm  
Jedno-modowy 

1550 nm  
Jedno-modowy 

Minimalny wyjściowy poziom 
transmisji (moc śred.) -19.8 dBm -6 dBm -6 dBm -6 dBm 

Czułość Odbiornika  
(moc śred.) -25.4 dBm -49 dBm -49 dBm -49 dBm 

Zakres Optyczny 5.6 dB 43.0 dB 43.0 dB 43.0 dB 
Margines bezpieczeństwa (3dB) 
(Less safety margin (3 dB) 2.6 dB 40.0 dB 40.0 dB 40.0 dB 

Typowe straty w kablu 2.6 dB/km 0.8 dB/km 0.4 dB/km 0.3 dB/km 
Max. Odległość  Transmisji  1 km 50.0 km 100.0 km 130 km 
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3 FUNKCJE ZABEZPIECZENIOWE 
 
 
 
 

3.1 Zabezpieczenie Odległościowe 
 
 

Czas działania w funkcji zasięgu 
(procentowego), dla zwarć o impedancji blisko 
kąta linii. 
 
50 Hz, SIR = 5 
 
Wszystkie przedstawione czasy zadziałania 
zawierają czas zamykania styków 
wyłączających 

 

Czas działania w funkcji zasięgu 
(procentowego), dla zwarć o impedancji blisko 
kąta linii. 
 
60 Hz, SIR = 5 
 
Wszystkie przedstawione czasy zadziałania 
zawierają czas zamykania styków 
wyłączających 

 
Czas działania dla zwarć oporowych > 20% 
wewnątrz charakterystyki 

50 Hz, do SIR = 30  < 30 ms 
60 Hz, do SIR = 30  < 25 ms 

 
 

Dokładność 

Characteristic shape, up to SIR = 30 

+/- 5% dla zwarć o kącie linii (na ustawionym kącie linii)  
+/- 10% dla zwarć o impedancji poza katem linii 
Przykład: Dla ustawionego kąta linii 70 stopni, symulacja 
zwarcia o kącie 40 stopni będzie traktowana jako zwarcie 
„poza kątem linii”. 

Odchyłki czasowe stref +/- 20 ms lub 2%, którykolwiek jest większy. 
 
 
 
 

3.2 InterMiCOM64 Telezabezpieczenie przez łącze światłowodowe 
 

Tabela poniżej przedstawia minimalne i maksymalne czasy przesyłu dla połączenia 
InterMiCOM64 (IM64). Czasy są mierzone od momentu optycznej-inicjalizacji (bez opto – 
filtrowania) dla standardowych wyjść i zawierają małe opóźnienie propagacji dla testu back-
back (2.7 ms dla 64 kbits/s oraz 3.2 ms dla 56 kbits/s). 
IDiff IM64 wskazuje sygnały InterMiCOM64  pracujące w połączeniu z komunikacyjnym 
kanałem światłowodowym zabezpieczenia różnicowego. IM64 wskazuje sygnały 
InterMiCOM64 pracujące jako niezależne. 
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Konfiguracja Dopuszczalne czasy zadział. 
(ms) 

Poł. Bezpośrednie  
czasy zadział. (ms) 

IM64 przy 64 k 13 - 18 17 - 20 
IM64 przy 56 k 15 - 20 19 - 22 
IDiff IM64 przy 64 k 22 - 24 23 - 25 
IDiff IM64 przy 56 k 24 - 26 25 - 27 

 
 
 

3.3 Zabezp. od utraty synchronizmu 
 

Dokładność 
Dokładność stref i czasów  Jak dla f. odległościowej  
Zakres działania do 7 Hz 

 
 
 

3.4 Blokowanie Wolnych Kołysań Mocy 
 

Dokładność 
Dokładność stref i czasów  Jak dla f. odległościowej 

 
 
 

3.5 Zabezpieczenie Nadprądowe Trójfazowe 
 

Dokładność 
Pobudzenie Nastawa +/- 5% 
Odpad  0.95 x nastawa +/- 5% 
Minimalny poziom wyłącz. dla elementów 
IDMT  1.05 x nastawa +/-5% 

Invers - stopnie czasowe +/-40 ms lub 5%, którykolwiek jest większy 
Definite – stopnie czasowe +/-40 ms lub 2%, którykolwiek jest większy 
Powtarzalność 5% 
Dokładność granic kątowych - kierunkowych  +/-2° z histerezą <3° 
Dodatkowa tolerancja ze względu na wzrost 
wspólczynników X/R  +/- 5% ponad wsp. X/R od 1 do 90 

Przetężenie elementów nadprądowych  <30 ms 
 
 
 

3.6 Zabezpieczenie Ziemno-Zwarciowe 
 

Earth Fault 
Czas.niezal. Pobudzenie  Nastawa +/- 5%  
Odpad 0.95 x Nastawa +/-5%  
Minimalny poziom wyłącz. dla elementów 
IDMT 1.05 x Nastawa +/-5%  

IDMT kształt. 
+/- 5% lub 40 ms, którykolwiek jest większy 
(Odniesione do TMS = 1, TD = 1 i IN > nastawy 1 A, za  
działania 2-20 In) 

IEEE kasowanie (reset) +/- 10% lub 40 ms, którykolwiek jest większy 
DT zadziałanie +/- 2% lub 50 ms, którykolwiek jest większy 
DT kasowanie(reset) +/- 2% lub 50 ms, którykolwiek jest większy 
Powtarzalność +/- 5% 

 
 

Czułe Zabezpieczenie Ziemno-Zwarciowe (SEF) 
Pobudzenie Nastawa +/- 5% 
Odpad  0.95 x nastawa +/- 5% 
Minimalny poziom wyłącz. dla elementów 
IDMT  1.05 x nastawa +/-5% 
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Czułe Zabezpieczenie Ziemno-Zwarciowe (SEF) 

IDMT kształt 
+/- 5% lub 40 ms, którykolwiek jest większy 
(Odniesione do TMS = 1, TD = 1 oraz nastawa IN > 100 
mA, zakres działania 2-20Is) 

IEEE kasowanie (reset) +/- 17.5% lub 60 ms, którykolwiek jest większy 
DT zadziałanie +/- 2% lub 50 ms, którykolwiek jest większy 
DT kasowanie(reset) +/- 5% lub 50 ms, którykolwiek jest większy 
Powtarzalność +/- 5% 

 
Ograniczone Zabezpieczenie Ziemno-Zwarciowe (REF) 

Pobudzenie Formuła nastawy +/- 5%  
Odpad  0.8 x Formuła nastawy +/-5%  
Czas zadziałania < 60 ms  
Pobudzenie – Wysoki stopień Nastawa +/- 5% 
Czas zadziałania – Wysoki stopień < 30 ms  
Powtarzalność +/- 5% 

 
Zabezpieczenie Ziemnozwarciowe Mocowe(Wattmetric SEF) 

Pobudzenie przy P = 0 W ISEF > +/-5% lub 5 mA  
Pobudzenie przy P > 0 W P > +/-5% 
Odpad przy P = 0 W 0.95 x ISEF> +/- 5% lub 5 mA  
Odpad przy P > 0 W 0.9 x P> +/- 5% or 5 mA  
Dokładność granic kątowych - kierunkowych  +/-5% z histerezą < 1°  
Powtarzalność +/- 1% 

 
Wielkości Polaryzujące 

Poziom pobudzenia detektorów VN> i V2> +/- 10% 
Współczynnik kasowania detektorów VN> i V2>  0.9 
Pobudzenie detektora I2> +/- 10% 
Współczynnik kasowania I2> 0.9 

 
 
 

3.7 Zabezpieczenie Nadprądowe Składowej Przeciwnej 
 

Dokładność 
Pobudzenie Nastawa +/- 5%  
Odpad 0.95 x Nastawa +/-5%  
DT Zadziałanie +/- 60 ms lub 2%, którykolwiek jest większy 
Kasowanie(Reset) < 35 ms  
Dokładność granic kątowych - kierunkowych +/- 2% z histerezą < 1° 
Powtarzalność +/- 1% 

 
 

 

3.8 Zabezpieczenie Pod-napięciowe 
 

Dokładność 
DT Pobudzenie Nastawa +/- 5%  
IDMT Pobudzenie 0.98 x Nastawa +/- 2%  
Odpad 1.02 x Nastawa +/-2%  
DT zadziałanie +/- 40 ms lub 2%, którykolwiek jest większy 
Kasowanie(Reset) < 35 ms  
IDMT kształt +/- 40 ms lub 2%, którykolwiek jest większy 
Powtarzalność +/- 1% 
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3.9 Nad-napięciowe 
 

Dokładność 
DT Pobudzenie Nastawa +/- 1%  
IDMT Pobudzenie 1.02 x Nastawa +/- 2%  
Odpad 0.98 x Nastawa +/-2%  
DT zadziałanie +/- 40 ms lub 2%, którykolwiek jest większy  
Kasowanie(Reset) < 75 ms  
IDMT kształt +/- 40 ms or 2%, którykolwiek jest większy  
Powtarzalność +/- 1% 

 
 
 

3.10 Zabezp. Zerowo nad-napięciowe 
 

Dokładność 
DT Pobudzenie Nastawa +/- 5%  
IDMT Pobudzenie 1.05 x Nastawa +/- 5%  
Odpad 0.95 x Nastawa +/-5%  
DT Zadziałanie +/- 20 ms lub 2%, którykolwiek jest większy  
Działanie bez-zwłoczne < 50 ms  
Kasowanie(Reset) < 35 ms  
IDMT kształt +/- 60 ms lub 5%, którykolwiek jest większy 
Powtarzalność 10% 

 
 
 

3.11 Rezerwa Wyłącznikowa 
 

Dokładność 
Pobudzenie +/- 10% lub 0.025 In, którykolwiek jest większy 
Czas zadziałania < 12 ms  
Czasy(Timers) +/- 2 ms lub 2%, którykolwiek jest większy 
Kasowanie(Reset) < 15 ms  

 
 
 
 

3.12 Logika Przerwanego Przewodu 
 

Dokładność 
Pobudzenie Nastawa +/- 2.5%  
Odpad 0.95 x Nastawa +/- 2.5%  
DT zadziałanie +/- 50 ms lub 2%, którykolwiek jest większy  
Kasowanie(Reset) < 25 ms  

 
 
 

3.13 Zabezpieczenie Przeciążeniowe (Termiczne) 
 

Dokładność 
Pobudzenie alarmu Wyliczony czas wyłączenia +/- 10% 

Pobudzenie Przeciążenia  Wyliczony czas wyłączenia +/- 10% 
Czas stygnięcia dokładność +/- 15% teoretycznego 

Powtarzalność <5%   
 

* Czas zadziałania zmierzony przy prądzie o 20% powyżej nastawy przeciążenia.  
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3.14 Nadzór Przekładnika Napięciowego (VTS) 
 

Dokładność 
Szybkie blokowanie – działanie  < 1 cykl 
Szybkie kasowanie(reset) <1.5 cyklu 
Opóźnienie czasowe +/- 20 ms lub 2%, którykolwiek jest większy 

 
 
 

3.15 Nadzór Przekładnika Prądowego (CTS) 
 

CTS Dokładność 
IN> Pobudzenie Nastawa +/- 5% 
VN< Pobudzenie Nastawa +/- 5% 
IN> Odpad 0.9 x nastawa +/-5% 
VN< Odpad 1.05 x nastawa +/-5% lub 1 V, którykolwiek jest większy 
Opóźnienie zadziałania  Nastawa +/-2% lub 20 ms, którykolwiek jest większy 
CTS blokowanie zadziałania < 1 cykl 
CTS kasowanie < 35 ms 

 
 
 

3.16 Monitorowanie stanu wyłącznika/ zab. Pod-prądowe 
 

Dokładność 
Czasy +/- 20 ms lub 2%, którykolwiek jest większy 
Suma prądów wyłączonych - 
dokładność < +/- 5% 

 
 
 

3.17 Schematy Logiki Programowalnej (PSL) 
 

Dokładność 

Opóźnienia czasowe wyjść Nastawa +/- 20 ms lub 2%, którykolwiek jest 
większy 

Opóźnienie przerwy  Nastawa +/- 20 ms lub 2%, którykolwiek jest 
większy 

Czas impulsu  Nastawa +/- 20 ms lub 2%, którykolwiek jest 
większy 

 
 
 
 

3.18 Automatyka SPZ i Sprawdzanie Synchronizmu 
 

Dokładność 
Czasy  +/- 20 ms lub 2%, którykolwiek jest większy 
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4 POMIARY I REJESTRACJE 
 
 
 
 

4.1 Ogólnie 
 

Pomiary - Dokładność 
Pomiary ogólne- dokładność Typowo +/- 1%, lecz +/- 0.5% pomiędzy 0.2 - 2 In/Vn 
Prąd 0.05 do 3 In +/- 1.0% odczytu 
Napięcie 0.05 do 2 Vn +/- 1.0% odczytu  
Moc czynna (W) 0.2 do 2 Vn i 0.05 do 3 In +/- 5.0% odczytu przy cosφ = 1 
Moc bierna (Vars) 0.2 do 2 Vn i 0.05 do 3 In +/- 5.0% odczytu przy cosφ = 0 
Moc pozorna (VA) 0.2 do 2 Vn i 0.05 do 3 In +/- 5.0% odczytu 
Energia (Wh) 0.2 do 2 Vn i 0.2 do 3 In +/- 5.0% odczytu przy cosφ = 0 
Faza 0° do 360° +/- 0.5% 
Częstotliwość 45 do 65 Hz +/- 0.025 Hz 

 
 
 

4.2 Rejestrator Zakłóceń 
 

Dokładność Pomiarów Rejestratora Zakłóceń 
Maxymalny czas zapisu 50 s 

Liczba zapisów 
Minimum 5 przy 10 sek. każdy 
Maximum 50 przy 1 sek. każdy 
(8 zapisów 3 sekund. Każdy przez protokół IEC60870-5-103 

Amplituda i względna dokładność faz ±5% wartości 
Dokładność czasu pomiaru ±2% 
Dokładność pozycji wyzwolenia ±2% (minimum Trigger 100 ms) 

 
 
 

4.3 Rejestrator Zdarzeń, Zwarć i wielkości Serwisowych 
 

Rejestrator Zdarzeń, Zwarć i wlk. serwisowych 

Lokalizacja zapisów Najświeższe zapisy są przechowywane w pamięci o 
podtrzymaniu bateryjnym. 

Metoda podglądu Wyświetlacz frontowy LCD lub S1 Studio 
Metoda odczytu  Przez port komunikacyjny  
Liczba zapisów zdarzeń  Do 1024 z indeksem czasowym 
Liczba zapisów zwarć  Do 15-tu 
Liczba zapisów serwisowych Do 10-ciu 

 
 
 

4.4 Lokalizator Zwarcia 
 

Dokładność 

Lokalizacja zwarcia +/- 2% długości linii. 
Warunki odniesienia: zwarcie trwałe na linii  

 
 
 

4.5 Nadzór Wyłącznika 
 

Dokładność 
Czasy +/- 2% lub 40 ms, którykolwiek jest większy 
Suma prądów wyłączonych- 
dokładność +/- 5%  

Czas kasowania <30 ms 
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Zab. pod-prądowe Dokładność 
Pobudzenie +/- 10% lub 25 mA, którykolwiek jest większy 
Czas zadziałania < 20 ms  
Czas kasowania(reset) < 25 ms  
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5 ZGODNOŚĆ Z NORMAMI (DEKLARACJE ZGODNOŚCI) 
 
 
 
 

5.1 Zgodność Elektromagnetyczna (EMC): 2004/108/EC 
 

Zgodny z dyrektywą Komisji Europejskiej dot. Kompatybilności elektromagnetycznej(EMC) 
Zgodny z normą EN50263:2000. 
 

 
 

5.2 Bezpieczeństwo produktu(Znak bezpieczeństwa CE): 2006/95/EC: 
 

Zgodny z Dyrektywami Niskiego Napięcia Komisji Europejskiej (LVD) 
Zgodny z Normą: EN 60255-27: 2005 

 
 

 
 

5.3 Zgodność z R&TTE 
 

Zgodność z dyrektywą 99/5/EC Radio and Telecommunications Terminal Equipment (R&TTE) 
Zgodny zarówno z dyrektywą dotyczącą Kompatybilności Elektromagnetycznej (EMC) oraz 
dyrektywą Niskiego Napięcia do zero Volt. 
 

 
 

5.4 Zgodność z UL/CUL 
 

 

Canadian and USA Underwriters Laboratory 
File Number E202519 
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6 SPECYFIKACJE MECHANICZNE 
 
 
 
 

6.1 Parametry Fizyczne 
 

Wymiary 
Typy Kasety 80TE 
Waga(Kaseta 80TE) 11kg – 13.1kg (zależnie od wybranych opcji) 
Wymiary w mm (szer. x wys. x głęb.) (kaseta 
80TE)  

413.2  x 177 x 270 (z zamontowaną osłona obw. 
wtórnych) 

Montaż Panel frontowy – montaż za-tablicowy 
 
 
 

6.2 Stopień Ochrony Obudowy: IEC 60529:1992 
 

Stopień Ochrony Obudowy 
Odporny na kurz i kapiącą wodę (panel 
frontowy) IP52 jak w IEC 60529:1999 

Stopień ochrony boków obudowy  IP30 jak w IEC 60529:1999 
Stopień ochrony tyłu obudowy IP10 jak w IEC 60529:1999 

 
 
 

6.3 Wytrzymałość Mechaniczna 
 

Wytrzymałość Mechaniczna 
Odporność na wibracje jak w IEC 60255-21-
1:1996 Trwałość: klasa 2, Wytrzymałość: klasa 2 

Odporność na wstrząsy i uderzenia jak w: 
IEC 60255-21-2:1995 

Wytrzymałość na uderzenia: klasa 1, 
Wytrzymałość na wstrząsy: klasa 2 

Wytrzymałość sejsmiczna zgodnie z 
IEC 60255-21-3: 1995 Klasa 2 

Opakowanie Transportowe  
 
 
Testy wibracji i upadku 
 
 
 

Produkt testowany zgodnie z symulacją jak dla 
opakowań  kartonowych zapewniających ochronę dla 
urządzeń pierwotnych wg specyfikacji ISTA 1C 
 
Testy wibracji w trzech płaszczyznach(orientacjach) 
,częstotliwość wibracji 7 Hz, amplituda 5.3mm, 
przyśpieszenie 1.05g  
 
Testy upadku – 10 upadków z wysokości 61 cm na 
wielowarstwowy karton, powierzchniami, krawędziami 
oraz rogami obudowy 
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7 ZACISKI 
 
 
 
 

7.1 Wejścia pomiarowe AC Prądowe I Napięciowe 
 

Wejścia pomiarowe AC Prądowe i Napięciowe 
Typ bloku zacisków Heavy Duty (HD) 
Zastosowanie Dla wejść(obwodów) przekładników prądowych i napięciowych 

Umiejscowienie zacisków Zlokalizowane na tylnej ścianie obudowy na czarnym bloku 
zacisków tzw. heavy duty(HD) 

Typ przyłączeń Zaciski gwintowane żeńskie na śrubę M4 przeznaczone do 
przykręcenia końcówek oczkowych 

Zabezpieczenie 
Wejścia prądowe z przekładników prądowych posiadają zwieracz 
bezpieczeństwa w przypadku demontażu(odłączania) bloku 
zaciskowego 

 
 
 

7.2 Zaciski Wejść/Wyjść – ogólnego zastosowania 
 

Zaciski Wejść/Wyjść – Ogólnego zastosowania 
Typ bloku zacisków Medium Duty (MD) 

Zastosowanie Do zasilania, wejść opto, styków wyjściowych oraz tylnego portu 
komunikacji RP1 

Umiejscowienie zacisków Zlokalizowane na blokach zaciskowych ogólnego zastosowania na 
tylnej ścianie obudowy. Bloki zacisków w kolorze szarym 

Typ przyłączeń Zaciski gwintowane żeńskie na śrubę M4 przeznaczone do 
przykręcenia końcówek oczkowych 

 
 
 

7.3 Przyłączenia Ochronne Uziemiające Obudowy 
 

Przyłączenia Ochronne Uziemiające Obudowy 
Zastosowanie Tylko dla podłączenia uziemienia ochronnego obudowy 
Umiejscowienie zacisków Dwa kołki gwintowane na tylnej ścianie obudowy 
Typ przyłączeń Kołki gwintowane na śrubę M4 np. do końcówek oczkowych  

Specjalne wymagania Konieczność uziemienia dla bezpieczeństwa. 
Minimalny przekrój przewodu uziemiającego: 2.5 mm2 
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8 DANE ZNAMIONOWE 
 
 
 
 

8.1 Wejścia pomiarowe AC 
 

Wejścia pomiarowe AC 
Częstotliwość znamionowa  50 i 60 Hz (nastawialne) 
Zakres pracy 45 do 65 Hz 
Wirowanie faz ABC lub CBA 

 
 
 

8.2 Wejścia prądowe AC 
 

Wejścia prądowe AC 
Prąd znamionowy (In) 1 A i 5 A do wyboru* 
Obciążenie znamionowe na fazę < 0.2 VA przy In 

Wytrzymałość termiczna wejść prądowych AC 

Ciągła: 4*In 
10 s: 30 x In 
1 s: 100 x In  
Liniowo do 64 x In (bez przesunięcia składowej 
okresowej ac prądu tj. bez skł. stałej/przejściowej) 

 

Uwaga: Wejścia 1A i 5A używają różnych odczepów transformatorów pomiarowych,  
należy więc sprawdzić poprawność odrutowania odpowiednich zacisków na bloku 
zaciskowym. 

 
 
 

8.3 Wejścia napięciowe AC 
 

Wejścia napięciowe AC 
Napięcie znamionowe 100 do 120 V faza-faza. 
Znamionowe obciążenie na fazę < 0.02 VA przy Vn 
Wytrzymałość termiczna Ciągle: 2*Vn, 10 s: 2.6*Vn 

 
 
 

8.4 Napięcie pomocnicze (Vx) 
 

Napięcie pomocnicze (Vx) 

Opcje przy zamawianiu 
Typ 1: 24-48 V dc, 
Typ 2: 48-110 V dc + 40-100 V ac 
Typ 3: 110-250 V dc + 100-240 V ac 

Zakres pracy, typ 1 19 do 65 V dc 

Zakres pracy, typ 2 37 do 150 V dc 
32 do 110 V ac 

Zakres pracy, typ 3 87 do 300 V dc 
80 do 265 V ac 

Tętnienia <12% dla zasilania dc (zgodnie z IEC 60255-11:2008) 
 
 
 

8.5 Napięcie wzbudzenia(polaryzacji) 
 

Field Output Voltage 
Napięcie 48 V dc regulowane 
Ograniczenie prądu 112 mA max na wyjście 
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8.6 Obciążenie znamionowe 
 

Obciążenie znamionowe 
Obciążenie w stanie spoczynku 11 W 
Dodatkowo dla drugiej (tylnej) karty 
komunikacji 1.25W 

Dodatkowo dla pobudzonych wejść 
binarnych 

Na jedno wejście opto: 
0.09 W (24 do 54 V) 
0.12 W (110/125 V) 
0.19 W (220/120 V) 

Dodatkowo dla pobudzonych wyjść 
binarnych Na jeden pobudzony przekaźnik wyjściowy: 0.13 W 

 
 
 

8.7 Załączenie zasilania 
 

Załączenie zasilania 
Czas załączania < 11 s  

Bateria rezerwowa (Battery Backup) Montowana: Panel frontowy, Typ: ½ AA, 3.6 V Lithium 
Thionyl Chloride Battery 

Typ Baterii: Type: ½ AA, 3.6 V Lithium Thionyl Chloride Battery (SAFT 
advanced: LS14250) 

Żywotność baterii: >10 lat (przy założeniu 90% czasu pobudzenia ) 
 
 
 

8.8 Przerwanie(wyłączenie) Zasilania 
 

Wyłączenie zasilania 

Standard IEC60255-11:2008 (dc) 
IEC61000-4-11:2004 (ac) 

Vx = 24 – 48V dc 
W stanie spoczynku / połowa obciążenia 

20 ms przy 24 V 
50 ms przy 36 V 
100 ms przy 48 V 

Vx = 24 – 48V dc 
Pełne obciążenie 

20 ms przy 24 V 
50 ms przy 36 V 
100 ms przy 48 V 

Vx = 48 – 100V dc 
W stanie spoczynku / połowa obciążenia 

20 ms przy 36 V 
50 ms przy 60 V 
100 ms przy 72 V 
200 ms przy 110 V 

Vx = 24 – 48V dc 
Pełne obciążenie 

20 ms przy 36 V 
50 ms przy 60 V 
100 ms przy 85 V 
200 ms przy 110 V 

Vx = 110 – 250V dc 
W stanie spoczynku / połowa obciążenia 

50 ms przy 110 V 
100 ms przy 160 V 
200 ms przy 210 V 

Vx = 110 – 250V dc 
Pełne obciążenie 

20 ms przy 85 V 
50 ms przy 98 V 
100 ms przy 135 V 
200 ms przy 174 V 

Vx = 40 – 100V ac 
W stanie spoczynku / połowa obciążenia  50 ms przy 27 V dla 100% spadku/zaniku napięcia 

Vx = 40 – 100V ac 
Pełne obciążenie 10 ms przy 27 V dla 100% spadku/zaniku napięcia 

Vx = 100 – 240V ac 
W stanie spoczynku / połowa obciążenia  50 ms przy 80 V dla 100% spadku/zaniku napięcia 

Vx = 100 – 240V ac 
Pełne obciążenie 50 ms przy 80 V dla 100% spadku/zaniku napięcia 
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Maksymalne obciążenie = wszystkie cyfrowe wejścia/wyjścia pobudzone 
W stanie spoczynku lub połowa obciążenia = 1/2 wszystkich cyfrowych wejść/wyjść pobudzona 

 
 
 

8.9 Styki Wyjściowe 
 

Styki Standardowe 

Zastosowanie Wyjścia przekaźników ogólnego zastosowania dla 
sygnalizacji, wyłączania, alarmów 

Napięcie znamionowe 300 V 
Maksymalny prąd ciągły 10 A 

Krótkotrwały prąd wytrzymywany 30 A przez 3 s 
250 A przez 30 ms 

Zamkniecie/Otwarcie,  
obciążenie rezystancyjne, prąd dc 50 W 

Zamkniecie/Otwarcie,  
obciążenie indukcyjne, prąd dc 62.5 W (L/R = 50 ms) 

Zamkniecie/Otwarcie,  
obciążenie rezystancyjne, prąd ac 2500 VA rezystancyjne (cos φ = 1) 

Zamkniecie/Otwarcie,  
obciążenie indukcyjne, prąd ac 2500 VA indukcyjne (cos φ = 0.7) 

Zamknięcie i podtrzymanie styku, obciążenie 
rezystancyjne, prąd dc 

30 A przez 3 s, 10000 operacji (zgodnie z ww. 
ograniczeniami) 

Zamknięcie, podtrzymanie i otwarcie styku, 
obciążenie rezystancyjne, prąd dc  

4 A przez 1.5 s, 10000 operacji (zgodnie z ww. 
ograniczeniami) 

Zamknięcie, podtrzymanie i otwarcie styku, 
obciążenie indukcyjne, prąd dc 

0.5 A przez 1 s, 10000 operacji (zgodnie z ww. 
ograniczeniami) 

Zamknięcie, podtrzymanie i otwarcie styku, 
obciążenie rezystancyjne, prąd ac 

30 A przez 200 ms, 2000 operacji (zgodnie z ww. 
ograniczeniami) 

Zamknięcie, podtrzymanie i otwarcie styku, 
obciążenie indukcyjne, prąd ac 

10 A przez 1.5 s, 10000 operacji (zgodnie z ww. 
ograniczeniami) 

Obciążony styk 1000 operacji min. 
Nieobciążony styk 10000 operacji min. 
Czas zadziałania  < 5 ms 
Czas kasowania(odpadu) < 5 ms 

 
 
 

8.10 Styki wysokiej obciążalności (Przekaźnik szybki-mocny) 
Opcjonalnie 

 
Styki wysokiej obciążalności (szybki-mocny) 

Zastosowanie Przekaźniki szybki-mocny dla obw. wyłączających 
Napięcie znamionowe 300 V 
Maksymalny prąd ciągły 10 A 
Krótkotrwały prąd wytrzymywany 30 A przez 3 s, 250 A przez 30 ms 
Zamkniecie/Otwarcie,  
obciążenie rezystancyjne, prąd dc  7500 W 

Zamkniecie/Otwarcie,  
obciążenie indukcyjne, prąd dc  2500 W (L/R = 50 ms) 

Zamknięcie i podtrzymanie styku, obciążenie 
rezystancyjne, prąd dc 

30 A przez 3 s, 10000 operacji (zgodnie z ww. 
ograniczeniami) 

Zamknięcie, podtrzymanie i otwarcie styku, 
obciążenie rezystancyjne, prąd dc  

30 A przez 3 s, 5000 operacji (zgodnie z ww. 
ograniczeniami) 

Zamknięcie, podtrzymanie i otwarcie styku, 
obciążenie rezystancyjne, prąd dc  

30 A przez 200 ms, 10000 operacji (zgodnie z ww. 
ograniczeniami) 

Zamknięcie, podtrzymanie i otwarcie styku, 
obciążenie indukcyjne, prąd dc  

10 A, 10000 operacji (zgodnie z ww. 
ograniczeniami) 
Patrz tabela poniżej ze szczegółami testu 
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Styki wysokiej obciążalności (szybki-mocny) 
MOV zabezpieczenie Maksymalne napięcie 330 V dc 
Trwałość – Obciążony styk 10,000 operacji min. 
Trwałość – Nieobciążony styk  100,000 operacji min. 
Czas zadziałania < 0.2 ms 
Czas kasowania(odpadu) < 8 ms 

 
Zamknięcie, podtrzymanie i otwarcie styku, obciążenie indukcyjne, prąd dc  

Napięcie Prąd L/R Liczba łączeń na sek. 
65 V 10 A 40 ms 5 

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

 

Uwaga: Zazwyczaj dla powtarzalnych łączeń z 2 minutową przerwą na odprowadzenie ciepła 

 
 
 

8.11 Styki Watchdog 
 

Styki Watchdog 

Zastosowanie Nie programowalne styki dla sygnalizacji stanu 
„zdrowy/uszkodzony”  

Zdolność wyłączania, obc. rezystancyjne, 
prąd dc 30 W 

Zdolność wyłączania, obc. indukcyjne, prąd 
dc 15 W (L/R = 40 ms) 

Zdolność wyłączania, obc. indukcyjne, prąd 
ac 375 VA indukcyjne (cos φ = 0.7) 

 
 
 

8.12 Styki sygnalizacji uszkodzenia światłowodu (przekaźnik watchdog – 
wersja z redundantnym Ethernet-em) 

 
Styki – uszkodzenie światłowodu 

Zastosowanie Nie programowalne styki dla sygnalizacji stanu Ethernet światłowód 
„zdrowy”/uszkodzony. 

Typ przyłączeń Zaciski klatkowe Phoenix  
Napięcie znamionowe 250 Vac 
Znamionowy prąd ciągły 5 A 
Prąd załączalny Max. 30 A i podtrzymanie przez 3 s 

Zdolność wyłączania, AC 1500 VA obc. rezystancyjne (cos φ = 1) 
1500 VA obc.indukcyjne (cos φ = 0.5)  

Zdolność wyłączania, DC 50 W, 250 Vdc, obc.rezystancyjne 
25 W, indukcyjne (L/R = 40 ms) 

 
 
 

8.13 Opto-izolowane wejścia cyfrowe 
 

Opto-izolowane wejścia cyfrowe (wejścia-opto) 

Opcje 
Wejścia opto z progamowalnymi progami zadziałania mogą być 
zasilone z tzw. napięcia wzbudzenia(polaryzacji) 48V lub z zasilania 
zewnętrznego  

Znamionowe napięcie 24 do 250 V dc 
Zakres pracy 19 do 265 V dc 
Napięcie wytrzymywane 300 V dc 
Czas detekcji bez filtru jedno-
połówkowego ac  < 2 ms 
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Opto-izolowane wejścia cyfrowe (wejścia-opto) 
Czas detekcji z filtrem 
włączonym < 12 ms 

 
Znamionowe progi wyzwalania podbudzenia i odpadu: 

 

Znamionowe napięcie 
baterii 

Poziomy logiczne: 60-80% 
Odpad/Pobudzenie 

Poziomy logiczne: 50-70%  
Odpad/Pobudzenie 

24/27 V Logic 0 < 16.2 V : Logic 1 > 19.2 V Logic 0 <12.0 V : Logic 1 > 16.8 
30/34 Logic 0 < 20.4 V : Logic 1 > 24.0 V Logic 0 < 15.0 V : Logic 1 > 21.0 V 
48/54 Logic 0 < 32.4 V : Logic 1 > 38.4 V Logic 0 < 24.0 V : Logic 1 > 33.6 V 
110/125 Logic 0 < 75.0 V : Logic 1 > 88.0 V Logic 0 < 55.0 V : Logic 1 > 77.0 V 
220/250 Logic 0 < 150 V : Logic 1 > 176.0 V Logic 0 < 110.V : Logic 1 > 154.0 V 

 

Uwaga: Wejścia-opto działające z wyłączonym filtrowaniem są bardziej podatne na wpływ 
zakłóceń elektro-magnetycznych, stąd też należy przedsięwziąć środki ostrożności w 
celu zminimalizowania błędnego pobudzenia z obw. zewnętrznych 
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9 WARUNKI ŚRODOWISKOWE 
 
 
 
 

9.1 Zakres Temperatury Otoczenia 
 

Zakres Temperatury Otoczenia 
Normy IEC 60068-2-1: 2007 i 60068-2-2: 2007 
Zakres temperatury pracy -25°C do +55°C (-13°F do +131°F) 
Zakres temperatury przechowywania i transportu -25°C do +70°C (-13°F do +158°F) 
Testowany zgodnie z: 
 
IEC 60068-2-1: 2007 
 
 
IEC 60068-2-2: 2007 
 
 

 
-25°C magazynowanie (96 h) 
-40°C praca (96 h) 
+85°C magazynowanie (96 h)  
+85°C praca (96 h) 

 
 
 

9.2 Zakres Wilgotności Otoczenia 
 

Wilgotność Otoczenia - Zakres 
Normy IEC 60068-2-78: 2001 and IEC  60068-2-30: 2005 
Trwałość 56 dni przy wilgotności wzg. 93% i temp. +40°C 
Cykle przebywania w warunkach wysokiej 
wilgotności 

Sześć cykli przez (12 + 12) godzin, przy wilgotności 
względnej 93% RH, w temp.+25 do +55°C 

 
 
 

9.3 Otoczenie z czynnikiem korozyjnym 
 

Otoczenie z czynnikami korozji 

Normy IEC 60068-2-60: 1995, Part 2, Test Ke, Method (class) 
3 

Otoczenie przemysłowe z czynnikami korozji / 
test przepływu mieszanych gazów.  
 

21 dni przy wilgotności wzgl. 75% i temp. +30oC 
Narażone na działanie skoncentrowanych: 
H2S,(100 ppb), NO2, (200 ppb), Cl2 (20 ppb). 

Testowany zgodnie z: 
IEC 60068-2-52  
IEC 60068-2-43 
IEC 60068-2-42 

 
Mgła solna (7 dni)  
H2S (21 dni), 15 ppm  
SO2 (21 dni), 25 ppm 
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10 PRÓBY TYPU 
 
 
 
 

10.1 Izolacja 
 

Izolacja 
Zgodnie z Normami: IEC 60255-27: 2005 

Rezystancja izolacji > 100 MΩ przy 500 V dc (Używając elektronicznego / bez-
szczotkowego testera izolacji) 

 
 
 

10.2 Droga upływu i odstęp izolacyjny 
 

Drogi upływu i odstępy izolacyjne 
Normy IEC 60255-27: 2005 
Stopień zabrudzenia 3 
Kategoria przepięciowa  lll 
Napięcie udarowe 
wytrzymywane 
(Impulse test voltage) 

5 kV 

 
 
 

10.3 Wytrzymałość na działanie wysokiego napięcia 
 

Wytrzymałość na działanie wysokiego napięcia 
Zgodnie z IEC 60255-27: 2005  
Pomiędzy wszystkim niezależnymi obwodami 
 2 kV ac rms przez 1 minutę 

Pomiędzy niezależnymi obwodami i zaciskiem uziemienia ochronnego  2 kV ac rms przez 1 minutę 
Pomiędzy wszystkimi zaciskami i uziemioną obudową  2 kV ac rms przez 1 minutę 
Na otwartym styku watchdog. 1 kV ac rms przez 1 minutę 
Na otwartym styku (przełącznych styków) przekaźników wyjściowych  1 kV ac rms przez 1 minutę 
Pomiędzy wszystkimi D-type EIA(RS)232 stykami i uziemieniem 
ochronnym  1 kV ac rms przez 1 minutę 

Pomiędzy wszystkimi stykami(zaciskami) śrubowymi EIA(RS)485 i 
uziemieniem ochronnym. 1 kV ac rms przez 1 minutę 

Zgodność z normami ANSI/IEEE ANSI/IEEE C37.90-1989  
W stanie otwartym styku, normalnie otwartego przekaźników 
wyjściowych 1.5 kV ac rms przez 1 minutę 

W stanie otwartym styku, normalnie otwartego przekaźników 
wyjściowych przełącznych. 1 kV ac rms przez 1 minutę 

Na otwartym styku watchdog 1 kV ac rms przez 1 minutę 
 
 
 

10.4 Napięcie udarowe wytrzymywane 
 

Napięcie udarowe wytrzymywane 
Zgodnie z: IEC 60255-27: 2005 

Pomiędzy wszystkimi niezależnymi obwodami. Czas czoła: 1.2 µs, Czas do pół-szczytu: 50 µs, 
Wartość szczytowa: 5 kV, 0.5 J 

Pomiędzy zaciskami wszystkich niezależnych 
obwodów.  

Czas czoła: 1.2 µs, Czas do pół-szczytu: 50 µs, 
Wartość szczytowa: 5 kV, 0.5 J 

Pomiędzy wszystkimi niezależnymi obwodami a 
zaciskiem uziemienia ochronnego. 

Czas czoła: 1.2 µs, Czas do pół-szczytu: 50 µs, 
Wartość szczytowa: 5 kV, 0.5 J 
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Wyjątki: Porty EIA(RS)232 i EIA(RS485) oraz normalnie otwarte styki przekaźników 
wyjściowych 
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11 KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA (EMC) 
 

 
 
 

11.1 Impulsy zakłócające wysokiej częstotliwości 1 MHz 
 

Impulsy zakłócające w.cz. 1MHz 
Zgodnie z: IEC 60255-22-1: 2007  2008, klasa III 
Między zaciskami niezależnych obw. 2.5 kV 
Miedzy zaciskami tego samego obw. 1.0 kV 

 

Wyjątek:  Port EIA(RS232). 

 
 
 

11.2 Test metodą drgań tłumionych 100 kHz 
 

Test metodą drgań tłumionych 100kHz 
Zgodnie z: EN61000-4-18: 2006: Level 3, 100 kHz and 1 MHz 
Między zaciskami niezależnych obw. 2.5 kV 
Miedzy zaciskami tego samego obw. 1.0 kV 

 
 
 

11.3 Odporność na wyładowania elektrostatyczne 
 

Odporność na wyładowania elektrostatyczne 
Zgodnie z: IEC 60255-22-2: 1996 Class 3 and Class 4,  

Klasa 4 15 kV wyładowanie w powietrzu do panelu czołowego, wyświetlacza 
i części metalowych. 

Klasa 3 Warunek 1 8 kV wyładowanie w powietrzu do portów komunikacyjnych  
Klasa 3 Warunek 2 6 kV punktowo do dowolnych części  na panelu frontowym 

 
 
 

11.4 Szybkie Elektryczne Zakłócenia Przejściowe 
 

Szybkie Elektryczne Zakłócenia Przejściowe 

Zgodnie z IEC 60255-22-4: 2002 oraz EN61000-4-4:2004.   
Klasa warunków testu: Klasa lll oraz lV 

Stosowane dla napięcia pomocniczego oraz do 
pozostałych wejść za wyjątkiem portu EIA(RS232) 

Amplituda: 2 kV, Częstotliwość impulsu 5 kHz (klasa 
lll) 

Stosowane dla napięcia pomocniczego oraz do 
pozostałych wejść za wyjątkiem portu EIA(RS232) 

Amplituda: 4 kV, Częstotliwość impulsu 2.5 kHz 
(klasa lV) 

Stosowane bezpośrednio dla napięcia 
pomocniczego 

Amplituda: 4 kV, Częstotliwość impulsu 5 kHz (klasa 
lV) 

 
 
 

11.5 Wytrzymałość na udary 
 

Wytrzymałość na udary 
Zgodnie z IEEE/ANSI C37.90.1: 2002 

Warunek 1 
4 kV przejściowo i 2.5 kV oscylacyjnie między zaciskami, wejściami 
opto(filtrowanymi), przekaźnikami wyjściowymi, wejściami przekładników prądowych 
i napięciowych, obw. zasilania, obw.nap. polaryzacji /wzbudzenia 

Warunek  2 4 kV przejściowo i 2.5 kV oscylacyjnie między zaciskami oraz portami 
komunikacyjnymi i IRIG-B 
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11.6 Wytrzymałość na udary 
 

 
Wytrzymałość na udary 

Zgodnie z IEC 61000-4-5: 2005 Level 4 
Czas trwania impulsu (udaru) Czas trwania czoła/Czas do półszczytu: 1.2/50 µs 
Pomiędzy wszystkimi zaciskami a zaciskiem 
uziemienia ochronnego. Amplituda 4 kV 

Pomiędzy zaciskami każdej grupy Amplituda 2 kV 
 

Wyjątek:  Porty EIA(RS232)  

 
 
 

11.7 Wytrzymałość na zakłócenia radiowe 
 

Wytrzymałość na zakłócenia radiowe 
Zgodnie z  IEC 60255-22-3: 2000, Klasa III 
Zakres częstotliwości  80 MHz do 1 GHz 
Testy(punktowe) dla wybranych częstotliwości  80, 160, 450, 900 MHz 
Natężenie pola elektrycznego 10 V/m 
Testy dla AM 1 kHz / 80% 
Zgodnie z IEEE/ANSI C37.90.2: 2004 
Zakres częstotliwości 80 MHz do 1 GHz 
Kształt fali 1 kHz 80% am i am impulsowo modulowana 
Natężenie pola 35 V/m 

 
 
 

11.8 Wytrzymałość na radiację od komunikacji cyfrowej 
 

Wytrzymałość na radiację od komunikacji cyfrowej 
Zgodnie z EN61000-4-3: 2002, Poziom 4 
Zakres częstotliwości 800 do 960 MHz, 1.4 do 2.0 GHz 
Natężenie pola elektrycznego 30 V/m 
Test dla AM 1 kHz / 80% 

 
 
 

11.9 Wytrzymałość na radiację od cyfrowych radio-telefonów 
 

Wytrzymałość na radiację od cyfrowych radio-telefonów 
Zgodnie z IEC 6100-4-3: 2002 
Zakresy częstotliwości 900 MHz i 1.89 GHz 
Natężenie pola elektrycznego 10 V/m 
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11.10 Wytrzymałość na zakłócenia indukowane przez pola o częstotliwości 
radiowej 

 
Wytrzymałość na zakłócenia indukowane przez pola o częstotliwości radiowej 

Zgodnie z  IEC  61000-4-6: 1996, Poziom 3 
Zakres częstotliwości 150 kHz do 80 MHz 
Napięcie testowe sygnału zakłóceń 10 V 

 
 
 

11.11 Wytrzymałość na działanie pola magnetycznego 
 

Wytrzymałość na działanie pola magnetycznego 

Zgodnie z IEC 61000-4-8: 1994 Poziom 5 
IEC 61000-4-9/10: 1993 Poziom 5 

IEC 61000-4-8 test 100 A/m zastosowany długotrwale, 1000 A/m przez 3 s 
IEC 61000-4-9 test 1000 A/m zastosowany we wszystkich płaszczyznach 

IEC 61000-4-10 test 100 A/m zastosowany we wszystkich płaszczyznach przy 100 kHz/1 
MHz z czasem trwania impulsu: 2 s 

 
 
 

11.12 Emisja przewodzenia 
 

Emisja przewodzenia 
Zgodnie z  EN 55022: 1998 
Test 1 0.15 - 0.5 MHz, 79  dBµV (quasi szczyt) 66  dBµV (średnio) 
Test 2 0.5 – 30 MHz, 73  dBµV (quasi szczyt) 60  dBµV (średnio) 

 
 
 

11.13 Emisja radiacji 
 

Emisja radiacji 
Zgodnie z EN 55022: 1998 
Test 1 30 - 230 MHz, 40 dBµV/m dla 10 m odległość pomiaru 
Test 2 230 - 1 GHz, 47 dBµV/m dla 10 m odległość pomiaru 
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ROZDZIAŁ 18 

SCHEMATY POŁĄCZEŃ 
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Poniższe schematy służą jedynie do celów informacyjnych. Należy zapoznać się ze schematami połączeń 
dostarczonymi z urządzeniem IED. 
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1 SCHEMATY POŁĄCZEŃ ZEWNĘTRZNYCH ZABEZPIECZENIA P443 

 

 

Rysunek 1: Podłączenie drugiego tylnego portu zabezpieczenia P443 
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Rysunek 2: Schemat połączeń zewnętrznych modelu A zabezpieczenia P443 - 
standardowe wyjścia przekaźnikowe 



MiCOMho P443   18 Schematy połączeń 
 
 
 

P443/PL  18-5 
 

 

 

Rysunek 3: Schemat połączeń zewnętrznych modelu A zabezpieczenia P443 - domyślne 
przypisanie wejść/wyjść - standardowe wyjścia przekaźnikowe 
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Rysunek 4: Schemat połączeń zewnętrznych modelu B zabezpieczenia P443 - 
standardowe wyjścia przekaźnikowe 
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Rysunek 5: Schemat połączeń zewnętrznych modelu B zabezpieczenia P443 - 
przypisanie wejść/wyjść - standardowe wyjścia przekaźnikowe 
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Rysunek 6: Schemat połączeń zewnętrznych modelu C zabezpieczenia P443  - szybkie 
zestyki wyjściowe o dużej zdolności rozłączeniowej 
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Rysunek 7: Schemat połączeń zewnętrznych modelu C zabezpieczenia P443 - 
przypisanie wejść/wyjść - szybkie zestyki wyjściowe o dużej zdolności rozłączeniowej 
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Rysunek 8: Schemat połączeń zewnętrznych modelu D zabezpieczenia P443  - szybkie 
zestyki wyjściowe o dużej zdolności rozłączeniowej 
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Rysunek 9: Schemat połączeń zewnętrznych modelu D zabezpieczenia P443 - domyślne 
przypisanie wejść/wyjść - szybkie zestyki wyjściowe o dużej zdolności rozłączeniowej 
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Rysunek 10: Schemat połączeń zewnętrznych modelu D zabezpieczenia P443  - 32 
wejścia oraz 32 standardowe wyjścia 
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Rysunek 11: Schemat połączeń zewnętrznych modelu D zabezpieczenia P443  - 32 
wejścia oraz 32 standardowe wyjścia 
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Rysunek 12: Schemat połączeń zewnętrznych modelu D zabezpieczenia P443 - 32 
wejścia oraz 32 standardowe wyjścia 
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