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1 WPROWADZENIE 

W tym dodatku opisano zmiany funkcjonalne, jakie nastąpiły w produktach z serii P540D od momentu 
wydania ostatnich pełnych podręczników technicznych (wersje oprogramowania 41, 61, 71). Dodatek ten 
zastępuje wszystkie dodatki i informacje od wersji od czasu wersji 41, 61 i 71). 

 

 

 

Najnowsze produkty, o których mowa, to: 
 

 P443 wersja sprzętu M, wersja oprogramowania 76B 

 P445 wersja sprzętu J, wersja oprogramowania 46B 

 P446 wersja sprzętu M, wersja oprogramowania 76B 

 P543 wersja sprzętu M, wersja oprogramowania 76B (odległościowe) 

 P543 wersja sprzętu M, wersja oprogramowania 66B (nieodległościowe) 

 P544 wersja sprzętu M, wersja oprogramowania 76B (odległościowe) 

 P544 wersja sprzętu M, wersja oprogramowania 66B (nieodległościowe) 

 P545 wersja sprzętu M, wersja oprogramowania 76B (odległościowe) 

 P545 wersja sprzętu M, wersja oprogramowania 66B (nieodległościowe) 

 P546 wersja sprzętu M, wersja oprogramowania 76B (odległościowe) 

 P546 wersja sprzętu M, wersja oprogramowania 66B (nieodległościowe) 

 P547 wersja sprzętu M, wersja oprogramowania 76B 

 P841 wersja sprzętu M, wersja oprogramowania 76B 

 P841 wersja sprzętu M, wersja oprogramowania 66B (nieodległościowe) 

Najnowsze pełne podręczniki techniczne omawiające te produkty, to: 

Uwaga dotycząca wersji 

 
Wszystkie wersje urządzenia P445 opisane w tym dodatku rozpoczynają się od cyfry 4, stąd mamy 

wersje 41, 45 i 46. Wersje urządzenia P841A rozpoczynają się od cyfry 6, stąd mamy wersje 61, 65 i 66. 

Nieodległościowe modele urządzenia P54x rozpoczynają się od cyfry 6, stąd mamy wersje 61, 65 i 66. 

 
Wszystkie pozostałe modele rozpoczynają się od 7, stąd mamy wersje 71, 75 i 76. 
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 P443/EN/TM/E - wersja oprogramowania 71 

 P446/EN/TM/E - wersja oprogramowania 71) 

 P543&5/EN/TM/M - wersja oprogramowania 71 (odległościowe) i wersja 61 (nieodległościowe) 

 P544&6/EN/TM/M - wersja oprogramowania 71 (odległościowe) i wersja 61 (nieodległościowe) 

 P445/EN/TM/D - wersja oprogramowania 41 

 P54/EN/TM/C - wersja oprogramowania 71 

 P841/EN/TM/C - wersja oprogramowania 61 (z jednym wyłącznikiem) i wersja 71 (z dwoma 
wyłącznikami CB) 

 

Poniżej przedstawiono główne zmiany funkcjonalne wprowadzone od momentu wydania powyższych 
podręczników: 

 

Produkt 
Główna wersja 

oprogramowania 
Dodatkowe funkcje 

P443, P445, P446, P543, P544, P545, P546, 
P547, P841A, P841B 

 

 
45, 65, 75 

Specjalna wersja ZCD w logice zabezpieczającej na wypadek usterki 

wyłącznika  Blokowanie drugiej harmonicznej w oparciu o wejście SEF 

Dodanie pomiaru różnicy napięcia kontroli synchronizacji Tryb pracy 

awaryjnej Ethernetu 

Alarm SNTP 

P543, P544, P545, P546 76A 
Rozruszniki różnicowo-prądowe 

Nadzór prądu różnicowego 

P443, P445, P446, P543, P544, P545, P546, 
P547, P841A, P841B 

46B, 66B, 76B Ponowne wprowadzenie logiki zabezpieczającej na wypadek awarii 

wyłącznika zgodnie z wersją 41, 61, 71 

 

Oprócz nowych funkcji wprowadzono kilka usprawnień, które zwiększają wydajność produktów. Nie 
udokumentowano ich, ponieważ są oczywiste dla użytkownika. 
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2 NOWE FUNKCJE W WERSJACH 45, 65, 75 
 

 

 

 
 

2.1 BLOKOWANIE DRUGIEJ HARMONICZNEJ NA WEJŚCIU SEF 
 

Zdarzenia takie jak magnetyzacja transformatora mocy mogą spowodować wysokie poziomy 

zniekształcenia wielkości w sieci elektroenergetycznej. Typowe zniekształcenie polega na 

wprowadzenia drugich składowych harmonicznych. Może to spowodować niepożądane wyzwolenie 

na przykład w przebiegach prądów rozruchowych. 

Drugie harmoniczne są zazwyczaj wykrywane za pomocą standardowych wejść fazowych PP. Jeśli jednak 
potrzebujemy wykrywać niskie poziomy drugich składowych harmonicznych, możemy używać wejścia 
prądowego czułego zabezpieczenia ziemnozwarciowego (SEF) dla zwiększenia czułości. Funkcja ta służy 
do obliczania prądu drugiej harmonicznej za pomocą wejścia PP SEF. 

W celu wsparcia tej funkcji dodano następujące ustawienia dodatkowe: 
 
 

Tekst menu Kol. Wiersz Ustawienie domyślne Dostępne ustawienie 

Opis 

ISEF HARM. BLOCK 46 20   
W tej kolumnie znajdują się parametry blokowania drugiej harmonicznej na wejściu SEF 

ISEF>2nd Detect. 46 21 Disabled (wyłączone) 0 = wyłączone lub 1 = włączone 

Ten parametr włącza lub wyłącza blokowanie drugiej harmonicznej na wejściu SEF. 

ISEF>2nd Harm. 46 22 20 10 do 100, w krokach 1 

To służy do ustawiania prądu drugiej harmonicznej po stronie pierwotnej, przy którym dochodzi do blokowania. 

 

W następujący sposób wprowadzono nowy sygnał DDB blokowania drugiej harmonicznej: 
 

Nr Nazwa sygnału Unikalny identyfikator 

Opis 

1723 lh(2) Blk SEF DDB_HARMONIC_2_SEF 

Druga harmoniczna wykryta na wejściu SEF 

 

Logika funkcji blokowania drugiej harmonicznej na wejściu SEF wygląda następująco: 
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Rysunek 1: Logika blokowania drugiej harmonicznej na wejściu SEF 

 
 

2.2 WYŚWIETLANIE RÓŻNICY NAPIĘCIA DLA KONTROLI SYNCHRONIZACJI 

Ta funkcja służy do monitorowania różnicy pomiędzy wartościami częstotliwości, kąta i wielkości napięcia 
dla szyny i dla linii. Wyłącznik zostaje zazwyczaj zamknięty automatycznie. W przypadku zamykania 
ręcznego potrzebujemy tych danych, aby móc zdecydować, kiedy zamknąć wyłącznik. 

Funkcja ta obsługuje protokoły Courier, CS103 Generic Services, DNP3 i IEC 61850. Do wyświetlania pomiaru 
służy węzeł logiczny IEC 61850 Asc RSYN. 

W przypadku urządzeń IED z jednym wyłącznikiem komórka C/S Bus-Line Mag jest widoczna, jeżeli System 

Checks ustawiono na Enabled (załączone). 

W przypadku urządzeń IED z dwoma wyłącznikami widoczne są komórki CB1 Bus-Line Mag i CB2 Bus-Line 

Mag, jeżeli ustawiono System Checks na Enabled. 

 
 

 

2.3 TRYB PRACY AWARYJNEJ ETHERNETU W AKTYWNEJ REZERWIE 

Stosowany dla produktów, które nie mają redundancji Ethernetu i dotyczy tylko tych produktów, które 
wykorzystują tylko pojedyncze karty ethernetowe. Karta ma jednej interfejs światłowodowy i jeden 
miedziany. W razie wystąpienia usterki na kanale światłowodowym, może się przełączyć na kanał 
miedziany i odwrotnie. 

W momencie wykrycia usterki łącza przez tę funkcję, generuje ona NIC Fail Alarm (alarm usterki NIC). 
Uruchamia się wówczas timer trybu pracy awaryjnej, który ma nastawiany czas oczekiwania.  W tym czasie 
funkcja trybu pracy awaryjnej w aktywnej rezerwie nadal sprawdza status drugiego kanału.  Jeżeli nastąpi 
powrót łącza do normalnego stanu przed upływem czasu na timerze trybu pracy awaryjnej, kanały nie 
zostaną zamienione. Jeśli po upływie czasu timera trybu pracy awaryjnej nadal będzie występowała usterka, 
a drugi kanał będzie mieć status sprawnego, kanały zostaną zamienione. Nastąpi wówczas rekonfiguracja 
sterownika Ethernetu i ponowne ustanowienie łącza. 

W celu ustawienia tej funkcji należy użyć narzędzia konfiguratora IEC 61850 z oprogramowania 
konfiguracyjnego. 

 

2.3.1USTAWIANIE TRYBU PRACY AWARYJNEJ ETHERNETU 
 

Praca w trybie offline: 

1) Należy wybrać File następnie New (plik > nowy). 

2) Pojawi się okno wyboru szablonu Select Template. Pozwala ono na utworzenie nowej 

konfiguracji urządzenia IED z zainstalowanego pliku ICD. 

& 1 

ISEF fundamental 

Upper limit 

(hard-coded) 

Ih(2) Blk SEF 

Key: 
& 

& 

Lower limit 
(hard-coded) 

Energising Quanitity 

External DDB Signal 
 

Setting cell 

ISEF 2nd  harmonic 

ISEF 2nd harm / 
ISEF fund 

Function 
 

Hard-coded setting 

ISEF>2nd Harm. 

AND gate OR gate 

Comparator for overvalues 

Comparator for undervalues 

V00734 
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3) Aby wybrać szablon, należy wprowadzić numer modelu urządzenia IED lub wybrać grupę produktów. 
Dolny panel podaje informacje dotyczące szablonu pliku ICD powiązanego z urządzeniem IED, 
szczegóły nagłówka pliku SCL oraz funkcje IEC 61850 obsługiwane przez dane urządzenie IED. 

4) Po odnalezieniu typu urządzenia IED lub szablonu pliku ICD kliknąć przycisk Select (wybierz). 

5) W przypadku, gdy szablon pliku ICD dla danego urządzenia IED nie jest zainstalowany, lecz jest taki 
szablon od producenta, kliknąć Browse for External (znajdź poza urządzeniem). 

 

Lub praca w trybie online: 

1) Należy wybrać Device następnie Manage IED (urządzenie > zarządzanie urządzeniem IED). 

2) Wybrać numer typu urządzenia IED i kliknąć Next (dalej). 

3) Wybrać adres urządzenia IED i kliknąć Next. Narzędzie IEC 61850 Configurator odczytuje informację z 
urządzenia IED i wyświetla je w oknie podglądu. 

Następnie: 

1) Dwukrotnie kliknąć TEMPLATE (szablon) w panelu znajdującym się po lewej stronie, aby rozwinąć 
strukturę drzewa. 

2) Należy kliknąć pozycję Communications, aby wyświetlić i edytować parametry. 

3) Media Ten parametr służy do określenia domyślnego interfejsu do komunikacji miedzy klientami i 

pozostałymi uczestnikami komunikacji oraz urządzeniem IED MiCOM.  Wartość pobierana jest z sekcji 
ConnectedAP/PhysConn pliku konfiguracyjnego SCL i można ją edytować w trybie edycji ręcznej 
(Manual Editing Mode). 

Pojedyncza karta ethernetowa ma jeden interfejs światłowodowy i jeden miedziany: 
W przypadku korzystania z interfejsu światłowodowego wybrać Single Fibre. 
W przypadku korzystania z interfejsu miedzianego wybrać Single Copper lub Redundant Fibre. 

W przypadku korzystania z karty rezerwowego Ethernetu wybrać Single Copper lub Redundant 
Fibre. 

1) Ustawić Ethernet Failover (tryb pracy awaryjnej Ethernetu) na Enable (załącz) lub nastawić 

Failover Timeout (czas oczekiwania trybu awaryjnego) zgodnie z zapotrzebowaniem. Ten 

parametr nie pokazuje się, jeżeli produkt nie posiada trybu pracy awaryjnej Ethernetu. 

2) Wybrać File następnie Save (plik > zapisz). 

 
 

2.4 ALARM UTRATY SYGNAŁU SERWERA SNTP 

Funkcja ta wystawia alarm w przypadku utraty synchronizacji czasu na serwerze SNTP. Alarm pojawia się 
wtedy, gdy serwer SNTP nie wykryje ważnej odpowiedzi synchronizacji czasu w 5-sekundowym okienku. 
Dzieje się tak, ponieważ nie ma odpowiedzi lub nie ma ważnego zegara.  Alarm zostaje odwzorowany na 
IEC 61850. 

 
 

 

2.5 NOWA LOGIKA ZABEZPIECZAJĄCA NA WYPADEK USTERKI 
WYŁĄCZNIKA 

Nowa logika zabezpieczająca na wypadek usterki wyłącznika została wprowadzona dla konkretnych 
odbiorców. Schematy logiki przedstawiono w załączniku. 
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3 NOWE FUNKCJE W WERSJI 76A 
 

 

 
 

3.1 ROZRUSZNIKI RÓŻNICOWO-PRĄDOWE 

Funkcja ta jest dostępna w P543/4/5/6 wersja oprogramowania 76. Umożliwia ona poprawę stabilności 
zabezpieczenia różnicowego w urządzeniu IED podczas przełączania ścieżek komunikacyjnych jak i przy 
innych kwestiach komunikacyjnych, za pomocą opcjonalnych rozruszników w zabezpieczeniu różnicowym. 

Komenda wyzwolenia zostanie zainicjowana tylko wtedy, gdy zadziałają zarówno rozruszniki jak i człon 
zabezpieczenia różnicowego. Rozruszniki reagują na wszystkie rodzaje zwarć, w tym na 
wysokorezystancyjne zwarcia doziemne. Wartości pobudzenia rozruszników są na tyle czułe, aby wykrywać 
wszelkie wysokorezystancyjne zwarcia doziemne, i nie zadziałają w przypadku najgorszej asymetrii w sieci 
przy maksymalnym prądzie obciążenia. Czas resetowania rozruszników delta nie jest nigdy krótszy niż 600 
ms. Dokładność rozruszników wynosi ±2% (przy ustawieniu ≥50 mA). 

Wdrożenie tej funkcji bazuje na dotychczasowych rozrusznikach stosowanych w urządzeniu P547, które 
zawiera pewną liczbę rozruszników takich jak rozruszniki niskonastawne, wysokonastawne oraz przebiegów 
nieustalonych. 

Działanie rozruszników obejmuje niskonastawne rozruszniki delta i progowe bazujące w całości na prądzie 
(Delta I1, Delta I2, Start I1, Start I2) i w przypadku wybrania ich w ustawieniach należy używać ich do 
potwierdzania zabezpieczeń prądowo-różnicowych i można je ustawiać w kolumnie CURRENT DIFF 
(zabezpieczenie różnicowo-prądowe). 

Domyślnie wszystkie rozruszniki są wyłączone, tak że zabezpieczenie różnicowo-prądowe działa 
standardowo. Po załączeniu rozruszniki mogą zadziałać i ustawiać sygnały DDB, które można następnie 
zastosować w pliku PSL do blokowania zabezpieczenia różnicowo-prądowego lub dowolnej innej funkcji. 

Jeżeli rozruszniki ustawiono na Permit Cdiff (zezwolenie na działanie zabezpieczenia różnicowo-

prądowego), funkcja działa tak samo, jak opcja Enabled (załączone), lecz z dodatkową wbudowaną logiką, 
aby zezwolić na działanie zabezpieczenia różnicowo-prądowego tylko wtedy, gdy zadziała rozrusznik. 
Zadziałanie dowolnego rozrusznika stosującego to ustawienie, wystarcza, aby umożliwić zadziałanie 
zabezpieczenia różnicowo-prądowego. 

Jeżeli zadziała dowolny rozrusznik, sygnał CDiff Permit zostaje ustawiony i zablokowany dopóty, dopóki nie 
zresetują się wszystkie poziomy uruchamiania i dopóki nie zresetują się wszystkie fazy zabezpieczenia 
różnicowo-prądowego. 

 

3.1.1 USTAWIENIA 
 

TEKST MENU Kol. Wiersz Ustawienie domyślne Dostępne ustawienie 

Opis 

GROUP 1 
CURRENT DIFF 

33 0 0  

W tej kolumnie znajdują się nastawy dla funkcji zabezpieczenia różnicowo-prądowego 

STARTERS 33 90 0  
Podtytuł. 

Delta I2 33 91 Disabled 0 = Disabled, 1 = Enabled, 2 = CDiff Permit 

Ta nastawa służy do wyłączania/załączania funkcjonalności rozruszników. W przypadku jej wyłączenia zabezpieczenie różnicowo-prądowe 
działa w sposób standardowy. W przypadku jej załączenia przekaźnik podaje sygnały DDB w PSL, które można wykorzystać do blokowania 
zabezpieczenia różnicowo-prądowego. Przy CDiff Permit użytkownik ma tę samą funkcjonalność, jak w przypadku opcji enabled (załączone), 
lecz z dodatkową wbudowaną logiką, aby zezwolić na działanie zabezpieczenia różnicowo-prądowego tylko wtedy, gdy zadziała rozrusznik. 

Delta I2 low 33 92 0.2 0.05*In to 0.6*In step 0.05*In 

Ta nastawa służy do ustawienia progu zadziałania rozrusznika Delta I2. 

Delta I1 33 94 Disabled 0 = Disabled, 1 = Enabled, 2 = CDiff Permit 

Ta nastawa służy do wyłączania/załączania funkcjonalności rozruszników. W przypadku jej wyłączenia zabezpieczenie różnicowo-prądowe 
działa w sposób standardowy. W przypadku jej załączenia przekaźnik podaje sygnały DDB w PSL, które można wykorzystać do blokowania 
zabezpieczenia różnicowo-prądowego. Przy CDiff Permit użytkownik ma tę samą funkcjonalność, jak w przypadku opcji enabled (załączone), 
lecz z dodatkową wbudowaną logiką, aby zezwolić na działanie zabezpieczenia różnicowo-prądowego tylko wtedy, gdy zadziała rozrusznik. 

Delta I1 low 33 95 0.4 0.05*In to 0.6*In step 0.05*In 

Ta nastawa służy do ustawienia progu zadziałania rozrusznika Delta I1. 

Start I2 33 97 Disabled 0 = Disabled, 1 = Enabled, 2 = CDiff Permit 

Ta nastawa służy do wyłączania/załączania funkcjonalności rozruszników. W przypadku jej wyłączenia zabezpieczenie różnicowo-prądowe 
działa w sposób standardowy. W przypadku jej załączenia przekaźnik podaje sygnały DDB w PSL, które można wykorzystać do blokowania 
zabezpieczenia różnicowo-prądowego. Przy CDiff Permit użytkownik ma tę samą funkcjonalność, jak w przypadku opcji enabled (załączone), 
lecz z dodatkową wbudowaną logiką, aby zezwolić na działanie zabezpieczenia różnicowo-prądowego tylko wtedy, gdy zadziała rozrusznik. 
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TEKST MENU Kol. Wiers
z 

Ustawienie domyślne Dostępne ustawienie 

Opis 

Start I2 low 33 98 0.2 0.025*In to 5*In step 0.05*In 

Ta nastawa służy do ustawienia progu zadziałania rozrusznika Start I2. 

Start I1 33 9A Disabled 0 = Disabled, 1 = Enabled, 2 = CDiff Permit 

Ta nastawa służy do wyłączania/załączania funkcjonalności rozruszników. W przypadku jej wyłączenia zabezpieczenie różnicowo-prądowe 
działa w sposób standardowy. W przypadku jej załączenia przekaźnik podaje sygnały DDB w PSL, które można wykorzystać do blokowania 
zabezpieczenia różnicowo-prądowego. Przy CDiff Permit użytkownik ma tę samą funkcjonalność, jak w przypadku opcji enabled (załączone), 
lecz z dodatkową wbudowaną logiką, aby zezwolić na działanie zabezpieczenia różnicowo-prądowego tylko wtedy, gdy zadziała rozrusznik. 

Start I1 low 33 9B 1.5 0.05*In to 5*In step 0.05*In 

Ta nastawa służy do ustawienia progu zadziałania rozrusznika Start I1. 

Res Low Time 33 B2 0.6 0.6s to 1s step 0.01s 

Nastawa służy do ustawiania czasu zresetowania sygnału CDiff Permit po tym, jak zresetują się wszystkie poziomy uruchamiania i zresetują się 

wszystkie fazy zabezpieczenia różnicowo-prądowego. 
 

3.1.2 LOGIKA 

Poniższa logika jest wymagana w ramach algorytmu zabezpieczenia różnicowo-prądowego i mieści się 
pomiędzy strategią naliczania a wytwarzanymi przez nią sygnałami wyjściowymi. Tylko wtedy, gdy 
ustawiono logikę rozruszników „CDiff Permit”, możliwe jest ustawienie sygnałów uruchamiania 
zabezpieczenia różnicowo-prądowego. 

Oprócz normalnych wyjść DDB sygnał CDiff Permit jest ustawiany, jeżeli dowolny rozrusznik przekracza 
powyższą nastawę rozrusznika i wybrano dla niego opcję Permit (zezwól) lub wszystkie rozruszniki 
ustawiono na Disabled (wyłączone) lub wszystkie rozruszniki ustawiono na Enabled (załączone). 

 

Rysunek 2: Logika zastosowania rozruszników 

 
Logika ta ma zastosowanie zarówno do niskonastawnych jak i wysokonastawnych rozruszników różnicowo-
prądowych i wymaga podobnej logiki dla zabezpieczenia różnicowego punktu neutralnego. 

 

3.1.3 SYGNAŁY DDB 
 

Nr Nazwa sygnału Unikalny identyfikator 

Opis 

546 Block Delta DDB_BLOCK_DELTA 

Blok rozrusznika delta 

548 Block Start I2 DDB_BLOCK_START_I2 
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Nr Nazwa sygnału Unikalny identyfikator 

Opis 

Blok rozrusznika I2 

807 Del I2 Lo Start DDB_DELTA_I2_LOW 

Uruchomienie niskonastaw. Delta I2 

809 Del I1 Lo Start DDB_DELTA_I1_LOW 

Uruchomienie niskonastaw. Delta I1 

811 I2 Lo Start DDB_START_I2_LOW 

Uruchomienie nisk. progu I2 

813 I1 Lo Start DDB_START_I1_LOW 

Uruchomienie nisk. progu I1 

825 Any Delta Start DDB_ANY_DELTA_START 

Uruchomienie dla dowolnego prądu delta 

826 Any Thresh Start DDB_ANY_THRESH_START 

Uruchomienie dla dowolnego prądu progowego 

827 Any Low Set DDB_ANY_LOW_SET 

Dowolne uruchomienie niskonastaw. 

 

 
 

3.2 NADZÓR PRĄDU RÓŻNICOWEGO 

W przypadku zabezpieczenia różnicowo-prądowego wykorzystującego komunikację cyfrową wymagany 
może być dodatkowy nadzór prądu różnicowego. Funkcję nadzoru można ustawić na alarmowanie oraz 
blokowanie zabezpieczenia różnicowego. Alarm ma zwłokę czasową nastawianą przez użytkownika w 
zakresie od 1 do 5 sekund.  Wartość pobudzenia funkcji nadzoru różnicowego można ustawić na czułość 
wyższą o co najmniej 20% niż w zabezpieczeniu różnicowym dla danego prądu spoczynkowego (tj. funkcja 
nadzoru zadziała przed funkcją zabezpieczenia różnicowego) i nie zadziała ona w normalnym stanie przy 
maksymalnym prądzie obciążenia. 

Celem tej funkcjonalności jest wykrycie stałego prądu różnicowego i zablokowanie zabezpieczenia 
różnicowego. Najbardziej prawdopodobną przyczyną występowania stałego prądu różnicowego jest, to 
sterownik sieci komunikacyjnej uległ usterce i pozostawił komunikację na podzielonych ścieżkach. 

Jeżeli sterownika sieci komunikacyjnej wykryje problem z komunikacją, zainicjuje przełączenie na 
alternatywną ścieżkę. Przekaźnik wykryje to jako zmianę opóźnienia propagacji i wywoła alternatywną 
(przejściową) charakterystykę na okres ustawiony przez „Char Mod timer” (zegar trybu charakterystyki), po 
którym charakterystyka powróci do normalnego stanu. W tym czasie przekaźnik będzie stabilny nawet, jeżeli 
sterownik sieci komunikacyjnej ulegnie usterce i wybierze podzielone ścieżki, lecz jeżeli stan ten będzie 
utrzymywał się po przełączeniu się charakterystyki z powrotem, nastąpi wyzwolenie przekaźnika. Warunek 
ten zostaje wykryty i przekaźnik blokuje się. 

Urządzenie P54x zawiera dodatkową charakterystykę o dwóch zboczach z odpowiednimi ustawieniami, 
która jest ustawiana jako bardziej czuła od charakterystyki różnicowej. Współpracuje one z charakterystyką 
alternatywną (przejściową), ponieważ prawdopodobieństwo pojawienia się prądu różnicowego z powodu 
tego, że podzielona ścieżka jest powyżej nadzoru a poniżej charakterystyki wyzwalania, jest niskie. 

Użytkownik potrzebuje ustawić zwłokę czasową dla alarmu lub blokować dłużej niż w przypadku timera 
stosowanego dla Char Mod Timer. Wyjście z timera blokuje się z opcją ustawiania resetowania ręcznego lub 
automatycznego. Jeżeli upływa czas na timerze nadzoru różnicowo-prądowego (I Diff Supervision timer), a 
timer trybu charakterystyki (char mod timer) przekroczy zaraz czas oczekiwania i przywróci normalną 
charakterystykę dla zabezpieczenia różnicowego, wówczas timer nadzoru różnicowo-prądowego 
przyspieszy do stanu przekroczenia czasu oczekiwania i zastosowane zostanie Indication/Blocking 
(wskazanie/blokowanie). 

Może to wywołać alarm i jeżeli jest to wymagane zablokować zabezpieczenie różnicowe, jeżeli dowolne 
elementy nadzorujące prąd różnicowy pozostają powyżej tej charakterystyki przez nastawiony czas oraz 
utworzyć sygnał DDB na liście zdarzeń „IDiffSupStart”, status bloku (Block) przechowywany jest w pamięci 
nieulotnej i ponownie stosowany po załączeniu zasilania. 

Nadzór stałego zadziałania zabezpieczenia różnicowego wykorzystuje trzy niezależne elementy 
nadzorujące, po jednym na fazę, i te trzy elementy są blokowane przez CTS lub drugą harmoniczną, jeżeli 
te funkcje załączono i ustawiono na blokowanie różnicy prądów fazowych.  Poszczególne elementy 
nadzorujące są blokowane przez odpowiadający im element uruchomienia fazowego zabezpieczenia 
różnicowo-prądowego (Phase Current Differential Start) lub element uruchomienia zabezpieczenia 
różnicowego punktu neutralnego (Neutral Differential Start), aby uniemożliwić 
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zresetowanie fazowego zabezpieczenia różnicowo-prądowego i/lub zabezpieczenia różnicowego punktu 
neutralnego, jeżeli usterka trwa dłużej niż czas ustawiony na timerze. 

Alarm „IDiffSupervision” wywoływany jest, jeżeli ustawiono na tryb wskazania (Indication) lub blokowania 
(Blocking), po tym, jak zadziała wyjście z zapadki, i zostanie zastosowany również dla wysokonastawnego 
elementu uruchamiania zabezpieczenia różnicowego. W przypadku ustawienia na tryb blokowania, również 
wyjście z zapadki, wstrzymuje zabezpieczenie różnicowe fazowe i punktu neutralnego na końcu lokalnym i 
końcu (końcach) zdalnym. 

Element IDiffSupervision nie opóźnia zadziałania fazowego zabezpieczenia różnicowo-prądowego ani 
zabezpieczenia różnicowego punktu neutralnego w warunkach rzeczywistego zwarcia bez występującego 
wcześniej stałego prądu różnicowego. 

Funkcji tej można używać niezależnie od nastawy GPS Sync i można ją uruchamiać nawet wtedy, gdy 
zabezpieczenie różnicowe zostało wyłączone w kolumnie CURRENT DIFF, o ile jest załączone w kolumnie 
Configuration. 

 

3.2.1 USTAWIENIA 

Kolumna SUPERVISION (nadzór) służy do konfiguracji parametrów funkcji nadzoru. Kolumna 
Supervision (Nadzór) zawiera takie funkcje, jak Nadzór przekładnika napięciowego (VTS), Nadzór 
przekładnika prądowego (CTS), Detekcja udarów i specjalne Blokowanie zasilania ze słabego źródła 
oraz Nadzór stałego prądu różnicowego. 

 

TEKST MENU Kol. Wiersz Ustawienie domyślne Dostępne ustawienie 

Opis 

GROUP 1 
SUPERVISION 

46 0 0  

W tej kolumnie znajdują się ustawienia dla funkcji nadzoru napięcia i prądu. 

I DIFF Supervision 46 51 Disabled 0 = Disabled, 1 = Indication, 2 = Blocking 

Ta nastawa służy do wyłączania/załączania nadzoru zabezpieczenia różnicowo-prądowego. Jeżeli funkcja jest załączona, użytkownik 

może wybrać samo alarmowanie lub alarmowanie i blokowanie zabezpieczenia różnicowo-prądowego. 

I DIFF Sup Reset 46 52 Auto 0 = Manual or 1 = Auto 

Alarm nadzoru zabezpieczenia różnicowo-prądowego zostanie zablokowany po upływie zwłoki czasowej ‘IDiff Sup TDelay’ nastawianej przez 
użytkownika. Dla zablokowanego sygnału dostępne są dwie metody resetujące. Pierwsza to metoda ręczna, za pośrednictwem interfejsu panelu 
przedniego (lub połączenia zdalnego), a druga w trybie 'Auto', pod warunkiem usunięcia przyczyn zadziałania nadzoru zabezpieczenia 
różnicowo-prądowego. 

I DIFF ISup 1 46 53 8 50 to 90 step 1 

Nastawa, która określa minimalny poziom pobudzenia, wyrażona jako procent ustawienia prądu różnicowego 'Phase Is1'. 

I DIFF ISup 2 46 54 200 50 to 90 step 1 

Nastawa, która określa wartość progową prądu spoczynkowego, przy której charakterystyka alarmu nadzoru prądu różnicowego staje się 

pozioma. Wyrażona jako procent ustawienia prądu różnicowego 'Phase Is2'. 

I DIFF Sup TDelay 46 55 5 0.5 to 30 step 0.01 

Zwłoka czasowa zanim zadziała alarm nadzoru prądu różnicowego, po wystąpieniu przyczyn zadziałania nadzoru prądu różnicowego. 
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3.2.2 CHARAKTERYSTYKA 

 

 

Rysunek 3: Charakterystyki zabezpieczenia różnicowego 

 
Charakterystykę definiują dwa zbocza. Pierwsze zbocze ma ustawienie początkowe IDiff Sup1 (nastawiane jako 
% Is1) i ze zboczem K1 do drugiego ustawienia IDiff Sup2 (nastawianego jako % Is2), a następnie linia 
pozioma. 

 
3.2.3 SYGNAŁY DDB 

 

Nr Nazwa sygnału Unikalny identyfikator 

Opis 

340 IDiffSupervision DDB_CDIFF_SUPERVISION 

Alarm wskazujący, że stały prąd różnicowy występował przez czas dłuższy niż w nastawie zwłoki czasowej. 

927 IDiff Supv Start DDB_CDIFF_SUPERVISION_START 

Uruchomienie nadzoru prądu różnicowego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P5002ENa 
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4 NOWE FUNKCJE W WERSJI 46B, 66B, 76B 
 

 

 

 
 

4.1 NOWA LOGIKA ZABEZPIECZAJĄCA NA WYPADEK USTERKI 
WYŁĄCZNIKA 

W tych wersjach logika zabezpieczająca na wypadek usterki wyłącznika powraca do tej, którą opisano w 
wersjach 41, 61 i 71. Szczegółowe informacje można znaleźć we właściwym podręczniku technicznym. 
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5 ZAŁĄCZNIK – LOGIKA ZABEZPIECZAJĄCA NA WYPADEK 
USTERKI WYŁĄCZNIKA DLA 75 I 76A 

 

 

 

Poniższe schematy logiki zabezpieczającej na wypadek usterki wyłącznika zastosowano na potrzeby 

ograniczonego wdrożenia w następujących wersjach: P443, P446, P543, P544, P546, P841B wersje 75 i 76A. 

P543, P544, P546, P841A wersje 65 i 66A 
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Rysunek 4: Logika zabezpieczająca na wypadek usterki wyłącznika – część 1 
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Rysunek 5: Logika zabezpieczająca na wypadek usterki wyłącznika – część 2 
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Rysunek 6: Logika zabezpieczająca na wypadek usterki wyłącznika – część 3 
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Rysunek 7: Logika zabezpieczająca na wypadek usterki wyłącznika – część 4 
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Rysunek 8: Logika zabezpieczająca na wypadek usterki wyłącznika – część 5 
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Rysunek 9: Logika zabezpieczająca na wypadek usterki wyłącznika – część 6 
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