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3.1.1.1 STRUKTURA DOKUMENTACJI ZABEZPIECZENIA MiCOM  

 
 
 
 
 
 
 

IT 

 
Instrukcja zawiera funkcjonalny i techniczny opis zabezpieczenia cyfrowego MiCOM wraz z 
wyczerpującym zbiorem instrukcji dotyczących zastosowania zabezpieczenia. 
 
Zawartość poszczególnych rozdziałów jest opisana poniżej: 
 
P746/PL IT Wstęp 
 
Przewodnik pomiędzy różnymi zabezpieczeniami z rodziny MiCOM oraz strukturą jego 
dokumentacji. Ogólne zasady bezpieczeństwa dotyczące obsługi urządzeń elektronicznych 
są omówione ze zwróceniem szczególnej uwagi na różne symbole dotyczące 
bezpieczeństwa. Zawiera także krótkie podsumowanie na temat ogólnej funkcjonalności 
zabezpieczenia. 
 
P746/PL TD Dane techniczne 
 
Dane techniczne zawierające między innymi zakresy nastaw, zakres dokładności, zalecane 
warunki pracy, wartości znamionowe oraz dane na temat wydajności. Przytoczone są także 
normy i międzynarodowe standardy, z którymi urządzenie jest zgodne. 
 
P746/PL GS Wstępne informacje 
 
Poradnik dotyczący interfejsów użytkownika zabezpieczenia, opisujący jak zacząć pracę z 
zabezpieczeniem. Rozdział ten opisuje interfejsy komunikacyjne zabezpieczenia, włączając 
w to dokładny opis w jaki sposób uzyskać dostęp do nastaw zapisanych wewnątrz 
zabezpieczenia. 
 
P746/PL ST Nastawy 
 
Lista wszystkich nastaw przekaźnika, włączając w to zakresy, wielkości kroków oraz 
nastawienia standardowe, razem z krótkim opisem każdej z nastaw. 
 
P746/PL OP Działanie 
 
Wyczerpujący, zrozumiały opis wszystkich funkcji zabezpieczających oraz funkcji 
dodatkowych innych dostępnych w zabezpieczeniu. 
 
P746/PL AP Uwagi Aplikacyjne 
 
Ten rozdział opisuje typowe aplikacje zabezpieczenia w systemie elektroenergetycznym, 
opisuje obliczenia potrzebnych nastaw wraz z kilkoma przykładami pracy urządzenia, oraz 
to, w jaki sposób wprowadzić nastawy do zabezpieczenia. 
 
P746/PL PL Logika programowalna 
 
Przegląd programowalnych schematów logicznych wraz z opisem ich poszczególnych 
elementów. Rozdział ten zawiera domyślne, fabryczne schematy PSL oraz omówienie 
typowych aplikacji. 
 
P746/PL MR Pomiary i Rejestracja 
 
Dokładny opis funkcji służących do pomiaru i rejestracji zmierzonych wartości, wliczając w to 
opis konfiguracji rejestratora zdarzeń i zakłóceń w systemie elektroenergetycznym oraz 
funkcji pomiarowych. 
 
P746/PL FD Opis platformy 
 
Przegląd operacji sprzętowych i programowych zabezpieczenia. Rozdział ten zawiera 
informacje na temat funkcji diagnostyki własnej zabezpieczenia. 
 
P746/PL CM Uruchomienie 
 
Instrukcje jak uruchomić zabezpieczenie, obejmujące sprawdzenie kalibracje 
zabezpieczenia oraz sprawdzenie jego funkcjonalności. 
 
P746/PL MT Konserwacja 
 
Rozdział zawiera ogólne informacje na temat konserwacji zabezpieczenia. 
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 P746/PL TS Problemy 
 

Wskazówki jak rozpoznać tryb awaryjny oraz zalecane czynności w takim wypadku. Rozdział 
zawiera kontakt do odpowiednich osób z Alstom Grid w celu konsultacji. 

 
P746/PL SC Komunikacja SCADA 

 
Rozdział ten zawiera ogólny opis interfejsu komunikacyjnego SCADA zabezpieczenia. Nie 
zawiera on dokładnych odwzorowań protokołu, semantyki, profili oraz tabel współdziałania.  

Osobne dokumenty dla każdego  z protokołów są dostępne do ściągnięcia z naszej strony Iinternetowej. 
 

P746/PL SG Symbole i słownik 
 

Lista typowych skrótów technicznych, które można znaleźć w bieżącej dokumentacji. 
 

P746/PL IN Instalacja zabezpieczenia 
 

Zalecenia dotyczące rozpakowania, przenoszenia, inspekcji oraz przechowywania 
zabezpieczenia. Jest to przewodnik do mechanicznej i elektrycznej instalacji 
zabezpieczenia, włączając w to zalecenia dotyczące uziemienia zabezpieczenia. 

 
P746/PL CS Bezpieczeństwo sięeci 

 
Rozdział ten zawiera ogólny opis zabezpieczeń sięeci zabezpieczenia (aby chronić 
komunikację i sprzęt wewnątrz stacji elektroenergetycznej). Opisane są standardy 
bezpieczeństwa sięeci oraz ich implementacja. 

 
P746/PL VH Historia platformy oraz historia wersji instrukcji 

 
Zapis  historii  wszystkich  urządzeń i  ich  oprogramowania,  które  zostały  wydane  dla  
bieżącego produktu. 
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4. WPROWADZENIE DO ZABEZPIECZEŃ TYPU MiCOM  

 
 
 
 
 
 
 

IT 

 
Zabezpieczenie typu MiCOM jest rozwiązaniem spełniającym wymagania dotyczące 
zasięlania elektrycznego. Obejmuje ono z wiele komponentów, systemów i usług firmy Alstom 
Grid. 
 
Głównym ideą zabezpieczenia MiCOM jest jego elastyczność. 
 
Zabezpieczenie typu MiCOM jest w stanie zdefiniować potrzebne rozwiązanie i poprzez 
rozbudowane możliwości  komunikacji zostać zintegrowane z całym systemem 
zabezpieczeń sięeci elektroenergetycznej. 
 
Zabezpieczenie MiCOM składa sięę z następujących komponentów: 
 
4.1 P dotyczy przekaźników zabezpieczeniowych;  
 

4.2 C dotyczy urządzeń sterowniczych;  
 

4.3 M dotyczy produktów służących do dokładnych pomiarów i monitoringu;  
 

4.4 S dotyczy wszechstronnych pakietów wspomagania komputerowego i urządzeń 
sterowania stacją.  

 
Produkty MiCOM zawierają dość rozbudowane oprogramowanie do rejestracji informacji o 
stanie i zachowaniu się sięeci elektroenergetycznej, na podstawie rejestracji zakłóceń i 
zwarć w sięeci. Umożliwiają  one także pomiary stanu sięeci w regularnych odstępach czasu 
w celu zdalnego monitorowania i sterowania sięecią elektroenergetyczną. 
 
Aktualne informacje na temat wszystkich produktów z serii MiCOM można znaleźć na naszej 
stronie internetowej: 
 
www.alstom.com 
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3. ZAKRES DZIAŁANIA PRODUKTU  

 Różnicowe zabezpieczenie szyn zbiorczych P746 zostało zaprojektowane w celu ochrony  
 szyn  zbiorczych  dla  szerokiej  gamy  poziomów  napięć sięeci  poczynając  od  poziomu  
 dystrybucyjnych aż  do przesyłowych. Zawiera ono szeroką gamę elementów niezwiązanych  
 bezpośrednio  z  ochroną,  ale  służących do  diagnostyki  sięeci  oraz  analizy  zwarć.  
 Zabezpieczenie P746 oferuje zintegrowane zabezpieczenie różnicowe , rezerwę lokalną,  

 zabezpieczenie strefy martwej oraz nadprądowe odpowiednie do systemów ze skutecznie 
 uziemionym punktem zerowym. Zabezpieczenie to szczególnie nadaje sięę do aplikacji, gdzie IT 
  
 

wymaga sięę scentralizowanego rozwiązania. 
 

 Schemat zabezpieczenia może  obejmować:  
 

4.1.1 Pojedynczy MiCOM P746 z zestawem maksymalnie 6 przekładników prądowych.  
 

4.1.2 Trzy MiCOM’y P746 z maksymalnie 18 (jednofazowymi) przekładnikami prądowymi 
na każ de zabezpieczenie.  

 

4.1.3 Krotność wyżej  wymienionej konfiguracji gdy istnieje taka możliwość.  
 

Razem z oprogramowaniem MiCOM S1 V2 lub MiCOM S1 Studio z zestawem HMI do 
zdalnego monitorowania wyżej  wymienione konfiguracje pozwalają na pełną elastyczność 
rozwiązania dla wszystkich konfiguracji maksymalnie do 2 systemów szyn (lub n razy 2 
systemów szyn). 
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4.1.2 Przegląd funkcji  
 

Zabezpieczenie szyn zbiorczych P746 zawiera wiele różnych  funkcji zabezpieczających. 

Poszczególne elementy zabezpieczające są przedstawione poniżej:  

    Przegląd funkcji zabezpieczających     
           

 ANSIĘ IEC 61850      P746  
IT  Fazowo stabilizowany  układ zabezpieczenia różnicowe go  

  
87BB / P PhsPDIF 

   
• 

 

    szyn zbiorczych      
       

  87CZ / P CzPPDIF Pofazowy stabilizowany układ kontroli sumy zabezpieczenia •  
    różnicowe go szyn zbiorczych      
       

  50 / 51 / P OcpPTOC Fazowe zabezpieczenie nadprądowe (dwustopniowe) •  
       

  50 / 51 / N EfmPTOC Zabezpieczenie ziemnozwarciowe (dwustopniowe) •  
         

  Fazowe zabezpieczenie  strefy  martwej (krótkiej  strefy •  
  50ST / P DzpPhsPTOC pomiędzy    przekładnikami prądowymi a otwartym   

    wyłącznikiem)      
       

   Nadzorowanie  przekładników  prądowych  (tylko  w  trybie  
  CTS  jednomodułowym zabezpieczenia)   •  
         

  VTS  Nadzorowanie przekładników napięciowych   •  
          

  50BF RBRF Rezerwa Lokalna (LBB)    •  
          

89 RBRF Blokada     •  
       

    Alarm nieprawidłowej sygnalizacji stanu odłączników ISL •  
          

   OptGGIO Wejścia cyfrowe    16 to 40
∗  

   RlyGGIO Wyjścia przekaźnikowe    16 to 32
∗  

    Przedni port komunikacji (RS232)   •  
         

    Tylny port komunikacji (Kbus/EIA(RS)485)   •  
         

    Tylny port komunikacji (Ethernet) *   Opcja  
         

    Port do synchronizacji czasu (IRIG-B) *   Opcja  
          

    Rezerwowy port Ethernet    Opcja  
          

   FnkGGIO Klawisze funkcyjne 7    10  
         

   LedGGIO Programowalne trójkolorowe diody LED   18   
∗ Odnosię sięę do arkuszu danych do wyboru modelu 
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 Oprócz  funkcji  opisanych  powyżej ,  zabezpieczenie  P746  oferuje  poniższe   funkcje  do 
 zarządzania:  
 

4.1.3 4 niezależne  grupy nastaw  
 

4.1.4 Programowalne klawisze funkcyjne  
 

4.1.5 Wejścia sterujące  
 

•   Programowalne schematy logiczne 
 

 IT 
  

4.1.4 Programowalna alokacja wejść i wyjść cyfrowych  
 

4.1.5 Rejestracja sekwencji zdarzeń  
 

4.1.6 Szczegółowa rejestracja zakłóceń w sięeci (zapis przebiegów)  
 

4.1.7 Możliwość pełnego dostosowania tekstów menu do własnych potrzeb  
 

4.1.8 Wielopoziomowa ochrona hasłem  
 

4.1.9 Diagnostykę zaraz po uruchomieniu zabezpieczenia oraz monitorowanie własnego stanu  
 

Przegląd aplikacji 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RYS. 1: Schemat funkcji zabezpieczenia 
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4.1.5 Opcje zamówieniowe  
 

Informacje wymagane przy zamówieniu  
Typ przekaźnika (Zabezpieczenie szyn zbiorczych) P746 

 
 Napięcie pomocnicze  

 

 Tylko 24 – 48V dc 1 
 

48 – 110V dc (30 – 100V ac) 2 
 

110 – 250V dc (100 – 240V ac) 3 
 IT  
 

 Wartości znamionowe In / Vn  
 

 CT1 - CT18 In=1/5A, Vn=100/120V (18CT/3VT) 1 
 

 Opcje sprzętowe  
  

żadne 1               
Tylko modulowane IRIG-B 2               
Tylko konwerter światłowodowy 3               
Modulowane IRIG-B + konwerter światłowodowy 4               
Tylko Ethernet (100Mbps) 6               
Drugi tylny port komunikacji 7               
Drugi tylny port komunikacji + IRIG-B (modulowany) 8               
Ethernet (100Mbps) + IRIG-B (modulowany) A               
Ethernet (100Mbps) + IRIG-B (zdemodulowany) B               
Tylko IRIG-B zdemodulowany C               

Dodatkowy Ethernet (SHR) 2 wielomod. porty światł. + IRIG-B (modulow.) G               
Dodatkowy Ethernet (SHR) 2 wielomod. porty światł. + IRIG-B (nie-modul.) H               
Dodatkowy Ethernet (RSTP) 2 wielomod. porty światł.+ IRIG-B (modulow.) J               
Dodatkowy Ethernet(RSTP) 2 wielomod. porty światł. + IRIG-B (nie-modul.) K               
Dodatkowy Ethernet (DHS) 2 wielomod. porty światł. + IRIG-B (modulow.) L               
Dodatkowy Ethernet (DHS) 2 wielomod. porty światł.+ IRIG-B (nie-modul.) M               

Charakterystyka produktu                
                

16 optycznych + 16 Przekaźników   A             

16 optycznych + 8 Przekaźników + 8 sięlnoprądowych   B             
16 optycznych + 32 Przekaźników   C             
16 optycznych + 24 Przekaźników + 4 sięlnoprądowych   D             
24 optycznych + 24 Przekaźników   E             

24 optycznych + 16 Przekaźników + 8 sięlnoprądowych   F             
24 optycznych + 8 Przekaźników + 12 sięlnoprądowych   G             
32 optycznych + 24 Przekaźników   H             
32 optycznych + 16 Przekaźników + 8 sięlnoprądowych   J             
40 optycznych + 24 Przekaźników   K             
32 optycznych + 32 Przekaźników   L             

                 
Opcje Protokołów   

K-Bus/Courier 1  
MODBUS 2  
IEC60870-5-103 3  
DNP 3.0 4  
IEC 61850 przez Ethernet oraz Courier poprzez tylny port K-Bus/RS485 6  

Montaż    

Panelowy / Montaż  natablicowy M  
Montaż  szafowy N  

Język   

Angielski, Francuski, Niemiecki, Hiszpański 0  
Angielski, Francuski, Niemiecki, Rosyjski 5  
Chiński, Angielski lub Francuski przez HMI, z Angielskim lub Francuskim   
tylko przez port komunikacji C  

Wersja oprogramowania   

Najnowsza, chyba że podano wymaganą wersję * * 
Pliki konfiguracyjne      

       

Standardowe  0     

Specyficzne klienta  A     
Oznaczenie sprzętu      

       

Oryginalne      K 
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TD

Dane techniczne 

Specyfikacja Mechaniczna 

Konstrukcja 
Zabezpieczenie modułowa MiCOM Px40, 
wielko�� obudowy 16“ (80TE) 
Do monta�u natablicowego 

Stopie� ochrony obudowy 

Zgodnie z IEC 60529: 1989 
Ochrona (panelu czołowego) IP 52 przeciwko 
kurzowi i kapi�cej wodzie, 
Ochrona tyłu i boków obudowy IP 50 
przeciwko kurzowi 
Ochrona tyłu produktu IP 10 z powodu 
bezpo�rednich poł�cze� pr�dowych do tylnej 
listwy zaciskowej zabezpieczenia. 

Waga 

P746: 13.4 kg 

Listwa Zaciskowa 

Pr�dowe i napi�ciowe wej�cia pomiarowe 
AC 
Zlokalizowane na (czarnej) listwie zaciskowej 
zacisków o du�ej wytrzymało�ci: 
Gwintowane zaciski �rubowe M4, do 
poł�czenia ucha zacisków pier�cieniowych. 
Wej�cia PP maj� własny system zwierania 
przy odł�czaniu przewodów od listwy 
zaciskowej. 

Wej�cia / Wyj�cia 
Do zasilania optycznych wej�� binarnych, 
wyj�� przeka�nikowych i tylnych portów 
komunikacji COM1 opcjonalnie COM2 
Zlokalizowane na (szarej) listwie zaciskowej: 
Gwintowane zaciski �rubowe M4, do 
poł�czenia ucha zacisków pier�cieniowych. 

Uziemienie ochronne obudowy 
Dwa tylne poł�czenia na gwintowanych 
�rubach M4. Musz� by� uziemione za pomoc�
przewodu ochronnego o przekroju 2,5 mm

2

aby zapewni� bezpieczn� prac�. 

Czołowy port szeregowy interfejsu PC 
�e�skie 9-pinowe Zł�cze EIA RS232 DTE typu 
D. 
Protokół Courier do oprogramowania MiCOM 
S1. 
Maksymalna długo�� kabla 15m PEB* 

Czołowy port Download/Monitoringu 
�e�skie 25-pinowe zł�cze EIA RS232, typu D. 
Do ładowania firmware’u. Obwód PEB*. 

Tylny port komunikacyjny 
Poziom sygnału K-Bus/EIA(RS485), 
poł�czenie za pomoc� dwóch przewodów na 
bloku ogólnego u�ytku �rubami M4. 

Dla ekranowanych kabli skr�tkowych, 
poł�czonych ze sob� o ł�cznej maksymalnej 
długo�ci 1000m dla protokołu Courier. Jest to 
obwód SELV. 
Ethernet (miedziany i �wiatłowodowy) 

Opcjonalny drugi port komunikacyjny 
Port EIA(RS)232, �e�skie 9-pinowe zł�cze 
typu D, gniazdo SK4. Protokół Courier: K-Bus, 
lub EIA(RS)485 lub EIA(RS)232. Maksymalna 
długo�� kabla: 15m. 

Opcjonalne tylne poł�czenie Ethernet’owe 
dla IEC 61850 
Komunikacja 10 Base T / 100 Base TX  

Interfejs zgodny z IEEE802.3 oraz IEC61850 
Izolacja: 1.5kV. Rodzaj zł�cza: RJ45 
Typ kabla: ekranowane skr�tka dwóch 
przewodów (STP) 
Maksymalna długo�� kabla: 100m 

Interfejs 100 Base FX 

Interfejs zgodny z IEEE802.3 oraz IEC61850 
Długo�� fali: 1300nm 
	wiatłowód: wielomodowy 50/125µm lub 
62.5/125µm 
Rodzaj zł�cza: BFOC 2.5 - (ST®)

Opcjonalny tylny interfejs IRIG-B 
modulowany lub niemodulowany 

Gniazdo BNC 
Obwód typu SELV*. 
Kabel współosiowy 50 ohmów. 

*: PEB = (Protective equipotential bonded) 
wi�zane razem z przewodem ochronnym 
potencjału wyrównuj�cego 
*: SELV = (Safety/Separated extra low voltage) 
Bezpiecznie/bardzo niskie napi�cie  
Obwody wykonane w standardzie PEB i SELV 
mo�na bezpiecznie dotyka� po wyst�pieniu 
pojedynczego zwarcia. 

Opcjonalne tylne zapasowe poł�czenie 
Ethernet’owe dla IEC 61850 

Interfejs 100 Base FX 
Interfejs zgodny z IEEE802.3 oraz IEC61850 
Długo�� fali: 1300nm 
	wiatłowód: wielomodowy 50/125µm lub 
62.5/125µm 
Tył zł�cza: BFOC 2.5 -(ST®)
Charakterystyka optyczna transmitera: interfejs 
100 base FX 



P746/PL TD/G31 Dane techniczne

(TD) 2-2  MiCOM P746

TD

Charakterystyka optyczna Transmitera – 
interfejs 100 base FX
(TA = 0°C do 70°C, VCC = 4.75 V do 5.25 V) 

Parametr Symb. Min. Typ. Maks Jedn.

Optyczna moc 
wyj�ciowa 

BOL: 62.5/125 µm, 
NA = 0.275 
�wiatłowodu EOL 

POUT
–19 
–20 

–16.8 –14 dBm �r.

Optyczna moc 
wyj�ciowa 

BOL: 50/125 µm,  
NA = 0.20 
�wiatłowodu EOL 

POUT
–22.5
–23.5

–20.3 –14 dBm �r.

Tłumienie sygnału 
�wietlnego 

   
10 

–10 
% 
dB 

Optyczna moc 
wyj�ciowa dla 
logicznego stanu “0” 

POUT 

(“0”) 
  –45 dBm �r.

BOL (Beginning of life) – w momencie 
wypuszczenia sygnału �wietlnego 

EOL (End of life) – w momencie odbioru 
sygnału �wietlnego  

Charakterystyka odbiornika optycznego – 
interfejs 100 base FX
(TA = 0°C do 70°C, V CC = 4.75 V do 5.25 V) 

Parametr Symb. Min. Typ. Maks. Jedn.

Minimalna 
optyczna moc 
wej�ciowa na 
granicy okna  

PIN Min. 
(W) 

 –33.5 –31 dBm �r.

Minimalna 
optyczna moc 
wej�ciowa na 
�rodku oczka 

PIN Min. 
(C) 

 –34.5 –31.8 dBm �r.

Maksymalna 
optyczna moc 
wej�ciowa

PIN

Max. 
–14 –11.8  dBm �r.

Włókno zł�cza kontroluj�cego utrat�
ł�czno�ci (przeka�nik watchdog’a) – 
Rezerwowy Ethernet 
Ł�cznik (3 ko�cówki): styki 2NC 
Napi�cie znamionowe: 250V 
Wytrzymało�� pr�dowa: 5A 
Krótkotrwała wytrzymało�� pr�dowa:30A for 3s 

Zdolno�� przerywania:
DC: 50 W obci��enia rezystancyjnego 
DC: 25 W obci��enia rezystancyjnego 

AC: 1500 VA obc. rezyst. (cos φ = 1,0) 

AC: 1500 VA obc. induk. (cos φ = 0,7) 
Przy maksymalnym pr�dzie 5A lub napi�ciu 
poni�ej 250V 

Zakresy 

Wej�cia pomiarowe AC 
Cz�stotliwo�� znamionowa:  
∗ 50 oraz 60 Hz (mo�na ustawi� jedno z 

dwóch) 
Zakres poprawnego działania:  

∗ Od 45 do 65Hz 
Kolejno�� faz:   
∗ ABC lub ACB 

Pr�d AC 
Pr�d znamionowy (In):  
∗ 1 lub 5A podwójny zakres. 
Obci��enie znamionowe na 1 faz� 1A:  
∗ <0.04VA dla pr�du znamionowego 
Impedancja ka�dej z faz zakresu 1A:  
∗ <40m
 przy obci��eniu 0 - 30In 
Obci��enie znamionowe na 1 faz� 5A:  
∗ <0.15VA dla pr�du znamionowego 
Impedancja ka�dej z faz zakresu 5 A:  
∗ <8m
 przy obci��eniu 0 - 30In 
Wytrzymało�� temperaturowa: 
∗ ci�gła 4 In 
∗ przez 10s: 30 In 
∗ przez 1s; 100 In 
Liniowa do 64 In (bez składowej zanikaj�cej). 

Napi�cie AC 
Napi�cie znamionowe (Vn):  
∗ mi�dzyfazowe od 100 do 120V 
Obci��enie znamionowe na faz�:  
∗ < 0.02 VA dla napi�cia na poziomie110/�3V 
Wytrzymało�� temperaturowa: 
∗ ci�gła 2 Vn  
∗ przez 10s: 2.6 Vn 
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Zasilacz 

Napi�cie zasilania pomocniczego (Vx) 
Trzy mo�liwo�ci przy zamówieniu: 
(i)   Vx:  od 24 do 48 Vdc 
(ii)  Vx:  od 48 do 110 Vdc, oraz od 40 do 
100Vac (warto�ci skutecznej) 
(iii) Vx:  od 110 do 250 Vdc, oraz od 100 do 
240Vac (warto�ci skutecznej). 

Zakres roboczy 
(i)    od 19 do 65V (tylko dc dla tego wariantu) 
(ii)   od 37 do 150V (dc), od 32 do 110V (ac) 
(iii)  od 87 do 300V (dc), od 80 do 265V (ac). 
Z t�tni�ciami przemiennymi na poziomie 12% 
warto�ci znamionowej napi�cia stałego, 
zgodnie z IEC 60255-11: 1979. 

Obci��enie znamionowe 
Obci��enie stanu jałowego: 12 W 
Dodatkowo dla ka�dego zasilonego 
wej�cia/wyj�cia binarnego: 
Na ka�de wej�cie optyczne: 
∗ 0.09W…(od 24 do 54V), 
∗ 0.12W...(110/125V), 
∗ 0.19W...(220/250V). 
Na ka�de zasilone wyj�cie przeka�nika: 0.13W 
Na ka�de zasilone wej�cie przeka�nika o 
szybkim zadziałaniu: 0.73W 

Czas zał�czenia zasilania 
Czas do pełnego zał�czenia zasilania < 8s. 

Przerwa w zasilaniu 
Zgodnie z IEC 60255-11: 1979 
Przeka�nik wytrzyma 20ms przerw� w 
pomocniczym zasilaniu pr�dem stałym bez 
otwarcia styków. 
Zgodnie z IEC 61000-4-11: 1994 
Przeka�nik wytrzyma 20ms przerw� w 
zasilaniu pomocniczym pr�dem przemiennym 
bez otwarcia styków. 
Uwaga: u�ycie E124 zwi�ksza ten czas 

Dodatkowo oprócz zgodno�ci z IEC 60255-11, 
P746 wytrzyma: 

Napi�cie 
zasilania DC 

Przerwa zasilania napi�cia stałego  

24V 20ms 

48V 100ms z Vx z wybranej opcji (i), 
20ms z Vx z wybranej opcji (ii) 

110V 200ms z Vx z wybranej opcji (ii), 
50ms z Vx z wybranej opcji (iii) 

220V 200ms 

Zasilanie awaryjne 
Montowane na czołowym panelu bateryjki 
½AA 3,6V 

Zasilanie wewn�trzne 
Regulowane 48V dc 
Maksymalny pr�d wyj�ciowy 112mA 

Binarne wej�cia cyfrowe (“Optyczne”) 
Uniwersalne wej�cia optyczne z 
programowalnym progiem napi�cia. Mog� by�
zasilone za pomoc� 48V napi�cia 
wewn�trznego lub zewn�trznej baterii 
Napi�cie znamionowe:   od 24 do 250V dc 
Zakres roboczy:     od 19 do 265V dc 

Wytrzymało��:     300V dc. 
Progi poziomu wysokiego i resetu: 
∗ Poziom wysoki: około. 70% warto�ci 

znamionowej baterii, 
∗ Reset: około. 66% warto�ci znamionowej 

baterii  
Czas rozpoznania:    7ms 
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Styki wyj�ciowe 

Typowe styki 
Wyj�cia przeka�nikowe do ogólnego u�ytku do 
sygnalizacji, wyzwalania i sygnałów 
alarmowych: 
Napi�cie znamionowe: 
∗ 300V 
Znamionowa obci��alno�� pr�dowa: 
∗ 10A 
Krótkotrwałe obci��enie pr�dowe: 
∗ 30A przez 3s 
Zdolno�� ł�czeniowa: 
∗ 250A przez 30ms 
Zdolno�� przerywania: 
∗ DC:  50W rezystancyjnej 
∗ DC:  62.5W indukcyjnej (L/R = 50ms) 
∗ AC:  2500VA rezystancyjnej (cos φ = 1,0)  
∗ AC:  2500VA indukcyjnej (cos φ = 0,7) 
Czas odpowiedzi: 
∗ < 5ms 
Wytrzymało�� mechaniczna: 
∗ Obci��one styki: minimum 10000 operacji, 
∗ Styki nieobci��one: min. 100000 operacji 

Styki szybkie o du�ej obci��alno�ci 
Przeka�niki wyj�ciowe dedykowane do 
pobudzania: 
∗ Oparte na technologii IGBT 
Zał�czy i wytrzyma:  
∗ 30Ampery przez 3sec, 30A przy 250V 

obci��enia obc. rezystancyjnego 
Wytrzyma:  
∗ 250 Amperów pr�du stałego przez 30ms 
Wytrzymało�� ci�gła:  
∗ 10 Amperów pr�du stałego 
Zdolno�� przerywania:  
∗ 10 Amperów przy 250V obci��enia 

rezystancyjnego (10 000 operacji)  
10 Amperów przy 250V L/R=40ms 

Czas operacji:  
∗ <200us i czas resetu: 7.5ms 

Styki Watchdog 
Nieprogramowalne styki do wskazywania 
normalnej pracy/uszkodzenia zabezpieczenia: 
Zdolno�� przerywania: 
∗ DC:  30W rezystancyjnej 
∗ DC:  15W indukcyjnej (L/R = 40ms) 
∗ AC:  375VA indukcyjnej (cos φ = 0.7) 

Interfejs IRIG-B 12X (Modulowany)

Zewn�trzna synchronizacja czasu przez 
standard IRIG 200-98, format B12X. 
Impedancja wej�ciowa 6kΩ przy cz�st.1000Hz 
Stosunek modulacji: 
∗ Od 3:1 do 6:1 
Poziom sygnału wej�ciowego, 
mi�dzyszczytowego: 
∗ 200mV do 20V 

Interfejs IRIG-B 00X(Niemodulowany)

Zewn�trzna synchronizacja czasu przez 
standard IRIG 200-98, format B00X. 
Poziom sygnału wej�ciowego TTL 
Impedancja wej�ciowa dc 10kΩ

Warunki otoczenia 

Temperatura zewn�trzna 
Zakres temperatury otoczenia 
Zakres temperatury dla normalnej pracy 

Od –25°C do +55°C (lub od –13°F do +131°F)

Przechowywanie i transport 

Od –25°C do +70°C (lub od –13°F do +158°F)

Testowane zgodnie z  
IEC 60068-2-1: 2007  

Przechowywanie w -25°C (–13°F) (96 godzin) 

Normalna praca w -40°C (–40°F) (96 godzin) 

IEC 60068-2-2: 2007  

Przechowywanie +70°C (+158°F) (96 godzin) 

Normalna praca w +85°C (+185°F) (96 godzin) 

Wilgotno��
Zgodnie z IEC 60068-2-3: 1969: 
∗ 56 dni na poziomie 93% wilgotno�ci 

wzgl�dnej i temperaturze +40 °C 
Zgodnie z IEC 60068-2-30: 1980: 
∗ Zmiany cykliczne, sze�� (12 + 12) cykli 

godzinowych, 93% RH, od +25 do +55 °C 

Czynniki korozyjne otoczenia 
Zgodnie z IEC 60068-2-60: 1995, cz��� 2, 
Test Ke, Metoda (klasa) 3 
Przemysłowe czynniki korozyjne otoczenia 
/niska kontrola �rodowiskowa otoczenia, test 
przepływu mieszanki gazowej. 
21 dni na poziomie 75% wilgotno�ci wzgl�dnej 
i temperaturze +30°C 
Wystawienie na skoncentrowane zwi�zki H2S, 
NO2, Cl2 oraz SO2. 

Testy typu 

Izolacja 
Zgodnie z IEC 60255-27: 2005, 
∗ Rezystancja izolacji > 100MΩ przy napi�ciu 

stałym na poziomie 500V 
(Przeprowadzone tylko za pomoc�
elektronicznego/bezszczotkowego testera 
izolacji). 

Upływ pr�du i odst�p izolacyjny 
Zgodnie z IEC 60255-27: 2005 
∗ Stopie� zanieczyszczenia 3, 
∗ Kategoria przepi�cia III, 
∗ Impuls napi�cia sprawdzaj�cego 5kV. 

Wytrzymało�� wysokonapi�ciowa 
(Dielektryczna) 
(z wył�czeniem portów EIA RS232). 
(i) Zgodnie z IEC 60255-27: 2005, 2kV 
napi�cia skutecznego przemiennego przez 1 
minute: 
Pomi�dzy obudow� a wszystkimi zaciskami 
zwartymi razem.  
Tak�e, pomi�dzy wszystkimi zaciskami 
wszystkich niezale�nych od siebie obwodów. 
∗ 1kV napi�cia skutecznego przemiennego 

przez 1 minut�, pomi�dzy otwartymi 
stykami watchdog’a oraz otwartymi stykami 
przeka�ników wyj�ciowych. 
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(ii) Zgodnie z ANSI/IEEE C37.90-1989 
(ponownie zatwierdzonej w 1994): 
∗ 1.5kV napi�cia skutecznego przemiennego 

przez 1 minut�, pomi�dzy otwartymi 
stykami przeka�ników wyj�ciowych. 

Test wytrzymało�ci na impuls napi�ciowy 
Zgodnie z IEC 60255-27: 2005 
Czas narastania: 1,2 µs, Czas do spadku do 
połowy warto�ci: 50 µs,  
Warto�� szczytowa: 5kV, 0,5J 
Pomi�dzy wszystkimi zaciskami, oraz 
pomi�dzy zaciskami a uziemieniem obudowy. 

Kompatybilno�� elektromagnetyczna 
(EMC) 

Zakłócenia na wysokiej cz�stotliwo�ci 
1MHz 
Zgodnie z IEC 60255-22-1: 2008, Klasa III,  
2,5kV mi�dzy zaciskami niezale�nych 
obwodów,  
1,0kV mi�dzy zaciskami tego samego obwodu 
Czas testu:  2s, Impedancja �ródła: 200 Ω
(za wyj�tkiem portu EIA RS232). 

Zakłócenia na cz�stotliwo�ci 100kHz 
Per EN 61000-4-18: 2007, Level 3,  
2.5 kV mi�dzy zaciskami niezale�nych 
obwodów,  
1,0kV mi�dzy zaciskami tego samego obwodu, 

Niewra�liwo�� na wyładowania 
elektrostatyczne 
Zgodnie z IEC 60255-22-2: 1997, Klasa 4,  
Wyładowania na poziomie 15kV w powietrzu 
do interfejsu u�ytkownika, wy�wietlacza. Lub 
odkrytej cz��ci metalowej.  
Zgodnie z IEC 60255-22-2: 1997, Klasa 3,  
Wyładowanie na poziomie 8kV w powietrzu do 
dowolnego z portów komunikacyjnych. 
Wyładowanie dotykowe na poziomie 6kV do 
dowolnej cz��ci przedniego panelu produktu. 

Szybkie zakłócenia przej�ciowe 
Zgodnie z IEC 60255-22-4: 2002 i  
EN 61000-4-4: 2004. 
Rygorystyczno�� testu: 
∗ Klasa III i IV: 
Amplituda:  
∗ 2kV, krótka sekwencja o cz�stotliwo�ci 

5kHz (Klasa III), 
Amplituda:  
∗ 4kV, krótka sekwencja o cz�stotliwo�ci 

2,5kHz (Klasa IV). 
Zaaplikowane bezpo�rednio do zasilania 
pomocniczego oraz do wszystkich innych 
wej��. (z wył�czeniem portów EIA RS232). 
Amplituda:  
∗ 4kV, krótka sekwencja o cz�stotliwo�ci 

5kHz (Klasa IV). 
Zaaplikowane bezpo�rednio do zasilania 
pomocniczego. 

Wytrzymało�� na udary 
Zgodnie z IEEE/ANSI C37.90.1: 2002: 
4kV krótkiego stanu przej�ciowego i 2,5kV 
oscylacyjnego zaaplikowanego bezpo�rednio 

do ka�dego styku wyj�ciowego, optycznie 
izolowanego wej�cia oraz obwodów zasilania. 

Test wytrzymało�ci na udar 
(z wył�czeniem portów EIA RS232). 
Zgodnie z IEC 61000-4-5: 2006 Poziom 4,  
Czas narastania i czas do połowy warto�ci 
szczytu: 1,2 / 50µs,  
∗ Amplituda: 4kV pomi�dzy wszystkimi 

grupami i uziemieniem obudowy, 
∗ Amplituda: 2kV pomi�dzy zaciskami ka�dej 

z grup. 
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Wytrzymało�� na impuls radiowy 
Zgodnie z IEC 60255-22-3: 2000, Klasa III: 
Zakres cz�stotliwo�ci od 80 do 1000MHz:  
∗ 10 V/m,  
∗ Test za pomoc� AM: 1 kHz / 80%,  
∗ Testy punktowe dla 80, 160, 450, 900 MHz 
Zgodnie z IEEE/ANSI C37.90.2: 2004: 
25MHz do 1000MHz, dla zerowej i 100% 
modulacji fali prostok�tnej. 
Siła pola 35V/m. 

Wytrzymało�� na radiacj� od komunikacji 
cyfrowej 
Zgodnie z EN61000-4-3: 2002, Poziom 4: 
Zakres cz�stotliwo�ci od 800 do 960 MHz, 
oraz od 1,4 to 2,0 GHz: 
30 V/m,  
Test dla AM: 1 kHz / 80%. 

Wytrzymało�� na radiacj� od telefonów 
cyfrowych 
Zgodnie z EN 61000-4-3: 2002 
∗ 10 V/m, 900MHz oraz 1,89GHz. 

Wytrzymało�� na pole cz�stotliwo�ci 
radiowej 
Zgodnie z IEC 61000-4-6: 1996, Poziom 3,  
Napi�cie zakłócenia testowego: 10 V 

Niewra�liwo�� na silne pole magnetyczne 
Zgodnie z IEC 61000-4-8: 2001, Pioziom 5,  
∗ 100A/m długotrwale, 
∗ 1000A/m przez 3s. 
Zgodnie z IEC 61000-4-9: 2001, Poziom 5,  
∗ 1000A/m we wszystkich płaszczyznach. 
Zgodnie z IEC 61000-4-10: 2001, Poziom 5,  
∗ 100A/m we wszystkich płaszczyznach, 

100kHz/1MHz przez 2s. 

Emisja własna 
Zgodnie z EN 55022: 1998: 
∗ 0.15 – 0.5MHz, 79dBµV (quasi szczyt) 

66dBµV (�rednia) 
∗ 0.5  –  30MHz, 73dBµV (quasi szczyt) 

60dBµV (�rednia). 

Emisja wypromieniowana 
Zgodnie z EN 55022: 1998: 
∗ 30 - 230MHz, 40dBµV/m przy odległo�ci 

pomiaru 10m 
∗ 230 – 1GHz, 47dBµV/m przy odległo�ci 

pomiaru 10m. 

Dyrektywy Unii Europejskiej 

Podatno�� EMC 
Zgodnie z 2004/108/EC: 
Zgodne z zaleceniami komisji europejskiej 
mo�na wyst�pi� o dyrektyw� na temat EMC 
drog� systemu plików technicznych. Aby 
zapewni� zgodno�� produktów został 
ustanowiony standard: 
∗ EN50263:  2000 

Bezpiecze�stwo produktu 
Zgodne z 2006/95/EC: 
Zgodne z dyrektyw� komisji europejskiej na 
temat niskich napi��. Zgodno�� jest 
odniesieniem do ogólnych standardów 
bezpiecze�stwa: 
∗ IEC 60255-27:2005 

CE 

Zgodno�� R&TTE 
Wyposa�enie radiowe oraz zaciski 
telekomunikacyjne (R&TTE) dyrektywa 
99/5/EC. 
Zgodno�� zapewniona poprzez zgodno�� do 
dyrektywy EMC na temat niskiego napi�cia, a�
do napi�cia 0V. 
Dotyczy tylnych portów komunikacyjnych. 

Wytrzymało�� mechaniczna 

Test Wibracji 
Zgodnie z IEC 60255-21-1: 1996 
 Klasa odpowiedzi 2 
 Klasa wytrzymało�ci 2 

Wstrz�s i uderzenie 
Zgodnie z IEC 60255-21-2: 1995 
 Klasa odpowiedzi 2 

Klasa wytrzymało�ci na 
wstrz�s 1 

 Klasa uderzenia 1 

Testy Sejsmiczne 
Zgodnie z IEC 60255-21-3: 1995 
 Klasa 2 

Bezpiecze�stwo w sieci 

Implementacja 
Poni�sze �rodki bezpiecze�stwa zostały 
zaimplementowane: 
∗ Czteropoziomowy system dost�pu, 
∗ Wzmacnianie hasła, 
∗ Wył�czanie nieu�ywanych aplikacji lub 

fizycznych portów, 
∗ Licznik czasu braku aktywno�ci, 
∗ Zapis zdarze� zwi�zanych z 

bezpiecze�stwem, 
∗ Standardowy wy�wietlacz zgodny z NERC. 

Standardy 
∗ NERC CIP (North American Electric 

Reliability Corporation – Critical 
Infrastructure Protection, USA) Północno-
ameryka�skie stowarzyszenie elektrycznej 
niezawodno�ci: 
CIP-002-1, CIP-003-1, CIP-004-1,  
CIP-005-1, CIP-006-1, CIP-007-1,  
CIP-008-1 and CIP-009-1 

∗ BDEW (Niemcy), 
∗ ANSI ISA 99 (USA), IEEE 1686,  
∗ IEC 62351, ISO/IEC 27002, 
∗ NIST SP800-53 (National Institute of 

Standards and Technology, USA) 
Narodowy instytut standardów i technologii, 
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∗ CPNI Guidelines (Centre for the Protection 
of National Infrastructure, UK) Centrum 
ochrony infrastruktury narodowej. 

Czasy i dokładno�ci 

Wszystkie wymienione czasy operacji wliczaj�
zamkni�cie si� typowych styków wyzwalacza 
wyj�ciowego. 

Osi�gi 

Zabezpieczenie szyn zbiorczych 

Dokładno�� działania podczas zwar� na 
szynach zbiorczych 
Pobudzenie:  
∗ Nastawa ± 5% lub 20mA, zale�nie który 

pr�d jest wi�kszy (WIG) 
Odpadni�cie:  
∗ >0,95 × Nastawa lub 20mA, WIG 
Pobudzenie na szynach zbiorczych przez 
przeka�niki szybkie: 
∗ 8ms (min) & 12ms (typowo) na poziomie 

3,5 × progu zadziałania (50Hz) 
∗ 6ms (min) & 10ms (typowo) na poziomie 

4,5 × progu zadziałania (60Hz) 
Pobudzenie na szynach zbiorczych przez 
standardowe przeka�niki: 
∗ 13ms (min) & 17ms (typowo) na poziomie 

3,5 × progu zadziałania (50Hz) 
∗ 11ms (min) & 15ms (typowo) na poziomie 

4,5 × progu zadziałania (60Hz) 

Dokładno�� przy zwarciach na obwodach 
Pobudzenie: 
∗ Nastawa ± 5% lub 20mA, zale�nie który 

pr�d jest wi�kszy (WIG) 
Odpadni�cie:  
∗ >0,95 × Nastawy lub 20mA, WIG 
DT operacji:  
∗ ±5% lub 50ms WIG 

Zabezpieczenie martwej strefy 

Dokładno��
Pobudzenie:  
∗ Nastawa ± 5% lub 20mA, zale�nie który 

pr�d jest wi�kszy (WIG) 
Odpadni�cie:  
∗ >0,95 × Nastawa lub 20mA WIG 
Min. poziom zadziałania:  
∗ 1,05 × Nastawa ± 5% lub 20mA WIG 
DT operacji:  
∗ ±5% lub 50ms WIG 

Trójfazowe zabezpieczenie  nad-
pr�dowe 

Dokładno��
Pobudzenie:  
∗ Nastawa ±5% lub 20mA, zale�nie który 

pr�d jest wi�kszy (WIG) 
Odpadni�cie:  
∗ 0,95 x Nastawa ±5%  
∗ lub 20mA WIG 
Min. Poziom zadziałania elementów IDMT:  
∗ 1,05 x Nastawa ±5%  
∗ lub 10mA WIG 
kształt charakterystyki IDMT:  
∗ ±5% or 40ms WIG 

(w warunkach normalnych)* 
Reset IEEE:  
∗ ±5% lub 50ms WIG 
Zadziałanie DT:   
∗ ±2% lub 50ms WIG 
reset DT:   
∗ Nastawa ±5% lub 20ms WIG 
Charakterystyki 
Krzywe dla UK:  
∗ IEC 60255-3 – 1998 
Krzywe dla US:  
∗ IEEE C37.112 – 1996 

Zabezpieczenie ziemnozwarciowe 

Dokładno��
Pobudzenie:   
∗ Nastawa ±5% lub 20mA, zale�nie który 

pr�d jest wi�kszy (WIG) 
Odpadni�cie:   
∗ >0,9 x Nastawa lub 20mA WIG 
Min. Poziom zadziałania elementów IDMT:  
∗ 1,05 x Nastawa ±5% lub 10mA WIG 
Kształt charakterystyki IDMT:  
∗ ±5% lub 40ms WIG 

(w warunkach normalnych)* 
IEEE reset:   
∗ ±5% lub 40ms WIG 
zadziałanie i reset DT:  
∗ ±2% lub 50ms WIG  

Chwilowe przeci��enie i przet��enie 

Dokładno��
Dodatkowa tolerancja ze wzgl�du na rosn�cy 
stosunek X/:  ±5% dla stosunku X/R pomi�dzy 
1 a 120 
Chwilowe przet��enie elementów 
nadpr�dowych:  <40ms 

Programowalne schematy logiczne 

Dokładno��
Wyj�ciowe liczniki czasu, przerwy warunkowej 

lub impulsu warunkowego: 

∗ Nastawa ±2% lub 50ms zale�nie który czas 
wi�kszy  



P746/PL TD/G31 Dane techniczne

(TD) 2-8  MiCOM P746

TD

IRIG-B I czas rzeczywisty 

Modulowany IRIG-B: 
Współczynnik modulacji:  
∗ 1/3 lub 1/6 
Amplituda mi�dzyszczytowa sygnału 
wej�ciowego: 
∗ 200mV to 20V 
Impedancja wej�ciowa przy 1000Hz: 6000Ω  
Synchronizacja zewn�trznego zegara: 
∗ Zgodnie ze standardem IRIG 200-98, 

format B 

Niemodulowany IRIG-B: 
Poziom sygnału wej�ciowego TTL 
Impedancja wej�ciowa przy napi�ciu stałym 
10kΩ
Synchronizacja zewn�trznego zegara standard 
IRIG 200-98, format B00X. 

Zapewniona dokładno�� (dla obu 
modulowanej i niemodulowanej wersji) 
Dokładno�� zegara czasu rzeczywistego: < ±2 
sekundy na dzie�

Pomiary 

Dokładno��
Pr�d fazowy: 
∗ ±1,0% warto�ci odczytanej 
Lokalny pr�d fazowy: 
∗ ±1,0% warto�ci odczytanej 
∗ lub ±(f-fn)/fn % 
Zdalny pr�d fazowy 
∗ ±1,0% warto�ci odczytanej 
∗ lub ±(f-fn)/fn % 
Fazowy pr�d ró�nicowy:   
∗ ±5,0%  
Pr�d hamowania: 
∗ ±5,0%  
Cz�stotliwo��: 
∗ ±1% 

Rejestrator zakłóce�

Dokładno��
Przebiegi:  
∗ Porównywalne z mierzonymi warto�ciami 
Amplituda i wzgl�dna faza: 
∗ ±5% warto�ci mierzonego sygnału 
Czas trwania:   
∗ ±2%  
Pozycja wyzwalacza: 
∗ ±2% (Wyzwolenie minimum 100ms). 

Warunki normalne 
Temperatura otoczenia: 
∗ 20°C 

�ledzony przedział cz�stotliwo�ci 
Od 45 do 65Hz 

Kontrola i stan wył�cznika 
Dokładno��
Czas resetu < 40ms ±2% 
Próg zadziałania: nastawa ±5% 

IEC 61850 dane Ethernet’owe 

Komunikacja 10 Base T /100 Base TX  
Interfejs zgodny z IEEE802.3 oraz IEC61850 
Izolacja 1.5kV 
Typ kabla: Ekranowana skr�tka STP 
Maksymalna długo��: 100m 

Interfejs 100 Base FX 
Interfejs zgodny z IEEE802.3 oraz IEC61850 
Długo�� fali: 1300nm 
	wiatłowód: wielomodowy 50/125µm lub 
62.5/125µm 
Typ zł�cza: ST 

Charakterystyka transmitera optycznego  
(TA = 0°C do 70°C, VCC = 4.75 V do 5.25 V) 

Parametr Sym Min. Typ. Maks. Jedn. 
Optyczna moc 
wyj�ciowa  
BOL 62.5/125 µm, 
NA = 0.275 Fiber  
EOL

PO 
-19 
-20 

-16.8 -14 dBm �r. 

Optyczna moc 
wyj�ciowa  
BOL 50/125 µm, 
NA = 0.20 Fiber    
EOL 

PO 
-22.5 
-23.5 

-20.3 -14 dBm �r. 

Tłumienie sygnału 
�wietlnego 

   
10 
-10 

% 
dB 

Optyczna moc 
wyj�ciowa dla 
logicznego stanu 
 “0” 

PO 
(“0”)

  -45 dBm �r. 

BOL (Beginning of life) – w momencie 
wypuszczenia sygnału �wietlnego 

EOL (End of life) – w momencie odbioru 
sygnału �wietlnego  

Charakterystyka odbiornika optycznego 
(TA = 0°C do 70°C, VCC = 4.75 V do 5.25 V) 

Parametr Sym Min. Typ. Maks. Jend. 
Minimalna 
optyczna moc 
wej�ciowa na 
granicy okna  

PIN 
Min. 
(W)

 -33.5 –31 dBm �r.

Minimalna 
optyczna moc 
wej�ciowa na 
�rodku oczka 

PIN 
Min. 
(C) 

 -34.5 -31.8 Bm �r. 

Maksymalna 
optyczna moc 
wej�ciowa 

PIN 
Max.

-14 -11.8  dBm �r.

Nastawy, pomiary i lista 
rekordów  

Ustawienia Globalne (Dane Systemowe): 
J�zyk:  
∗ Angielski/Francuski/Niemiecki/Hiszpa�ski 
Cz�stotliwo��: 
∗ 50/60Hz 

Przekładniki napi�ciowe 
Uzwojenie pierwotne:  100V...100kV 
Uzwojenie wtórne: 80…140V 

Przekładniki pr�dowe 
Uzwojenie pierwotne:       1A...30kA 
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Uzwojenie wtórne In:    1A lub 5A 

Charakterystyki pól stacyjnych oraz 
przekładników pr�dowych 
Klasa: 
∗ 5P (IEC185) 
∗ X (BS3958) 
∗ TPX (IEC 44-6) 
∗ TPY (IEC 44-6) 
∗ TPZ (IEC 44-6) 
Sprawdzenie oblicze� I0:  
∗ Kce: 0,01... 1,00 
opó�nienie alarmu bł�du I0:  
∗ Tce: 0,0...10,0 s 

Zabezpieczenie ró�nicowe 
IRef:  
∗ 100A…30kA (krok co 5A) 

Wył�czone/Zał�czone 
ID>2: 
∗ 10%…250% (krok co 1%) 
k2: 
∗ 20%...90% (krok co 1%) 
tDiff: 
∗ 0…10s (krok co 10ms) 

Kontrola sumy 
kCZ: 
∗ 0%…90% (krok co 1%) 

Uszkodzenie obwodów 
Wył�czone/Zał�czone 
ID>1: 
∗ 5%…600% (krok co 1%) 
k1: 
∗ 0%…50% (krok co 1%) 
tID>1: 
∗ 0…600,0s (krok 10ms) 

Tryb obwodów CZ 
Alarm & Brak Blk / AlarmSR&Brak Blk / 
Blokada Podtrz. / Alarm Podtrz. / 
Wewn.Odpad/Reset 

Tryb obwodów Zx 
Wewn.Odpad / Reset / Alarm Podtrz. / Blokada 
Podtrz. 
Tryb blokowania awarii obwodów:  
∗ Na faz� / 3fazowy 
Reset obwodów: 
∗ 0…600,0s (krok co 100ms) 

V < Status / V1 < Status / V2 > Status /  
VN > Status 
∗ Odstawione / Zał�czone 
∗ V < Nastawa / V1< Nastawa: 
∗ 10…120V (krok co 1V) 
V2 > Nastawa: 
∗ 1…110V (krok co 1V) 
VN > Nastawa: 
∗ 1…80V (krok co 1V) 
Licznik czasu pobudzenia: 
∗ 0…10,00s (krok co 10ms) 

Zabezpieczenie strefy martwej 
Odstawione / Zał�czone 
I > Nastawa pr�dowa:  
∗ 10%... 400% (krok co 1%) 
Opó�nienie czasowe:  
∗ 0,00…100,00s (krok co 10ms) 

Zabezpieczenie przed niezadziałaniem 
wył�cznika 
Ostrze�enie: poni�sze nastawy pr�dów 
wyra�one s� jako krotno�ci pr�du 
znamionowego przekładnika: inp (strony 
pierwotnej) lub ins (strony wtórnej). 

Niezadziałanie wył�cznika 
Pierwsza faza próg podpr�dowy (wykrycie 
martwej kolumny wył�cznika przez 50BF): 
∗ I<: 0,05...1,00 xIn 
Potwierdzenie I>:  
∗ Odstawione / Zał�czone 
Druga faza próg nadpr�dowy:  
∗ I>: 0,05...4,00 xIn 
Potwierdzenie IN>:  
∗ Odstawione / Zał�czone 
Drugi próg ró�nicowy: 
∗ IN>: 0,05...4,00 xIn 

Liczniki czasu wewn�trznego pobudzenia 
50BF 
Niezadziałanie wył�cznika licznik czasu 1: 
∗ tBF1: 0,00s...10,00s 
Niezadziałanie wył�cznika licznik czasu 2: 
∗ tBF2: 0,00s...10,00s 

Liczniki czasu zewn�trznego pobudzenia 
50BF (rozkazy 21 lub 87T itp.) 
Niezadziałanie wył�cznika licznik czasu 1: 
∗ TBF3: 0,00s......10,00s 
Niezadziałanie wył�cznika licznik czasu 2: 
∗ TBF4: 0,00s......10,00s 

Zabezpieczenie nadpr�dowe 

Zabezpieczenie od zwar� wielofazowych 
(50/51) 
status funkcji trójfazowej I>1: 
∗ Odstawione 
∗ DT 
∗ Odwrotna IEC S lub odwrotna IEC V lub 

odwrotna IEC E 
∗ Odwrotna UK LT 
∗ Odwrotna IEEE M lub IEEE V lub odwrotna 

IEEE E 
∗ odwrotna US lub odwrotna US ST 
Nastawa pr�du je�li “status funkcji” ≠0 
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∗ I>1: 0,10...32,00 xIn 
Opó�nienie czasowe je�li “status funkcji” = 1 
∗ I>1: 0,00...100,00 xIn 
TMS if 2≤ ” status funkcji” ≤ 5 
∗ I>1: 0,025...1,200 xIn (step 0.025) 
Mno�nik czasu je�li “status funkcji” ≥ 6 
∗ I>1: 0,5...15,0 xIn 
Reset Char. je�li “status funkcji” ≥ 6 
I>1:  
∗ DT 
∗ Odwrotna 
tReset je�li 2 ≤ ”status funkcji” ≤ 5 LUB je�li 
“Reset Char.” = 1 ORAZ “status funkcji” ≥ 6 
∗ I>1: 0,0...100,0 xIn 
Status funkcji progu zadziałania trójfazowego 
zabezpieczenia nadpr�dowego 
I>2: 
∗ Odstawione  
∗ Blokowanie 87BB 
∗ Nastawa wysoka I>2 
∗ Oba 
∗ Nastawa pr�du  

I>2:  0,10... 32,00 
Opó�nienie czasowe, je�li “status funkcji”=1 
∗ I>2:  0,00...100,00s 

Zabezpieczenie ziemnozwarciowe 
(50N/51N) (Tryb 1 zabezpieczenia) 
Status funkcji zabezpieczenia ró�nicowo-
pr�dowego Status IN>1: 

∗ Odstawione  
∗ DT 
∗ IDG 
∗ RI 
∗ Odwrotna IEC S lub odwrotna IEC V lub 

odwrotna IEC E 
∗ Odwrotna UK LT, UK Prostuj�ca 
∗ Odwrotna IEEE M lub odwrotna IEEE V lub 

odwrotna IEEE E 
∗ Odwrotna US lub odwrotna US ST 
Nastawa pr�du je�li “status funkcji” ≠ 0 
∗ IN >1: 0,10...32,00 xIn 
Opó�nienie czasu je�li “status funkcji” = 1 
∗ IN >1:   0,00...100,00 xIn 
TMS je�li 2 ≤ ” status funkcji” ≤ 5 
∗ IN >1: 0,025...1,200 xIn (krok co 0,025) 
Mno�nik czasu je�li “status funkcji” ≥ 6 
∗ IN >1:  0,5...15,0 xIn 
Char. resetowania je�li “status funkcji” ≥ 6 
IN >1:  
∗ DT 
∗ Odwrotna 
tReset je�li 2 ≤ ”status funkcji” ≤ 5 LUB je�li 
“Reset Char.” = 1 ORAZ “status funkcji” ≥ 6 
∗ IN >1: 0,0...100,0 
Próg funkcji zabezpieczenia ró�nicowo-
pr�dowego 
IN >2: 
∗ Odstawione  
∗ Blokowanie 87BB 
∗ Nastawa wysoka I>2 (TOCHECK) 
∗ Oba 
Nastawa pr�dowa 
∗ IN >2:  0,10 xIn...32,00 xIn 
Opó�nienie czasowe je�li “ status funkcji” = 1 
∗ IN >2:  0,00...100,00s 

Monitoring 

Monitoring przekładników napi�ciowych: 
Status: 
∗ Blokowanie i wskazywanie 
∗ tryb r�czny i automatyczny 
Opó�nienie czasowe: 
∗ 1s...10,00s (krok co 100ms) 

Monitorowanie przekładników pr�dowych: 
Status: 
∗ Blokowanie i wskazywanie 
Dokładno�� nastaw: ±5% 
Opó�nienie czasowe: 
∗ 0…10,00s (krok co 100ms) 

dokładno��: ±2% lub 50ms (zale�nie które 
jest wi�ksze) 

PP I1 / PP I2/I1>1 / PP I2/I1 >2: 
∗ 5%...100% (krok co 1%) 

Data i czas 
Synchronizacja przez IRIG-B: 
∗ Odstawione / Zał�czone 
Alarm o stanie baterii: 
∗ Odstawione / Zał�czone 

Konfiguracja 
Grupa nastaw: 
. Wybór przez menu 
. Wybór przez we optyczne 
Aktywne nastawy:  Grupa 1/2/3/4 
Grupa nastaw 1:  Odstawione / Zał�czone 
Grupa nastaw 2:  Odstawione / Zał�czone 
Grupa nastaw 3:  Odstawione / Zał�czone 
Grupa nastaw 4:  Odstawione / Zał�czone 
Martwa strefa zab: Odstawione / Zał�czone 
Zab. róznicowe sz.: Odstawione / Zał�czone 
Zab. nadpr�dowe:  Odstawione / Zał�czone 
Zab. ziemnozw.:  Odstawione / Zał�czone 
niezadz. wył i I>:  Odstawione / Zał�czone 
Warto�ci nastaw str: Pierwotnej/Wtórnej 
Kontrast LCD: (fabrycznie ustawiony) 

Rejestr zwar�
Zapis ostatnich 5 zwar�: 
∗ Wskazanie systemu szyn w którym 

wyst�piło zwarcie 
∗ Które zabezpieczenie zadziałało 
∗ Aktywn� grup� nastaw 
∗ Czas trwania zwarcia 
∗ Pr�dy oraz cz�stotliwo��
∗ Pr�dy ró�nicowe oraz hamuj�ce w strefie w 

której wyst�piło zwarcie 
∗ Topologia sieci w momencie wyst�pienia 

zwarcia 

Zapis zdarze�
Zapisuje 512 ostatnich zdarze�

Oscylograf  
(Zapisy przebiegów) 
Czas trwania:  
∗ Nastawialny od 0,1 do 10,5s 
Pozycja wyzwalacza:  
∗ 0...100% (krok co 0,1%) 
Tryb wyzwalacza:  
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∗ Pojedynczy / Rozszerzony 
1 Kanał analogowy:  
∗ do maks. 21 kanałów 
1 Wej�cie cyfrowe 
∗ do maks 32 wej��
Przypisanie wybranego kanału binarnego z 
dowolnego punktu statusu DDB (wej�cie 
optyczne, styki wyj�ciowe, alarmy, starty, 
zadziałania, kontrolki, automatyka…). 
Cz�stotliwo�� próbkowania:  
∗ 1200Hz 

Komunikacja 
Protokół RP1: 
∗ Courier 
Adres RP1 (Courier) 
∗ 6…34 
Czas braku aktywno�ci: 1…30 minut 
∗ IEC870-5-103  
Adres RP1: (Courier):
∗ 6…34 
Czas braku aktywno�ci RP1:  
∗ 1…30 minut 
Konfiguracja portu RP1 (Courier)::
∗ K Bus 
∗ EIA485 (RS485) 
Tryb kom. RP1 (EIA485 (RS485)): 
∗ Ramka IEC60870  FT1.2 
∗ IEC60870  10-Bit Ramka RP1 pr�dko��

transmisji (EIA485 (RS485)): 
9600/19200/38400 bits/s

Opcjonalny dodatkowy tylny port 
komunikacji (RP2) 
Protokół RP2:  
∗ Courier (ustalony) 
Konfiguracja portu RP2: 
∗ Courier poprzez EIA(RS)232 
∗ Courier poprzez EIA(RS)485 
∗ K-Bus 
Tryb kom. RP2: 
∗ Ramka IEC60870 FT1.2 
∗ 10-Bit bez parzysto�ci 
Adres RP2:  
∗ 0…255 
Czas braku aktywno�ci RP2:  
∗ 1…30mins 
Pr�dko�� transmisji RP2: 
∗ 9600 bits/s 
∗ 19200 bits/s 
∗ 38400 bits/s 

Opcjonalny Port Ethernet 
Czas oczekiwania NIC Tunl:  
∗ 1...30mins 
Raport ł�czenia NIC: 
∗ Alarm / Zdarzenie / �aden 
Czas oczekiwania ł�czenia NIC:  
∗ 0,1...60s 

TESTY URUCHOMIENIOWE 
Bit Monitorowania 1(do maksymalnie 8):
 Funkcja binarna ł�czy ci�g znaków, 

wybieraj�c które sygnały DDB maj� swoje 
statusy widoczne w menu przekazania do 
eksploatacji w celu ich przetestowania 

Tryb testowy: 
Aktywny lub nieaktywny 
Zadziałania 87BB and 50BF blokowane w 

ka�dej strefie 

Wzory Testów: 
 Konfiguracje mówi�ce które styki wyj�ciowe 

maj� by� zasilone, podczas testowania 
styków.  

Tryb testu statycznego: 
∗ Aktywny / Nieaktywny 
Zakresy napi�ciowe wej�� optycznych: 
∗ 24-27V 
∗ 30-34V 
∗ 48-54V 
∗ 110-125V 
∗ 220-250V 
Ustawienia własne 
1 wej�cie optyczne 
(do # = maks. liczby zamontowanych wej��
optycznych) 

Opcje własne pozwalaj� niezale�nie ustawi�
progi dla ka�dego z wej�� optycznych, z 
zakresów przedstawionych powy�ej 

Opisy wej�� Optycznych 
1 wej�cie optyczne do: 
∗ 16 je�li montowane s� maksymalnie 32 

wyj�cia 
∗ 40 je�li montowane s� maksymalnie 24 

wyj�cia 

Zdefiniowane przez u�ytkownika ci�gi znaków 
tekstowych do opisu funkcji poszczególnych 
wej�� optycznych. 

Opisy wyj��
1 przeka�nik do: 
∗ 32 je�li montowane s� maksymalnie 16 

wej�cia 
∗ 24 je�li montowane s� maksymalnie 40 

wej�cia 
Zdefiniowane przez u�ytkownika ci�gi znaków 
tekstowych do opisu funkcji poszczególnych 
styków przeka�ników wyj�ciowych. 

KONFIGURATOR IED  
Przeł�czanie Banku konfiguracji  
∗ Brak Akcji / Przeł�cz banki 

Ogólne obiektowo zorientowane 
zdarzenie stacji IEC61850 (GOOSE) 
GoWł:  
∗ Odstawione / Zał�czone 
Tryb testowy:  
∗ Aktywny / Przepuszczaj�cy / Wymuszony 
Wzór testu VOP:  
∗ 0x00000000... 0xFFFFFFFF 
Flaga ignorowania testu:  
∗ Nie / Tak 
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1. NASTAWY 

Nastawy Zabezpieczenia P746 musz� by� dobrane poprawnie zgodnie z potrzebami miejsca 
jego zainstalowania. Lista nastaw opisanych w tym rozdziale to kolejno: nastawy 
zabezpiecze�, kontroli i konfiguracji oraz rejestratora zakłóce� sieci (patrz rozdział P746/PL 
GS aby zapozna� si� z planem menu zabezpieczenia). Zabezpieczenie jest dostarczane ze 
standardowymi ustawieniami fabrycznymi. 

1.1 Konfiguracja nastaw zabezpieczenia 

Zabezpieczenie jest wielofunkcyjnym urz�dzeniem oferuj�cym znaczn� liczb� ró�nych 
funkcji zabezpieczeniowych oraz wiele mo�liwo�ci jego kontroli i komunikacji z nim. Aby 
upro�ci� konfiguracj� zabezpieczenia mo�na u�y� kolumny konfiguracyjnej do wył�czenia 
lub wł�czenia poszczególnych funkcji zabezpieczenia. Nastawy zablokowanej funkcji s�
niewidoczne w menu. Aby wył�czy� jedn� z funkcji zabezpieczenia nale�y w kolumnie 
‘Konfiguracja’ zmieni� warto�� odpowiedniej komórki z ‘Zał�czone’ na ‘Odstawione’. 

Kolumna konfiguracji kontroluje która z grup jest wybrana jako aktywna poprzez warto��
komórki ‘Nastawy aktywne’. Grupa nastaw zabezpieczenia mo�e tak�e zosta� wył�czona w 
kolumnie konfiguracji, ustawiaj�c, �e nie jest to aktualnie aktywna grupa. Podobnie 
wył�czona grupa nastaw mo�e zosta� oznaczona jako aktywna grupa. 

Kolumna ta pozwala tak�e skopiowa� wszystkie nastawy zabezpiecze� danej grupy do innej. 

Aby tego dokona� zaznacz w komórce ‘Kopiuj z’ grup� do skopiowania, po czym zaznacz w 
komórce ‘Kopiuj do’ grup� do której maj� by� skopiowane nastawy. Skopiowane nastawy s�
najpierw przechowywane w pami�ci roboczej, i s� kopiowane w momencie potwierdzenia 
zmiany. 

Celem kolumny konfiguracji jest umo�liwienie stworzenia ogólnego zestawu nastaw z 
jednego punktu menu. Elementy które s� wył�czone lub ustawione jako niewidoczne nie 
pojawi� si� w głównym menu zabezpieczenia. 

Tekst Menu Warto�� domy�lna Dost�pne ustawienia 

KONFIGURACJA 

Nastawy domy�lne Brak zadzialania 

Brak zadzialania 
Wszystk. nastawy 
Grupa 1 
Grupa 2 
Grupa 3 
Grupa 4 

Nale�y ustawi� w celu przywrócenia fabrycznych standardowych nastaw. 

Grupa nastaw Wybierz poprzez Menu 
Wybierz poprzez Menu 
Wybierz poprzez PSL 

Pozwala na zmian� grupy nastaw poprzez wej�cie optyczne lub poprzez Menu.  

Nastawy aktywne Grupa 1 
Grupa 1, Grupa 2, Grupa 3,          
Grupa 4 

Wybiera aktywn� grup� nastaw. 

Zapisz zmiany Brak zadzialania 
Brak zadzialania, Zapisz, 
Przerwij 

Zapisuje wszystkie nastawy zabezpieczenia. 

Kopiuj z Grupa 1 Grupa 1, 2, 3 lub 4 

Kopiuj� nastawy z wybranej w tej komórce grupy nastaw.  

Skopiuj do Brak zadzialania 
Brak zadzialania 
Grupa 1, 2, 3 lub 4 

Kopiuj� nastawy do wybranej w tej komórce grupy nastaw (gotowo�� do przeklejenia). 
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Tekst Menu Warto�� domy�lna Dost�pne ustawienia 

Grupa 1 Zał�czone Zał�czone lub Odstawione 

Je�li grupa nastaw jest wył�czona w konfiguracji, wtedy wszystkie jej nastawy i sygnały s�
ukryte, z wyj�tkiem bie��cego ustawienia (kopiowania). 

Grupa 2 (jak wy�ej) Odstawione Zał�czone lub Odstawione 

Grupa 3 (jak wy�ej) Odstawione Zał�czone lub Odstawione 

Grupa 4 (jak wy�ej) Odstawione Zał�czone lub Odstawione 

Tryb Dzialania Jeden Modul Tryb 
Jeden Modul Tryb lub Trzy 
Moduly Tryb 

Ustawienie trybu 1 zabezpieczenia lub 3 zabezpiecze� zgodnie z zainstalowan� ich ilo�ci�. 

Tryb jednomodułowy zabezpieczenia: Zabezpieczenie chroni trzy fazy, mo�na ustawi�
standardow� lub odwrotn� kolejno�� faz. 

Tryb trzymodułowy zabezpiecze�: Zabezpieczenie chroni faz� A, B lub C (wybran� w 
menu w kolejno�ci faz) 

Zab. ró�nicowe Zał�czone Zał�czone lub Odstawione 

Ustawia czy funkcja zabezpieczenia ró�nicowego b�dzie aktywna (Zał�czone) lub nie. 

Martwa strefa Odstawione Zał�czone lub Odstawione 

Ustawia czy funkcja zabezpieczenia strefy martwej b�dzie aktywna (Zał�czone) lub nie  

Zab.Nadpr�dowe Zał�czone Zał�czone lub Odstawione 

Ustawia czy funkcja zabezpieczenia nadpr�dowego b�dzie aktywna (Zał�czone) lub nie.  

Zab.Ziemnozw. Zał�czone Zał�czone lub Odstawione 

Ustawia czy funkcja zabezpieczenia ziemnozwarciowego b�dzie aktywna (Wł�czone) lub 
nie. 

Uszk.WYL/LRW Odstawione Zał�czone lub Odstawione 

Ustawia czy funkcja lokalnej rezerwy wył�cznikowej b�dzie aktywna (Wł�czone) lub nie 

Kontrola obwodów Odstawione Zał�czone lub Odstawione 

Ustawia czy funkcja nadzoru pracy przekładników b�dzie aktywna (Wł�czone) lub nie 

Oznaczenia wej�� Widziana Ukryta lub Widziana 

Ustawia czy oznaczenia wej�� b�d� widoczne w menu na wy�wietlaczu zabezpieczenia. 

Oznaczenia wyj�� Widziana Ukryta lub Widziana 

Ustawia czy oznaczenia wyj�� b�d� widoczne w menu na wy�wietlaczu zabezpieczenia. 

Przekładnie U&I Widziana Ukryta lub Widziana 

Ustawia czy przekładnie przekładników pr�dowych i napi�ciowych wraz z ich kierunkami 
poł�cze� b�d� widoczne w menu. 

Rejestr zdarzen Widziana Ukryta lub Widziana 

Ustawia czy menu kontroli rejestratora b�dzie widoczne w menu ustawie� zabezpieczenia. 

Rejestr zakl. Widziana Ukryta lub Widziana 

Ustawia czy menu rejestratora zakłóce� b�dzie widoczne w menu ustawie�
zabezpieczenia. 

Ust. pomiarów Widziana Ukryta lub Widziana 

Ustawia czy menu ustawie� pomiarów b�dzie widoczne w menu ustawie� zabezpieczenia. 

Ust. komunikacji Ukryta Ukryta lub Widziana 

Ustawia czy menu ustawie� komunikacji b�dzie widoczne w menu ustawie� zab. 
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Tekst Menu Warto�� domy�lna Dost�pne ustawienia 

Testy-Monitoring Widziana Ukryta lub Widziana 

Ustawia czy menu zwi�zane z testami pierwszego uruchomienia zabezpieczenia b�dzie 
widoczne w menu ustawie� zabezpieczenia. 

Warto�ci nastaw Pierwotna Pierwotna lub Wtórna 

Dotyczy to wszystkich nastaw zale�nych od przekładni przekładników pr�dowych 
i napi�ciowych. 

Wej�cia ster. Widziana Ukryta lub Widziana 

Ustawia czy menu statusu wej�� steruj�cych i ich operacji b�dzie widoczne w menu zab. 

Konfig.wej.ster. Widziana Ukryta lub Widziana 

Ustawia czy menu konfiguracji wej�� kontrolnych b�dzie widoczne w menu zabezpieczenia 

Opis ster. I/O Widziana Ukryta lub Widziana 

Ustawia czy menu opisu wej�� kontrolnych b�dzie widoczne w menu zabezpieczenia 

Bezposr.dostep Zał�czone 
Zał�czone / Odstawione / 
HOTKEY tylko / St.WYL 
tylko 

Definiuje, jaki poziom bezpo�redniego sterowania wył�cznikiem jest dozwolony. Wł�czony 
oznacza, �e mo�liwe jest to poprzez menu, klawiszem itd. 

Przycisk funkc. Widziana Ukryta lub Widziana 

Ustawia czy menu przycisków funkcyjnych b�dzie widoczne w menu nastaw 
zabezpieczenia. 

PT1 Tylko odcz. Odstawione Zał�czone lub Odstawione 

Pozwala poł�czeniom zdalnym tylko na odczyt protokołem courier lub IEC60870-5-103 na 
tylnym porcie komunikacyjnym 1. 

PT2 Tylko odcz. Odstawione Zał�czone lub Odstawione 

Pozwala poł�czeniom zdalnym tylko na odczyt protokołem courier na tylnym porcie 
komunikacyjnym 1. 

NIC Tylko odcz. Odstawione Zał�czone lub Odstawione Widziana 

Pozwala poł�czeniom zdalnym tylko na odczyt za pomoc� interfejsu sieciowego karty 
sieciowej (Courier tunelowany przez IEC 61850). 

Kontrast LCD 11 0…31 

Ustawia kontrast wy�wietlacza LCD. 

1.1.1 Przywrócenie domy�lnych nastaw 

Aby przywróci� domy�lne warto�ci do dowolnej grupy nastaw dowolnego zabezpieczenia 
nale�y ustawi� w komórce ‘Nastawy domy�lne’ numer tej grupy. Alternatywnie mo�na 
ustawi� ‘Nastawy domy�lne’ na ‘Wszystk. nastawy' aby przywróci� wszystkie domy�lne 
warto�ci do wszystkich nastaw zabezpieczenia, a nie tylko jednej z grup nastaw. Domy�lne 
nastawy zostan� umieszczone w pami�ci roboczej i zostan� przywrócone dopiero po 
zatwierdzeniu zmiany. Nale�y pami�ta�, �e przywrócenie domy�lnych nastaw przywróci 
dokładnie wszystkie domy�lne ustawienia, tak�e te zwi�zane z tylnymi portami 
komunikacyjnymi, co mo�e zakłóci� komunikacje przez nie w momencie gdy domy�lne 
ustawienia s� ró�ne od tych wymaganych przez stanowisko zdalne. 
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1.2 Nastawy zabezpiecze�

Nastawy zabezpiecze� wł�cz� poni�sze funkcje zabezpieczenia po aktywowaniu ich w 
kolumnie konfiguracji bazy danych menu zabezpieczenia: 

− Nastawy elementów zabezpieczaj�cych. 

− Programowalne schematy logiczne (PSL). 

Istniej� cztery grupy nastaw zabezpiecze�, z których ka�da posiada taki sam zestaw 
komórek. Jedna z grup nastaw jest wybrana jako aktywna i jej nastawy s� u�yte przez 
elementy zabezpieczaj�ce. Nastawy dla grupy 1 znajduj� si� poni�ej. Nastawy te s� opisane 
w tej samej kolejno�ci, w której wyst�puj� w menu. 

1.2.1 Konfiguracja systemu 

Zakres nastawy 
Tekst Menu Warto�� domy�lna 

Min. Maks. 
Krok co 

KONFIG.SYSTEMU 

Tryb Dzialania: Jeden Modul Tryb / Trzy Moduly Tryb

Wy�wietla ustawiony tryb Jeden Modul lub tryb Trzy Moduly (tylko panel czołowy) 

Tryb Dzialania = Jeden Modul Tryb 

Kolejno�� faz Standard ABC Standard ABC / Odwrotny ACB 

Ustawia kolejno�� faz (standardowa lub odwrotna, dost�pne tylko w trybie jednego mod.) 

Liczba pól 6 0 6 1 

Ustawia liczb� pól podł�czonych do zabezpieczenia (do 6) 

S1 Terminale 000000 0 or 1 

Ustawia które terminale s� przypisane do 1 systemu szyn zbiorczych od terminalu 6 
(pierwsza cyfra) do terminalu 1 (ostatnia cyfra). Terminal jest aktywny je�li odpowiednia 
cyfra tej nastawy jest równa 1. 

S2 Terminale 000000 0 or 1 

Ustawia które terminale s� przypisane do 2 systemu szyn zbiorczych od terminalu 6 
(pierwsza cyfra) do terminalu 1 (ostatnia cyfra). Terminal jest aktywny je�li odpowiednia 
cyfra tej nastawy jest równa 1. 

Xdwa Terminale 011111 0 or 1 

Zaznacza konfiguracj� terminali, które mog� by� przeł�czane pomi�dzy systemami szyn. 

Kontr.SUMY Term.  011111 0 or 1 

Zaznacza konfiguracj� terminali, które s� potrzebne do kontroli sumy. 

Sprz�gło przez Wył�cznik Wył�cznik / bez / Odł�cznik 

Zaznacza konfiguracj� sprz�gła obu systemów szyn. Wskazuje czy szyny s� sprz�gni�te 
za pomoc� wył�cznika, odł�cznika lub czy sprz�gła nie ma. 

S1 Szyny PP PP6 BEZ PP / PP1 do 6 

Ustawia który przekładnik pr�dowy nale�y do 1 systemu szyn. 

S1 Szyny PP Pol Odwrotny Odwrotny / Standard 

Ustawia polaryzacj� przekładnika pr�dowego w 1 systemie szyn. 

S2 Szyny PP PP6 BEZ PP / PP1 do 6 

Ustawia który przekładnik pr�dowy nale�y do 2 systemu szyn. 

S2 Szyny PP Pol Odwrotny Odwrotny / Standard 

Ustawia polaryzacj� przekładnika pr�dowego w 2 systemie szyn. 
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Zakres nastawy 
Tekst Menu Warto�� domy�lna 

Min. Maks. 
Krok co 

Tryb Dzialania = Trzy Moduly Tryb 

Zabezp.Faza Faza A Faza A / Faza B / Faza C 

Ustawia która z faz ma by� chroniona (dost�pne tylko w trybie 3 zabezpiecze�). 

Numer Linii 6 0 18 1 

Ustawia liczb� pól podł�czonych do zabezpieczenia (do 18) 

S1 Terminale 0000000000000000 0 / 1 

Ustawia które zaciski s� przypisane do 1 systemu szyn zbiorczych od zacisku 18 
(pierwsza cyfra) do zacisku 1 (ostatnia cyfra). Zacisk jest aktywny je�li odpowiednia jego 
cyfra jest równa 1. 

S1 Terminale 0000000000000000 0 / 1 

Ustawia które zaciski s� przypisane do 2 systemu szyn zbiorczych od zacisku 18 
(pierwsza cyfra) do zacisku 1 (ostatnia cyfra). Zacisk jest aktywny je�li odpowiednia jego 
cyfra jest równa 1. 

Xdwa Terminale 0000000000000000 0 / 1 

Zaznacza konfiguracj� zacisków, które mog� by� przeł�czane pomi�dzy systemami szyn. 

Kontr.SUMY Term. 0000000000000000 0 / 1 

Zaznacza konfiguracj� zacisków, które s� potrzebne do kontroli sumy. 

Sprz�gło przez Wył�cznik Wył�cznik / bez / Odł�cznik 

Zaznacza konfiguracj� sprz�gła obu systemów szyn. Wskazuje czy szyny s� sprz�gni�te 
za pomoc� wył�cznika, odł�cznika lub nie. 

S1 Szyny PP BEZ PP BEZ PP / PP1 do 18 

Ustawia który przekładnik pr�dowy nale�y do 1 systemu szyn. 

S1 Szyny PP Pol Standard Odwrotny / Standard 

Ustawia polaryzacj� przekładnika pr�dowego w 1 systemie szyn. 

S2 Szyny PP BEZ PP BEZ PP / PP1 do 18 

Ustawia który przekładnik pr�dowy nale�y do 2 systemu szyn. 

S2 Szyny PP Pol Standard Odwrotny / Standard 

Ustawia polaryzacj� przekładnika pr�dowego w 2 systemie szyn. 

1.2.2 Konfiguracja zabezpieczenia ró�nicowopr�dowego 

Zabezpieczenie ró�nicowopr�dowe ma osobny zestaw nastaw do zwar� mi�dzyfazowych 
oraz (czułych) doziemnych, które s� u�ywane niezale�nie od jakiejkolwiek strefy lub strefy 
kontrolnej. 

Zakres nastawy 
 Tekst Menu Warto�� domy�lna 

Min. Maks. 
Krok co 

ZAB.ROZNICOWE 

Roznicowe Szyn Zał�czone Zał�czone lub Odstawione 

Ustawia czy zabezpieczenie ró�nicowopr�dowe szyn zbiorczych jest wł�czone lub nie. 
Je�li jest wł�czone poni�sze opcje s� dost�pne. 

ID2>2 Nastawa 2,400kA  50,0A   30kA  10,0A   

Nastawa definiuj�ca minimalny ró�nicowy pr�d zadziałania dla wszystkich elementów 
ró�nicowych rozró�niaj�cych systemy szyn. 
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Zakres nastawy 
 Tekst Menu Warto�� domy�lna 

Min. Maks. 
Krok co 

k2 Nachylenie 60,00 % 20,00% 90,00% 1% 

Nastawa definiuj�ca k�t nachylenia charakterystyki dla zabezpiecze� ró�nicowych w 
ka�dym systemie szyn 

tROZN 0,000 s 0,000s 10,00s 10,00ms 

Ustawia opó�nienie czasowe maksymalnie do 10 sekund 

Kont.Sumy Status Zał�czone Zał�czone lub Odstawione 

Wł�cza (aktywuje) lub Wył�cza kontrol� sumy 

IDCZ>2 Nastawa 2,400kA  50,0A  30kA 10,0A  

Nastawa definiuj�ca minimalny pr�d ró�nicowy zadziałania dla zabezpieczenia 
ró�nicowego przez kontrole sumy pr�dów. 

kCZ Nachylenie 30,00% 0,000% 90,00% 1,00% 

Nastawa definiuj�ca k�t nachylenia charakterystyki dla zabezpieczenia kontroli sumy. 

Uszk.Obw.Topo Zał�czone Zał�czone lub Odstawione 

Zał�cza lub wył�cza zabezpieczenie wykrycia bł�du w topologii sieci. Je�li funkcja jest 
aktywna poni�sze opcje s� dost�pne. 

ID>1 Nastawa 200A  50,0A  5kA  10,0A 

Nastawa minimalnego pr�du zadziałania. 

k1 Nachylenie 10.00 % 0.000% 50.00% 1.000% 

Nastawa definiuj�ca k�t nachylenia charakterystyki monitoringu bł�du w topologii sieci. 

ID>1 Alarm czas 5.000 s 0.000s 600.0s 10.00ms 

Nastawa opó�nienia czasowego zadziałania zabezpieczenia 

CZ USZOBWPI TRYB AlarmSR&Brak Blk Alarm & Brak Blk / AlarmSR&Brak Blk  / 
Blokada Podtrz. / Alarm Podtrz. / 
Wewn.Odpad/Reset 

Opcje dla bł�du oblicze� zabezpieczenia kontroli sumy z powodu złej pozycji wył�cznika 
lub odł�cznika lub awarii PP s� nast�puj�ce: 

– AlarmSR&Brak Blk: Kontrola sumy nie blokuje wył�czenia �adnego z systemów a 
alarm zanika w momencie gdy obliczenie kontroli sumy jest ponownie poprawne. 

– Alarm & Brak Blk: Kontrola sumy nie blokuje wył�czenia �adnego z systemów a alarm 
zanika w momencie jego r�cznego resetu. 

– Wewn.Odpad/Reset: Kontrola sumy blokuje wył�czenia w ka�dym systemie szyn. 
Zanik blokowania i alarmu nast�puje w momencie gdy obliczenie kontroli sumy jest 
ponownie poprawne. 

– Alarm Podtrz.: Kontrola sumy blokuje wył�czenia w ka�dym systemie szyn, blokowanie 
zanika w momencie gdy obliczenie kontroli sumy jest poprawne a alarm zanika w 
momencie jego r�cznego resetu. 

– Blokada Podtrz.: Kontrola sumy blokuje wył�czenia w ka�dym systemie szyn. Zanik 
blokowania i alarmu nast�puje w momencie jego r�cznego resetu. 
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Zakres nastawy 
 Tekst Menu Warto�� domy�lna 

Min. Maks. 
Krok co 

Sx USZOBWPI TRYB Wewn.Odpad/Reset Wewn.Odpad/Reset / Alarm Podtrz. / 
Blokada Podtrz. 

Opcje zachowania si� zabezpiecze� ró�nicowych ze wzgl�du na zł� pozycje wył�cznika 
lub odł�cznika lub awarii PP s� nast�puj�ce: 

– Wewn.Odpad/Reset: System szyn jest blokowany a alarm i blokowanie zanika w 
momencie gdy obliczenia ró�nicowe s� ponownie poprawne. 

– Alarm Podtrz.: Blokuje si� wył�czenia w danym systemie szyn, blokowanie zanika w 
momencie gdy obliczenie pr�du ró�nicowego jest poprawne a alarm zanika w 
momencie jego r�cznego resetu. 

– Blokada Podtrz.: Blokuje si� wył�czenia w danym systemie szyn. Zanik blokowania i 
alarmu nast�puje w momencie jego r�cznego resetu. 

USZKOPI Tryb Blk Blokowanie/Faza Blokowanie/Faza  

3fazowa Blokada 

Opcje dla wszystkich systemów bł�dnego obliczenia kontroli sumy ze wzgl�du na zł�
pozycje wył�cznika lub odł�cznika lub awarii PP s� nast�puj�ce: 

– Blokowanie/Faza: Je�li bł�dne obliczenia pojawi� si� tylko na jednej z faz, system i/lub 
kontrola sumy jest blokowana tylko dla tej fazy. 

– 3fazowa Blokada: Je�li bł�dne obliczenia pojawi� si� na jednej z faz, system i/lub 
kontrola sumy jest blokowana tylko dla wszystkich 3 faz. 

USZKOBWPI tReset 5,000s 0,000s 600,0s 100,0ms 

Nastawa opó�nienia czasowego dla resetu bł�du topologii. 

Kontr.napiecia Odstawione Odstawione / Zalaczone 

Zał�cza (aktywuje) lub odstawia (wył�cza) kontrol� napi�cia. 

PU podlacz. do System 1 System 1 / System 2 

Je�li "Kontr.napiecia" jest zał�czona, wskazuje dla którego systemu nast�puje kontrola 
napi�cia. 

Tryb P.Napiecia Fazowy Mi�dzyfazowy / Fazowy 

Ustawia tryb napi�cia  

V< Funkcja Odstawione Odstawione / Zalaczone 

Zał�cza (aktywuje) lub odstawia (wył�cza) kontrol� podnapi�ciow�. 

V< Nastawa 80,00V 10,00V 120,0V 1,00V 

Je�li “V< Funkcja” jest zał�czona ustawia czas do zadziałania zab. podnapi�ciowego. 

V< Czas Zwl. 0,000s 0,000s 10,00s 2,000ms 

Je�li “V< Funkcja” jest zał�czona ustawia minimalny czas licznika czasu dla 
zabezpieczenia podnapi�ciowego. 

V1< Funkcja Odstawione Odstawione / Zalaczone 

Zał�cza (aktywuje) lub odstawia (wył�cza) pierwszy stopie� zabezpieczenia 
podnapi�ciowego. 

V1< Nastawa 80,00V 10,00V 120,0V 1,00V 

Je�i “V1< Funkcja” jest aktywna ustawia nastaw� czasu do zadziałania pierwszego 
stopnia zabezpieczenia podnapi�ciowego. 

V1< Czas Zwl. 0,000s 0,000s 10,00s 2,000ms 

Je�li “V1< Funkcja” jest zał�czona ustawia minimalny czas licznika czasu dla pierwszego 
stopnia zabezpieczenia podnapi�ciowego. 
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Zakres nastawy 
 Tekst Menu Warto�� domy�lna 

Min. Maks. 
Krok co 

V2> Funkcja Odstawione Odstawione / Zalaczone 

Zał�cza (aktywuje) lub odstawia (wył�cza) drugi stopie� zabezpieczenia 
nadnapi�ciowego. Gdy aktywowane widoczna jest konfiguracja V2>. 

V2> Nastawa 10,00V 1,000V 110,0V 1,000V 

Je�li  “V2> Funkcja” jest zał�czona ustawia nastaw� czasu do zadziałania drugiego 
stopnia zabezpieczenia nadnapi�ciowego. 

V2> Czas Zwl. 0,000s 0,000s 10,00s 2,000ms 

Je�li “V2> Funkcja” jest zał�czona ustawia minimaln� zwłok� przed zadziałaniem 
pierwszego stopnia zabezpieczenia nadnapi�ciowego. 

VN> Funkcja Odstawione Odstawione / Zalaczone 

Zał�cza (aktywuje) lub odstawia (wył�cza) kontrol� napi�cia ró�nicowego. 

VN> Nastawa 10,00V 1,000V 80,00V 1,000V 

Je�li “VN> Funkcja” jest aktywna ustawia nastaw� dla zabezpieczenia napi�cia 
ró�nicowego. 

VN> Czas Zwl. 0,000s 0,000s 10,00s 2,000ms 

Je�li “VN> Funkcja” jest aktywna ustawia minimalny czas do zadziałania zab. ró�nicowo 
napi�ciowego. 

PorFaz PU Przekl 50% 5% 250% 1% 

Porównanie faz jest u�yte do zdefiniowania minimalnego pr�du, przy którym dana faza ma 
by� uwzgl�dniona w algorytmie porównawczo fazowym (patrz rozdział P746/PL AP). 

1.2.3 Konfiguracja zabezpieczenia nadpr�dowego strefy martwej 

Zakres nastawy 
 Tekst Menu Warto�� domy�lna 

Min. Maks. 
Krok co 

MARTWA STREFA OC 

I> Funkcja 

I> Funkcja Odstawione Odstawione / Zalaczone 

Zał�cza (aktywuje) lub odstawia (wył�cza) kontrol� nadpr�dow�. 

I> Nastawa 120,0% 10,00% 400,0% 1% 

Warto�� nastawy zadziałania zabezpieczenia nadpr�dowego. 

I> Czas Zwl. 50,00ms 0,000s 100,0s 10,00ms 

Zwłoka czasowa dla zabezpieczenia nadpr�dowego 

1.2.4 Fazowe zabezpieczenie nadpr�dowe 

Zabezpieczenie nadpr�dowe doł�czone do zabezpieczenia P746 zapewnia dwustopniow�
bezkierunkow� trójfazow� ochron� nadpr�dow� z niezale�nymi charakterystykami 
opó�nienia czasowego. Wszystkie nastawy dotycz� wszystkich trzech faz, ale s� niezale�ne 
dla ka�dego z czterech stopni. 
Pierwszy stopie� ochrony nadpr�dowej posiada charakterystyki opó�nione czasowo, które 
mo�na wybra� jako charakterystyki czasowo-zale�ne odwrotne (IDMT), lub czasowo 
niezale�ne (DT). Drugi stopie� posiada tylko charakterystyk� czasowo niezale�n�. 
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Zakres nastawy 
 Tekst Menu Warto�� domy�lna 

Min. Maks. 
Krok co 

ZAB.NADPRADOWE 

TERMINAL 1 do 6 (tryb 1 mod.) / TERMINAL 1 do 18 (tryb 3 mod.) 

I>1 Funkcja IEC S inverse Odstawione / US ST Inverse / US Inverse / 
IEEE E Inverse / IEEE V Inverse / IEEEE 
M Inverse / RI / UK Prostownikowa /UK LT 
Inverse / IEC E Inverse / IEC V inverse / 
IEC S Inverse 

Nastawa definiuj�ca która z charakterystyk b�dzie u�yta do wył�czenia na pierwszym 
stopniu zabezpieczenia nadpr�dowego. 

I>1 Nastawa  1,000kA 80,00A 4,000kA 10A 

Nastawa zadziałania dla pierwszego stopnia zabezpieczenia nadpr�dowego. 

I>1 TD 1,000 0,010 100,0 0,010 

Nastawa mno�nika czasu pozwalaj�ca wyregulowa� czas zadziałania dla krzywych 
IEEE/US IDMT. 

I>1 Reset Char DT DT / Inverse 

Nastawa definiuj�ca typ charakterystyki resetu/odpuszczenia dla krzywych IEEE/US. 

I>1 tReset 0,000s 0,000s 100,0s 10,00ms 

Nastawa definiuj�ca czas resetu/odwzbudzenia dla charakterystyk czasowo niezale�nych. 

I>1 k(RI) 1,000 0,100 10,00 0,050 

Nastawa dla krzywej charakterystyki elektromechanicznej odwrotnej zale�nej czasowo 
(RI) warto�ci parametru K od 0,1 do 10 dla pierwszego stopnia fazowego zabezpieczenia 
nadpr�dowego. 

I>1 TMS 1,000 0,025 1,200 0,025 

Nastawa dla mno�nika czasu pozwalaj�ca wyregulowa� czas zadziałania dla 
charakterystyki IEC IDMT. 

I>1 Czas Zwl. 1,000s 0,000s 100,0s 10,00ms 

Nastawa zwłoki czasowej dla charakterystyki czasowo niezale�nej je�li została wybrana 
dla zabezpieczenia pierwszego stopnia. 

I>2 Funkcja Odstawione Odstawione / DT 

Nastawa drugiego stopnia zabezpieczenia nadpr�dowego. 

I>2 Nastawa 1,000kA 80,00A 32,00kA 10A 

Nastawa pr�du zadziałania zabezpieczenia nadpr�dowego drugiego stopnia. 

I>2 Czas Zwl. 1,000s 0,000s 100.0s 10,00s 

Nastawa zwłoki czasowej zadziałania dla zabezpieczenia nadpr�dowego drugiego 
stopnia. 
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1.2.5 Ziemnozwarciowe (dost�pne tylko w trybie 1 modułu) 

Zakres nastawy 
 Tekst Menu Warto�� domy�lna 

Min. Maks. 
Krok co 

ZAB.ZIEMNOZWARC. 

TERMINAL 1 do 6 (jeden moduł) 

Io>1 Funkcja IEC S inverse Odstawione / US ST Inverse / US Inverse / 
IEEE E Inverse / IEEE V Inverse / IEEE M 
Inverse / IDG / UK Prostownikowa /UK LT 
Inverse / IEC E Inverse / IEC V inverse / 
IEC S Inverse /DT / RI 

Nastawa charakterystyki wył�czaj�cej dla pierwszego stopnia zabezpieczenia 
ziemnozwarciowego. 

Io>1 Nastawa  200,0A 80,00A 4,000kA 10A 

Nastawa zadziałania pierwszego stopnia zabezpieczenia ziemnozwarciowego. 

Io>1 Wsp. TD 1,000 0,010 100,0 0,010 

Nastawa mno�nika czasu w celu regulacji czasu zadziałania dla krzywych IEEE/US IDMT. 

Io>1 Reset Char DT DT / Inverse 

Nastawa definiuj�ca typ charakterystyki resetu/odwzbudzenia dla krzywych IEEE/US. 

Io>1 tReset 0,000s 0,000s 100,0s 10,00ms 

Nastawa definiuj�ca czas resetu/odwzbudzenia dla charakterystyki resetu niezale�nie 
czasowej. 

Io>1 IDG Is 1,500 1,000 4,000 0,100 

Nastawa definiuj�ca charakterystyk� IDG. 

Io>1 TMS 1,000 0,025 1,200 0,025 

Nastawa mno�nika czasu do regulacji czasu zadziałania charakterystyki IEC IDMT. 

Io>1 IDG Time 1,200s 1,000s 2,000s 10ms 

Nastawa definiuj�ca czas IDG. 

Io>1 k (RI) 1,000 0,100 10,00 0,050 

Nastawa warto�ci K dla krzywej odwrotnej czasowo elektromechanicznej (RI) z przedziału 
od 0,1 do 10 dla pierwszego stopnia zabezpieczenia ziemnozwarciowego. 

Io>1 czas Zwl. 1,000s 0,000s 200,0s 10,00ms 

Nastawa zwłoki czasowej dla charakterystyki czasowo niezale�nej je�li wybrana do 
pierwszego stopnia zabezpieczenia ziemnozwarciowego. 

Io>2 Funkcja Odstawione Odstawione / DT 

Nastawa zał�czaj�ca drugi stopie� zabezpieczenia nadpr�dowego ziemnozwarciowego. 

Io>2 Nastawa 200,0A 80,00A. 32,00kA 10A 

Nastawa zadziałania drugiego stopnia zabezpieczenia nadpr�dowego 
ziemnozwarciowego. 

Io>2 czas Zwl. 1,000s 0,000s 100,0s 10,00s 

Nastawa zwłoki czasowej dla charakterystyki czasowo niezale�nej do drugiego stopnia 
zabezpieczenia ziemnozwarciowego. 
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1.2.6 Niezadziałanie wył�cznika i funkcja podpr�dowa 

Funkcja ta składa si� z dwu-stopniowego zabezpieczenia przed niezadziałaniem wył�cznika, 
które mo�e zosta� zainicjowane przez: 

• Zabezpieczenie wewn�trzne. 

• Zabezpieczenie zewn�trzne. 

Dla zabezpiecze� opartych na pomiarze pr�du, warunek resetu jest oparty na operacji 
podpr�dowej, aby okre�li�, czy wył�cznik si� wył�czył poprawnie. Dla innych zabezpiecze�, 
kryterium resetu mo�e zosta� wybrane za pomoc� innych nastaw okre�laj�cych warunki 
bł�dnego działania wył�cznika. 

Cz�stym rozwi�zaniem jest zabezpieczenie podpr�dowe, które wskazuje czy kolumna 
wył�cznika przerwała pr�d obci��eniowy lub zwarciowy tak jak powinna. 

Zakres nastawy 
Tekst Menu Warto�� domy�lna 

Min. Maks. 
Krok co 

LRW & I< 

BREAKER FAIL 

LRW kontr.przez I< i 52a 52a / I< / I< i 52a 

Nastawa definiuj�ca element który zresetuje licznik czasu zabezpieczenia przed 
niezadziałaniem wył�cznika. 

Wybór obu 52a i kryterium pr�dowego oznacza �e oba musz� wskazywa� otwarte styki 
wył�cznika, aby zresetowa� zabezpieczenie przed niezadziałaniem wył�cznika. 

Nastawa I< 5,000% 5,000% 400,0% 1,000% 

Je�eli “LRW kontr.przez” jest nastawione na “I<” lub “I> i 52a”: nastawa ta definiuje reset 
licznika czasu zabezpieczenia przed niezadziałaniem wył�cznika opieraj�cych si� na 
nadpr�dowej inicjacji zabezpieczenia. 

tLRW 1 Czas 50,00ms 0,000s 10,00s 10,00ms 

Nastawa czasu dla pierwszego stopnia zab. przed niezadziałaniem wył�cznika dla którego 
wskazano jego awari�. 

tLRW 2 Czas 200,0ms 40,00ms 10,00s 10,00ms 

Nastawa zał�czaj�ca lub nie drugi stopie� zab. przed niezadziałaniem wył�cznika. 

tLRW 3 Czas 50,00ms 0,000s 10,00s 10,00ms 

Nastawa zał�czaj�ca lub nie trzeci stopie� zab. przed niezadziałaniem wył�cznika. 

tLRW 4 Czas 200,0ms 40,00ms 10,00s 10,00ms 

Nastawa zał�czaj�ca lub nie czwarty stopie� zab. przed niezadziałaniem wył�cznika. 

I> Status Odstawione Odstawione / Zalaczone 

Zał�cza (aktywuje) lub odstawia (wył�cza) kontrol� nadpr�dow�. 

I> Nastawa 120,0% 5,000% 400,0% 1,000% 

Je�li “I> Status” jest zał�czony ustawia warto�� zadziałania zab. nadpr�dowego 

1.2.7 Kontrola obwodów 

Zakres nastawy 
 Tekst Menu Warto�� domy�lna 

Min. Maks. 
Krok co 

KONTROLA OBWODOW 

KONTROLA OBW.PU 
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Zakres nastawy 
 Tekst Menu Warto�� domy�lna 

Min. Maks. 
Krok co 

KONap Funkcja Blokowanie Blokowanie / wskazanie 

Ustawia działanie kontroli obwodów przekładników napi�ciowych. 

Zabezpieczenie zareaguje na prac� dowolnego przekładnika pr�dowego: tylko wskazanie 
i podniesienie alarmu lub blokowanie zabezpiecze� zale�nych od pomiaru napi�cia. 

KONap Tryb kasuj Reczne Reczne / Auto 

Nastawa ta umo�liwia r�czny lub automatyczny tryb resetu kontroli obwodów 
przekładników napi�ciowych. 

KONap Czas zwl. 5,000s 1,000s 10,00s 100,0ms 

Nastawa ta definiuje zwłok� czasow� zadziałania tego elementu od wykrycia bł�dnej 
pracy przekładnika napi�ciowego. 

KONTROLA OBW.PI 

KOPrad Roznic. Zalaczone Odstawione / Zalaczone 

Nastawa ta zał�cza lub odstawia kontrol� ró�nicow� przekładników pr�dowych. Opiera si�
ono na pomiarze stosunku I2 do I1 na ko�cach ka�dego z systemów szyn. 

KOPrad Funkcja Blokowanie Blokowanie / wskazanie 

Komórka ta zał�cza lub odstawia kontrol� obwodów przekładników pr�dowych: gdy 
wybrane jest "wskazanie", jest ona aktywna a poni�sze pozycje menu s� dost�pne. 

KOPrad Czas zwl. 2,000s 0,000s 10,00s 100,0ms 

Nastawa ta definiuje zwłok� czasow� przed zadziałaniem elementu wykrywaj�cego bł�d 
działania przekładnika pr�dowego. 

KOPrad Is1 10,00% 5,000% 100,0% 1,000% 

Nastawa dla składowej zgodnej pr�du, która nie mo�e by� przekroczona, aby okre�li� stan 
kontroli obwodów przekładników pr�dowych. 

KOprad Is2/Is1>1 5,000% 5,000% 100,0% 1,000% 

Dolna nastawa stosunku pr�dów, która nie powinna zosta� przekroczona, aby wykry� stan 
obwodów przekładników pr�dowych. 

KOPrad Is2/Is1>2 40,00% 5,000% 100,0% 1,000% 

Górna nastawa stosunku pr�dów, która nie powinna zosta� przekroczona, aby wykry�
stan obwodów przekładników pr�dowych. 

1.3 Nastawy sygnałów steruj�cych 

Nastawy kontroli i wsparcia s� cz��ci� głównego menu i s� u�yte do konfiguracji globalnych 
ustawie� zabezpieczenia. Zawieraj� nastawy submenu wymienione i opisane poni�ej: 

− Konfiguracja nastaw poszczególnych funkcji zabezpieczenia 

− Nastawy przekładni przekładników pr�dowych i napi�ciowych 

− Reset diod LED 

− Aktywna grupa nastaw 

− Ustawienia hasła i j�zyka 

− Kontrola wył�cznika 

− Ustawienia komunikacji 

− Ustawienia pomiarów 

− Ustawienia rejestratora zdarze� i zakłóce�
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− Ustawienia interfejsu u�ytkownika 

− Ustawienia pierwszego uruchomienia zabezpieczenia 

1.3.1 Dane systemowe 

Menu to dostarcza informacji na temat urz�dzenia i ogólnego statusu zabezpieczenia. 

Zakres nastawy 
 Tekst Menu Warto�� domy�lna 

Min. Maks. 
Krok co 

J�zyk Angielski 

Domy�lny j�zyk u�ywany przez urz�dzenie. Mo�na wybra� pomi�dzy Polski, Angielski, 
Francuski, Niemiecki, Rosyjski, Hiszpa�ski. 

Haslo      ________________ 

Domy�lne hasło urz�dzenia. 

Opcje Funkc. 0 1 

Nastawa pozwalaj�ca diod� z przypisanymi funkcjami resetowa� si� automatycznie. 

Opis Obiektu MiCOM P746 

16 znakowy opis zabezpieczenia. Mo�na go edytowa�. 

Opis stacji  MiCOM 

Opis stacji do którego przydzielono zabezpieczenie mo�na edytowa�. 

Numer modelu    P746??????????K 

Numer modelu zabezpieczenia. Nie mo�na go zmieni�. 

Numer seryjny   6 cyfr + 1 litera 

Numer seryjny zabezpieczenia. Nie mo�na go zmieni�. 

Czestotliwosc 50 Hz 10Hz 

Nastawa cz�stotliwo�ci sieci. Mo�na ustawi� 50 lub 60Hz.  

Liczba portow 2 

Wy�wietla zdolno�� zabezpieczenia do poł�czenia przez 2 porty Courier. 

Adres 255 0 255 1 

Ustawiony adres zabezpieczenia dla czołowego i tylnego portu. 

Status pola    00000000000000 

Wy�wietla stan poszczególnych pól do 6 wył�czników (tryb 1 mod.) lub do 18 wył�czników 
(tryb 3 mod.). 

Stan sterowania 0000000000000000 

Nieu�ywany. 

Grupa aktywna 1 

Wy�wietla aktywn� grup� nastaw. 

Wer.programu 1 

Wy�wietla wersj� oprogramowania zabezpieczenia wł�czaj�c w to jego model i protokół. 

Stan wejsc opto 00000000000000000000000000000000 

Zduplikowane. Wy�wietla status wej�� optycznych (L1 do L32) 

Wej.Opto Status2 00000000 

Zduplikowane. Wy�wietla status wej�� optycznych (L33 do L40) 
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Zakres nastawy 
 Tekst Menu Warto�� domy�lna 

Min. Maks. 
Krok co 

Stan pola 01010101010101 

Wy�wietla status maksymalnie do 6 wył�czników (od wył.1 do wył.6 i wył�cznik na 
sprz�gle). 

Wyj.Przek.Status 00000000 

Zduplikowane. Wy�wietla status przeka�ników wyj�ciowych. 

Stan alarmow 1 00000000000000000000000000000000 

32 pola bitowe wskazuj�ce status pierwszych 32 alarmów. 

Stan alarmow 2 00000000 

Kolejne 32 statusy zdefiniowanych alarmów. 

Stan alarmow 3 00000000 

Kolejne 16 statusów zdefiniowanych alarmów. Przydzielone specjalnie do alarmów 
platformy. 

Poziom dostepu 

Wy�wietla bie��cy poziom dost�pu (pełen opis i dost�p ka�dego z poziomów jest zawarty 
w rozdziale P746/PL GS): 

Poziom 0 = mo�na odczyta� niektóre komórki (dane systemowe i kolumna konfiguracji 
bezpiecze�stwa). Mo�liwo�� zapisu hasła i kontrastu LCD. 
Poziom 1 = Poziom 0 + mo�liwo�� odczytu wszystkich danych i nastaw oraz pomiarów. 
Mo�liwo�� zapisu niektórych komórek (hasła poziomu 1, wybranego zdarzenia, zdarzenia 
przegl�du okresowego, zwarcia, wyci�gni�cie zdarze�. 
Poziom 2 = Poziom 1 + mo�liwo�� zapisu komórek nastaw, które zmieniaj� swoj�
widoczno��, wybór warto�ci nastaw, reset wskaza�, ��da�, statystyki i liczniki danych 
wył�cznika oraz ustawienia hasła poziomu 2. 
Poziom 3 = Wszystkie inne nastawy. 

Kontrola hasla 2 

Ustawia poziom dost�pu do menu zabezpieczenia. Ta nastawa mo�e zosta� zmieniona 
tylko gdy dost�p poziomu 2 jest dost�pny. 

Poziom hasla 1 **** 

Pozwala u�ytkownikowi zmieni� hasło poziomu 1 (długo�� hasła to od 0 do 8 znaków). 
Rozdział P746/PL CS zawiera dodatkowe informacje na temat wzmocnienia hasła oraz 
sprawdzenia jego poprawno�ci, a tak�e zarz�dzania pustym hasłem. 

Poziom hasla 2 **** 

Pozwala u�ytkownikowi zmieni� hasło poziomu 2 (długo�� hasła to od 0 do 8 znaków). 
Rozdział P746/PL CS zawiera dodatkowe informacje na temat wzmocnienia hasła oraz 
sprawdzenia jego poprawno�ci, a tak�e zarz�dzania pustym hasłem. 

Poziom hasla 3 **** 

Pozwala u�ytkownikowi zmieni� hasło poziomu 3 (długo�� hasła to od 0 do 8 znaków). 
Rozdział P746/PL CS zawiera dodatkowe informacje na temat wzmocnienia hasła oraz 
sprawdzenia jego poprawno�ci, a tak�e zarz�dzania pustym hasłem. 
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1.3.2 Data i czas 

Wy�wietla dat� i czas oraz stan baterii. 

Zakres nastawy 
 Tekst Menu Warto�� domy�lna 

Min. Maks. 
Krok co 

Czas i data Data 

Wy�wietla bie��c� dat� i czas zabezpieczenia. 

Synchr.IRIG-B Odstawione Odstawione lub Zał�czone 

Zał�cza synchronizacj� czasu przez IRIG-B (z wybran� opcj� Irig-B). 

Stan IRIG-B Data 
Brak karty / Karta uszkodzona / Sygnal OK 

/ Brak sygnalu 

Wy�wietla stan IRIG-B (z wybran� opcj� Irig-B). 

Stan baterii Data 

Wy�wietla stan baterii. 

Bateria Alarm Zał�czone Odstawione lub Zał�czone 

Nastawa definiuj�ca czy zły stan baterii b�dzie powodowa� alarm. 

SNTP Status Data 
Odstawione, Proba serwera 1, Proba 

serwera 2, Serwer 1 OK, Serwer 2 OK, 
Brak odpowiedzi, Brak potw.zegara 

Tylko dla opcji Ethernet: 

Wy�wietla informacje na temat synchronizacji czasu SNTP. 

Czas Lokal.Zal. Odstawione Odstawione /Stały/Ruchomy 

Nastawa wł�czaj�ca/wył�czaj�ca dopasowanie do czasu lokalnego. 

Odstawione – 	adna strefa czasowa nie b�dzie zachowana. Synchronizacja z dowolnego 
interfejsu b�dzie u�yta bezpo�rednio do nastawienia głównego zegara a wszystkie 
wy�wietlone (lub czytane) ka�dego z interfejsów b�d� oparte na zegarze głównym bez 
�adnego dopasowania. 

Stały – Czas zostanie dopasowany do bie��cej strefy czasowej, która jest zdefiniowana za 
pomoc� nastawy ‘Czas Lokal.Offs.’ a wszystkie interfejsy b�d� u�ywa� czasu lokalnego 
poza czasem synchronizacji SNTP i znacznikami czasu IEC61850. 

Ruchomy - Czas zostanie dopasowany do bie��cej strefy czasowej, która jest 
zdefiniowana za pomoc� nastawy ‘Czas Lokal.Offs.’ a ka�dy z interfejsów mo�e zosta�
przydzielony do strefy UTC lub strefy czasu lokalnego z wyj�tkiem lokalnych interfejsów, 
które zawsze b�d� oparte na lokalnej strefie czasowej oraz IEC61850/SNTP które zawsze 
b�d� w strefie UTC. 

Czas Lokal.Offs. 0 -720 720 15 

Nastawa definiuj�ca przesuni�cie czasu od -12 do 12 godzin w 15 minutowych odst�pach 
dla czasu lokalnego. Przesuni�cie to jest aplikowane do czasu opartego na zegarze 
głównym, który pracuje w UTC/GMT. 

DST Zalacz. Odstawione Odstawione lub Zał�czone 

Nastawa wł�czaj�ca czas letni dla danej strefy czasu lokalnego. 

DST Offset 60min 30 60 30min 

Nastawa definiuj�ca długo�� przesuni�cia czasu letniego, który ma zosta� u�yty. 

DST Start Ostatni Pierwszy, Drugi, Trzeci, Czwarty, Ostatni 

Nastawa definiuj�ca numer tygodnia w miesi�cu w którym zaczyna si� czas letni. 

DST Start Dzien Niedziela 
Poniedziałek, Wtorek, 
roda, Czwartek, 

Pi�tek, Sobota, Niedziela 
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Zakres nastawy 
 Tekst Menu Warto�� domy�lna 

Min. Maks. 
Krok co 

Nastawa definiuj�ca dzie� tygodnia w którym zaczyna si� czas letni. 

DST Start Mies. Marzec 
Stycze�, Luty, Marzec, Kwiecie�, Maj, 
Czerwiec, Lipiec, Sierpie�, Wrzesie�, 

Pa�dziernik, Listopad, Grudzie�

Nastawa definiuj�ca miesi�c w którym zaczyna si� czas letni. 

DST Start Minuta 60min 0 1425 15min 

Nastawa definiuj�ca godzin� dnia w którym czas letni si� zaczyna. Ustawia si� to 
wzgl�dem godziny 00:00 (północy) wybranego dnia. 

DST Koniec Ostatni Pierwszy, Drugi, Trzeci, Czwarty, Ostatni 

Nastawa definiuj�ca numer tygodnia w miesi�cu w którym ko�czy si� czas letni. 

DST Koniec Dzien Niedziela 
Poniedziałek, Wtorek, 
roda, Czwartek, 

Pi�tek, Sobota, Niedziela 

Nastawa definiuj�ca dzie� tygodnia w którym ko�czy si� czas letni. 

DST Koniec Mies. Pa�dziernik 
Stycze�, Luty, Marzec, Kwiecie�, Maj, 
Czerwiec, Lipiec, Sierpie�, Wrzesie�, 

Pa�dziernik, Listopad, Grudzie�

Nastawa definiuj�ca miesi�c w którym ko�czy si� czas letni. 

DST Koniec Min. 60 0 1425 15min 

Nastawa definiuj�ca godzin� dnia w którym czas letni si� ko�czy. Ustawia si� to 
wzgl�dem godziny 00:00 (północy) wybranego dnia. 

PT1 Strefa Czas. Lokalnie UTC lub Lokalnie 

Nastawa interfejsu tylnego portu 1, która definiuje czy odbierany czas synchronizacji 
b�dzie traktowany jako lokalny lub uniwersalny. 

PT2 Strefa Czas. Lokalnie UTC lub Lokalnie 

Nastawa interfejsu tylnego portu 2, która definiuje czy odbierany czas synchronizacji 
b�dzie traktowany jako lokalny lub uniwersalny. 

Tunnel Strefa Cz Lokalnie UTC lub Lokalnie 

Tylko dla opcji portu Ethernet: 

Nastawa, która definiuje czy odbierany czas synchronizacji b�dzie traktowany jako lokalny 
lub uniwersalny podczas ‘tunelowania’ protokołu Courier poprzez Ethernet. 

1.3.3 Przekładnie PI oraz PU 

Zakres nastawy 
 Tekst Menu Warto�� domy�lna 

Min. Maks. 
Krok co 

PRZEKLADNIE U&I 

PU str.pierwotna 110,0V 100,0V 1,000MV 1,000V 

Ustawia napi�cie fazowe przekładników napi�ciowych po stronie pierwotnej. 

PUn str.wtorna 110,0V 80,00V 140,0V 1,000V 

Ustawia napi�cie fazowe przekładników napi�ciowych po stronie wtórnej. 

Od T1 PP do T6 PP (tryb 1 mod.) / od T1 PP do T18 PP (tryb 3 mod.) 

Polaryzacja Standard Standard / Odwrotny 

Mo�na wybra� standardow� kolejno�� faz lub odwrotn�. Menu to definiuje która z nich jest 
wybrana. 
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Zakres nastawy 
 Tekst Menu Warto�� domy�lna 

Min. Maks. 
Krok co 

PRZEKLADNIE U&I 

Pierwotna 1,000kA 1,000A 30,00kA 1A 

Ustawia pr�d znamionowy przekładników pr�dowych po stronie pierwotnej. 

Wtórna 1,000 A 1,000A lub 5,000A 

Ustawia pr�d znamionowy przekładników pr�dowych po stronie wtórnej. 

1.3.4 Kontrola rejestratora 

Mo�liwe jest zablokowanie raportowania zdarze� od wszystkich interfejsów, w których jest 
mo�liwa zmiana nastaw. Ustawienia kontroluj�ce ró�ny typy zdarze� znajduj� si� w 
kolumnie Kontroli rejestratora. Efekt poszczególnych nastaw jest przedstawiony poni�ej: 

 Tekst Menu Warto�� domy�lna Dost�pne nastawy 

KAS.REJESTRATORA 

Kasuj zdarzenia Nie Nie lub Tak 

Wybór “Tak” spowoduje skasowanie wszystkich zapisanych zdarze� i wygenerowanie 
zdarzenia wskazuj�cego, �e zostało wydarzenia zostały skasowane. 

Kasuj zaklocenia Nie Nie lub Tak 

Wybór “Tak” spowoduje usuni�cie przebiegów zakłóce� w sieci/zwar� z zabezpieczenia. 

Kasuj AK Nie Nie lub Tak 

Wybór “Tak” spowoduje usuni�cie zdarze� przegl�du okresowego z zabezpieczenia. 

Zdarz. alarmy Zał�czone Zał�czone  lub Odstawione 

Odstawienie tej nastawy b�dzie oznacza�, �e w przypadku podniesienia alarmu nie b�dzie 
on zapisywany jako zdarzenie. 

Zdarz. wyjscia Zał�czone Zał�czone  lub Odstawione 

Odstawienie tej nastawy b�dzie oznacza�, �e zmiana stanu logicznego wyj�� nie b�dzie 
generowa� zdarzenia. 

Zdarz. wejscia Zał�czone Zał�czone  lub Odstawione 

Odstawienie tej nastawy b�dzie oznacza�, �e zmiana stanu logicznego wej�� nie b�dzie 
generowa� zdarzenia. 

Zdarz. systemowe Zał�czone Zał�czone  lub Odstawione 

Odstawienie tej nastawy b�dzie oznacza�, �e zdarzenia systemowe nie b�d� generowane. 

Zdarz. rej.zakl. Zał�czone Zał�czone  lub Odstawione 

Odstawienie tej nastawy b�dzie oznacza�, �e zdarzenie nie b�dzie generowane dla 
zakłóce� w systemie, które b�d� zarejestrowane. 

Zdarz. autotest Zał�czone Zał�czone  lub Odstawione 

Odstawienie tej nastawy oznacza, �e zdarzenie nie b�dzie generowane dla przegl�dów 
okresowych / autotestów, które zwracaj� swój zapis. 

Zdarz. zabezp. Zał�czone Zał�czone  lub Odstawione 

Odstawienie tej nastawy b�dzie oznacza�, �e dowolna operacja dowolnego z zabezpiecze�
nie b�dzie zapisana jako zdarzenie. 

Kas.zdal.rej. Nie Nie lub Tak 

Wybór “Tak” spowoduje wykasowanie zarejestrowanych przebiegów zakłóce� sieci i 
wygeneruje zdarzenie mówi�ce, �e przebiegi te zostały skasowane. 
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 Tekst Menu Warto�� domy�lna Dost�pne nastawy 

DDB 31 - 0   11111111111111111111111111111111 

Wy�wietla status sygnałów DDB 0 – 31. 

DDB 2047 - 2016  11111111111111111111111111111111 

Wy�wietla status sygnałów DDB 2047 – 2016. 

1.3.5 Ustawienia pomiarów 

 Tekst Menu Warto�� domy�lna Dost�pne nastawy 

UST.POMIAROW 

Dane podstawowe Opis 
Opis / 3 napi�cia fazowe / Data i 
czas / Opis pola / Cz�stotliwo�� / 
Poziom dost�pu 

Nastawa ta (dotyczy tylko interfejsu czołowego) mo�e zosta� u�yta do wyboru które dane 
podstawowe b�d� widoczne, spo�ród wielu mo�liwych opcji. Warto zauwa�y�, �e jest 
mo�liwe wy�wietlenie innych danych podstawowych na podstawowym poziomie za 

pomoc� klawiszy 4 oraz 6. Jednak�e po upływie 15 minut na wy�wietlaczu ponownie 
zostan� wy�wietlone dane wybrane przez t� nastaw�. 

Wartosci lokalne Pierwotna Pierwotna / Wtórna 

Nastawa ta definiuje czy mierzone warto�ci wy�wietlone za pomoc� interfejsu u�ytkownika 
na czołowym panelu i porcie komunikacji Courier s� warto�ciami strony pierwotnej lub 
wtórnej. 

Wartosci zdalne Pierwotna Pierwotna / Wtórna 

Nastawa ta definiuje czy mierzone warto�ci wy�wietlone za tylnego portu komunikacji s�
warto�ciami strony pierwotnej lub wtórnej. 

Baza obl.kata VA 

IA1 / IB1 / IC1 / VA / VB / VC / 
IA2 / IB2 / IC2 / IA3 / IB3 / IC3 / 
IA4 / IB4 / IC4 / IA5 / IB5 / IC5 / 
IA6 / IB6 / IC6  

Nastawa ta definiuje punkt odniesienia dla wszystkich pomiarów (faz� i k�t odniesienia) 

Typ pomiaru 0 0 / 1 / 2 / 3 

Ustawia tryb pomiaru, zgodnie ze schematami poni�ej: 

1.3.6 Komunikacja 

Ustawienia komunikacji dotycz� tylnego portu komunikacyjnego. Wi�cej szczegółów jest 
dost�pnych w rozdziale komunikacji SCADA (P746/PL SC).  

Nastawy przedstawione poni�ej s� dost�pne w menu w kolumnie “Komunikacja”. 
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1.3.6.1 Ustawienia komunikacji 

1.3.6.1.1 Protokół Courier 

Zakres nastawy 
 Tekst Menu Warto�� domy�lna 

Min. Maks. 
Krok co 

KOMUNIKACJA 

PT1 Protokol Courier 

Wskazuje protokół komunikacji, jaki b�dzie u�yty dla tylnego portu komunikacyjnego. 

PT1 Adres 255 0 255 1 

Ta komórka ustawia unikatowy adres zabezpieczenia tak, aby mo�na je było 
jednoznacznie zidentyfikowa� przez nadrz�dne oprogramowanie obsługuj�ce cał� stacj�. 

PT1 Czas nieakt. 15.00 min. 1 min. 30 min. 1 min. 

Ta komórka definiuje jak długo zabezpieczenie b�dzie czeka� na odpowied� przez tylny 
port komunikacji zanim nie powróci do swojego domy�lnego stanu, wł�czaj�c w to reset 
poł�czenia autoryzowanego hasłem dost�pu je�li takie zostało ustanowione. 

PT1 Stan kart K Bus OK 

Komórka ta wskazuje status karty komunikacji. 

PT1 Konfig.portu KBus KBus lub EIA(RS)485 

Komórka ta definiuje czy do komunikacji pomi�dzy przeka�nikiem nadrz�dnym a 
zabezpieczeniem jest u�yta KBus lub EIA(RS)485. 

PT1 Tryb COM 
Ramka IEC60870 
FT1.2 

Ramka IEC60870 FT1.2 lub 10-Bit Brak 
parzysto�ci 

Wybór to albo IEC60870 FT1.2 dla stanu normalnej pracy z 11-bitowym modemem, albo 
10-bitów bez bitu parzysto�ci. 

PT1 Predk.transm 19200 bit/s 9600 bit/s, 19200 bit/s lub 38400 bit/s 

Komórka ta definiuje pr�dko�� transmisji pomi�dzy nadrz�dnym przeka�nikiem a 
zabezpieczeniem. Wa�ne jest to aby oba przeka�niki miały ustawion� tak� sam�
pr�dko��. 

1.3.6.1.2 Ustawienia poł�czenia Tylnego portu komunikacyjnego 2 

Poni�sze ustawienia s� mo�liwe do skonfigurowania dla drugiego tylnego portu 
komunikacyjnego, który jest dost�pny tylko za pomoc� protokołu Courier. 

Zakres nastawy 
 Tekst Menu Warto�� domy�lna 

Min. Maks. 
Krok co 

KOMUNIKACJA 

PT2 Protokol Courier 

Wskazuje protokół komunikacji, jaki b�dzie u�yty dla tylnego portu komunikacyjnego. 

PT2 Konfig.portu RS232 EIA(RS)232, EIA(RS)485 lub KBus 

Komórka ta definiuje czy do komunikacji jest u�yty: EIA(RS)232, EIA(RS)485 lub KBus. 

PT2 Tryb COM 
Ramka IEC60870 
FT1.2 

Ramka IEC60870 FT1.2 lub 10-Bit Brak 
parzysto�ci 

Wybór to albo IEC60870 FT1.2 dla stanu normalnej pracy z 11-bitowym modemem, albo 
10-bitów bez bitu parzysto�ci. 
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Zakres nastawy 
 Tekst Menu Warto�� domy�lna 

Min. Maks. 
Krok co 

PT2 Adres 255 0 255 1 

Ta komórka ustawia unikatowy adres zabezpieczenia tak, aby mo�na je było 
jednoznacznie zidentyfikowa� przez nadrz�dne oprogramowanie obsługuj�ce cał� stacj�. 

PT2 Czas nieakt. 15 min. 1 min. 30 min. 1 min. 

Ta komórka definiuje jak długo zabezpieczenie b�dzie czeka� na odpowied� przez tylny 
port komunikacji zanim nie powróci do swojego domy�lnego stanu, wł�czaj�c w to reset 
poł�czenia autoryzowanego hasłem dost�pu je�li takie zostało ustanowione. 

PT2 Predk.transm 19200 bit/s 9600 bit/s, 19200 bit/s or 38400 bit/s 

Komórka ta definiuje pr�dko�� transmisji pomi�dzy nadrz�dnym przeka�nikiem a 
zabezpieczeniem. Wa�ne jest to aby oba przeka�niki miały ustawion� tak� sam�
pr�dko��. 

1.3.6.1.3 Port Ethernet 

Zakres nastawy 
 Tekst Menu Warto�� domy�lna 

Min. Maks. 
Krok co 

NIC Protocol IEC 61850 

Wskazuje, �e dla tylnego portu Ethernet zostanie u�yty standard IEC 61850.

NIC MAC Adres Ethernet MAC Adres

Pokazuje Adres MAC tylnego portu Ethernet. 

NIC Tunl Timeout 5 min 1 min 30 min 1 min 

Czas oczekiwania zanim nieaktywny tunel do MiCOM S1 zostanie zresetowany. 

NIC Link Report Alarm Alarm, Zdarzenie, Brak 

Definiuje w jaki sposób jest zgłoszenie uszkodzonego/�le dopasowanego poł�czenia 
(przewodowego lub �wiatłowodowego).  

Alarm – podniesiony jest alarm przy nieprawidłowym poł�czeniu 

Zdarzenie – zapisane jest zdarzenie o nieprawidłowym poł�czeniu 

Brak – nic nie jest zapisane przy nieprawidłowym poł�czeniu. 

NIC Link Timeout 60s 0,1s 60s 0,1s 

Czas oczekiwania, po wykryciu uszkodzonego poł�czenia sieciowego, zanim nast�pi 
próba komunikacji przez inny alternatywny interfejs. 
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1.3.7 Testy uruchomieniowe 

Aby pomóc zminimalizowa� czas wymagany do testu zabezpieczenia MiCOM umo�liwia ono 
przeprowadzenie testów za pomoc� menu “Testy-Monitoring”. 

Znajduj� si� tam komórki umo�liwiaj�ce monitoring binarnych wej�� optycznych, 
przeka�ników wyj�ciowych, wewn�trznych sygnałów cyfrowych (DDB) oraz 
programowalnych diod. Dodatkowo znajduj� si� tam komórki umo�liwiaj�ce test styków 
wyj�ciowych oraz programowalnych diod LED. 

 Tekst Menu Warto�� domy�lna Dost�pne nastawy 

TESTY-MONITORING 

Stan wejsc opto 00000000000000000000000000000000 

Ta komórka wy�wietla status binarnych wej�� optycznych (L01 do L32) jako ci�g znaków 
binarnych, gdzie ‘1’ oznacza zasilone wej�cie optyczne a ‘0’ niezasilone. 

Stan wejsc opto2 00000000 

Status kolejnych binarnych wej�� optycznych (L33 do L40) 

Stan wyjsc przek 00000000000000000000000000000000 

Ta komórka menu wy�wietla status wewn�trznych sygnałów cyfrowych (DDB) które b�d�
skutkowa� zasileniem przeka�ników wyj�ciowych (R01 do R32). Status jest wy�wietlony 
jako ci�g znaków binarnych, gdzie ‘1’ oznacza zamkni�te styki przeka�nika a ‘0’ otwarte 
styki przeka�nika wyj�ciowego. 

Gdy komórka ‘Typ Testu’ jest zał�czona to komórka ‘Wyj.Przek.Status’ nie pokazuje 
aktualnych stanów przeka�ników wyj�ciowych wi�c nie mo�e ona zosta� u�yta do 
potwierdzenia zadziałania przeka�ników wyj�ciowych. W takim wypadku nale�y sprawdzi�
stan styków ka�dego z przeka�nika po kolei. 

Stan portu test. 00000000 

Komórka ta wy�wietla status o�miu sygnałów cyfrowych (DDB) które zostały przydzielone w 
komórkach ‘Monitor Bit’. 

Monitor Bit 1 Opis przeka�nika 01 

0 do 1022                   
Wi�cej informacji na 
temat danych 
cyfrowych znajduje si�
w rozdziale 
po�wi�conemu PSL  

Te osiem komórek ‘Monitor Bit’ pozwala u�ytkownikowi wybra� który status sygnałów 
cyfrowych (DDB) b�dzie obserwowany w komórce ‘Stan portu test.’ Lub przez port 
monitorowania/zgrywania danych. 

Monitor Bit 8 Opis przeka�nika 08 0 do 1022 

Te osiem komórek ‘Monitor Bit’ pozwala u�ytkownikowi wybra� który status sygnałów 
cyfrowych (DDB) b�dzie obserwowany w komórce ‘Stan portu test.’ Lub przez port 
monitorowania/zgrywania danych. 

Typ testu Odstawione 
Odstawione / Przek. 
zablok. / Typ testu 

Komórka typu testu jest pozwala przetestowa� zabezpieczenie na zewn�trznej jednostce 
bez �adnej operacji wył�czenia w podł�czonych systemach szyn. Pozwala tak�e na 
bezpo�redni test przeka�ników wyj�ciowych poprzez zadanie sygnałów kontrolnych. Aby 
aktywowa� tryb testu komórka ta powinna by� ustawiona na ‘Przek. zablok', przez co 
zabezpieczenie b�dzie wył�czone z normalnej pracy. Spowoduje to tak�e wygenerowanie 
alarmu ‘nieczynny‘, który zostanie zarejestrowany oraz za�wiecenie si� �ółtej diody 
‘nieczynny‘. Zabezpieczenia 87BB i 59BF pracuj� normalnie tak długo jak komórki ‘87BB 
Monitoring’ oraz ‘87BB & 50BF odst.’ s� równe 0. Po uko�czeniu testów komórka typu testu 
musi by� przywrócona do stanu ‘Odstawione’ aby przywróci� zabezpieczenie do stanu 
normalnej pracy. 
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 Tekst Menu Warto�� domy�lna Dost�pne nastawy 

Wzor testu 0000000000000000 
0 = nie zadziałał           
1 = zadziałał 

Komórka ta definiuje które styki przeka�ników wyj�ciowych b�d� testowane w momencie 
gdy komórka ‘Test przekazn.’ Jest ustawiona na ‘Wykonaj test’. 

Test przekazn. Brak zadzialania 
Brak zadzialania, 
Wykonaj test, Usun 
test 

W momencie wydania komendy ‘Wykonaj test’ w tej komórce styki przeznaczone do 
zadziałania (ustawione na ‘1’) w komórce “Wzor testu” zmieni� swój stan. Po rozpocz�ciu 
testu tekst komendy na wy�wietlaczu LCD zmieni si� na ‘Brak zadzialania’ a styki 
poszczególnych przeka�ników pozostan� w pozycji testowej dopóki komenda resetu ‘Usun 
test’ nie zostanie wydana. Tekst komendy na wy�wietlaczy LCD powrotem zmieni si� na 
‘Brak zadzialania’ po wydaniu komendy ‘Usun test’. 

Uwaga: Gdy komórka ‘Typ Testu’ jest zał�czona to komórka ‘Wyj.Przek.Status’ nie 
pokazuje aktualnych stanów przeka�ników wyj�ciowych wi�c nie mo�e ona zosta�
u�yta do potwierdzenia zadziałania przeka�ników wyj�ciowych. W takim wypadku 
nale�y sprawdzi� stan styków ka�dego z przeka�nika po kolei. 

Test LED Brak zadzialania 
Brak zadzialania 
Wykonaj test 

Gdy komenda ‘Wykonaj test’ zostanie wydana w tej komórce 18 programowalnych diod 
za�wieci si� przez około 2 sekundy po czym zgasn� a tekst komendy na wy�wietlaczu LCD 
powróci do ‘Brak zadzialania’. 

Stan LED Czerw. 000001000100000000 

Komórka ta zawiera osiemnasto bitowy ci�g binarny wskazuj�cy które z programowalnych 
diod si� za�wiec� na czerwono w momencie zdalnego dost�pu do zabezpieczenia. ‘1’ 
wskazuje �e odpowiednia dioda si� za�wieci, a ‘0’ �e nie. 

Stan LED Ziel. 000001000100000000 

Komórka ta zawiera osiemnasto bitowy ci�g binarny wskazuj�cy które z programowalnych 
diod si� za�wiec� na zielono w momencie zdalnego dost�pu do zabezpieczenia. ‘1’ 
wskazuje �e odpowiednia dioda si� za�wieci, a ‘0’ �e nie. 

Test Systemu Brak 
Brak / System1 / 
System2 / System1 i 
System2 

Komórka testu system jest u�ywana do przetestowania blokowania system szyn. Odstawia 
ona zabezpieczenie 50BF i blokuje wył�czenie przeka�ników poł�czonych do blokowanego 
systemu(ów). Dioda alarmowa si� za�wieci. 

DDB 31 - 0   00000000000000000000000000000000 

Wy�wietla status sygnałów DDB 0 – 31. 

DDB 2047 - 2016 00000000000000000000000000000000 

Wy�wietla status sygnałów DDB 2047 – 2016. 
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1.3.8 Konfiguracja binarnych wej�� optycznych 

Zakres nastawy 
Tekst Menu Warto�� domy�lna

Min. Maks. 
Krok co 

KONF. WEJSC OPTO 

Globalne Unom 48/54V 
24/27V, 30/34V, 48/54V, 110/125V,        
220/250V, Inne 

Ustawia napi�cie znamionowe baterii dla wszystkich wej�� optycznych poprzez wybór 
jednego z pi�ciu standardowych warto�ci znamionowych z globalnych ustawie� napi�cia 
znamionowego. Je�li wybrany zostanie ‘dowolny’ to dla ka�dego z wej�� optycznych 
mo�na ustawi� indywidualnie warto�� napi�cia znamionowego. 

Kont.filtr.opto1 11111111111111111111111111111111 

To menu kontroluje wej�cia optycznie izolowane zabezpieczenia L1 do L32. ‘1’ wskazuje 
zasilone wej�cie i zamkni�ty przeka�nik. ‘0’ wskazuje niezasilone wej�cie. 

Kont.filtr.opto2 11111111 

Kontroluje kolejne wej�cia optycznie izolowane zabezpieczenia (L33 do L40). 

Charakterystyka Standard 60%-80% 50% - 70 % / Standard 60%-80% 

Kontroluje zmian� stanu wej�� optycznie izolowanych w odniesieniu do napi�cia 
znamionowego. 

1.3.9 Konfiguracja wej�� steruj�cych 

Wej�cia steruj�ce funkcjonuj� jako programowe przeł�czniki, które mo�na ustawi� lub 
zresetowa� lokalnie lub zdalnie. Wej�cia te mog� by� u�yte do pobudzenia dowolnej funkcji 
do której s� poł�czone jako cz��� PSL. 

Tekst Menu Warto�� domy�lna Zakres nastawy Krok co 

KONFIG STER I/O 

Hotkey zalacz. 11111111111111111111111111111111 

Nastawa pozwalaj�ca przypisa� wej�cia steruj�ce indywidualnie do do hotkey’a menu 
poprzez ustawienie ‘1’ na odpowiednim bicie komórki ‘Hotkey zalacz.’. Menu hotkey 
pozwala ustawi�, zresetowa� lub poda� impuls na wej�cie kontrolne bez potrzeby 
wchodzenia do kolumny ‘KONFIG STER I/O’. 

Wejscie ster. 1 Podtrzymane Podtrzymane, Impulsowe 

Konfiguracja wej�� kontrolnych jako ‘Podtrzymane’ lub ‘Impulsowe’. Podtrzymane wej�cia 
kontrolne pozostan� w swoim ustawionym stanie dopóki komenda resetu nie zostanie 
wydana, poprzez menu lub port komunikacji szeregowej. Jednak�e, impulsowe wej�cie 
kontrolne pozostanie zasilone przez 10ms po wydaniu komendy ustawienia po czym 
zresetuje si� automatycznie (czyli nie jest wymagana �adna dodatkowa komenda resetu). 

Komenda ster. 1 Ustaw/Kasuj 
Ustaw/Kasuj, Zal/Wyl, 
ZALACZ/ODSTAW, Wej./Wyj. 

Pozwala zmieni� standardowy tekst Ustaw/Kasuj na co� bardziej odpowiedniego dla nego 
wej�cia kontrolnego, jak na przykład Zal/Wył, Wej/Wuj itp. 

Wejscie ster. 1 do 32 Podtrzymane Podtrzymane, Impulsowe 

Konfiguruje wej�cie kontrolne jako 'Brak zadzialania', 'Ustaw' lub 'Kasuj'. 

Komenda ster 2 do 32 Ustaw/Kasuj 
Ustaw/Kasuj, Zal/Wyl, 
ZALACZ/ODSTAW, Wej./Wyj. 

Pozwala zmieni� standardowy tekst Ustaw/Kasuj na co� bardziej odpowiedniego dla nego 
wej�cia kontrolnego, jak na przykład Zal/Wył, Wej/Wuj itp. 
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1.3.10 Klawisze funkcyjne 

Zakres nastawy 
Tekst Menu Warto�� domy�lna

Min. Maks. 
Krok co 

PRZYCISKI FUNKC. 

Stan Prz.Fun. 0000000000 

Wy�wietla stany wszystkich klawiszy funkcyjnych. 

Prz.Fun.1 Odblokowane Odstawione, Zablokowane, Odblokowane 

Nastawa aktywuj�ca klawisz funkcyjny. Nastawa 'Zablokowane; pozwala zablokowa�
wyj�cie klawisza funkcyjnego w swoim bie��cym aktywnym stanie.  

Prz.Fun.1 Tryb Normalny Przelaczalny, Normalny 

Ustawia tryb klawisza jako przeł�czalny lub normalny. W trybie przeł�czalnym pojedyncze 
wci�ni�cie klawisza ustawi/podtrzyma wyj�cie klawisza funkcyjnego na 1 lub 0 w 
programowalnych schematach logicznych. Mo�na to wykorzysta� do 
zał�czenia/odstawienia ró�nych funkcji zabezpieczenia. W trybie normalnym wyj�cie 
klawisza funkcyjnego pozostanie w stanie wysokim 1 tak długo jak klawisz jest wci�ni�ty. 

Prz.Fun.1 Opis Przycisk Fun.1 

Pozwala zmieni� tekst klawisza funkcyjnego na opis odpowiadaj�cy jego funkcji. 

Prz.Fun. 2 do 10 Odblokowane Odstawione, Zablokowane, Odblokowane 

Nastawa aktywuj�ca klawisz funkcyjny. Nastawa 'Zablokowane' pozwala zablokowa�
wyj�cie klawisza funkcyjnego w swoim bie��cym aktywnym stanie. 

Prz.Fun.2 do 10 Tryb Przelaczalny Przelaczalny, Normalny 

Ustawia tryb klawisza jako przeł�czalny lub normalny. W trybie przeł�czalnym pojedyncze 
wci�ni�cie klawisza ustawi/podtrzyma wyj�cie klawisza funkcyjnego na 1 lub 0 w 
programowalnych schematach logicznych. Mo�na to wykorzysta� do 
zał�czenia/odstawienia ró�nych funkcji zabezpieczenia. W trybie normalnym wyj�cie 
klawisza funkcyjnego pozostanie w stanie wysokim 1 tak długo jak klawisz jest wci�ni�ty. 

Prz.Fun.2 do 10 Opis Przycisk Fun. 2 do 10 

Pozwala zmieni� tekst klawisza funkcyjnego na opis odpowiadaj�cy jego funkcji. 

1.3.11 Kolumna “Konfigurator IED” 

Zawarto�� kolumny "Konfig. IED" (do konfiguracji IEC 61850) to głównie komórki 
wy�wietlaj�ce ró�ne dane, ale nie przeznaczone do edycji. Je�li wymaga si� zmian�
konfiguracji, to konieczne jest u�ycie konfiguratora IED (Inteligentne urz�dzenie 
elektroniczne) z wewn�trz MiCOM S1. 

Zakres nastawy 
Tekst Menu 

Warto��
domy�lna Min. Maks. 

Krok co 

KONFIG. IED 

Przel.bank konf. Brak dzialania Brak dzialania, Przelacz banki 

Nastawa pozwalaj�ca u�ytkownikowi przeł�cza� pomi�dzy bie��c� konfiguracj�, która jest 
przetrzymywana w Aktywnym banku pami�ci (i cz��ciowo wy�wietlona poni�ej), a 
konfiguracj� wysłan� i przetrzymywan� w Nieaktywnym banku pami�ci. 

Przywr. MCL Brak dzialania Brak dzialania / Przywr. MCL 

Nastawa u�ywana do przywrócenia danych z pliku binarnego MCL. Pliki MCL (j�zyk 
konfiguracji MiCOM) s� specyficzne. Zawieraj� one informacje na temat konfiguracji 
pojedynczego urz�dzenia zgodnego z IEC61850, i u�ywa si� ich do transferu danych z/do 
IED MiCOM'a. 
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Zakres nastawy 
Tekst Menu 

Warto��
domy�lna Min. Maks. 

Krok co 

Akt.nazwa konf. Dane 

Nazwa konfiguracji w aktywnym banku pami�ci, zazwyczaj zapo�yczona z pliku SCL. 

Akt.Rev.konf. Dane 

Numer nowelizacji konfiguracji w aktywnym banku pami�ci, u�yty do zarz�dzania wersj�. 

Nieakt.nazwa kon Dane 

Nazwa konfiguracji w nieaktywnym banku pami�ci, zazwyczaj zapo�yczona z pliku SCL. 

Nieakt.Rev.konf. Dane 

Numer nowelizacji konfiguracji w nieaktywnym banku pami�ci, u�yty do zarz�dzania 
wersj�. 

PARAMETRY IP 

IP Adres Dane 

Wy�wietla unikatowy adres sieciowy IP identyfikuj�cy zabezpieczenie. 

Maska sieci Dane 

Wy�wietla mask� podsieci, w której znajduje si� zabezpieczenie. 

Droga Dane 

Wy�wietla Drog� (Proxy) IP do której jest podł�czone zabezpieczenie. 

SNTP PARAMETRY 

SNTP Serwer 1 Dane 

Wy�wietla adres IP głównego serwera SNTP. 

SNTP Serwer 2 Dane 

Wy�wietla adres IP dodatkowego serwera SNTP. 

IEC61850 SCL 

IED Nazwa Dane 

O�mio znakowa nazwa IED, która jest unikatow� nazw� w sieci IEC 61850 dla IED, 
zazwyczaj wzi�ta z pliku SCL (J�zyk konfiguracji stacji dla XML). 

IEC61850 GOOSE 

GoEna 00000000 00000000 11111111 1 

GoEna (GOose ENAble) jest nastaw� zał�czaj�c� GOOSE (Ogólne objektowo 
zorientowane zdarzenie stacji, dla szybkiej komunikacji pomi�dzy poszczególnymi 
urz�dzeniami). Nastawa ta zał�cza ("1") lub odstawia ("1") bloki kontrolne GOOSE od 08 
(pierwsza cyfra) do 01 (ostatnia cyfra). 

Typ testu 00000000 00000000 11111111 1 

Typ testu pozwala ustawi� wzór testowy, który zostanie wysłany jako wiadomo�� GOOSE, 
przykładowo przy testach uruchomieniowych. 

Nastawa ta zał�cza ("1") lub odstawia ("1") typ testu GOOSE od 08 (pierwszej cyfry) do 01 
(ostatniej cyfry) 

Po zako�czonych testach komórka ta musi zosta� przywrócona do stanu 'Odstawione' aby 
przywróci� funkcjonalno�� GOOSE do stanu normalnej pracy. 

Ignoruj flagi Nie Nie, Tak 

Je�li ustawione na 'Tak', flaga testowa w wiadomo�ci GOOSE jest ignorowana, a dane 
wiadomo�ci traktowane jako wiarygodne w stanie normalnej pracy. 
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1.3.12 Kolumna “KONFIG BEZPIECZE�STWA” 

Kolumna KONFIG BEZPIECZE�STWA zawiera główn� konfiguracj� nastaw zwi�zanych z 
bezpiecze�stwem. Kolumna ta definiuje ilo�� prób wpisania hasła oraz ich czas. Po 
wyczerpaniu limitu prób dost�p do interfejsu jest zablokowany na wybrany czas blokowania. 
Ustawienia te mog� tak�e zał�czy� lub odstawi� dost�p poprzez porty komunikacyjne. 

Zakres nastawy 
Tekst Menu 

Warto��
domy�lna Min. Maks. 

Krok co 

KONFIG BEZP. 

DOST�P TYLKO DLA U�YTKOWNIKÓW Z ODPOWIEDNI	 AUTORYZACJ	

Limit prob 2 0 3 1 

Zmienia liczb� mo�liwych prób podania poprawnego hasła. Gdy limit prób zostanie 
osi�gni�ty, dost�p do zabezpieczenia jest blokowany. 

Czas logowania 2 1 3 1 

Limit czasu (w minutach) na podanie poprawnego hasła. 

Czas Blokady 5 1 30 1 

Czas blokady (w minutach) po zablokowaniu limitem prób bł�dnie wprowadzonych haseł. 
Gdy dane hasło zostanie zablokowane, zał�cza si� licznik czasu blokady. Po upływie 
czasu blokowania dost�p do interfejsu zabezpieczenia zostanie odblokowany, po czym 
licznik prób jest resetowany do zera. 

Port Czolowy Zał�czone Zał�czone  lub Odstawione 

Zał�cza lub odstawia dost�p poprzez port czołowy. Hasło poziomu 3 jest potrzebne aby 
zmieni� t� nastaw�. Aby zablokowa� przypadkowej blokadzie tego portu wymaga si�
zablokowania dodatkowego ostrze�enia "PORT CZOŁOWY ZOSTANIE ODSTAWIONY, 
POTWIERD�". 

Port tylny 1 Zał�czone Zał�czone  lub Odstawione 

Zał�cza lub odstawia dost�p poprzez port tylny. Hasło poziomu 3 jest potrzebne aby 
zmieni� t� nastaw�. Aby zablokowa� przypadkowej blokadzie tego portu wymaga si�
zablokowania dodatkowego ostrze�enia "PORT TYLNY ZOSTANIE ODSTAWIONY, 
POTWIERD�". 

Port tylny 2 Zał�czone Zał�czone  lub Odstawione 

Je�li jest dost�pny, zał�cza lub odstawia dost�p poprzez port tylny 2. Hasło poziomu 3 
jest potrzebne aby zmieni� t� nastaw�. Aby zablokowa� przypadkowej blokadzie tego 
portu wymaga si� zablokowania dodatkowego ostrze�enia "PORT TYLNY 2 ZOSTANIE 
ODSTAWIONY, POTWIERD�". 

Ethernet Zał�czone Zał�czone  lub Odstawione 

Je�li jest dost�pny, zał�cza lub odstawia dost�p poprzez port Ethernet. Hasło poziomu 3 
jest potrzebne aby zmieni� t� nastaw�. Aby zablokowa� przypadkowej blokadzie tego 
portu wymaga si� zablokowania dodatkowego ostrze�enia "PORT ETHERNET 
ZOSTANIE ODSTAWIONY, POTWIERD�". 

Uwaga: odstawienie portu Ethernet przerwie wszystkie aktywne poł�czenia 
komunikacji opartej na nim. 

Tunel Courier Zał�czone Zał�czone  lub Odstawione 

Zał�cza lub odstawia dost�p poprzez tunelowany port logiczny Courier. Hasło poziomu 3 
jest potrzebne aby zmieni� t� nastaw�. 

Uwaga: Je�li protokół jest zał�czany lub odstawiany karta Ethernet'owa si� samoczynnie 
zrestartuje. 
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Zakres nastawy 
Tekst Menu 

Warto��
domy�lna Min. Maks. 

Krok co 

IEC61850 Zał�czone Zał�czone  lub Odstawione 

Zał�cza lub odstawia dost�p poprzez port logiczny IEC61850. Hasło poziomu 3 jest 
potrzebne aby zmieni� t� nastaw�. 

Uwaga: Je�li protokół jest zał�czany lub odstawiany karta Ethernetowa si� samoczynnie 
zrestartuje. 

Pozostalo prob Dana 

Wy�wietla ilo�� prób wpisania hasła. 

Poz. czasu log. Dana 

Wy�wietla pozostały czas blokowania interfejsu (w minutach) 

Ostatni poziom h. 0 1 3 3 

Ostatni poziom hasła wy�wietla poziom hasła przyj�ty przez zabezpieczenie po upływie 
czasu nieaktywno�ci lub po wylogowaniu si� u�ytkownika. B�dzie to poziom pustego 
hasła najwy�szego poziomu lub 0 je�li �adne z haseł nie jest puste. 

Kod bezp. Dana 

Wy�wietla kod bezpiecze�stwa (tylko na interfejsie u�ytkownika). Kod bezpiecze�stwa to 
16 znakowy ci�g du�ych liter. Jest to parametr tylko do odczytu. IED generuje swój własny 
kod bezpiecze�stwa losowo. 

Kod bezpiecze�stwa powinien zosta� zapisany w celu odzyskania hasła. 

1.3.13 Opis wej�� steruj�cych 

Tekst Menu Warto�� domy�lna Zakres nastawy Krok co 

OPIS STER. I/O 

Wejscie ster. 1 Wejscie ster. 1 Tekst 16 znaków 

Nastawa zmieniaj�ca opis przyporz�dkowany poszczególnym wej�ciom kontrolnym. Opis 
ten b�dzie wy�wietlony przy dost�pie do wej�cia kontrolnego za pomoc� hotkey'a menu, 
lub mo�e on by� wy�wietlony w programowalnych schematach logicznych. 

Wejscie ster. 2 do 32 
Wejscie ster. 
od 2 do 32 

Tekst 16 znaków 

Nastawa zmieniaj�ca opis przyporz�dkowany poszczególnym wej�ciom kontrolnym. Opis 
ten b�dzie wy�wietlony przy dost�pie do wej�cia kontrolnego za pomoc� hotkey'a menu, 
lub mo�e on by� wy�wietlony w programowalnych schematach logicznych. 

1.4 Ustawienia rejestratora zakłóce�  

Ustawienia rejestratora zakłóce� zawieraj� czas trwania rejestracji oraz pozycj�
wyzwalacza, wybór analogowych i cyfrowych sygnałów do rejestracji oraz wybór �ródła 
wyzwolenia rejestratora. 

Zakres nastawy 
Tekst Menu 

Warto��
domy�lna Min. Maks. 

Krok co 

REJESTR.ZAKLOCEN 

Czas trwania 600s 100,0ms 10,5s 10,00ms 

Ustawia całkowity czas zarejestrowanego przebiegu. 

Pozycja wyzw. 33,3% 0,0% 100,0% 0,10% 
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Zakres nastawy 
Tekst Menu 

Warto��
domy�lna Min. Maks. 

Krok co 

Ustawia pozycj� wyzwalacza jako procentow� warto�� czasu trwania zarejestrowanego 
przebiegu. Przykładowo domy�lna nastawa dla całkowitego trwania pojedynczego zapisu 
jest ustawiona na 1,5s z wyzwalaczem ustawionym na 33.3%, co da 0,5s przebiegu 
przedzwarciowego oraz 1,0s przebiegu zwarciowego. 

Tryb wyzwalania Pojedynczy Pojedynczy / Rozszerzony 

Je�li tryb jest ustawiony jako pojedynczy, to wyst�pienie pó�niejszych wyzwalaczy 
podczas rejestracji przebiegów zostanie zignorowane. 

Submena “ Kan.analogowy” 

Kan.analogowy 1 UL1 Dowolny kanał analogowy 

Napi�cie fazowe w fazie L1 jest przyporz�dkowane do tego kanału. 

Kan.analogowy 2 UL2 Jak wy�ej 

Napi�cie fazowe w fazie L2 jest przyporz�dkowane do tego kanału. 

Kan.analogowy 3 UL3 Jak wy�ej 

Napi�cie fazowe w fazie L3 jest przyporz�dkowane do tego kanału. 

Kan.analogowy 4 IL1-T1/IX-T1 Jak wy�ej 

Obliczony pr�d płyn�cy przez terminal 1 fazy L1 jest przyporz�dkowany do tego kanału. 

Kan.analogowy 5 IL2-T1/IX-T2 Jak wy�ej 

Obliczony pr�d płyn�cy przez terminal 1 fazy L2 jest przyporz�dkowany do tego kanału. 

Kan.analogowy 6 IL3-T1/IX-T3 Jak wy�ej 

Obliczony pr�d płyn�cy przez terminal 1 fazy L3 jest przyporz�dkowany do tego kanału. 

Kan.analogowy 7 IL1-T2/IX-T4 Jak wy�ej 

Obliczony pr�d płyn�cy przez terminal 2 fazy L1 jest przyporz�dkowany do tego kanału. 

Kan.analogowy 8 IL2-T2/IX-T5 Jak wy�ej 

Obliczony pr�d płyn�cy przez terminal 2 fazy L2 jest przyporz�dkowany do tego kanału. 

Kan.analogowy 9 IL3-T2/IX-T6 Jak wy�ej 

Obliczony pr�d płyn�cy przez terminal 2 fazy L3 jest przyporz�dkowany do tego kanału. 

Kan.analogowy 10 IL1-T3/IX-T7 Jak wy�ej 

Obliczony pr�d płyn�cy przez terminal 3 fazy L1 jest przyporz�dkowany do tego kanału. 

Kan.analogowy 11 IL2-T3/IX-T8 Jak wy�ej 

Obliczony pr�d płyn�cy przez terminal 3 fazy L2 jest przyporz�dkowany do tego kanału. 

Kan.analogowy 12 IL3-T3/IX-T9 Jak wy�ej 

Obliczony pr�d płyn�cy przez terminal 3 fazy L3 jest przyporz�dkowany do tego kanału. 

Kan.analogowy 13 IL1-T4/IX-T10 Jak wy�ej 

Obliczony pr�d płyn�cy przez terminal 4 fazy L1 jest przyporz�dkowany do tego kanału. 

Kan.analogowy 14 IL2-T4/IX-T11 Jak wy�ej 

Obliczony pr�d płyn�cy przez terminal 4 fazy L2 jest przyporz�dkowany do tego kanału. 

Kan.analogowy 15 IL3-T4/IX-T12 Jak wy�ej 

Obliczony pr�d płyn�cy przez terminal 4 fazy L3 jest przyporz�dkowany do tego kanału. 

Kan.analogowy 16 IL1-T5/IX-T13 Jak wy�ej 

Obliczony pr�d płyn�cy przez terminal 5 fazy L1 jest przyporz�dkowany do tego kanału. 
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Zakres nastawy 
Tekst Menu 

Warto��
domy�lna Min. Maks. 

Krok co 

Kan.analogowy 17 IL2-T5/IX-T14 Jak wy�ej 

Obliczony pr�d płyn�cy przez terminal 5 fazy L2 jest przyporz�dkowany do tego kanału. 

Kan.analogowy 18 IL3-T5/IX-T15 Jak wy�ej 

Obliczony pr�d płyn�cy przez terminal 5 fazy L3 jest przyporz�dkowany do tego kanału. 

Kan.analogowy 19 IL1-T6/IX-T16 Jak wy�ej 

Obliczony pr�d płyn�cy przez terminal 6 fazy L1 jest przyporz�dkowany do tego kanału. 

Kan.analogowy 20 IL2-T6/IX-T17 Jak wy�ej 

Obliczony pr�d płyn�cy przez terminal 6 fazy L2 jest przyporz�dkowany do tego kanału. 

Kan.analogowy 21 IL3-T6/IX-T18 Jak wy�ej 

Obliczony pr�d płyn�cy przez terminal 6 fazy L3 jest przyporz�dkowany do tego kanału. 

Submena “WEJ. BINARNE” oraz  “WYZW.R WEJSCIE” 

Wej.binarne 1 Wyjscie Przek.1 Dowolne Wyjscie Przek lub dowolne 
wej�cie binarne lub wewn�trzny sygnał 
cyfrowy 

Cyfrowy kanał wyj�ciowy przeka�nika 1 przyporz�dkowanego do tego kanału. Kanał ten 
pobudzi rejestrator zakłóce� w momencie gdy nast�pi odpowiadaj�ce mu zwarcie. W 
takim wypadku cyfrowy rejestrator zostanie pobudzony w momencie gdy zmieni si� stan 
wyj�cia Przeka�nika 1.  

Nastawy opisane poni�ej przedstawiaj� domy�lne sygnały dla kolejnych 32 kanałów. 

Wyzw.R wejscie 1 Brak wyzwalania Brak wyzwalania, Wyzw.0/1, Wyzw.1/0 

Ten kanał cyfrowy nie pobudzi rejestratora zakłóce�. Je�li Wyzw.0/1 jest wybrane, kanał 
pobudzi rejestrator zakłóce� w momencie zmiany stanu '0' (niskiego) na '1' (wysoki). Je�li 
Wyzw.1/0 jest wybrane, kanał pobudzi rejestrator zakłóce� w momencie zmiany stanu '1' 
(wysoki) na '0' (niski). 

Nastawy opisane poni�ej przedstawiaj� domy�lne nastawy dla kolejnych 32 kanałów. 

Wej.binarne 2 Wyjscie Przek. 2 Jak wy�ej 

Cyfrowy kanał przeka�nika wyj�ciowego 2 jest przyporz�dkowany do tego kanału. 

Wyzw.R wejscie 2 Brak wyzwalania Brak wyzwalania, Wyzw.0/1, Wyzw.1/0 

Wej.binarne 3 Wyjscie Przek. 3 Jak wy�ej 

Cyfrowy kanał przeka�nika wyj�ciowego 3. 

Wyzw.R wejscie 3 Brak wyzwalania Brak wyzwalania, Wyzw.0/1, Wyzw.1/0 

Wej.binarne 4 Wyjscie Przek. 4 Jak wy�ej 

Cyfrowy kanał przeka�nika wyj�ciowego 4. 

Wyzw.R wejscie 4 Brak wyzwalania Brak wyzwalania, Wyzw.0/1, Wyzw.1/0 

Wej.binarne 5 Wyjscie Przek. 5 Jak wy�ej 

Cyfrowy kanał przeka�nika wyj�ciowego 5. 

Wyzw.R wejscie 5 Brak wyzwalania Brak wyzwalania, Wyzw.0/1, Wyzw.1/0 

Wej.binarne 6 Wyjscie Przek. 6 Jak wy�ej 

Cyfrowy kanał przeka�nika wyj�ciowego 6. 

Wyzw.R wejscie 6 Brak wyzwalania Brak wyzwalania, Wyzw.0/1, Wyzw.1/0 

Wej.binarne 7 Wyjscie Przek. 7 Jak wy�ej 

Cyfrowy kanał przeka�nika wyj�ciowego 7. 
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Zakres nastawy 
Tekst Menu 

Warto��
domy�lna Min. Maks. 

Krok co 

Wyzw.R wejscie 7 Brak wyzwalania Brak wyzwalania, Wyzw.0/1, Wyzw.1/0 

Wej.binarne 8 Wyjscie Przek. 8 Jak wy�ej 

Cyfrowy kanał przeka�nika wyj�ciowego 8. 

Wyzw.R wejscie 8 Brak wyzwalania Brak wyzwalania, Wyzw.0/1, Wyzw.1/0 

Wej.binarne 9 Wylaczenie Jak wy�ej 

Dowolne pobudzenie 

Wyzw.R wejscie 9 Wyzw.0/1 Brak wyzwalania, Wyzw.0/1, Wyzw.1/0 

Wej.binarne 10 Wyjscie Przek. 10 Jak wy�ej 

Cyfrowy kanał przeka�nika wyj�ciowego 10. 

Wyzw.R wejscie 10 Wyzw.0/1 Brak wyzwalania, Wyzw.0/1, Wyzw.1/0 

Wej.binarne 11 Rozn.Zakl. S1 Jak wy�ej 

Pobudzenie ró�nicowe w systemie szyn 1. 

Wyzw.R wejscie 11 Wyzw.0/1 Brak wyzwalania, Wyzw.0/1, Wyzw.1/0 

Wej.binarne 12 Rozn.Zakl. S2 Jak wy�ej 

Pobudzenie ró�nicowe w systemie szyn 2. 

Wyzw.R wejscie 12 Wyzw.0/1 Brak wyzwalania, Wyzw.0/1, Wyzw.1/0 

Wej.binarne 13 Rozn.Zakl. CZ Jak wy�ej 

Pobudzenie ró�nicowe w kontroli sumy. 

Wyzw.R wejscie 13 Wyzw.0/1 Brak wyzwalania, Wyzw.0/1, Wyzw.1/0 

Wej.binarne 14 Irozn Pob. S1 Jak wy�ej 

Pr�d ró�nicowy w systemie głównym 1. 

Wyzw.R wejscie 14 Wyzw.0/1 Brak wyzwalania, Wyzw.0/1, Wyzw.1/0 

Wej.binarne 15 Irozn Pob. S2 Jak wy�ej 

Pr�d ró�nicowy w systemie głównym 2. 

Wyzw.R wejscie 15 Wyzw.0/1 Brak wyzwalania, Wyzw.0/1, Wyzw.1/0 

Wej.binarne 16 Irozn CZ Pob. Jak wy�ej 

Pr�d ró�nicowy kontroli sumy. 

Wyzw.R wejscie 16 Wyzw.0/1 Brak wyzwalania, Wyzw.0/1, Wyzw.1/0 

Wej.binarne 17 PorFaz Blok. S1 Jak wy�ej 

Blok porównawczo fazowy w systemie 1. 

Wyzw.R wejscie 17 Brak wyzwalania Brak wyzwalania, Wyzw.0/1, Wyzw.1/0 

Wej.binarne 18 PorFaz Blok. S2 Jak wy�ej 

Blok porównawczo fazowy w systemie 2. 

Wyzw.R wejscie 18 Brak wyzwalania Brak wyzwalania, Wyzw.0/1, Wyzw.1/0 

Wej.binarne 19 Wolny Jak wy�ej 

Nieu�ywany. 

Wyzw.R wejscie 19 Brak wyzwalania Brak wyzwalania, Wyzw.0/1, Wyzw.1/0 

Wej.binarne 20 Irozn Wylacz.S1 Jak wy�ej 

Pobudzenie ró�nicowe szyn lub bramki ró�nicy faz S1 w systemie 1. 
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Zakres nastawy 
Tekst Menu 

Warto��
domy�lna Min. Maks. 

Krok co 

Wyzw.R wejscie 20 Brak wyzwalania Brak wyzwalania, Wyzw.0/1, Wyzw.1/0 

Wej.binarne 21 Irozn Wylacz.S2 Jak wy�ej 

Pobudzenie ró�nicowe szyn lub bramki ró�nicy faz S2 w systemie 2. 

Wyzw.R wejscie 21 Brak wyzwalania Brak wyzwalania, Wyzw.0/1, Wyzw.1/0 

Wej.binarne 22 Usz.Obw Blk S1 Jak wy�ej 

Bł�d w topologii poł�cze� w systemie 1. 

Wyzw.R wejscie 22 Brak wyzwalania Brak wyzwalania, Wyzw.0/1, Wyzw.1/0 

Wej.binarne 23 Usz.Obw Blk S2 Jak wy�ej 

Bł�d w topologii poł�cze� w systemie 2. 

Wyzw.R wejscie 23 Brak wyzwalania Brak wyzwalania, Wyzw.0/1, Wyzw.1/0 

Wej.binarne 24 Usz.Obw Blk CZ Jak wy�ej 

Bł�d w topologii poł�cze� kontroli sumy. 

Wyzw.R wejscie 24 Brak wyzwalania Brak wyzwalania, Wyzw.0/1, Wyzw.1/0 

Wej.binarne 25 Rozn S1 Blok. Jak wy�ej 10.5 s 0.01 s 

Zab. ró�nicowe systemu szyn 1 w stanie blokowania. 

Wyzw.R wejscie 25 Brak wyzwalania Brak wyzwalania, Wyzw.0/1, Wyzw.1/0 

Wej.binarne 26 Rozn S2 Blok. Jak wy�ej 100.0% 0.1% 

Zab. ró�nicowe systemu szyn 2 w stanie blokowania. 

Wyzw.R wejscie 26 Brak wyzwalania Brak wyzwalania, Wyzw.0/1, Wyzw.1/0 

Wej.binarne 27 Rozn CZ Blok. Jak wy�ej 

Zab. ró�nicowe kontroli sumy w stanie blokowania. 

Wyzw.R wejscie 27 Brak wyzwalania Brak wyzwalania, Wyzw.0/1, Wyzw.1/0 

Wej.binarne 28 Zwarcie w L1 Jak wy�ej 

Zwarcie fazy L1. 

Wyzw.R wejscie 28 Brak wyzwalania Brak wyzwalania, Wyzw.0/1, Wyzw.1/0 

Wej.binarne 29 Zwarcie w L2 Jak wy�ej 

Zwarcie fazy L2. 

Wyzw.R wejscie 29 Brak wyzwalania Brak wyzwalania, Wyzw.0/1, Wyzw.1/0 

Wej.binarne 30 Zwarcie w L3 Jak wy�ej 

Zwarcie fazy L3. 

Wyzw.R wejscie 30 Brak wyzwalania Brak wyzwalania, Wyzw.0/1, Wyzw.1/0 

Wej.binarne 31 Zwarcie w N Jak wy�ej 

Zwarcie w punkcie neutralnym  

Wyzw.R wejscie 31 Brak wyzwalania Brak wyzwalania, Wyzw.0/1, Wyzw.1/0 

Wej.binarne 32 Przycisk Fun.10 Jak wy�ej 

Klawisz funkcyjny 10 aktywowany (w trybie normalnym jest stan wysoki ('1') przy 
wci�ni�ciu klawisza a w trybie przeł�czalnym pozostaje on w stanie 1/0 przy pojedynczym 
wci�ni�ciu klawisza. 

Wyzw.R wejscie 32 Wyzw.0/1 Brak wyzwalania, Wyzw.0/1, Wyzw.1/0 
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1. PRACA POSZCZEGÓLNYCH FUNKCJI ZABEZPIECZENIOWYCH 

Poni�szy rozdział zawiera szczegółowe informacje na temat poszczególnych funkcji 
zabezpieczeniowych zabezpieczenia. 

Nale�y zwróci� uwag�, �e nie wszystkie funkcje wymienione poni�ej dotycz� ka�dej aplikacji 
zabezpieczenia. 

1.1 Stabilizowane zabezpieczenie ró�nicowopr�dowe szyn zbiorczych 

Głównym elementem zabezpieczeniowym zabezpieczenia P746 jest segregowane fazowo 
zabezpieczenie ró�nicowopr�dowe szyn zbiorczych. Technika zabezpieczenia opiera si� na 
czysto numerycznych obliczeniach, opartych na analizach w�złowych schematów ka�dego 
systemu szyn zbiorczych z osobna oraz ka�dego cało�ciowego schematu. 

1.1.1 Zasada działania 

Podstaw� działania zabezpieczenia ró�nicowopr�dowego jest zastosowanie prawa 
Kirchhoffa. Prawo to opiera si� na porównaniu pr�dów wpływaj�cych i wypływaj�cych do 
chronionej strefy. Podczas normalnego stanu pracy pr�d wpływaj�cy do systemu szyn 
zbiorczych jest taki sam jaki z niego wypływa. Mo�na powiedzie� �e pr�dy te wzajemnie si�
znosz�. W przypadku gdy nast�pi zwarcie, ró�nica tych pr�dów powinna si� równa� pr�dowi 
zwarciowemu. 

RYS. 1: ZASADA DZIAŁANIA ZABEZPIECZENIA RÓ�NICOWOPR	DOWEGO 

1.1.2 Zastosowanie prawa Kirchhoffa 

Istnieje kilka metod sumowania sygnałów, które mog� by� u�yte w przypadku 
zabezpieczenia ró�nicowopr�dowego:  

• Suma wektorowa 

• Suma warto�ci chwilowych  

Algorytmy w zabezpieczeniu MiCOM P746 u�ywaj� sumy wektorowej (z filtracj� Fouriera) 

Metoda bazuj�ca na sumie warto�ci chwilowych jest korzystna ze wzgl�du na znoszenie si�
wzajemne w obliczeniach wy�szych harmonicznych oraz składowych stałych wpływaj�cych i 
wypływaj�cych do systemu szyn zbiorczych, a tak�e tych, które mog� pojawi� si� podczas 
zał�czenia do pracy transformatora. 

stab 

rozn 

Uproszczony schemat stacji elektroenergetycznej
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Pr�d stabilizuj�cy jest skalarn� sum� pr�dów w chronionym systemie szyn liczon� do 
kontroli sumy. Oblicza si� pr�d dla ka�dej z faz we wszystkich w�złach a potem sumuje. 

1.1.2.1 Charakterystyka stabilizuj�ca oraz pr�d ró�nicowy 

Zadziałanie zabezpieczenia ró�nicowopr�dowego opiera si� na algorytmie bazuj�cym na 
charakterystyce hamuj�cej, (Rys. 2), według której porównuje si� pr�d ró�nicowy oraz pr�d 
stabilizuj�cy. Wykrycie zwarcia nast�puje w momencie, gdy pr�d ró�nicowy przekroczy 
krzyw� pr�du stabilizuj�cego. Charakterystyka ta ma gwarantowa� stabilno�� pracy 
zabezpieczenia podczas zwar� zewn�trznych. W momencie gdy charakterystyki 
przekładników pr�dowych s� ró�ne, daj� one nieznacznie ró�ni�ce si� od siebie wyniki. 

Algorytm działa w nast�puj�cy sposób: 

Pr�d ró�nicowy: 

 irozn(t) = ΣΣΣΣ        

Pr�d stabilizuj�cy: 

 istab(t) = ΣΣΣΣ  

Nachylenie charakterystyki stabilizuj�cej: 

 kx 

Zezwolenie na wył�czenie przez element stabilizuj�cy gdy: 

 irozn(t) > kx × istab(t) 

Główne zabezpieczenie ró�nicowe szyn zbiorczych zadziała tylko wtedy zostanie 
przekroczona warto�� ID>2. W ogólnym przypadku nastawa ta b�dzie tak skorygowana, aby 
była odpowiednio wi�ksza od pełnego pr�du obci��enia. 

1.1.2.2 Nadzór zabezpieczenia przez element „kontroli sumy” 

Działanie elementu “kontroli sumy” jest oparte na fakcie, �e w przypadku zwarcia na jednym 
systemie szyn stacji elektroenergetycznej, pr�d ró�nicowy mierzony w zwartym systemie 
szyn b�dzie taki sam jak pr�d ró�nicowy mierzony dla całej stacji. 

Najcz�stsz� przyczyn� bł�dnego zadziałania zabezpieczenia ró�nicowopr�dowego jest 
bł�dna informacja o aktualnej pozycji odł�cznika lub wył�cznika w topologii poł�cze�  stacji 
(rozbie�no�� styków pomocniczych). B�dzie to skutkowa� pojawieniem si� pewnego pr�du  
ró�nicowego w jednym lub wi�cej systemach szyn. Jednak�e, je�li zabezpieczenie 
monitoruje tylko pr�dy „wchodz�ce” i „wychodz�ce” ze stacji, suma ta b�dzie pomijalnie 
mała w przypadku braku zwarcia. Bł�d utrzyma si� dla tego systemu szyn, w którym 
zabezpieczenie bł�dnie zakłada bł�dn� pozycje którego� z ł�czników w danej chwili czasu. 

i

i

��������	
<sp>
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1.2 Zabezpieczenie szyn zbiorczych 

1.2.1 Charakterystyka hamowania i nastawa pr�du ró�nicowego 

Rys. 2 pokazuje charakterystyk� zabezpieczenia ró�nicowopr�dowego fazy zabezpieczenia 
P756.  

RYS. 2: CHARAKTERYSTYKA ZABEZPIECZENIA RÓ�NICOWOPR	DOWEGO P746 

Charakterystyka fazowa jest okre�lona na podstawie poni�szych nastaw zabezpieczenia: 

• Obszar powy�ej progu nastawy pr�du ró�nicowego system szyn ID>2 i nastawa 
nachylenia charakterystyki pr�du hamuj�cego (k2 × Istab) (k2 jest procentow� warto�ci�
nastawy pr�du stabilizuj�cego („krzywej”) dla danego systemu szyn. 

Uwaga:  Punktem pocz�tkowym charakterystyki stabilizuj�cej jest 0. 

1.2.2 Kontrola poprzez algorytm porównawczo-fazowy 

W przypadku zewn�trznego zwarcia, które spowoduje nasycenie si� przekładników 
pr�dowych, pr�d ró�nicowy b�dzie miał znaczn� warto�� równ� pr�dowi nasyconego 
przekładnika. Zabezpieczenie b�dzie widzie� ten pr�d jako wyst�pienie zwarcia wewn�trz 
chronionego systemu szyn i mo�e zainicjowa� niechciane działanie zabezpieczenia. 

Aby temu zapobiec, wi�kszo�� zabezpiecze� szyn zbiorczych u�ywa algorytmu 
porównawczo-fazowego aby wykry�, czy zwarcie jest wewn�trzne lub zewn�trzne. 

Algorytm ten charakteryzuje si�: 

• Działaniem bez pomiaru napi�cia 

• Zapisem k�tów ka�dej z 3 faz dla ka�dej zmierzonej próbki 

• Tylko pr�d powy�ej pewnego poziomu jego amplitudy jest brany pod uwag�. 

– Górny próg tego pr�du jest wyznaczony jako procent pr�du znamionowego 
ka�dego z przekładników pr�dowych 

– Próg ten zale�y od liczby pól linii zasilaj�cych (i nale�y go obliczy� za pomoc�
odpowiednio do tego przygotowanego arkusza kalkulacyjnego) 
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• Kryterium jego działania jest wtedy, gdy ró�nice k�ta w poszczególnych fazach, s�
nie wi�ksze ni� 90° * 

• Je�li tylko jeden pr�d przekroczy wy�ej wymieniony próg, oznacza to zwarcie 
wewn�trzne. 

*: Ze wzgl�du na wymogi stawiane przekładnikom pr�dowym, obliczona faza dla 
nasyconego przekładnika b�dzie si� waha� od -90° do +90°. 

Przykład: 

1 szyna, 1 pole zasilaj�ce (Przekładnia 1 przekł. pr�dowego = 2000/1) i 2 pola odbiorcze 
(Przekładnia 2 przekł. pr�dowego = 1000/1 and Przekładnia 2 przekł. pr�dowego = 500/1) 

Je�li próg zadziałania zostanie ustawiony na poziomie 50%, algorytm porównawczo-fazowy 
u�yje nast�puj�cych nastaw: 

• Faza z przekł. pr�dowym 1 gdy jego pr�d przekroczy 1000A, 

• Faza z przekł. pr�dowym 2 gdy jego pr�d przekroczy 500A, 

• Faza z przekł. pr�dowym 3 gdy jego pr�d przekroczy 250A, 

Algorytm porównawczo-fazowy zapobiegnie bł�dnej operacji wył�cznika tak długo, jak 
ró�nica faz pr�dów b�dzie wi�ksza ni� 90°. 

Przypadek 1: Je�li przez przek. 1 płynie 200A a przez przek. 1 i 2 płynie po 100A, �aden 
pr�d nie jest brany pod uwag� wi�c algorytm nie zablokuje działania zabezpieczenia. 

Przypadek 2: Je�li przez przek. 1 płynie 500A a przez przek. 1 i 2 płynie po 250A, tylko pr�d 
3 przekładnika jest brany pod uwag�, a wi�c algorytm nie b�dzie blokował działania 
zabezpieczenia. 

Przypadek 3: Je�li przez przek. 1 płynie 900A a przez przek. 1 i 2 płynie po 600A, pr�dy 2 i 3 
przekładnika s� brane pod uwag�, a wi�c algorytm nie b�dzie blokował działania 
zabezpieczenia. 

Przypadek 4: Je�li przez przek. 1 płynie 1000A a przez przek. 1 i 2 płynie po 500A, 
wszystkie 3 pr�dy s� brane pod uwag�, jednocze�nie b�d� one rozsuni�te o wi�cej ni� 90° i 
algorytm porównawczo-fazowy zablokuje mo�liwo�� wył�czenia. 

Przypadek 5: Przypadek 1 po czym nast�puje zwarcie zewn�trzne: Ponad 1000A płynie 
przez przek. 1 i 2 i w przypadku gdy: 

• Pr�d 3 spada poni�ej 250A, te 2 pr�dy s� rozchylone o wi�cej ni� 90°, wi �c algorytm 
porównawczo-fazowy zablokuje mo�liwo�� wył�czenia. 

• Pr�d 3 nie spada poni�ej 250A, te 3 pr�dy s� rozchylone o wi�cej ni� 90°, wi �c 
algorytm porównawczo-fazowy zablokuje mo�liwo�� wył�czenia. 

Przypadek 6: przypadek 1 po czym nast�puje zwarcie na szynach: Ponad 1000A płynie 
przez przek. 1 i w przypadku gdy: 

• Pr�d przek. 2 lub spadnie poni�ej odpowiednio 500A lub 250A, wtedy tylko jeden 
pr�d b�dzie brany pod uwag�, wi�c algorytm porównawczo-fazowy zezwoli na 
wył�czenie szyn. 

• Pr�dy przek. 2 lub 3 nie spadn� poni�ej odpowiednio 500A lub 250A, ale płyn�c w 
przeciwnych do siebie kierunkach nie b�d� rozchylone o wi�cej ni� 90°. 

1.2.3 Kontrola poprzez "kontrol� sum” 

Ze wzgl�dów bezpiecze�stwa, zabezpieczenie szyn zbiorczych wył�czy dany system szyn 
je�li oba zabezpieczenia ró�nicowe ORAZ kontrola sumy zasygnalizuj� zgodnie konieczno��
wył�czenia. 

Zasadnicz� przewag� tego zabezpieczenia jest całkowita niewra�liwo�� na rozbie�no��
pomi�dzy topologi� poł�cze� a stanem faktycznym. W takich warunkach zabezpieczenie 
kontroli sumy b�dzie mierzy� dwa pr�dy z tak� sam� amplitud�, ale o przeciwnych znakach 
w s�siednich systemach szyn. 

��������	
<sp>

��������	
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Charakterystyka zabezpieczenia kontroli sumy jest wyznaczona na podstawie poni�szych 
nastaw: 

• Obszar ponad nastawionym progiem IDCZ>2  oraz krzyw� charakterystyki hamowania 
(kCZ × Istab) (kCZ jest procentow� warto�ci� warto�ci nastawy krzywej stabilizuj�cej do 
kontroli sumy) 

Uwaga:  Punktem pocz�tkowym charakterystyki stabilizuj�cej jest 0. 

Kontrola sumy jest ograniczona do wszystkie pr�dów w w�złach stacji elektroenergetycznej 
(pól zasilaj�cych). 

Pr�d ró�nicowy = sumie wszystkich pr�dów ró�nicowych poszczególnych w�złów 
zasilaj�cych: 

irozn(t) CZ = ΣΣΣΣ irozn

Zabezpieczenie kontroli sum działa dla ka�dego z systemów szyn z osobna. 

1.2.4 Kryterium zadziałania (dla ka�dej z faz) 

Rozkaz pobudzenia wył�cznika dla danego systemu szyn b�dzie wydany w przypadku: 

1. gdy zwarcie zostało wykryte w danym systemie szyn ORAZ 

2. zostało ono potwierdzone przez kontrol� sumy ORAZ 

3. algorytm porównawczo-fazowy nie b�dzie blokował zadziałania wył�cznika. 

Dla danego systemu szyn 

Aby uzna�, �e nast�piło zwarcie, poni�sze kryteria musz� by� spełnione: 

• Dla 2 próbek pod rz�d obliczenia pr�du irozn(t) s� powy�ej charakterystyk (ID>2) oraz k × 
Istab

• Dodatkowe kryterium napi�ciowe (U< lub V1< lub V2> lub 3V0> - jako napi�cie fazowe) 

Do kontroli sumy (aby potwierdzi� wyst�pienia zwarcia) 

• Je�li 2 próbki pod rz�d obliczenia pr�du irozn(t) CZ s� powy�ej (IDCZ>2) oraz kCZ × Istab

1.2.5 Kontrola obwodów pr�dowych 

Podczas normalnej pracy pr�d ró�nicowy zabezpieczenia powinien by� równy zero lub 
powinien by� pomijalnie mały. Anomalie wykrywa si� poprzez zadany próg ID>1. 

Zabezpieczenie ró�nicowo pr�dowe jest u�yte do kontroli obwodów pr�dowych. Pr�d 
ró�nicowy pojawi si� w przypadku gdy uzwojenie wtórne przekładnika pr�dowego zostanie 
rozwarte lub zwarte; amplituda tego pr�du b�dzie proporcjonalna do pr�du obci��enia 
płyn�cego w monitorowanym obwodzie z uszkodzonym obwodem pr�du wtórnego. 

Nastawa ID>1 jest wybierana jako najni�sza z mo�liwych (sugerowane minimum to 2% 
najwi�kszego pr�du strony pierwotnej przekładnika) ale jednocze�nie pozwalaj�ca 
zignorowa� pr�d ró�nicowy utrzymuj�cy si� przy normalnej pracy ze wzgl�du na 
niedopasowanie przekładników pr�dowych oraz upływów pr�du ze wzgl�du na zjawiska 
magnesowania. Typowa nastawa zawiera si� w przedziale od 5% do 20%. 

Zabezpieczenie to najcz��ciej ma opó�nienie czasowe nastawione na 5 sekund (nastawione 
na czas wi�kszy ni� maksymalny czas wył�czenia zewn�trznego zwarcia). Zwłoka czasowa 
pozwala zadziała� odpowiednim elementom zabezpieczenia (które powinny by� znacznie 
szybsze) aby wył�czy� zwarcie na przykład ID>2 w przypadku zwarcia wewn�trznego na 
szynach. 

1.3 Dodatkowa ochrona 

1.3.1 Ochrona strefy martwej (DZ) 
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W polu zasilaj�cym, je�li odł�cznik jest otwarty lub wył�cznik jest wył�czony, mo�na 
powiedzie�, �e wyst�puje tzw. strefa martwa pomi�dzy przekładnikiem pr�dowym a 
otwartym elementem układu. Zabezpieczenie P746 mo�e chroni� t� stref� za pomoc� tzw. 
zabezpieczenia strefy martwej. Jest to odpowiednio opó�nione zabezpieczenie nadpr�dowe 
oraz ziemnozwarciowe, które aktywuje si� w momencie identyfikacji martwej strefy w 
lokalnej topologii poł�cze� stacji. 

1.3.2 Lokalna rezerwa wył�cznikowa (LRW) 

Szczegółowa logika zabezpieczenia przed niezadziałaniem wył�cznika jest przedstawiona 
poni�ej. 

Zabezpieczenie P746 mo�e odpowiada� za prac� do 6 wył�czników i mo�e by� do niego 
podł�czona 1 lub 2 cewki na ka�dy wył�cznik (zale�nie od liczby przeka�ników, 
zdefiniowanych przez numer modelu P746, i PSL (poł�czenie sygnału zadziałania 
wył�cznika do przeka�nika wyj�ciowego)): 

• 1 główna cewka wył�czaj�ca 

• 1 zapasowa cewka wył�czaj�ca 

Co wi�cej mog� to by� albo 3 jednofazowe cewki wył�czaj�ce lub 1 trójfazowa. Mo�na u�y�
jednocze�nie obu rozwi�za� czyli przykładowo 3 jednofazowe cewki na głównym systemie i 
1 trójfazowa cewka do systemu zapasowego. 

1.3.2.1 Kryterium resetu zab. LRW 

1.3.2.1.1 Kryterium nadpr�dowe 

Jedn� z najcz�stszych przyczyn bł�dnego wył�czenia na szynach jest wył�czenie w 
s�siedniej sekcji szyn. Mo�na temu zapobiegn�� poprzez uzale�nienie operacji działania 
zabezpieczenia przed niezadziałaniem wył�cznika tylko w przypadku gdy obecny jest pr�d o 
znacznej amplitudzie np. pr�d zwarcia na jednym z pól zasilaj�cych. Mo�na to potwierdzi�
ustawiaj�c odpowiedni próg I>, który standardowo ustawia si� na poziomie 1,2x pr�du 
znamionowego przekładnika. 

1.3.2.1.2 Kryteria podpr�dowe resetu  

Kryterium, którego normalnie si� u�ywa aby sprawdzi�, czy dany wył�cznik jest wył�czony to 
zanik pr�du, czyli tzw. zabezpieczenie podpr�dowe. Generalnie jest to preferowana metoda 
ze wzgl�du na szybko�� jej odpowiedz. Zabezpieczenie P746 u�ywa tej metody detekcji za 
pomoc� dolnego progu I<. 

Patrz Rys. . 4, 
cz���

dla fazy A. 

Uwaga: Ten sam algorytm jest u�yty dla wszystkich faz. 

Zabezpieczenie podpr�dowe ma zdefiniowany próg I<, który jest u�ywany do kontroli 
poprawnego wył�czenia si� wył�czników gdy zostan� pobudzone. Poprzez u�ycie progu I< 
mo�liwe jest upewnienie si�, �e wszystkie pr�dy obci��enia i zwarcia zostały przerwane, 
oraz �e �aden łuk nie pali si� poprzez główne styki wył�cznika. Opcjonalnie, u�ytkownik 
mo�e zdecydowa�, czy doł�czy� nadzór 52a w programowalnych schematach logicznych
dla zabezpieczenia przed niezadziałaniem wył�cznika (patrz podrozdział 1.3.2.1.3 i 
1.3.2.1.4). 

Uwaga : – 52a jest nazw� ustawienia, i oznacza zał�czony wył�cznik. 
 – Pozycj� wył�cznika tworzy si� w programowalnych schematach 

logicznych za pomoc� odwróconego 52b lub za pomoc�
kombinacji (52a i 52b). 

Pierwsz� krokiem jest porównanie pojedynczej próbki pr�du do progu I< i sprawdzenie 
poni�szej sekwencji: 

• dodatniej warto�ci pr�du 

��������	
<sp>
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• brak pr�du (poni�ej nastawionego progu) 

• ujemnej warto�ci pr�du 

• brak pr�du (poni�ej nastawionego progu) 

• dodatniej warto�ci pr�du 

• … 

Sygnałem wyj�ciowym jest sygnał pl(t). Zmienia ono swój stan pomi�dzy 0 i 1. 

Wewn�trzne sygnały zab. nadpr�dowego s� dost�pne dla ka�dej z faz i punktu neutralnego 
w celu  potwierdzenia, �e algorytm zabezpieczenia przed niezadziałaniem wył�cznika zacz�ł 
odliczanie. 

Wewn�trzne sygnały podpr�dowe dost�pne s� dla ka�dej z faz aby potwierdzi�, �e ka�da 
kolumna wył�cznika jest wył�czona. 

Dodatkowy licznik czasu do odwzbudzenia jest przydzielony do sygnału pl(t), aby utrzyma�
kryterium pr�dowe w momencie gdy sygnał przechodzi przez zero, 

• Zaraz po zainicjowaniu funkcji ochrony przed niezadziałaniem wył�cznika, przebieg 
pr�du zawiera składow� zanikaj�c�, wi�c czas pomi�dzy dwoma kolejnymi przej�ciami 
przebiegu przez zero mo�e by� prawie równy warto�ci czasu jednego okresu. W takim 
wypadku czas ponownej próby wył�czenia powinien by� na tyle du�y, aby składowa 
zanikaj�ca zd��yła zanikn��. Innymi słowy czas pomi�dzy dwoma kolejnymi przej�ciami 
przez zero powinien by� bliski połówki jednego okresu. Oprócz tego wa�ne jest aby jak 
najszybciej wykry� moment rozpocz�cia wył�czenia si� wył�cznika, poniewa� czas 
zadziałania rezerwy lokalnej jest stosunkowo mały. Czas odwzbudzenia jest wi�c równy 
połowie okresu + 3ms (13ms dla 50Hz, 11.3ms dla 60Hz). 

RYS. 3: STANY LOGICZNE SYGNAŁÓW W ZABEZPIECZENIU ZABEZPIECZAJ	CYM 
PRZED NIEZADZIAŁANIEM WYŁ	CZNIKA (LRW) 

Zasada działania funkcji podpr�dowej. 

Syg. pob. kol. wył.

Rozkaz wył�czenia
Inicj. niezadz. wył.

pobudz
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Pr�d chwilowy jest mierzony dla obu połówek okresu, dodatniej i ujemnej, zapewniaj�c 
niewra�liwo�� na składow� zanikaj�c� zawart� w sygnale oraz wpływem przekładników 
pr�dowych. 

Pozioma linia przerywana jest progiem dla warto�ci chwilowych, ustalona proporcjonalnie do 
nastawionego przez u�ytkownika progu I<. Próg ten jest ustawiony na poziomie 70 procent 
podstawowej nastawy warto�ci skutecznej I<. W momencie gdy pr�d przekroczy lini�
przerywan�, b�d�cej progiem, uruchamia on licznik impulsów czasu, aby zadeklarowa�
przepływ pr�du. Czas jednego impulsu jest równy jednemu okresowi plus 3ms (T+3ms). Nie 
ma znaczenia, czy amplituda pr�du pozostanie powy�ej progu wyznaczonego lini�
przerywan�, dlatego, �e detektor jest wyzwalany zboczem. Kierunek przepływ pr�du został 
zadeklarowany na podstawie bie��cego półokresu. Dopóki pr�d nie spadnie poni�ej 
nastawionego progu detektor nie poda ponownie sygnału wyj�ciowego. W czasie gdy pr�d 
płynie, na zboczu pr�du w ka�dym półokresie licznik czasu jest ponownie reaktywowany. 
Takie sekwencyjne ponowne reaktywowanie zapewniaj� wykrycie pr�du. 

Wykrycie wył�czenia wył�cznika jest oparte na jednym z dwóch scenariuszy: 

(1) Pr�d spada poni�ej warto�ci progowej detekcji i nie przekracza jej ponownie zanim 
licznik czasu wyga�nie; lub 

(2) Pr�d strony wtórnej nie zmienia znaku ze wzgl�du na du�� składow� zanikaj�c�, przez 
co pozostaje dodatni lub ujemny a licznik czasu wygasa. 

Uwaga: Czas impulsowego licznika czasu adaptuje si� proporcjonalnie do 
przesuni�cia wynikaj�cego ze składowej zanikaj�cej, która mo�e si�
pojawi� w mierzonym sygnale. Impulsowy licznik czasu pocz�tkowo 
jest ustalony na poziomie jednego okresu plus 3ms, jak opisano 
powy�ej, poniewa� w chwili wyst�pienia zwarcia, przesuni�cie ze 
wzgl�du na składow� zanikaj�c� jest znaczne. W ko�cowym okresie 
czasu działania zab. przed niezadziałaniem wył�cznika, długo��
impulsu jest skrócona do połowy okresu plus 3ms (T/2 + 3ms). 
Zakłada si�, �e przesuni�cie wynikaj�ce ze składowej zanikaj�cej 
zanikło, i jedyntm wymagiem jest krótszy czas zadziałania 
zabezpieczenia. Długo�� impulsu jest przeł�czana 30ms przed 
wyga�ni�ciem licznika czasu tBF2 (dla wył�cznika pobudzonego od 
zwarcia wewn�trznego) i 30ms przed wyga�ni�ciem licznika tBF4 (dla 
wył�cznika pobudzonego dla zwarcia zewn�trznego). Zredukowana 
długo�� impulsu oznacza szybsze zresetowanie detektora pr�du. 

1.3.2.1.3 Logiczne kryterium resetu 

Dotyczy to przypadków, kiedy w obwodach płynie bardzo mały pr�d obci��enia, lub nawet 
gdy układ działa nieobci��ony od czasu do czasu. W momencie gdy styki kontrolne 52a 
(wył�cznik niewył�czony) s� ustawione, zabezpieczenie b�dzie czeka� na wył�czenie 
wył�cznika aby zatrzyma� liczniki czasu LRW. 

Kryterium to bazuje na kontroli stanu styków pomocniczych wył�cznika, czyli sprawdzeniu 
czy rezerwa 52b lub kombinacja styków (52a i 52b) jest wył�czona, dla otwartych styków 
wył�cznika. W zabezpieczeniu P746 ta metoda detekcji jest u�yta razem z '52a'. 

1.3.2.1.4 Kryterium logiczne i pr�dowe resetu 

Dotyczy to przypadków, kiedy w obwodach płynie bardzo mały pr�d obci��enia, lub nawet 
gdy czasem układ działa nieobci��ony. Gdy s� ustawione styki 52a (styki wył�cznika 
zamkni�te), zabezpieczenie czeka na warto�� wyznaczon� progiem podpr�dowym I<, i 
wydaje rozkaz wył�czenia wył�cznika, w celu zatrzymania liczników czasu LRW. 

Kryterium to opiera si� na weryfikacji zaniku pr�du ORAZ stanu styków pomocniczych 
wył�cznika. W zabezpieczeniu P746, ta metoda detekcji jest u�yta przy (nastawie) progu 'I< 
ORAZ 52a'. 

1.3.2.1.5  Przetwarzanie informacji w stanie wykrycia niezadziałania wył�cznika 

Z powodu natury działania zabezpieczenia szyn zbiorczych, stacja elektroenergetyczna 
powinna by� w stanie pracowa� w warunkach awarii jednego z wył�czników (50BF).  

Istnieje kilka opcji instalacji zabezpieczenia przed niezadziałaniem wył�cznika. Ogólne 
zale�� one od konstrukcji stacji oraz mo�liwo�ci poł�cze�: 

��������	
<sp>
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• Wył�cznik pobudzony wewn�trznie, czyli w przypadku pobudzenia przez zab. 
ró�nicowopr�dowe, 

• Pobudzone zewn�trznie, przykładowo przez zabezpieczenia linii zasilaj�cej, ale za 
pomoc� integralnego zabezpieczenia szyn zbiorczych 50BF aby wykona� procedur�
wył�czenia 

• Osobne zabezpieczenie 50BF pobudzaj�ce wył�cznik poprzez zabezpieczenie szyn 
zbiorczych (takie jak MiCOM P821) 

Logika zabezpieczenia przed niezadziałaniem wył�cznika jest oparta na szybkich 
zabezpieczeniach nadpr�dowych sprawdzaj�cych wymagany poziomu pr�du. 
Zabezpieczenia te resetuj� si� w czasie 15ms, pozwalaj�c przez to na zastosowanie 
zabezpieczenia P746 na ka�dym poziomie napi�cia. 

Aby zapewni� dodatkowe zabezpieczenie u�ywa si� zabezpieczenia nadpr�dowego. 
Mo�liwe jest zresetowanie sygnałów startowych zab. nadpr�dowego po upływie opó�nienia 
czasowego niezadziałania wył�cznika. Zapewni to mo�liwo�� utrzymania zapasowego 
zabezpieczenia od strony linii zasilaj�cej poprzez usuni�cie sygnału blokuj�cego. Zapewni to 
te� minimalizacj� ryzyka, ponownego zadziałania zabezpieczenia po powtórnym zał�czeniu 
układu. 

Pobudzenie wył�cznika trójfazowego: 

• Pobudzenie wył�cznika trójfazowego (Inicjacja 50BF TBF1 / TBF2), Logiczne LUB 
87BB, 50BF, R�czne wył�czenie dla systemu szyn X 

Uwaga:  Alarm o niezadziałaniu wył�cznika jest podnoszony w momencie 
gdy minie czas tBF1 lub tBF2 lub tBF3 lub tBF4. 
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RYS. 4: SCHEMAT LOGICZNY ZABEZPIECZENIA PRZED NIEZADZIAŁANIEM 
WYŁ	CZNIKA (LRW) 

��������	
<sp>
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1.3.2.1.6 Wewn�trzne pobudzenie zab. przed niezadziałaniem wył�cznika, czyli  

Wył�czenie od zabezpieczenia ró�nicowopr�dowego 87BB  

W momencie wygenerowania sygnału wył�czenia przez zabezpieczenie szyn zbiorczych 
(87BB lub 50BF), ale nie wykonanego z powodu niezadziałania wył�cznika, nale�y wtedy 
wył�czy�: 

Wszystkie wył�czniki s�siaduj�cych systemów szyn je�li uszkodzony jest wył�cznik sprz�gła 
lub sekcji szyn. 

Opcjonalnie: Mo�na wył�czy� wył�cznik znajduj�cy si� po drugiej stronie linii zasilaj�cej (linii 
lub transformatora). Takie wewn�trzne pobudzenie poprzez PSL mo�e nie by� wymagane w 
polach, które automatycznie si� wył�cz� przez zadziałanie zabezpieczenia odległo�ciowego 
lub innego. 

Rozkaz wył�czenia wył�cznika przez zabezpieczenie szyn zbiorczych oznacza si� jako 
TpABC, jest on zawsze trójfazowy. Jednocze�nie inicjuje on liczniki czasu tBF1 i tBF2. 
Pierwszy licznik jest doł�czony do lokalnej funkcji ponownego wył�czenia. Drugi licznik 
czasu jest skojarzony z przenoszeniem sygnału wył�czenia do s�siednich systemów szyn w 
przypadkach niezadziałania wył�cznika sprz�gła/sekcyjnego. 

1.3.2.1.6.1 Opis logiki działania wewn�trznie inicjowanego zabezpieczenia przed niezadziałaniem wył�cznika 
  

RYS. 5: LOGIKA ZABEZPIECZENIA PRZED NIEZADZIAŁANIEM WYŁ	CZNIKA - 
POBUDZONEGO WEWN
TRZNIE 

1.3.2.1.6.2 Wst�pne pobudzenie wył�cznika 

Rozkaz wył�czenia jest wydany i potwierdzony. Je�li (opcjonalny) próg lokalnego 
zabezpieczenia nadpr�dowego dla zabezpieczenia szyn zbiorczych (I>BB) został 
przekroczony wtedy cewka lokalnego wył�cznika zostaje zasilona i w konsekwencji 
wył�cznik powinien wył�czy� dane pole. 

1.3.2.1.6.3 Ponowne pobudzenie wył�cznika po czasie tBF1 

Próg wykrycia wadliwej kolumny wył�cznika (I<) i inicjacji zewn�trznego zabezpieczenia (I>) 
uruchamia pierwszy licznik czasu (tBF1). Sygnał ten jest kolejno przepuszczany przez 
bramk� AND z sygnałem lokalnego zabezpieczenia nadpr�dowego szyn zbiorczych (I>BB) 
(je�li wył�cznik nie wył�czy prawidłowo sytuacja ta powinna si� utrzyma�) a komenda 
ponownego wył�czenia zostanie wydana. Styki przeka�nika do ponownego wył�czenia 
wył�cznika powinny zosta� odpowiednio przyporz�dkowane za pomoc� edytora PSL 
(wł�czaj�c je do domy�lnych ustawie� PSL). 



P746/PL OP/G31 Działanie

(OP) 5-14 MiCOM P746

OP

1.3.2.1.6.4 Ponowne pobudzenie wył�cznika po czasie tBF2 

Sygnał z pierwszego licznika czasu zał�cza drugi licznik czasu zab. przed niezadziałaniem 
wył�cznika (tBF2). Jest on kolejno przekazywany przez bramk� AND wraz z sygnałem z 
lokalnego zabezpieczenia nadpr�dowego szyn zbiorczych (I>BB), i je�li stan bł�dnego 
działania wył�cznika si� utrzyma, zostanie wydany rozkaz wył�czenia od rezerwy lokalnej. 

Podsumowuj�c tBF1 jest u�yty do ponownego wył�czenia wył�cznika, a tBF2 do wył�czenia 
od rezerwy lokalnej. 

Poniewa� plan działania zabezpieczenia szyn zbiorczych jest zale�ny od aktualnej 
topologii sieci stacji elektroenergetycznej, w przypadku niezadziałania wył�cznika, 
operacje wył�czników s� wykonywane zgodnie z aktualnym stanem sieci. Z tego 
powodu bardzo wa�ne jest, aby dokładnie rozplanowa� kolejno�� wył�czania 
wył�czników dla danej topologii sieci, gwarantuj�c� poprawno�� operacji wył�czania.  

1.3.2.1.7 Zewn�trzna inicjacja zab. przed niezadziałaniem wył�cznika 50BF 
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RYS. 6: LOGIKA ZABEZPIECZENIA PRZED NIEZADZIAŁANIEM WYŁ	CZNIKA - 
INICJOWANEGO ZEWN
TRZNIE 

Bior�c pod uwag� relacj� pomi�dzy zabezpieczeniem szyn zbiorczych oraz lokaln� rezerw�
wył�cznikow� preferuje si�, aby niektóre operacje były wykonywane jako zintegrowane 
rozwi�zanie, gdzie sygnał bł�dnego zadziałania wył�cznika mo�e by� zainicjowany przez 
zewn�trzne zabezpieczenie, ale b�dzie on uwzgl�dniony w planie zabezpieczenia szyn 
zbiorczych. Wył�czenie jest wtedy rozpatrywane lokalnie w danej sekcji lub w danym 
systemie szyn. 

Na przykładzie linii napowietrznej, zewn�trzna komenda mo�e by� wygenerowana przez 
zabezpieczenie odległo�ciowe (21). Komendy te i pobudzenia s� generalnie trójfazowe. Na 
schematach te sygnały s� oznaczone odpowiednio TpA, TpB, TpC (Kolumny wył�cznika A, B 
lub C).  

Logika działania jest podobna do wewn�trznie inicjowanego zabezpieczenia przed 
niezadziałaniem wył�cznika ale wykorzystuje ono tBF3 do powtórnego pobudzenia 
wył�cznika i tBF4 do wył�czenia rezerwy lokalnej. 

��������	
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1.3.2.1.8 Lokalne ponowne wył�czenie wył�cznika po czasie tBf3 

Komend� ponownego wył�czenia wył�cznika mo�na zaaplikowa� poprzez główn� lub drug�
cewk� wył�cznika. Jest mo�liwy wybór jednego z 3 trybów: 

• Lokalne powtórne wył�czenie wył�cznika aktywne/nieaktywne poprzez PSL. Przeka�nik 
u�yty do tej funkcji mo�e u�y� tej samej logiki do ochrony szyn zbiorczych lub innych 
niezale�nych przeka�ników. 

• Ponowne wył�czenie wył�cznika mo�e zosta� zaaplikowane po czasie tBF3. Typowa 
nastawa to 50ms po wył�czeniu dowolnej fazy w przypadku powtórnego pobudzenia 
wył�cznika. Zapobiega to utracie selektywno�ci faz poprzez zasilenie głównej cewki 
wył�cznika przez ponown� prób� wył�czenia wył�cznika przez cewk� zapasow�. 

• Jedno lub trójfazowe powtórne wył�czenie wył�cznika jest mo�liwe. Je�li zabezpieczenie 
pola wykona wył�czenie jednofazowe, powtórne wył�czenie musi by� wykonane w 
czasie tBF3 i musi ono by� nastawione na warto�� wi�ksz� od czasu normalnej operacji 
wył�cznika. Typowe ustawienie w takich warunkach to 150ms. 

1.3.2.1.8.1 Wył�czenie rezerwy lokalnej po czasie tBF4 

W przypadku gdy lokalne i zapasowe wył�czenie nie zadziała, odliczanie jest kontynuowane 
na drugim liczniku czasu nastawionym na warto�� tBF4 - tBF3. W takim wypadku koniec 
tego odliczania b�dzie znaczył sumaryczny czas równy tBF4, po którym upływie deklaruje 
si� trwałe uszkodzenie wył�cznika. 

Informacja jest przekazywana dalej, a wył�czniki b�d�ce cz��ci� s�siednich systemów szyn 
s� wył�czane jako zadziałanie rezerwy lokalnej. 

1.3.2.1.9 Alarm niezadziałania wył�cznika 

Alarm o niezadziałaniu wył�cznika jest podnoszony w momencie gdy licznik czasu dojdzie 
do (tBF1 lub tBF2 lub tBF3 lub tBF4) 

1.3.2.1.10 Oddzielne zewn�trzne zabezpieczenie przed niezadziałaniem wył�cznika 50BF dla 
 zabezpieczenia szyn zbiorczych 

Jest to najbardziej typowe rozwi�zanie za pomoc� konwencjonalnego poł�cze�. 
Zabezpieczenie 50BF pracuje całkowicie niezale�nie od innych zabezpiecze�. W momencie 
awarii wył�cznika zewn�trzne zabezpieczenia wył�cz� wszystkie s�siednie wył�czniki 
zgodnie ze zdefiniowanym planem wył�cze� (DDB Zewn. awaria wył�cznika). 

Patrz�c na cechy wspólne zabezpieczenia szyn zbiorczych i lokalnej rezerwy wył�cznikowej 
niektórzy operatorzy preferuj� bardziej zintegrowane rozwi�zanie systemowe opisane 
wcze�niej. 
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1.4 Trójfazowe zabezpieczenie nadpr�dowe 

1.4.1.1 Odwrotna charakterystyka czasowa (IDMT) 

Charakterystyk� IDMT mo�na wybra� spo�ród czterech krzywych IEC/UK i pi�ciu krzywych 
IEEE/US jak pokazano w tabeli poni�ej. 

Charakterystyki IEC/UK IDMT odpowiadaj� poni�szej zale�no�ci: 
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Charakterystyki IEEE/US IDMT odpowiadaj� poni�szej zale�no�ci: 
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Gdzie: t = Czas operacji 
  K = Stała 
  Ι = Zmierzony pr�d 
  ΙS = Nastawa progu pr�du 
  α = Stała 
  L = Stała ANSI/IEEE (zero dla krzywych IEC/UK) 
  T = Mno�nik czasu dla krzywych IEC/UK 
  TD = Mno�nik czasu dla krzywych IEEE/US 

Opis krzywej IDMT Standard Stała K Stała α Stała L 

Typowa odwrotna  IEC 0.14 0.02 0 

Bardzo odwrotna  IEC 13.5 1 0 

Silnie odwrotna  IEC 80 2 0 

Odwrotna o długim czasie  UK 120 1 0 

8rednio odwrotna IEEE 0.0515 0.02 0.114 

Bardzo odwrotna IEEE 19.61 2 0.491 

Silnie odwrotna IEEE 28.2 2 0.1217 

Odwrotna US-C08 5.95 2 0.18 

Odwrotna o krótkim czasie US-C02 0.02394 0.02 0.01694 

1.4.1.2 Charakterystyki Resetu 

Dla wszystkich krzywych IEC/UK, charakterystyka resetu jest okre�lona tylko czasem. 

Dla wszystkich krzywych IEEE/US, charakterystyka resetu mo�e by� wybrana jako krzywa 
odwrotna lub okre�lona czasem. 

Okre�lony czas mo�e by� nastawiony (jak zdefiniowano w IEC) na zero. Zakres od 0 do 100 
sekund, krok co 0.01 sekundy. 

Odwrotna charakterystyka resetu zale�y od wybranej charakterystyki IEEE/US IDMT jak 
pokazano w tabeli poni�ej. 

��������	
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Wszystkie krzywe odwrotne odpowiadaj� poni�szej zale�no�ci: 
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TD
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Gdzie: tReset = Czas resetu 
 tr = Stała 

Ι = Zmierzony pr�d 
ΙS = Nastawa progu pr�du 
α = Stała 

 TD = Mno�nik czasu (Taki sam jak ustawiony dla wybranej krzywej IDMT) 

Opis krzywej IEEE/US IDMT Standard Stała tr Stała α

8rednio odwrotna IEEE 4.85 2 

Bardzo odwrotna  IEEE 21.6 2 

Silnie odwrotna IEEE 29.1 2 

Odwrotna US-C08 5.95 2 

Odwrotna o krótkim czasie US-C02 2.261 2 

Charakterystyki odwrotne resetu 

1.5 Zabezpieczenie ziemnozwarciowe 

1.5.1 Opó�nienie czasowe charakterystyki zabezpieczenia ziemnozwarciowego 

Elementy pomiarowe dla zabezpieczenia ziemnozwarciowego zwykłego i czułego posiadaj�
niezale�n�, wybieraln� zwłok� czasow�. Opó�nienia te s� identyczne dla tych ustawionych 
dla zabezpieczenia nadpr�dowego. Czas resetu tak�e jest taki sam jak czas resetu 
zabezpieczenia nadpr�dowego. 

1.5.2 Wykrywanie zwar� zewn�trznych przez wysoko-nastawione zabezpieczenie nadpr�dowe lub 
zabezpieczenie ziemnozwarciowe 

Realizowana ultra-szybka detekcja pozwala wygenerowa� sygnał blokowania w momencie 
pierwszej próbki przekraczaj�cej próg pr�du z szybko�ci� 0.42ms. 

Zakładaj�c taki scenariusz zanik nasycenia si� przekładników mo�e nie nast�pi�, dopóki 
zewn�trzne zabezpieczenia nie wyeliminuj� warunków powoduj�cych nasycenie si�
przekładników w przypadku zwar� zewn�trznych. 

Funkcja ta mo�e by� aktywowana dla zwarcia na ka�dej z faz niezale�nie (Ι>2) oraz dla 
zwar� doziemnych (ΙN>2). 
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2. FUNKCJE ODŁ�CZNIKÓW I WYŁ�CZNIKÓW 

2.1 Monitorowanie stanu odł�czników 

Poni�sze rekomendowane funkcje, je�li zostan� u�yte, powinny by� wła�ciwie ustawione w 
(PSL): 

Zabezpieczenie MiCOM mo�e zosta� ustawione tak, aby monitorowa� normalnie otwarte 
(89A) lub normalnie zamkni�te (89B) pomocnicze styki odł�cznika. W trakcie normalnej 
bezawaryjnej pracy styki te powinny by� w dwóch przeciwnych stanach. W przypadku gdy 
oba styki s� otwarte, mo�e to oznacza� zaistnienie które� z poni�szych sytuacji: 

• Uszkodzenie styków pomocniczych / przewodów 

• Odł�cznik jest uszkodzony 

• Odł�cznik jest w pozycji otwartej 

Je�li oba zestawy styków s� w stanie zamkni�tym, mo�e to oznacza� zaistnienie które� z 
poni�szych sytuacji: 

• Uszkodzenie styków pomocniczych / przewodów 

• Odł�cznik jest uszkodzony 

Styki normalnie otwarte/zamkni�te mog� by� przydzielone do tej funkcji zabezpieczenia 
poprzez programowalne schematy logiczne (PSL). Mo�na ustawi� opó�nienie czasowe w 
celu unikni�cia niechcianej operacji podczas zmiany pozycji styków głównych odł�cznika. 
Je�li wyst�pi który� ze stanów opisanych powy�ej, zostanie zgłoszony alarm zaraz po 
nastawionym czasie opó�nienia w programowalnych schematach logicznych (PSL). 

W PSL Qx musi zosta� u�yte jako jedna opcja z dwóch: 

• 89A (normalnie otwarty) (zalecany) lub 89B (normalnie zamkni�ty) (nie zalecany) 

• Oba 89A i 89B (zalecany je�li ilo�� wej�� jest wystarczaj�ca) 

Je�li oba 89A i 89B s� u�yte wtedy status informacji b�dzie dost�pny a dodatkowy alarm 
rozbie�no�ci b�dzie mo�liwy. Wej�cia 89A i 89B s� przydzielone do optycznych wej��
zabezpieczenia poprzez PSL. 

2.2 Monitorowanie Stanu Wył�cznika 

Aby monitorowa� stan wył�czników i odł�czników, poni�sze funkcje powinny zosta�
ustawione za pomoc� PSL. 

Zabezpieczenie MiCOM mo�e zosta� ustawione tak, aby monitorowa� styki pomocnicze 
wył�cznika normalnie otwarte (52A) i normalnie zamkni�te (52B). W trakcie normalnej 
bezawaryjnej pracy styki te powinny by� w dwóch przeciwnych stanach. W przypadku gdy 
oba styki s� otwarte, mo�e to oznacza� zaistnienie które� z poni�szych sytuacji: 

• Uszkodzenie styków pomocniczych / przewodów 

• Wył�cznik jest uszkodzony 

• Wył�cznik jest w pozycji wył�czonej 

Je�li oba zestawy styków s� w stanie zamkni�tym, mo�e to oznacza� zaistnienie które� z 
poni�szych sytuacji: 

• Uszkodzenie styków pomocniczych / przewodów 

• Wył�cznik jest uszkodzony 

Je�li ma miejsce jedna z wy�ej wymienionych sytuacji, zabezpieczenie zgłosi alarm po 
upływie 200ms. Styki normalnie otwarte / zamkni�te mog� by� przydzielone do tej funkcji 
zabezpieczenia za pomoc� programowalnych schematów logicznych (PSL). Zwłoka 
czasowa ma zapobiega� ewentualnym bł�dnym operacjom podczas zmiany stanu podczas 
normalnej pracy wył�cznika. 

��������	
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W PSL mo�na u�y� CB AUX, co daje poni�sze mo�liwo�ci: 

• �aden 

• Oba 52A i 52B (trójfazowe - 2 optyczne) 

• Oba 52A i 52B (na ka�d� faz� - 6 optycznych) 

�aden z dost�pnych bezpo�rednio statusów wył�cznika nie ma wpływu na �adn� z funkcji 
zabezpieczenia wymagaj�cej tego sygnału, na przykład topologii sieci dla sprz�gła, itp. 

Je�li oba wej�cia 52A i 52B zostan� u�yte to informacja o stanie styków b�dzie dost�pna co 
pozwoli na dodatkowy alarm w razie rozbie�no�ci informacji o stykach, zgodnie z poni�sz�
tabel�. Wej�cia 52A i 52A i 52B zostan� przydzielone do optycznie izolowanych wej��
zabezpieczenia poprzez PSL. 

Pozycja styków pomocniczych Wykryty stan 
wył�cznika 

Akcja 

52A 52B   

Otwarte Zamkni�te Wył�cznik otwarty Wył�cznik jest sprawny 

Zamkni�te Otwarte Wył�cznik zamkni�ty Wył�cznik jest sprawny 

Zamkni�te Zamkni�te Nieznany stan Zostanie zgłoszony alarm je�li ten 
stan utrzyma si� dłu�ej ni� 150ms

Otwarte Otwarte Nieznany stan Zostanie zgłoszony alarm je�li ten 
stan utrzyma si� dłu�ej ni� 150ms

W przypadku wył�czników sprz�gaj�cych oddzielne systemy szyn, pozycja przyj�ta przez 
algorytm topologii poł�cze� jest uznana za otwart� tylko wtedy gdy ‘Stan wył�cznika’ jest 
‘Wył�cznik wył�czony’. W innych przypadkach do oblicze� dla danej topologii poł�cze�
przyjmuje si�, �e wył�cznik jest zał�czony. Styki pomocnicze wył�cznika oraz komenda 
wył�cznik zał�czony s� definitywnie wymagane dla wył�czników sekcyjnych i sprz�gaj�cych. 

Nie s� one koniecznie wymagane w zwykłych polach stacji, ale je�li ta informacja jest 
dost�pna, zawsze istnieje mo�liwo�� lepszego zaplanowania operacji w przypadku: 

• Zwarcia w strefie martwej, wymagaj�cej wiedzy na temat pozycji wył�cznika (do 
wysłania rozkazu wyłaczenia wył�cznika na drugim ko�cu linii). 

• Nadzoru wył�cznika. 

W takim wypadku najlepiej jest zapewni� mo�liwo�� r�cznego pobudzenia wył�cznika.  

Generalnie nie wymaga si� dost�pno�ci �adnych szczególnych styków pomocniczych 
wył�cznika, ale idealnie by było, �eby dost�pne były przynajmniej po jednym 52A i 52B. 

Im szybciej te styki zadziałaj� (razem ze zmian� stanu wył�cznika) tym lepiej. 

Gdy 52A=52B=0 lub 52A=52B=1 (przez wi�kszo�� czasu podczas zmiany stanu wył�cznika, 
ale nie tylko), zaleca si� przyj�� w topologii poł�cze�, �e wył�cznik jest zamkni�ty; tak jest 
te� przyj�te w PSL. 

W PSL: 

Je�li wej�cie 52A jest dost�pne dla ka�dej kolumny wył�cznika, 52B te� powinno by�
dost�pne w ten sam sposób; 

Je�li wej�cie 52A jest na 3 fazy, 52B te� powinno by� na 3 fazy. 

Zaleca si� u�ycie styków szybko zamykaj�cych ale wolno odpadaj�cych w przypadku 
wył�cznika na sprz�gle. 

Je�li nie s� one dost�pne, komenda zał�czenia wył�cznika powinna by� u�yta, aby wymusi�
stan zał�czonego wył�cznika podczas procesu jego zał�czenia. Tak jest te� przyj�te w PSL. 
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3. DZIAŁANIE FUNKCJI NIE ZWI�ZANYCH Z ZABEZPIECZENIAMI 

3.1 Programowalne schematy logiczne 

3.1.1 Poziom ustawie�

Nazwa Zakres Krok co 

Zwłoka czasowa t 0-14400000ms 1ms 

3.1.2 Dokładno��  

Wyj�ciowy warunkowy licznik czasu Nastawa ±2% lub 50ms zale�nie które wi�ksze 

Warunkowy licznik czasu 
minimalnego impuls 

Nastawa ±2% lub 50ms zale�nie które wi�ksze 

Impulsowy warunkowy licznik czasu Nastawa ±2% lub 50ms zale�nie które wi�ksze 

3.2 Tylko sygnał IRIG-B 

Je�li sygnał czasu satelitarnego zgodny z IRIG-B jest dost�pny a zabezpieczenie jest do 
niego podł�czone za pomoc� opcjonalnego portu IRIG-B, urz�dzenie nadaj�ce sygnał czasu 
satelitarnego powinno zosta� uruchomione. 

W przypadku zaniku napi�cia pomocniczego, gdy bateria jest zamontowana w swojej 
komorze za doln� pokryw�, czas i data zostan� zachowane. Dlatego po przywróceniu 
napi�cia pomocniczego, czas i data b�d� poprawne i nie b�dzie potrzeby ponownego ich 
ustawienia. 

3.3 Logika diod LED wył�czenia wył�cznika 

Diody wył�czenia wył�cznika mog� by� skasowane przy wy�wietlaniu flag ostatniego 
zwarcia lub poprzez dedykowany ddbs. Flagi s� wy�wietlane automatycznie po wył�czeniu. 
Mog� one te� zosta� wybrane w menu rejestratora zakłóce�. Kasowanie wska�ników 
wył�czenia wył�cznika i rejestru zwarcia dokonuje si� poprzez wci�ni�cie klawisza po tym, 
jak zarejestrowane zwarcie zostało odczytane. 

3.4 Klawisze funkcyjne 

Zabezpieczenie P746 oferuje u�ytkownikowi 10 klawiszy funkcyjnych do zaprogramowania 
operacji za pomoc� PSL. Ka�dy z klawiszy funkcyjnych ma przyporz�dkowan� trójkolorow�
diod� LED, która mo�e by� dowolnie zaprogramowana, aby wskaza� aktywacj� klawisza 
funkcyjnego zgodnie z wol� u�ytkownika. 

Klawisze funkcyjne mog� zosta� u�yte do uruchomienia dowolnej funkcji stanowi�cej cz���
PSL. Komendy klawiszy funkcyjnych mo�na znale�� w menu ‘Klawisze funkcyjne’ (patrz 
rozdział nastaw, P746/PL ST). W komórce menu ‘Stan Prz.Fun.' znajduje si� 10 bitowe 
słowo, które reprezentuje komendy 10 klawiszy funkcyjnych. Z tego 10 bitowego słowa 
mo�na odczyta� ich aktualne stany. 

Sygnały 10 klawiszy funkcyjnych w edytorze programowalnych schematów logicznych s�
dost�pne do pełnienia funkcji kontrolnych zdefiniowanych przez u�ytkownika. Mog� one by�
ustawione na stan logiczny 1 lub zał�czony, jak opisano powy�ej. 

Kolumna ‘Klawisze funkcyjne’ posiada komórk� ‘Tryb Klawisza F. n’ która pozwala 
u�ytkownikowi skonfigurowa� klawisz funkcyjny jako ‘Przeł�czalny’ lub ‘Normalny’. W trybie 
‘Przeł�czalnym’ wyj�cie sygnału DDB klawisza funkcyjnego pozostanie w ustawionym stanie 
dopóki komenda resetu nie zostanie wydana poprzez kolejne jego wci�ni�cie. W trybie 
‘Normalnym’, sygnał DDB klawisza funkcyjnego pozostanie zasilony na tak długo jak klawisz 
jest trzymany wci�ni�ty. Puszczenie klawisza powoduje automatyczny jego reset. Minimalna 
zwłoka impulsu mo�e zosta� zaprogramowana dla klawisza funkcyjnego poprzez dodanie 
licznika czasu impulsu do sygnału wyj�ciowego DDB klawisza funkcyjnego. 

Komórka „Status Klawisza F. n” jest u�ywana do wł�czenia/odblokowania lub zablokowania 
sygnałów klawisza funkcyjnego w PSL. Ustawienie ‘Zablokowany’ zostało udost�pnione aby 
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pozwoli� na zablokowanie klawisza funkcyjnego, co zapobiegnie ponownej jego aktywacji 
przez kolejne jego wci�ni�cia. Dzi�ki temu mo�na zablokowa� klawisze funkcyjne ustawione 
na tryb ‘Przeł�czalny’ i ich sygnały DDB w stanie wysokim '1', co zapobiegnie dezaktywacji 
przyporz�dkowanej im funkcji. Zablokowanie klawisza funkcyjnego w trybie ‘Normalnym’ 
powoduje, �e przyporz�dkowany mu sygnał DDB jest na stałe wył�czony. Ten �rodek 
bezpiecze�stwa zapobiega przypadkowej aktywacji lub dezaktywacji krytycznych funkcji 
zabezpieczenia przez przypadkowe wci�ni�cie klawisza funkcyjnego. 

Komórki “ Prz.Fun. Opis” pozwalaj� na zmian� tekstu przydzielonego do poszczególnych 
klawiszy funkcyjnych. Tekst ten b�dzie wy�wietlany w momencie gdy jest dost�pny w menu. 
Mo�na te� wy�wietli� poszczególne opisy klawiszy w PSL. 

Status klawiszy funkcyjnych jest zapisany w pami�ci posiadaj�cej awaryjne zasilanie z 
baterii. W przypadku przerwy w zasilaniu pomocniczym status wszystkich klawiszy 
funkcyjnych zostanie zapisany. Zaraz po przywróceniu zasilania pomocniczego status 
klawiszy funkcyjnych jest przywrócony do stanu przed awarii zasilania. Je�li w 
zabezpieczeniu nie zamontowano baterii lub bie��ca bateria si� wyczerpie, wtedy sygnały 
DDB zostan� ustawione na logiczny stan 0 po przywróceniu napi�cia zasilania 
pomocniczego. Nale�y pami�ta� o tym, �e zabezpieczenie uzna, �e klawisz został wci�ni�ty 
tylko wtedy je�li minie minimalny czas wci�ni�cia klawisza równy w przybli�eniu 200ms, 
który jest wymagany w PSL. Pozwala to zapobiegn�� przypadkowemu podwójnemu 
wci�ni�ciom klawisza. 

3.5 Wybór grupy nastaw 

Grupa nastaw mo�e zosta� zmieniona poprzez optyczne wej�cia binarne, poprzez wybór z 
menu, poprzez hotkey menu lub za pomoc� klawiszy funkcyjnych. W kolumnie konfiguracji 
je�li jest wybrany je�li 'Grupa nastaw - Wybór z PSL', to dowolne wej�cie optyczne lub 
klawisz funkcyjny mo�e zosta� zaprogramowany w PSL do wyboru grupy nastaw zgodnie z 
tym co przedstawiono w tabeli poni�ej. Je�li wybrano 'Wybór z menu' to nale�y u�y� komórki 
'Nastawy aktywne' w kolumnie konfiguracji do wyboru aktywnej grupy nastaw. 

Grupa nastaw mo�e zosta� zmieniona poprzez hotkey menu je�li wybrano 'Grupa nastaw - 
Wybór z menu'. 

Dwa sygnały DDB słu��ce do wyboru grupy nastaw poprzez wej�cie binarne lub klawisz 
funkcyjny s� dost�pne w PSL. Poni�sza tabela przedstawia grup� poł�cze�, która jest 
aktywna dla mo�liwych kombinacji odpowiednich sygnałów DDB. 

DDB 884 
‘Wybor SYGN x1’ 

DDB 885 
‘Wybor SYGN 1x’ 

Wybrana grupa nastaw 

0 0 1 

1 0 2 

0 1 3 

1 1 4 

3.6 Wej�cia steruj�ce 

Wej�cia steruj�ce funkcjonuj� jak programowe przeł�czniki, które mo�na ustawi� lub 
zresetowa� lokalnie lub zdalnie. Wej�cia te mog� by� u�yte do pobudzenia dowolnej funkcji 
do której s� poł�czone przez PSL. Istniej� 3 kolumny nastaw przyporz�dkowane wej�ciom 
steruj�cym: “WEJSCIA STER.”, “KONFIG STER I/O” and “OPIS STER. I/O”. Funkcje 
poszczególnych kolumn s� opisane poni�ej: 

Tekst Menu Warto�� domy�lna Zakres nastawy Krok co 

WEJSCIA STER. 

Stan wejsc ster. 00000000000000000000000000000000 

Wejscie ster. 1 Brak zadzialania Brak zadzialania, Ustawione, Kasuj 

Wejscie ster. od 2 do 32 Brak zadzialania Brak zadzialania, Ustawione, Kasuj 

Poszczególne komendy wej�� steruj�cych mo�na znale�� w menu 'Wej�cia ster.'. W 
komórce 'Stan wejsc ster.' znajduje si� 32 bitowe słowo, z którego mo�na odczyta� aktualny 

��������	
<sp>
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stan 32 wej�� steruj�cych. Za pomoc� tej komórki mo�na te� zmieni� stan dowolnego 
wej�cia steruj�cego poprzez przypisanie 1 lub 0 na odpowiedniej pozycji słowa binarnego. 
Alternatywnie, ka�de z 32 wej�� steruj�cych mo�e zosta� Ustawione na 1 lub skasowane  
do 9 za pomoc� poszczególnych indywidualnych komórek menu 'Wej�cie ster. 1, 2, 3' itd. 
Wej�cia steruj�ce s� dost�pne poprzez menu zabezpieczenia, jak opisano powy�ej. Mo�na 
uzyska� do nich dost�p tak�e przez tylny port komunikacyjny. 

W edytorze programowalnych schematów logicznych sygnały 32 wej�� steruj�cych, DDB 
800 - 821, które mog� zosta� ustawione na stan logiczny 1 lub zał�czony, tak jak opisano 
powy�ej, s� dost�pne do pełnienia funkcji steruj�cych zdefiniowanych przez u�ytkownika.  

Tekst Menu Warto�� domy�lna Zakres nastawy Krok co 

KONFIG STER I/O 

Hotkey zalacz. 11111111111111111111111111111111 

Wejscie ster. 1 Podtrzymane Podtrzymane, Impulsowe 

Komenda ster. 1 Ustaw/Kasuj 
Ustaw/Kasuj, Wej./Wyj., 

ZALACZ/ODSTAW, Zal/Wyl 

Wejscie ster. od 2 do 32 Podtrzymane Podtrzymane, Impulsowe 

Komenda ster. od 2 do 32 Ustaw/Kasuj 
Ustaw/Kasuj, Wej./Wyj., 

ZALACZ/ODSTAW, Zal/Wyl 

Tekst Menu Warto�� domy�lna Zakres nastawy Krok co 

OPIS STER. I/O 

Wejscie ster. 1 Wejscie ster. 1 16 znakowy tekst 

Wejscie ster. od 2 do 32 Wejscie ster.2 do 32 16 znakowy tekst 

Kolumna "KONFIG STER I/O" pozwala u�ytkownikowi zdefiniowa�, czy wej�cie steruj�ce 
pracuje jako 'Podtrzymane' lub 'Impulsowe'. Podtrzymane wej�cie steruj�ce pozostanie w 
ustawionym stanie dopóki komenda kasowania nie zostanie wydana, poprzez menu lub port 
komunikacyjny. Z kolei impulsowe wej�cie steruj�ce pozostanie zasilone przez 10ms po 
komendzie ustawienia, po czym automatycznie si� zresetuje (czyli komenda kasowanie nie 
b�dzie wymagana). 

Oprócz opcji podtrzymane/impulsowe kolumna ta pozwala przydzieli�, które z wej��
steruj�cych zostan� przydzielone do "Hotkey" menu poprzez ustawienie '1' we wła�ciwym 
bicie w komórce "Hotkey zalacz.". Hotkey menu pozwala ustawi�, skasowa� lub poda�
impuls na wej�cie steruj�ce bez potrzeby przechodzenia do kolumny " WEJSCIA STER.". 
Dodatkowo komórka "Komenda ster" pozwala zmieni� tekst wy�wietlany w hotkey menu na 
co� odpowiedniego dla danego wej�cia steruj�cego, takiego jak "Zal/Wyl", "Wej./Wyj" itd. 

Kolumna " OPIS STER. I/O" umo�liwia zmian� opisu poszczególnych wej�� steruj�cych. 
Opis ten b�dzie wy�wietlany w momencie próby dost�pu do wej�� steruj�cych poprzez 
hotkey menu, lub b�dzie wy�wietlany w PSL. 

Uwaga:  Z wyj�tkiem operacji impulsowych, stan wej�� kontrolnych jest 
zachowany w pami�ci posiadaj�cej awaryjne zasilanie z baterii. W 
przypadku zaniku napi�cia zasilania pomocniczego stan wszystkich 
wej�� steruj�cych b�dzie zapisany. Po przywróceniu zasilania 
pomocniczego stan wej�� steruj�cych zostanie przywrócony do stanu 
przed awarii zasilania. Je�li bateria nie została zamontowana lub jest 
wyczerpana wej�cia steruj�ce zostan� zresetowane do stanu 
logicznego 0 po przywróceniu zasilania pomocniczego. 
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1. WST�P 

Zanim!zostan�!podj�te!jakiekolwiek!prace!na!urz�dzeniu,!u�ytkownik!powinien!si�!zapozna�
z!zawarto�ci�!poradnika!bezpiecze�stwa!SFTY/4LM/C11!lub!pó�niejszych!jego!wyda�,!oraz!
z! rozdzia em! zawieraj�cym! dane! techniczne! i! warto�ci! znamionowe! urz�dzenia! na! jego!
tabliczce!znamionowej.!

1.1 Ochrona szyn zbiorczych stacji elektroenergetycznej 

Szyny! zbiorcze! stacji! elektroenergetycznej! s�! prawdopodobnie! najbardziej! krytycznym!
elementem! sieci! elektroenergetycznej.! W! przypadku! gdy! zwarcie! nie! zostanie! szybko!
wy �czone! lub! odizolowane,! mo�e! ono! prowadzi�! do! uszkodzenia! szyn! oraz! wyposa�enia!
stacji! oraz! spowodowa�! znaczne! straty! ze! wzgl�du! na! niedostarczon�! do! odbiorców!
energi�.! W! takim! wypadku! bardzo! istotn�! spraw�! jest! zapewnienie! odpowiedniej! ochrony!
zapewniaj�cej!niezawodne,!szybkie!i!selektywne!dzia anie.!

Kiedy! mówimy! o! systemie! elektroenergetycznym! najwa�niejsz�! spraw�! jest! ci�g o��
zasilania.! Zwarcia,! które! zdarzaj�! si�! na! szynach,! rzadko! maj�! charakter! przej�ciowy! a!
cz�sto! s�! to! zwarcia! trwa e.! W! takim! wypadku! wy �czniki! powinny! zosta�! je! wy �czy�,! po!
czym!nie!zaleca!si�!stosowania!�adnej!automatyki!samoczynnego!ponownego!za �czenia.!

Zabezpieczenie!szyn!zbiorczych!musi!zachowa�!si�!stabilne!przy!zwarciach!wyst�puj�cych!
poza!chronion�!stref�,!jako!�e!b�d�!one!wy �czone!przez!inne,!zewn�trzne!zabezpieczenia.!
W! przypadku! awarii! dzia ania! wy �cznika! mo�e! by�! konieczne! wy �czenie! wszystkich!
s�siaduj�cych!do!niego!wy �czników,!co!mo�na!osi�gn��!przez!zadzia anie!rezerwy!lokalnej!
w! ramach! dzia ania! zabezpieczenia! szyn! zbiorczych.! Bezpiecze�stwo! i! stabilno��! s�
kluczowymi! wymaganiami! stawianymi! zabezpieczeniom! szyn! zbiorczych.! W! przypadku!
b �dnego! zadzia ania! zabezpiecze�! szyn! zbiorczych! mo�e! doj��! do! niepotrzebnego!
wy �czenia!zasilania!odbiorców.!

Istnieje!wiele!ró�nych!konfiguracji!systemów!szyn.!Typowe!stacje!posiadaj�!pojedynczy! lub!
podwójny!system!szyn!zbiorczych.!Miejsce!w!którym!znajduje!si�!stacja!elektroenergetyczna!
tak�e!mo�e!by�!ró�ne,!i!nale�y!bra�!pod!uwag�!ró�ne!mo�liwe!konfiguracje!linii!zasilaj�cych!
stacj�.! Wszystko! to! musi! by�! brane! pod! uwag�! przy! planowaniu! zabezpieczenia! szyn!
zbiorczych.!

Rezerwowe! zabezpieczenie! jest! wa�n�! cech�! ka�dego! z! schematów! zabezpiecze�.! W!
przypadku! awarii! urz�dzenia,! instalacja! sygnalizatora! lub! rozdzielnicy! powinna! zapewni�
alternatywny! plan! wy �czenia! zwarcia.! Po��dane! jest! rezerwowe! zabezpieczenie,! które!
mo�e! zadzia a�! z! minimaln�! zw ok�! czasow�! i! jednocze�nie! pozostanie! selektywne! w!
stosunku!do!zabezpiecze�!innych!cz��ci!systemu!elektroenergetycznego.!
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2. ZASTOSOWANIE POSZCZEGÓLNYCH FUNKCJI ZABEZPIECZENIA 

Poni�sze!podrozdzia y!wyszczególniaj�!funkcje!zabezpieczenia!wraz!z!opisem!gdzie!i!kiedy!
nale�y! je! stosowa�.! Ka�dy! podrozdzia ! zawiera! przyk ad! jak! dobra�! nastawy! danej! funkcji!
zabezpieczenia.!
Mo�liwa! jest! instalacja! do! 6! przek adników! pr�dowych! w! przypadku! instalacji! jednego!
zabezpieczenia!P746.!

Do! 18! przek adników! pr�dowych! jest! mo�liwych! w! przypadku! instalacji! trzech! pracuj�cych!
razem!zabezpiecze�!P746.!

W! pewnych! przypadkach! mo�na! po �czy�! 2! zestawy! pojedynczego! lub! potrójnego!
zabezpieczenia.!

Zabezpieczenie!P746!koordynuj�!plan!zabezpieczenia.!Uzyskuje!ono!sygna y!analogowe!z!
przypisanych! do! niego! przek adników! pr�dowych! oraz! binarne! sygna y! styków!
pomocniczych! z! ró�nych! elementów! stacji! elektroenergetycznej! (Wy �czników! i!
Od �czników).! Reaguje! ono! odpowiednio! zgodnie! z! uzyskanymi! sygna ami,! inicjuj�c!
pobudzenie!zabezpieczenia!systemu!szyn!zbiorczych!gdy!jest!to!konieczne.!

Zabezpieczenie! P746! wprowadza! te�! logik�! dzia ania! w! przypadku! niezadzia ania!
wy �cznika! poprzez! dodatkowe! zabezpieczenia.! P746! zezwala! na! dowoln�! konfiguracj�
we/wy,! trójkolorowych! diod! LED,! klawiszy! funkcyjnych! i! dodatkowej! p yty! komunikacyjnej!
(Ethernet�owej!lub!drugi!port!komunikacyjny).!

G ówne!cechy!zabezpieczenia!P746!opisano!poni�ej:!

•! Zabezpieczenie!ró�nicowo!pr�dowe!�!Fazowo!posegregowane!zabezpieczenie!
ró�nicowe!(czasem!nazywane!zabezpieczeniem!typu!nisko!impedancyjnego)!

•! Jest!to!g ówny!element!ochrony!zabezpieczenia.!Zabezpieczenie!to!zapewnia!szybkie!i!
selektywne!dzia anie!dla!wszystkich!typów!zwar�.!

•! Zabezpieczenie!przed!niezadzia aniem!wy �cznika!�!dwustopniowa!logika!LRW,!która!
mo�e!zosta�!pobudzona!wewn�trznie!lub!zewn�trznie.!

•! Zabezpieczenie!strefy!martwej.!

•! Bezkierunkowe!fazowe!zabezpieczenie!nadpr�dowe!�!zapewnia!dwustopniow�!ochron�.!

•! Niskie!obci��enie!�!Pozwala!zainstalowa�!zabezpieczenie!razem!z!innymi!urz�dzeniami!
poprzez!szeregowe!po �czenie!obwodu!wtórnego!przek adnika!pr�dowego.!

•! Dostosowane!do!ró�nych!klas,!przek adni!i!producentów!przek adników!pr�dowych.!

2.1 Ustawienia zacisków (dla wszystkich zabezpiecze�) 

Dla!ka�dej!pary! zacisków!(po �czonej!do!strony! wtórnej!wysokonapi�ciowego!przek adnika!
pr�dowego)!

2.1.1! Przek adnie!przek adników!pr�dowych!

Jedynie!3 parametry!musz�!by�!znane!i!u�yte!do!nastawienia!i!po �czenia!zabezpieczenia:!

1.! Pr�d! strony! pierwotnej! przek adnika! pr�dowego! podany! przez! producenta! (od! 1! do!
30000A).!

2.! Pr�d!strony!wtórnej!przek adnika!pr�dowego!podany!przez!producenta!(1!lub!5A).!

3.! Polaryzacja!(Standardowa(zgodnie!z!szynami)!lub!Odwrócona!(przeciwnie!do!szyn)!

Uwaga:! Zabezpieczenie!szyn!zbiorczych!wymaga!wprowadzenia!2 parametrów:!

1.! Pr�d!fazowy!strony!pierwotnej!przek adnika!pr�dowego!(od!1!do!30000A).!!

2.! Pr�d!fazowy!strony!wtórnej!przek adnika!pr�dowego!(1!lub!5A).!!
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2.1.2! Przek adnie!przek adników!napi�ciowych!

Zabezpieczenie!szyn!zbiorczych!wymaga!wprowadzenia!2 parametrów:!

1.! Napi�cie! fazowe! po! stronie! pierwotnej! przek adnika! napi�ciowego! (od! 100V! do!
100kV)!podane!przez!producenta.!

2.! Napi�cie! fazowe! po! stronie! wtórnej! przek adnika! napi�ciowego! (80V! lub! 140V)!
podane!przez!producenta.!

2.2 Ustawienia szyn zbiorczych 

Zabezpieczenie!ró�nicowopr�dowe!szyn!zbiorczych!

2.2.1! Wytyczne!ustawie�

2.2.1.1! Nastawy!fazowe!87BB!(Sieci!ze!skutecznie!uziemionym!punktem!neutralnym)!

��
�
��
�
�
��
�

Arkusz!Excela!�Irozn_Istab�!jest!dost�pny!na!��danie!aby!zapewni�!rzetelny!wybór!nastaw:!
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2.2.1.1.1!Parametry!stacji!elektroenergetycznej!

Wymaga!si�!znajomo�ci!tylko!8!parametrów:!

Liczby!niezale�nych!szyn!

Maksymalna!liczba!pól!zasilaj�cych!

Minimalny!pr�d!obci��eniowy!ka�dego!pola!

Maksymalny!pr�d!obci��eniowy!ka�dego!pola!

Maksymalny!pr�d!obci��enia!szyny!

Najwi�ksze!uzwojenie!pierwotne!przek adnika!pr�dowego!

Minimaln�!warto��!mocy!zwarciowej!(mi�dzyfazowej)!szyn!

Dost�pne!napi�cie!(Tak!lub!Nie)!

2.2.1.1.2!Arkusz!kalkulacyjny!nastawy!�Irozn_Istab�

Nale�y! wprowadzi�! do! arkusza! Irozn_Istab! 8! powy�szych! warto�ci.! Arkusz! powinien!
udost�pni�!mo�liwo��!wyboru!kolejnych!7!warto�ci.!

Nale�y! pami�ta�! o! tym,! �e! je�li! minimalny! pr�d! detekcji! zwarcia! wewn�trznego! jest!
ustawiony!poni�ej!maksymalnego!pr�du!obci��enia,!nale�y!u�y�!dodatkowego!kryterium!np.!
napi�ciowego!do!wykrycia!zwarcia.!

2.2.1.1.3!Zabezpieczenie!ró�nicowe!szyn!zbiorczych!

1.! ID>1!powinno!by�! tak!du�e! jak!to! tylko!mo�liwe,!minimalnie!2%!najwi�kszego!pr�du!
strony! pierwotnej! przek adników! pr�dowych! I! mniej! ni�! 80%! minimalnego! pr�du!
obci��enia.!

2.! Nachylenie!krzywej!k1!(ID>1),!typowo!zaleca!si�!10%!

3.! ID>2!powinno!by�!tak!ma e!jak!to!tylko!mo�liwe*,!jenocze�nie!zapewniaj�c,!�e!awaria!
pojedynczego!przek adnika!pr�dowego!nie!spowoduje!wy �czenia!przy!maksymalnym!
obci��eniu!bez!przek adników!napi�ciowych.!

4.! Nachylenie!krzywej!k2!(ID>2),!typowo!zaleca!si�!50!/!65%!

5.! IDCZ>2!powinno!by�!tak!ma e!jak!to!tylko!mo�liwe*!

6.! Nachylenie!krzywej!kCZ!(IDCZ>2),!typowo!zaleca!si�!30%!!

Wyja�nienia!dotycz�ce!poszczególnych!warto�ci:!

1.! ID>1!powinien!by�!wi�kszy!ni�!2%!najwi�kszego!pr�du!przek adnika!pr�dowego,!aby!nie!
przenosi�! jego! zak óce�! i! mniejszy! ni�! 80%! minimalnego! obci��enia! pola,! aby! wykry�
niesymetri�!obci��enia!w!przypadku!problemów!w!poszczególnych!polach.

2.! Rekomendacja!nachylenie!krzywej!k1!na!10%!spe nia!wymagania!co!do!przek adników!
pr�dowych!10Pxx.!

3.! ID>2!powinien!by�:!

•! Poni�ej!podwójnej!warto�ci!maksymalnego!obci��enia!aby!algorytm!porównawczo-
fazowy! by ! w! stanie! sprawdzi�! stan! obci��enia.! Jednocze�nie! je�li! to! mo�liwe!
poni�ej! 50%! minimalnego! pr�du! zwarcia! aby! zadzia a�! w! czasie! poni�ej! jednego!
okresu!(w!innym!wypadku!80%).!

•! I!je�li!nie!stosuje!si�!kryterium!napi�ciowego!powy�ej!100%!(a!gdzie!mo�liwe!120%!
by! zapewni�! 20%! margines)! najwi�kszego! pr�du! obci��enia! aby! zapobiegn��
b �dnym! wy �czeniom! w! przypadku! zwarcia! lub! rozwarcia! przek adników!
pr�dowych.!

Uwaga:!kryterium!napi�ciowe!mo�na!zastosowa�!tylko!w!przypadku!konfiguracji!
pojedynczo!modu u!zabezpieczenia.!

•! I!mniej!ni�!80%!minimalnego!pr�du!zwarcia!aby!zadzia a�!w!czasie!poni�ej!jednego!
okresu! dla! minimalnego! pr�du! zwarcia! (i! 50%! kiedy! jest! to! mo�liwe! aby! zapewni�
zadzia anie!w!czasie!13ms).!
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4.! Nachylenie!krzywej!k2!(ID>2)!

a.! Zalecana!warto��!to!60%.!

Aby!dzia a�!stabilnie!w!przypadku!najgorszej!mo�liwej!konfiguracji!przek adni!
przek adników!pr�dowych!(pomi�dzy!najwi�ksz�!i!najmniejsz�!przek adni�).!

b.! W!Chinach!zalecana!warto��!to!50%!

! W!Chinach,!wymaga!si�!detekcji!zwarcia!rezystancyjnego!na!poziomie!50%!pr�du!
hamuj�cego.!

5.! IDCZ>2!takie!samo!jak!ID>2!

6.! Nachylenie!krzywej!kCZ!(IDCZ>2)!

a.! Zalecana!warto��!to!30%.!

Wymagana! warto��! jest! taka,! aby! wy �czy�! zwarcie,! które! zosta o! wzi�te! pod!
uwag�!podwójnie!w!obliczeniach!kontroli!sumy.!Zale�y!ono!od!liczby!szyn:!

•! n!szyn!(Niezale�nych!szyn)!

•! Minimalna!warto��!wewn�trznego!pr�du!zwarciowego!(Icc!min!(1!szyny))!

•! Maksymalne!obci��enie!szyny!(Imaxobc!(1!szyny)).!

W!najgorszym!przypadku:!

•! Wszystkie!szyny!s�!niezale�ne!(sprz�g a!s�!wy �czone)!

•! Na!wszystkich!szynach!wyst�puje!maks.!obc.!(najwi�kszy!pr�d!stabilizuj�cy)!

•! Warto��!wewn�trznego!pr�du!zwarciowego!jest!minimalna.!
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Podczas!zwarcia!wewn�trznego:!

•! Pr�d!stabilizuj�cy!jest!równy:!Icc!min!(1!szyny)!+!(n-1)!x!Imaxobc!(1!szyny)!

•! Pr�d!ró�nicowy!jest!równy:!Icc!min!(1!szyny)!

Tak! wi�c! najwi�ksze! nachylenie! charakterystyki! kontroli! sumy,! które! wykry oby!
zwarcie!jest!równe:!

Icc!min!(1!szyny)!

((Niezale�nych!szyn!-!1)!x!Imaxobc!(1!szyny))!+!Icc!min!(1!szyny)!

Je�li!na!przyk ad:!

S�!3!szyny!a!Icc!min!=!Imaxobc,!nachylenie!charakterystyki!musi!by�!poni�ej!33%!

Dla!uk adu!pó tora-wy �cznikowego!mamy:!

•! 2!systemy!szyn!(Niezale�nych!szyn)!

•! Minimalna!warto��!wewn�trznego!pr�du!zwarcia!(Icc!min!(1!szyny))!

•! Maksymalny!obci��enie!szyn!(IobcMax!(1!szyny)).!
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W!najgorszym!przypadku:!

•! szyny! s�! podzielone! na! 2! systemy! i! zwarcie! p ynie! tak�e! przez! przeciwne!
szyny.!

•! Oba!systemy!szyn!s�!maksymalnie!obci��one!(najwi�kszy!pr�d!stabilizuj�cy).!

•! Wewn�trzny!pr�d!zwarciowy!jest!minimalny.!

Podczas!zwarcia!wewn�trznego:!

•! Pr�d!stabilizuj�cy!CZ:! ! 2!x!Icc!min!(1!szyny)!+!4!x!IobcMax!(1!szyny)!

•! Pr�d!ró�nicowy!CZ:! ! Icc!min!(1!szyny)!

Wi�c!najwi�ksze!nachylenie!krzywej!kontroli!sumy!aby!wykry�!zwarcie!powinno!si�
równa�:!

Icc!min!(1!szyny)!

(4!x!IobcMax!(1!szyny))!+!Icc!min!(1!szyny)!

je�li!przyk adowo:!

Icc!min!=!IobcMax,!krzywa!musi!by�!nastawiona!poni�ej!17%!

b.! Dla!Chin!zaleca!si�!25%!

W! Chinach,! wymaga! si�! wy �czenia! zwarcia! rezystancyjnego,! które! jest! liczone!
podwójnie! przez! kontrole! sumy! przyk adowo! dla! stacji! w! uk adzie! pó tora-
wy �cznikowym.!

7.! Licznik! czasu! alarmu! ID>1! nie! powinien! zadzia a�! dla! zwar�! zewn�trznych,! wi�c!
powinien! on! by�! ustawiony! na! wi�cej! ni�! najd u�szy! czas! zadzia ania! zewn�trznego!
zabezpieczenia!(takiego!jak!zab.!Linii,!nadpr�dowe,!itp.).!

8.! Algorytm!porównawczo-fazowy.!

Porównanie! faz! jest! u�yte! do! zdefiniowania! minimalnego! pr�du,! który! b�dzie! w �czony! w!
obliczenia!algorytmu!porównawczo!fazowego;!zaleca!si�!warto��!na!poziomie!80%!z!(ID>2!/!
Σ!In!przek adników!pól!zasilaj�cych).!

Wymaga! si�! aby! zabezpieczenie! by o! zdolne! wykry�! zewn�trzne! zwarcie! zasilane! przez!
pola!zasilaj�ce;!nie!zale�y!ono!od!ilo�ci!szyn!ale!od:!

•! Minimalnego!progu!wewn�trznego!pr�du!zwarciowego!(ID>2)!

•! Maksymalnej! liczby! pól! zasilaj�cych! oraz! ich! pr�dów! znamionowych! strony! pierwotnej!
przek adników!pr�dowych.!
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W!najgorszym!przypadku!przek adnik!pr�dowy!jest!w!pe ni!nasycony,!a!algorytm!ró�nicowo-
pr�dowy!przekroczy!próg!ID>2.!Algorytm!porównawczo-fazowy!musi!zablokowa�!zadzia anie!
zabezpieczenia!ró�nicowego!na!podstawie!pr�dów!wej�ciowych:!

Zak adamy,!�e!pola!zasilaj�ce!b�d�!mia y!swój!udzia !w!zwarciu!ID>2!wprost!proporcjonalny!
do! ich! pr�du! znamionowego! strony! pierwotnej! przek adników! pr�dowych! (najgorsza!
sytuacja).!

Wtedy!dla!ka�dego!pola!zasilaj�cego,!próg!porównania!faz!musi!by�!mniejszy!ni�:!

•! ID>2!×!(In!przek adnika!pr�dowego!/!�(In!przek adników!pól!zasilaj�cych))!

•! I! porównanie! faz! =! ID>2! /! (In! przek adnika! pr�dowego! /! �(In! przek adników! pól!
zasilaj�cych))!/!In!przek adnika!pr�dowego,!

Wi�c! dla! dowolnego! pola! zasilaj�cego,! maks.! porównania! faz! =! ID>2! /!�(In! przek adników!
pól!zasilaj�cych))!

Aby!zachowa�!odpowiedni!margines!nale�y!u�y�!80%!tej!warto�ci:!Wi�c!zalecana!nastawa!
to:!

PC max = 0.8 × ID>2 / �(In przek!adników pól zasilaj�cych) 
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Przyk ad:!

Pole zas. przek. pr Udzia!* PC% 

2500!/!11300!�!ID>2! ID>2!
Pole!zas.!1! 2500!/!5! 2500!/!11300!

2500!
=!

11300!

2000!/!11300!�!ID>2! ID>2!
Pole!zas.!2! 2000!/!1! 2000!/!11300!

2000!
=!

11300!

2000!/!11300!�!ID>2! ID>2!
Pole!zas.!3! 2000!/!1! 2000!/!11300!

2000!
=!

11300!

1200!/!11300!�!ID>2! ID>2!
Pole!zas.!4! 1200!/!1! 1200!/!11300!

1200!
=!

11300!

1200!/!11300!�!ID>2! ID>2!
Pole!zas.!5! 1200!/!1! 1200!/!11300!

1200!
=!

11300!

1200!/!11300!�!ID>2! ID>2!
Pole!zas.!6! 1200!/!1! 1200!/!11300!

1200!
=!

11300!

1200!/!11300!�!ID>2! ID>2!
Pole!zas.!7! 1200!/!1! 1200!/!11300!

1200!
=!

11300!

!!ΣIn!=!2500!+!(2!×!2000)!+!(4!×!1200)!=!11300!

! Zak adamy!�e!udzia !pól!zasilaj�cych!w!zwarciu!
ID>2!b�dzie!proporcjonalny!do!ich!pr�dów!
znamionowych!strony!pierwotnej!przek adników!
pr�dowych!(najgorsza!sytuacji)!

! wi�c!PC%!=!ID>2!/!Σ!In!
przek adników!pól!zasilaj�cych!

2.2.1.2! Ustawienia!87BB!(Sie�!kompensowana)!

2.2.1.2.1!W asno�ci!stacji!elektroenergetycznej!

Wymaga!si�!znajomo�ci!tylko!5!parametrów:!

1.! Maksymalny!pr�d!obci��eniowy!ka�dego!pola!

2.! Minimalny!pr�d!zwarciowy!mi�dzyfazowy!na!szynie!

3.! Maksymalny!ustalony!pr�d!zwarciowy!na!szynie!

4.! Liczba!niezale�nych!szyn!

5.! Maksymalna!ilo��!pól!zasilaj�cych!
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2.2.1.2.2!Zabezpieczenie!ró�nicowe!szyn!zbiorczych!

Nale�y!wybra�!warto�ci!9!parametrów:!

1.! ID>1,!najcz��ciej!rekomenduje!si�!1,2!×!(Maks.!zw.!faza-N),!minimalnie!2%!warto�ci!
znamionowej! uzwojenia! pierwotnego! najwi�kszego! przek adnika! pr�dowego! I! mniej!
ni�!80%!minimalnego!pr�du!obci��enia.!

2.! Nachylenie!krzywej!k1!(ID>1),!zazwyczaj!rekomendowana!warto��!to!10%.!

3.! Licznik! czasu! alarmu! ID>1! (od! 0! do! 600s)! powinien! b�! wi�kszy! ni�! najwi�kszy! czas!
zadzia ania!zabezpiecze�!szyn!zbiorczych.!

4.! Nachylenie!krzywej!k2!rekomenduje!si�!na!50!/!65%.!

5.! Rekomendowana!warto��!ID>2!jest:!Ni�sza!ni�!0.8!×!(min!mi�dzyfazowego)!i!wy�sza!
ni�!1.2!×!Iobc!Maks!i!je�li!to!mo�liwe,!równa!6!×!(ID>1).!

6.! Nachylenie!krzywej!kCZ!rekomenduje!si�!na!30%.!

7.! Rekomendowana! warto��! IDCZ>2! jest:! Ni�sza! ni�! 0.8!×! (min! mi�dzyfazowego)! i!
wy�sza!ni�!1.2!×!Iobc!Maks!i!je�li!to!mo�liwe,!równa!6!×!(ID>1).!

Wyja�nienie!przyj�tych!warto�ci:!

1.! ID>1! powinien! by�! wi�kszy! ni�! 120%! najwi�kszego! pr�du! zwarcia! pomi�dzy! faz�! a!
punktem! neutralnym,! �eby! zabezpieczenie! nie! wy �czy o! w! przypadku! zwarcia!
pomi�dzy!faz�!a!punktem!neutralnym.!

2.! Rekomendacja! nachylenia! krzywej! k1! na! 10%! aby! spe ni�! wymagania! stawiane!
przek adnikom!pr�dowym!10Pxx!

3.! Nachylenie!krzywej!k2!(ID>2)!rekomenduje!si�!na!50!/!65%!

Aby! zachowa�! stabilno��! w! przypadku! du�ej! ró�nicy! stosunku! przek adni! przek adników!
pr�dowych!(pomi�dzy!najwi�ksz�!i!najmniejsz�!przek adni�!przek adników!pr�dowych).!60%!
jest!OK.!je�li!stosunek!przek adników!jest!mniejszy!ni�!5.!

1.! ID>2!powinien!by�! ni�szy! ni�!80%!minimalnego!pr�du! zwarcia!mi�dzyfazowego!aby!
zadzia a�! w! czasie! mniejszym! ni�! 1! okres! dla! minimalnego! pr�du! zwarcia!
jednocze�nie! powinien! by�! wi�kszy! ni�! 120%! Iobc! maks.! (120%! aby! zapewni�! 20%!
margines)! i! je�li! to! mo�liwe! równy! 6! ×! (ID>1)! aby! by�! nieczu ym! w! przypadku!
nasycenia!przek adnika!pr�dowego.!

2.! IDCZ>2!taki!sam!jak!ID>2!

3.! Nachylenie!krzywej!kCZ!(IDCZ>2)!zaleca!si�!ustawi�!na!30%!

Wymaga! si�! aby! zabezpieczenie! wy �czy o! zwarcie,! które! jest! dwukrotnie! liczone! przez!
kontrol�!sumy!przyk adowo!dla!stacji!z!uk adem!pó tora-wy �cznikowym.!
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2.3 Dodatkowe ustawienia zabezpieczenia 

2.3.1! Zabezpieczenie!strefy!martwej!(DZ)!

W!polu,!gdzie!od �cznik!lub!wy �cznik!jest!otwarty,!mo�na!mówi� �e!wyst�puje!martwa!strefa!
pomi�dzy!otwartym!elementem!a!przek adnikami!pr�dowymi.!Zabezpieczenie!P746!mo�e!
chroni�!t�!stref�!za!pomoc�!zabezpieczenia!martwej!strefy.!Jest!to!proste!opó�nione!
zabezpieczenie!nadpr�dowe!które!jest!aktywowane!w!przypadku!wykrycia!martwej!strefy!w!
lokalnej!topologii!sieci.!

2.3.1.1! Wytyczne!Nastaw!

Dla! ka�dego! przek adnika! pr�dowego! zwi�zanego! z! wy �cznikiem! pola! (wy �czaj�c! z! tego!
sprz�g o!lub!wy �cznik!pomi�dzy!sekcjami!szyn)!

Dla!ka�dej!fazy:!

•! I>DZ!musi!by�!poni�ej!80%!minimalnego!poziomu!zwarcia!strefy!martwej!(i!je�li!mo�liwe!
wi�kszy!ni�!maksymalny!pr�d!obci��enia).!

•! Zw oka!czasowa!I>DZ!musi!by�!ustawiona!na!przynajmniej!50ms!je�li!u�ywa!si�!statusu!
pozycji!wy �cznika!(dowolna!warto��!w!innym!przypadku).!

WA�NE: 

W przypadku wyst�pienia zwarcia w martwej strefie a przy ma!ym pr�dzie 
stabilizuj�cym, istnieje mo	liwo
* b!�dnego zadzia!ania 87BB. 

Aby temu zapobiegn�* zaleca si� w!�czenie dodatkowego kryterium takiego jak na 
przyk!ad kryterium napi�ciowe (kryterium napi�ciowe mo	e zosta* u	yte do 
pojedynczych szyn zbiorczych w tylko trybie 1 modu!u). 

2.3.2! Lokalna!rezerwa!wy �cznikowa!(LRW)!!

2.3.2.1! Wytyczne!Nastaw!

Typowe!nastawy!licznika!czasu!zosta y!przedstawione!poni�ej:!

Mechanizm!resetu!
niezadz.!wy �cznika!

Zw oka!czasowa!tBF!
Typowa!zw oka!dla!2!
cyklowego!wy �cznika!

Wy �cznik!otwarty!

Styki!pomocnicze!wy �cznika!czas!
otwarcia/zamkni�cia!(maks.)!+!
b �d!licznika!czasu!tBF!+!
margines!bezpiecze�stwa!

50!+!10!+!50!=!110ms!

Elementy!podpr�dowe!

Czas!przerwania!pr�du!wy �cznika!
+!element!podpr�dowy!(maks.)!+!
margines!bezpiecze�stwa!czasu!
zadzia ania!

50!+!15!+!20!=!85ms!

Przyk ady! powy�ej!uwzgl�dniaj�!bezpo�rednie! wy �czenie! 2!cyklowego! wy �cznika.!Nale�y!
zauwa�y�,!�e!je�li!zostan�!u�yte!pomocnicze!styki!zabezpieczenia,!nale�y!doda�!dodatkowo!
10-15ms!aby!przeka�nik!mia !czas!si�!prze �czy�.!

Nastawa! fazowego! zabezpieczenia! podpr�dowego! (Ι<)! musi! by�! mniejsza! ni�! pr�d!
obci��enia,! aby! zapewni�,! �e! zadzia anie! Ι<! wskazuje! na! wy aczon�! kolumn�! wy �cznika.!
Typowym! ustawieniem! dla! linii! napowietrznych! lub! linii! kablowych! jest! 20%! Ιn,! przy! 5%! Ιn!
typowym!dla!wy �czników!zabezpieczenia!generatorów!CBF.!
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2.3.2.2! Zewn�trzne!wy �czenie!rezerwy!lokalnej!

W! momencie! gdy! zajdzie! potrzeba! wydania! rozkazu! wy �czenia! od! rezerwy! lokalnej! dla!
dedykowanej!strefy,!nale�y!u�y�!nast�puj�cego!PSL:!

RYS.!1:!Zewn�trzny!rozkaz!wy �czenia!rezerwy!lokalnej!
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3. PRZEK"ADNIKI PR�DOWE 

P746! mo�e! obs ugiwa�! przek adniki! pr�dowe! z! ró�nymi! przek adniami! w! chronionym!
systemie! szyn,! gdzie! maksymalna! ró�nica! stosunku! przek adni! wynosi! 40.! Innymi! s owy!
maksymalna! przek adnia! pomi�dzy! najmniejszym! uzwojeniem! pierwotnym! przek adnika!
pr�dowego!a!najwi�kszym!uzwojeniem!pierwotnym!nie!mo�e!przekroczy�!40.!Wymieszanie!
si�! ró�nych! przek adników! powinno! by�! brane! pod! uwag�! w! schematach! zabezpieczenia.!
Dokonuje! si�! tego! poprzez! odpowiednie! u�ycie! informacji! na! temat! pr�dów! stron!
pierwotnych!wys anych!przez!dowolny!P746!do!P746!dokonuj�cego!odpowiednich!oblicze�.!

W! zabezpieczeniu! P746,! nastawialny! typowy! wirtualny! przek adnik! pr�dowy! jest! u�yty! do!
konwersji! warto�ci! po! stronie! wtórnej.! Wa�nie! jest! to,!�e! ta! przek adnia! jest! u�ywana! jako!
nastawa!do!algorytmu!porównawczo-fazowego.!

3.1.1.1! Wytyczne!nastaw!

Od!1!do!30000!standardowo!2000/1.!

Patrz!wytyczne!nastaw!zabezpieczenia!szyn!zbiorczych.!
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4. FUNKCJE OD"�CZNIKA I WY"�CZNIKA 

4.1 Monitorowanie stanu od!�cznika 

Zabezpieczenia! P746! wymagaj�! niezawodnego! wskazania! stanu! od �czników! w! celu!
podj�cia! decyzji! o! wy �czeniu! wy �czników! w! przypadku! zwarcia.! Zabezpieczenie! mo�e!
wprowadzi�!monitoring!stanu!od �cznika,!wskazuj�c! jego! pozycj�,! lub! je�li! pozycja!nie! jest!
jasno!okre�lona,!podnie��!alarm!za!pomoc�!poni�szych!PSL:!

4.1.1! U�ywaj�c!informacji!tylko!o!jednej!pozycji!od �cznika!

U�ycie!otwartej!pozycji!(89b)!jest!bardzo!zalecane!

W!takim!wypadku!w!topologii!P746,!od �cznik!b�dzie!uznany!za!zamkni�ty!do!czasu!a�!si�
w!pe ni!nie!otworzy.!

4.1.2! U�ywaj�c!informacji!o!dwóch!pozycjach!od �cznika!

W! takim! wypadku! w! topologii! P746,! od �cznik! b�dzie! uznany! za! otwarty! od! czasu! gdy!
od �cznik!zacznie!si�!otwiera�.!

Nie! jest! to! zalecana! sytuacja! poniewa�! zabezpieczenie! P746! mo�e! wy �czy�! w! 2! krokach!
zamiast!1!w!przypadku!wyst�pienia!zwarcia!podczas!zamykania!od �cznika.!

4.1.3! U�ywaj�c!informacji!o!dwóch!pozycjach!od �cznika!

W! takim! wypadku! w! topologii! P746,! od �cznik! b�dzie! uznany! za! zamkni�ty! od! czasu! gdy!
od �cznik!zacznie!si�!zamyka�.!
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4.1.4! U�ywaj�c!informacji!o!dwóch!pozycjach!od �cznika!

W!takim!przypadku!w!topologii!P746,!od �cznik!b�dzie!uznany!za!zamkni�ty!dopiero!gdy!si�
ca kowicie!zamknie.!
Nie! jest! to! zalecana! sytuacja! poniewa�! zabezpieczenie! P746! mo�e! wy �czy�! w! 2! krokach!
zamiast!1!w!przypadku!wyst�pienia!zwarcia!podczas!zamykania!od �cznika.!

4.1.5! U�ywaj�c!informacji!o!dwóch!pozycjach!od �cznika!

W!takim!przypadku!w!topologii!P746,!od �cznik!b�dzie!uznany!za!zamkni�ty!dopiero!gdy!si�
ca kowicie!zamknie,!a!otwarty!dopiero!wtedy!gdy!ca kowicie!si�!otworzy.!
Nie! jest! to! zalecana! sytuacja! poniewa�! zabezpieczenie! P746! mo�e! wy �czy�! w! 2! krokach!
zamiast!1!w!przypadku!wyst�pienia!zwarcia!podczas!zamykania!od �cznika.!

4.1.6! Alarm!nadzoru!od �cznika!

W! przypadku! u�ycia! obu! informacji! o! pozycji! od �cznika! mo�na! podnie��! alarm! gdy!
kombinacja!00!lub!11!utrzyma!si�!przez!okre�lony!czas:!

4.2 Monitoring stanu wy!�cznika 

Dzia ania!w!zdalnych!lokacjach!wymagaj�!niezawodnego!wskazania!stanu!rozdzielnicy.!Bez!
znajomo�ci!konkretnego!stanu!ka�dego!z!wy �czników,!operator!nie!posiada!wystarczaj�cej!
informacji! aby! podj��! decyzj�! na! temat! kolejnych! prze �cze�.! Zabezpieczenie! zawiera!
element! monitoruj�cy! stan! wy �cznika,! daj�cy! wskazanie! pozycji! wy �cznika,! lub! podnosi!
alarm,!je�li!jego!stan!jest!nieznany.!
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4.3 Przeka�niki pobudzaj�ce wy!�czenie i nadzór obwodów pobudzaj�cych (TCS) 

Styki! dowolnego! przeka�nika! mog�! zosta�! u�yte! do! sygna u! wy �czaj�cego! z!
zabezpieczenia! szyn! zbiorczych,! zabezpieczenia! nadpr�dowego! i! zabezpieczenia! przed!
niezadzia aniem!wy �cznika!(LRW).!

Obwody! wy �czaj�ce! wy �cznik,! w! wi�kszo�ci! schematów! zabezpieczenia,! wychodz�! poza!
obudow�!zabezpieczenia!i!przechodz�!przez!takie!elementy!jak:!bezpieczniki,! �czniki,!styki!
przeka�ników,! pomocnicze! prze �czniki! i! ró�ne! ko�cówki.! Ten! skomplikowany! uk ad,!
po �czony! ze! znaczeniem! obwodów! wy �czaj�cych! wy �cznik,! prowadzi! do! dedykowanych!
schematów!w!celu!nadzoru!jego!dzia ania.!

Istnieje! kilka! mo�liwo�ci! zaprojektowania! schematu! nadzoruj�cego! obwody! wy �czaj�ce!
wy �cznik! z! ró�nymi! w a�ciwo�ciami,! które! mo�na! stworzy�! za! pomoc�! zabezpieczenia!
P746.!Pomimo!tego!�e!nie!istnieje!jeden!dedykowany!schemat!dla!TCS,!poni�sze!schematy!
mo�na! stworzy�! za! pomoc�! programowalnych! schematów! logicznych! (PSL).! Alarm!
u�ytkownika! jest! u�yty! w! PSL! do! wy�wietlenia! wiadomo�ci! alarmowej! na! przednim!
wy�wietlaczu! zabezpieczenia.! Je�li! zajdzie! taka! potrzeba,! mo�na! zmieni�! nazw�! alarmu!
u�ytkownika! za! pomoc�! edytora! tekstu! menu,! aby! wskaza�,! �e! nast�pi a! awaria! w!
obwodach!wy �czaj�cych!wy �cznik.!

4.3.1! Schemat!TCS!1!

4.3.1.1! Opis!Schematu!

RYS.!2:!SCHEMAT!TCS!1!

Schemat!ten!zapewnia!nadzór!cewki!wy �cznika!w!przypadku!gdy!wy �cznik!jest!wy �czony!
lub! za �czony.! Jednak�e,! nie! jest! mo�liwe! nadzorowanie! stanu! tu�! przed! za �czeniem.!
Schemat! ten! te�! jest!niekompatybilny! ze!stykami!podtrzymywanymi,!które!zwieraj�!wej�cie!
optyczne! d u�ej! ni�! zalecany! czas! DDO! 400ms.! Je�li! status! wy �cznika! ma! by�
monitorowany! nale�y! u�y�! dodatkowego! 1! lub! 2! wej��! optycznych.! Uwaga:! styki!
pomocnicze!wy �cznika!52a!utrzymuj�!t�!sam�!pozycj�!co!wy �cznik,!natomiast!styki!52b!s�
w!stanie!przeciwnym!do!stanu!wy �cznika.!

Gdy! wy �cznik! si�! za �czy,! pr�d! nadzoruj�cy! prac�! wy �cznika! przep ynie! przez! wej�cie!
optyczne,! diod�! blokuj�c�! i! cewk�! wy �cznika.! Gdy! wy �cznik! jest! wy �czony! pr�d! dalej!
b�dzie!p yn��!przez!wej�cie!optyczne!i!cewk�!wy �cznika!przez!styki!pomocnicze!52b.!St�d!
�cie�ka! pr�du! cewki! wy �cznika! nie! jest! nadzorowana! w! momencie! gdy! wy �cznik! jest!
wy �czony.!Zwarcie!w!�cie�ce!pr�du!b�dzie!wykryte!w!momencie!za �czania!si�!wy �cznika,!
przy!czym!b�dzie!ono!opó�nione!o!400ms.!

Rezystor! R1! jest! opcjonalny! i! ma! zapobiega�! b �dnemu! zadzia aniu! obwodu! wy �cznika!
poprzez! ograniczenie! pr�du! poni�ej! 60mA,! w! przypadku! gdy! wej�cie! optycznie! izolowane!
zostanie!przypadkowo!zwarte.!Rezystor!nie!powinien!by�!dobierany!ze!wzgl�du!na!zasilanie!
pomocnicze,! którego! zakres! jest! w! przedziale! 30/34! volty! lub! mniej,! jako! �e! nie! mo�na!
b�dzie!zagwarantowa�!poprawnego!zadzia ania!obwodu.!Tabela!poni�ej!pokazuje!w a�ciwe!
warto�ci! rezystancji! rezystora! przy! odpowiednich! poziomach! zasilania! (menu! KONF.!
WEJSC!OPTO.)!dla!tego!schematu.!
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Ten! schemat! TCS! b�dzie! dzia a ! poprawnie! nawet! bez! rezystora! R1,! poniewa�! wej�cie!
optyczne! automatycznie! ogranicza! monitorowany! pr�d! do! warto�ci! mniejszej! ni�! 10mA.!
Jednak�e!je�li!wej�cie!optyczne!zostanie!przypadkowo!zwarte!mo�e!doj��!do!niechcianego!
wy �czenia!wy �cznika!

Zasilanie!pomocnicze!(Vx)! Rezystor!R1!(ohm'y)!
Ustawienie!napi�cia!wej�cia!
optycznego!z!dopasowanym!

R1!

24/27! -! -!

30/34! -! -!

48/54! 1,2k! 24/27!

110/250! 2,5k! 48/54!

220/250! 5,0k! 110/125!

Uwaga:! Je�li!R1!nie!jest!zamontowany!nastawa!napi�cia!opto!musi!by�!równa!
napi�ciu!zasilania!obwodu!nadzoruj�cego.!

TABELA 1: SCHEMAT 1 !OPCJONALNE!WARTO	CI!R1!WEJ�CIA OPTO

4.3.2! Schemat!1!PSL!

Rys.!2!przedstawia!schemat!automatyki! zabezpieczeniowej!dla!schematu!TCS!1.!Dowolne!
dost�pne!wej�cia!optyczne!mog�!by�!u�yte!do!wskazania!czy!obwód!pobudzaj�cy!wy �cznik!
jest! sprawny.! Licznik! czasu! opó�nienia! na! odpuszczeniu! cewki! zadzia a! w! momencie!
zasilenia! wej�cia! optycznego,! ale! zajmie! mu! 400ms! do! odpuszczenia/skasowania! w!
przypadku! awarii! obwodu! pobudzaj�cego! wy �cznik.! Opó�nienie! 400ms! zapobiega!
fa szywemu! alarmowi,! który! mo�e! si�! pojawi�! w! przypadku! przysiadu! napi�cia!
spowodowanego!zwarciem!w!innych!obwodach!lub!podczas!normalnej!operacji!wy �czania,!
gdy! wej�cie!optyczne! jest! zwarte!przez!samo-kasuj�ce!si�!styki!pobudzenia.!W!momencie!
uruchomienia!licznika!czasu!NZ!(normalnie!zamkni�te)!przeka�niki!wyj�ciowe!otwieraj�!si�,!
a!diody!alarmowe!i!alarmy!u�ytkownika!s�!resetowane.!

Zw oka! 50ms! zapobiega! fa szywym! wskazaniom! diod! alarmowych! i! alarmów! u�ytkownika!
podczas! uruchamiania! zabezpieczenia,! nast�puj�cego! po! przerwie! w! zasilaniu!
pomocniczym.!
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RYS.!3:!PSL!DLA!SCHEMATÓW!TCS!!1!i!3!
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4.3.3! Schemat!TCS!2!

4.3.3.1! Opis!Schematu!

RYS.!4:!SCHEMAT!TCS!2!

Jest!on!bardzo!podobny!do!schematu!1.!Schemat!ten!zapewnia!nadzór!cewki!wy �cznika!w!
momencie! gdy! wy �cznik! jest! wy �czony! lub! za �czony.! Jednak! tak�e! nie! zapewnia!
monitorowania! stanu! za �czania! si�! wy �cznika.! Jednak�e,! poprzez! u�ycie! dwóch! wej��
optycznych!pozwala!na!monitorowanie!stanu!wy �cznika!poniewa�!s�!po �czone!szeregowo!
z! jego! stykami! pomocniczymi.! Mo�na! tego! dokona�! przydzielaj�c! wej�cie! optyczne! A! do!
styków!52a!oraz!wej�cia!B!do!styków!52b.!Zak adaj�c!�e!"Stan!wy �cznika"! jest!ustawiony!
na! "52a! i! 52b"! (kolumna! sterowania! wy �cznikiem)! zabezpieczenie! b�dzie! poprawnie!
monitorowa�! stan! wy �cznika.! Schemat! ten! jest! w! pe ni! kompatybilny! ze! stykami!
podtrzymanymi!jako!�e!pr�d!monitoruj�cy!stan!b�dzie!p yn� !przez!styki!52b!przy!za �czaniu!
si�!wy �cznika.!

Gdy! wy �cznik! jest! za �czony,! pr�d! monitoruj�cy! b�dzie! p yn� ! przez! wej�cie! optyczne! A! i!
cewk�!wy �cznika.!Gdy!wy �cznik!jest!wy �czony!pr�d!b�dzie!p yn� !przez!wej�cie!optyczne!
B! i! cewk�! wy �cznika.! Tak! jak! w! schemacie! 1! nie! jest! zapewniony! monitoring! �cie�ki!
pobudzenia! wy �cznika! podczas! gdy! wy �cznik! jest! w! stanie! wy �czonym.! Zwarcie! na!
�cie�ce! pobudzenia! cewki! wy �cznika! zostanie! wykryte! dopiero! przy! za �czaniu! si�
wy �cznika,!po!zw oce!równej!400ms.!

Tak! jak!w!schemacie! 1,!mo�na! dodatkowo! zamontowa�!opcjonalne!rezystory! R1! i!R2! aby!
zapobiegn��! przypadkowemu! wy �czeniu! wy �cznika! w! przypadku! zwarcia! dowolnego! z!
wej��! optycznych.! Warto�ci! rezystancji! rezystorów! R1! i! R2! s�! równe! warto�ciom,! które!
nastawia!si�!w!przypadku!schematu!1.!
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4.3.4! Schemat!2!PSL!

PSL!dla!tego!schematu!(rys.!4)!jest!praktycznie!taki!sam!jak!dla!schematu!1.!G ówn�!ró�nic�
jest! to,! �e! oba! wej�cia! optyczne! musz�! by�! wy �czone! przed! wydaniem! alarmu! o!
uszkodzeniu!obwodu!pobudzenia!wy �cznika.!!

Opto Input A

Opto Input B

CB Aux 3ph (52a)

Drop-Off

0

1 Output Relay

0

400 0
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50
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P2187ENb

RYS.!5:!PSL!DLA!SCHEMATU!2!TCS!

4.3.5! Schemat!TCS!3!

4.3.5.1! Opis!schematu!

RYS.!6:!SCHEMAT!TCS!3!

Schemat!3!jest!zaprojektowany!tak,!aby!zapewni�!nadzór!cewki!wy �cznika!w!momencie!gdy!
wy �cznik! jest! wy �czony! lub! za �czony,! ale! w! przeciwie�stwie! do! schematów! 1! i! 2,!
zapewnia! tak�e! nadzór! stanu! przed! za �czeniem! wy �cznika.! Poniewa�! jest! u�yte! tylko!
jedno!wej�cie!optyczne,!schemat!ten!nie!jest!kompatybilny!ze!stykami!podtrzymanymi.!Je�li!
wymaga! si�! monitorowania! statusu! wy �cznika! nale�y! u�y�! kolejnych! 1! lub! 2! wej��
optycznych.!

W! momencie! zamykania! si�! styków! wy �cznika,! pr�d! monitoruj�cy! p ynie! przez! wej�cie!
optyczne,! rezystor! R2! oraz! cewk�! wy �cznika.! Gdy! wy �cznik! jest! wy �czony! pr�d! p ynie!
przez!wej�cie!optyczne,!rezystor!R1!i!R2!(równolegle),!rezystor!R3!oraz!cewk�!wy �cznika.!
W! odró�nieniu! do! schematu! 1! i! 2,! pr�d! monitoruj�cy! jest! utrzymany! przez! �cie�k�
wy �czenia!wy �cznika!w!obu!stanach,!przez!co!daje!mo�liwo��!jego!monitoringu!tu�!przed!
za �czeniem!wy �cznika!

Tak! samo! jak! w! schemacie! 1! i! 2! rezystory! R1! i! R2! stosuje! si�! w! aby! zapobiegn��
przypadkowemu! wy �czeniu! w! przypadku! gdy! wej�cie! optyczne! zostanie! przypadkowo!
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zwarte.! Jednak�e,! w! odró�nieniu! od! dwóch! pozosta ych! schematów,! ten! schemat! jest!
zale�ny! od! pozycji! i! warto�ci! tych! rezystorów.! Je�li! nie! zosta yby! zamontowane! obwód!
monitorowania! obwodu! wy �czenia! wy �cznika! by by! niekompletny.! Tabela! poni�ej!
przedstawia!warto�ci!rezystorów!i!poziomy!napi��,!aby!ten!uk ad!poprawnie!dzia a .!

Zasilanie!
pomocnicze!(Vx)!

Rezystor!R1!&!R2!
(ohm�y)!

Rezystor!R3!
(ohm�y)!

Ustawienie!
napi�cia!wej��

optycznych!!

24/27! -! -! -!

30/34! -! -! -!

48/54! 1.2k! 0.6k! 24/27!

110/250! 2.5k! 1.2k! 48/54!

220/250! 5.0k! 2.5k! 110/125!

Uwaga:! Schemat! 3! nie! jest! kompatybilny! z! zasilaniem! pomocniczym! na!
poziomie!30/34!woltów!lub!mniej.!!

TABELA!2:!WARTO	CI!REZYSTORÓW!R1,!R2!i!R3!DLA!SCHEMATU!3

4.3.6! PSL!dla!schematu!3!

PSL!dla!schematu!3!jest!identyczny!jak!ten!dla!schematu!1!(patrz!rys.!2).!
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5. OD"�CZNIKI I TRYB OBNI�ONEJ FUNKCJONALNO�CI 

Schemat!zabezpieczenia!umo�liwia!przeprowadzenie!przegl�du!cz��ci!szyn!zbiorczych!oraz!
ich! zabezpieczenia! przy! jednoczesnym! zachowaniu! czynnych! pozosta ych! funkcji!
zabezpieczenia.! Pozwala! na! to! tryb! autotestu! P746.! Wymusza! on! wy �czenie! niektórych!
funkcji!ochronnych!zabezpieczenia!wymienionych!poni�ej.!

Blokowanie!87BB!i!odstawienie!50BF:!

Osobny!wybór!dla!ka�dego!chronionego!systemu!szyn.!

W! tym! trybie,! awaria! szyn! lub! wy �cznika! s�! monitorowane,! ale! wszelkie! pobudzenia! w!
danym!systemie!szyn!s�!wstrzymane.!

Gdy!dany!system!szyn! jest!ustawiony!na! tryb! autotestu,! zabezpieczenie! P746! dalej!bierze!
pod!uwag�!lokalne!pr�dy!i!topologi�!po �cze�,!zachowuj�c!normaln�!prac�!dla!pozosta ych!
systemów!szyn.!

Przeka�niki!wyj�ciowe!przydzielone!do!wy �czników!w!danym!systemie!szyn!oraz!do!strefy!
martwej!nie!zostan�!pobudzone.!

Szyny!mog�!by�!przetestowanie! lokalnie,!a!dodatkowy! test!wprowadzaj�cy!pr�d!do!uk adu!
mo�e! zosta�! przeprowadzony,! poniewa�! zabezpieczenie! P746! b�dzie! w! trybie! blokowania!
dla!87BB!oraz!50BF!dla!danego!systemu!szyn.!

W!przypadku!prawdziwego!zwarcia!w!sprawdzanym!systemie!szyn!zabezpieczenie!P746!nie!
wy �czy!wy �czników!ani!rezerwy!lokalnej.!
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6. ZALETY ZABEZPIECZANIA SEKCJONOWANEGO SYSTEMU SZYN 
ZBIORCZYCH 

Ró�ne! funkcje! zabezpieczenia! P746! dzia aj�ce! poni�ej! jednego! okresu! zosta y!
zaprojektowane! i! zweryfikowane! tak,! aby! zapewni�! czu o��! i! szybko��! dla! wszystkich!
rodzajów! zwar�! wewn�trznych.! P746! zapewnia! stabilne! dzia ania! dla! dowolnego! zwarcia!
zewn�trznego! nawet! przy! niewiarygodnie! du�ej! amplitudzie! pr�dów! zwarciowych.! P746!
mo�e!pe ni�!rol�!zcentralizowanego!zabezpieczenia!je�li!takie!s�!wymagania!projektowe.!

P746! mo�e! chroni�! do! 2! systemów! szyn! oraz! 18! pól! stacyjnych! z! dowolnym!
rozplanowaniem!pojedynczego!systemu!szyn,!podwójnego!systemu!szyn,!szyn!zbiorczych!z!
rezerwowym!systemem!szyn,!schematowi!pó tora-wy �cznikowego!itd.!...!

6.1 LIMIT LICZBY pól stacji 

6.1.1! Charakterystyka!stabilizuj�ca!

W! nisko! impedancyjnym! schemacie! szyn! zbiorczych,! pr�dy! up ywowe! podczas! obci��enia!
lub! zwarcia! s�! brany! pod! uwag�! przez! charakterystyk�! stabilizuj�c�.! Pr�dy! te! maj�! swoje!
�ród o! w! pr�dzie! magnesuj�cym! przek adników! pr�dowym,! strumieniu! szcz�tkowym! oraz!
ró�nicy!przek adni!przek adników!pr�dowych.!Nastawy!ró�nicowe!poszczególnych!systemów!
oraz!kontroli!sumy!b�d�!rosn��!na!podstawie!pr�du!blokowania!o!procentowy!wspó czynnik!
nachylenia.!

Dany system szyn � nastawa ró	n. = Istab!g ównego!systemu!×!nachylenie!%!lub!ID>2,!
zale�nie!które!wi�ksze.!!

Kontrola sumy � nastawa ró	n. = Istab!kontroli!sumy!×!nachylenie!%!lub!ID>2,!zale�nie!
które!wi�ksze.!!

W! momencie! gdy! pr�d! stabilizuj�cy! ro�nie! nastawy! ró�nicowe! tak�e! wzrosn�
proporcjonalnie!do!wspó czynnika!nachylenia.! Inaczej!mówi�c!charakterystyka!stabilizuj�ca!
zapewni! wi�ksz�! stabilno��! (uwzgl�dni! pr�dy! up ywu)! i! zmniejszy! swoj�! czu o��,! jednak�e!
wy �czy!wewn�trzne!zwarcia!je�li!znajd�!si�!one!w!obszarze!zadzia ania.!
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6.1.2! Pr�d!stabilizuj�cy!w!poszczególnych!systemach!

Amplituda! pr�du! stabilizuj�cego! w! poszczególnych! strefach! b�dzie! równa! skalarnej! sumie!
wszystkich! pr�dów! wp ywaj�cych! /! wyp ywaj�cych! TYLKO! do! tego! konkretnego! systemu!
szyn.!

Pr�d stabilizuj�cy systemu 1 : istabS(t) = |i1| + | i3| + � + |ic| = + |in1|  

Pr�d stabilizuj�cy systemu 2 : istabS(t) = |ic| + | i2| + |im| = + |in2| 

Przyk adowo:!!

Za ó�my!�e!mamy!w!sumie!8!pól,!z!których!5!pól!jest!pod �czonych!do!systemu!1!/!szyny!1.!
Wszystkie! pr�dy! zwi�zane! z! tym! systemem! 1! b�d�! zsumowane! jako! pr�d! stabilizuj�cy!
systemu!1.!Je�li!pozosta e!3!pola!s�!po �czone!do!systemu!2!/!szyny!2,!wszystkie!te!pr�dy!w!
systemie!2!zostan�!zsumowane!i!b�d�!pr�dem!stabilizuj�cym!dla!systemu!2.!

6.1.3! Pr�d!stabilizuj�cy!kontroli!sumy!

Amplituda! pr�du! stabilizuj�cego! kontroli! sumy! b�dzie! równa! skalarnej! sumie! wszystkich!
pr�dów! wp ywaj�cych! /! wyp ywaj�cy! z! CA#EJ! stacji! elektroenergetycznej! (pr�d! p yn�cy!
przez!sprz�g o!nie!jest!wliczony)!

Pr�d stab. CZ: istabCZ(t) = |iPola1| + � + |iPolam| = + |iPolam|  

Przyk adowo:!
Za ó�my! �e! w! stacji! jest! 8! pól! a! wszystkie! ich! pr�dy! wchodz�ce! lub! wychodz�ce! zostan�
zsumowane.! Pr�d! wynikowy! b�dzie! mo�na! uzna�! za! pr�d! stabilizuj�cy! danego! systemu!
szyn.! St�d! nastawa! pr�du! ró�nicowego! w! dowolnej! chwili! mo�e! si�! ró�ni�! dla!
poszczególnych! systemów! szyn! oraz! dla! kontroli! sumy,! które! opieraj�! si�! na! pr�dach!
stabilizuj�cych!poszczególnych!systemów!szyn!oraz!kontroli!sumy.!

6.2 Wady schematu szyn z kontrol� sumy ORAZ du	� liczb� pól stacyjnych 

6.2.1! Wp yw!na!czu o��!kontroli!sumy!!

Rozwa�my! podwójny! system! szyn! zbiorczych,! gdzie! szyny! 1! maj�! najmniejsz�! ilo��! pól!
(przyk adowo!5)!ze!s abym!zasilaniem,!a!szyny!2!posiadaj�!wi�cej!pól!(przyk adowo!30!pól!
stacyjnych).!Pr�d!stabilizuj�cy!kontroli!sumy!(CZ)!b�dzie!bardzo!du�y!poniewa�!sumuje!on!
wszystkie! pr�dy! wp ywaj�ce! /! wyp ywaj�ce! ze! stacji! elektroenergetycznej.! W! przypadku!
zwarcia! na! 1! systemie! szyn,! zabezpieczenie! systemu! 1! zadzia a! bior�c! pod! uwag�! pr�d!
stabilizuj�cy!systemu!1,!kiedy!kontrola!sumy!b�dzie!potrzebowa a!znacznie!wi�kszego!pr�du!
ró�nicowego! dla! tego! samego! zwarcia,! poniewa�! pr�d! stabilizuj�cy! w! tej! samej! sytuacji!
b�dzie!bardzo!du�y.!

Zmniejszenie! czu o�ci! wp ynie! na! dzia anie! elementu! CZ! opartego! na! poziomie! stabilizacji,!
który! zale�y! od! liczby! pól,! ID>CZ! oraz! nachylenia! kCZ.!W! pewnych! przypadkach! mo�e! to!
prowadzi�!do!niezadzia ania!elementu!CZ!podczas!zwarcia!wewn�trznego.!
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  Generalnie nie zaleca się stosowania kontroli sumy w stacjach z dużą ilością pól (typowo 
  wicej ni 18 pól) dla nisko impedancyjnego stabilizowanego schematu rónicowego. 

 6.2.2 Efekt prądów upływu na kontrolę sumy  

  Przy dużej liczbie przekładników prądowych (typowo ponad 18) prądów branych pod uwagę 
  do kontroli sumy, można spodziewać się dużego prądu upływu podczas normalnej pracy pod 
  obciżeniem. Stąd nastawa ochrony przed zwarciem przekładników prądowych musi być 
  dobrana bardzo ostrożnie i powinna by większa niż utrzymujcy się długotrwale prąd 
  upływu  aby  zapobiegnąć  przypadkowemu  blokowaniu  elementów  szyn  zbiorczych. 
  Jednoczenie nastawa  ta  powinna by nisza  niż minimalny prąd  obciążenia  pola. W 
  większości przypadków bardzo trudno spełnić te wymagania. 

  Ponadto  prąd  upływu  wzrośnie  w  momencie  dodania  nowych  pól  stacyjnych,  gdzie 
  charakterystyki nowych przekładników prądowych będą inne niż aktualnie zamontowanych, 
  co dodatkowo będzie pogarszać sytuację.  

 6.2.3 Rozdzielność podczas awarii przekaźnika / przekładnika prądowego 

  Gdy zadziała nadzór obwodów przekładników prądowych lub nastąpi awaria zabezpieczenia 
  w schemacie bez segregacji szyn zbiorczych będzie miało to wpływ na kontrole sumy 
  blokując całkowicie zabezpieczenie szyn zbiorczych. Z pomocą schematów segregowanych 
  szyn zbiorczych efekt ten będzie ograniczony tylko do jednej sekcji zabezpieczenia szyn 
  zbiorczych.  

AP 6.3 Zalety sekcjonowananego zabezpieczenia szyn zbiorczych 
    

 6.3.1 Zwiększona czułość kontroli sumy  

  Gdy zabezpieczenie szyn jest posegregowane na dwie lub wicej sekcji, wartości 
  blokujce CZ dla indywidualnych sekcji są znacznie zredukowane w porównaniu do kontroli 
  sumy całej stacji elektroenergetycznej. Jednocześnie element kontroli sumy zachowa swoje 
  naturalne  zalety,  ale  ze  zwikszoną  czułością.  Stąd  korzystne  są  schematy  z 
  sekcjonowanymi szynami zbiorczymi dla stacji z dużą liczbą przekładników prądowych. 

 6.3.2 Sekcjonowanie podczas awarii przekaźnika / przekładników prądowych 

  Gdy  schemat  jest  sekcjonowany  z  dwoma  lub  większej  ilości  jednostek  centralnych 
  rozbieżnoci podczas awarii dowolnego przekaźnika lub przekładnika prądowego po jednej 
  stronie nie zablokują / wpłyną na schemat po drugiej stronie. Wymóg ten jest kluczowy 
  ponieważ szyny zbiorcze są stosunkowo duże i zależy nam na tym, aby podczas awarii nie 
  wyłączać  /  blokować  całego  systemu  zabezpieczeń  szyn  zbiorczych.  "Schemat 
  sekcjonowanych szyn zbiorczych" jest analogią do wymogów "wyłącznika sekcyjnego szyn", 
  który pomaga posegregować szyny zbiorcze podczas zwarcia po ich drugiej stronie. 

  Z pomocą schematu sekcjonowanego mamy możiwość utrzymać zabezpieczenia szyn 
  zbiorczych po jednej stronie, podczas awarii zabezpieczenia po drugiej stronie. Ponadto 
  zaleta ta będzie miała zastosowanie podczas rozszerzenia szyn bez żadnego wpływu na 
  drugą stronę szyn zbiorczych.  

 6.3.3 Uproszczona topologia  

  W topologii P746, zabezpieczenie łatwo poradzi sobie z rozkładem dla topologii dla obu 
  sekcji jako że będą od siebie całkowicie niezależne. Stąd rozszerzenie / modyfikacja pól 
  będzie stosunkowo łatwa i bezpieczna.  

 6.4 Wnioski  

  Zalety  wymienione  powyżej  i  dotychczasowe  doświadczenia  z  zabezpieczeniem  szyn 
  zbiorczych   P746,   Alstom Grid   zaleca użycie   schematu   sekcjonowanego 

zabezpieczenia szyn zbiorczych. Implementacja sekcjonowanego schematu szyn zbiorczych 
zapewni więcej korzyści we wszystkich aspektach w porównaniu do własności typowych 
schematów szyn zbiorczych. 
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  Generalnie nie zaleca się stosowania kontroli sumy w stacjach z dużą ilością pól (typowo 
  więcej niż 18 pól) dla nisko impedancyjnego stabilizowanego schematu różnicowego. 

 6.2.2 Efekt prądów upływu na kontrolę sumy  

  Przy dużej liczbie przekładników prądowych (typowo ponad 18) prądów branych pod uwagę 
  do kontroli sumy, można spodziewać się dużego prądu upływu podczas normalnej pracy pod 
  obciżeniem. Stąd nastawa ochrony przed zwarciem przekładników prądowych musi być 
  dobrana bardzo ostrożnie i powinna być większa niż utrzymujący się długotrwale prąd 
  upływu  aby  zapobiegnąć  przypadkowemu  blokowaniu  elementów  szyn  zbiorczych. 
  Jednocześnie nastawa  ta  powinna być niższa  niż minimalny prąd  obciążenia  pola. W
  większości przypadków bardzo trudno spełnić te wymagania. 

  Ponadto  prąd  upływu  wzrośnie  w  momencie  dodania  nowych  pól  stacyjnych,  gdzie 
  charakterystyki nowych przekładników prądowych będą inne niż aktualnie zamontowanych, 
  co dodatkowo będzie pogarszać sytuację.  

 6.2.3 Rozdzielność podczas awarii przekaźnika / przekładnika prądowego 

  Gdy zadziała nadzór obwodów przekładników prądowych lub nastąpi awaria zabezpieczenia 
  w schemacie bez segregacji szyn zbiorczych będzie miało to wpływ na kontrole sumy 
  blokując całkowicie zabezpieczenie szyn zbiorczych. Z pomocą schematów segregowanych 
  szyn zbiorczych efekt ten będzie ograniczony tylko do jednej sekcji zabezpieczenia szyn 
  zbiorczych.  

AP 6.3 Zalety sekcjonowananego zabezpieczenia szyn zbiorczych 
    

 6.3.1 Zwiększona czułość kontroli sumy  

  Gdy szyny zabezpieczenie szyn jest posegregowane na dwie lub wicej sekcji, wartości 
  blokujce CZ dla indywidualnych sekcji są znacznie zredukowane w porównaniu do kontroli 
  sumy całej stacji elektroenergetycznej. Jednocześnie element kontroli sumy zachowa swoje 
  naturalne  zalety,  ale  ze  zwikszoną  czułocią.  Stąd  korzystne  są  schematy  z 
  sekcjonowanymi szynami zbiorczymi dla stacji z duąą liczbą przekładników pradowych. 

 6.3.2 Sekcjonowanie podczas awarii przekaźnika / przekładników prądowych 

  Gdy  schemat  jest  sekcjonowany  z  dwoma  lub  większej  ilością  jednostek  centralnych 
  rozbieżnoci podczas awarii dowolnego przekaźnika lub przekładnika prądowego po jednej 
  stronie nie zablokują / wpłyną na schemat po drugiej stronie. Wymóg ten jest kluczowy 
  ponieważ szyny zbiorcze są stosunkowo duże i zależy nam na tym, aby podczas awarii nie 
  wyłczać  /  blokować całego  systemu  zabezpieczeń  szyn  zbiorczych.  "Schemat 

  
sekcjonowanych szyn zbiorczych" jest analogią do wymogąów "wyłącznika sekcyjnego 
szyn", 

  który pomaga posegregować szyny zbiorcze podczas zwarcia po ich drugiej stronie. 

  Z pomocą schematu sekcjonowanego mamy możliwoć utrzymać zabezpieczenia szyn 
  zbiorczych po jednej stronie, podczas awarii zabezpieczenia po drugiej stronie. Ponadto 
  zaleta ta będzie miała zastosowanie podczas rozszerzenia szyn bez żadnego wpływu na 
  drugą stronę szyn zbiorczych.  

 6.3.3 Uproszczona topologia  

  W topologii P746, zabezpieczenie łatwo poradzi sobie z rozkładem dla topologii dla obu 
  sekcji jako że będą od siebie całkowicie niezależne. Stąd rozszerzenie / modyfikacja pól 
  będzie stosunkowo łatwa i bezpieczna.  

 6.4 Wnioski  

  Zalety  wymienione  powyżej  i  dotychczasowe  dowiadczenia  z  zabezpieczeniem  szyn 
  zbiorczych   P746,   Alstom Grid   zaleca użycie   schematu   sekcjonowanego 

zabezpieczenia szyn zbiorczych. Implementacja sekcjonowanego schematu szyn zbiorczych 
zapewni więcej korzyści we wszystkich aspektach w porównaniu do własności typowych 
schematów szyn zbiorczych. 
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7. TOPOLOGIA 

Analiza stanu topologii poł�cze� stacji elektroenergetycznej w czasie rzeczywistym jest 
głównym czynnikiem wpływaj�cym na niezawodno�� cyfrowego zabezpieczenia 
ró�nicowego szyn zbiorczych. W takim przypadku podczas zwarcia analiza ta ma okre�li�
która sekcja stacji elektroenergetycznej jest w stanie zwarcia, a nast�pnie tylko t� sekcj�
wył�czy�. Dost�pne algorytmy analizy topologii poł�cze� pozwalaj� na okre�lenie zwartej 
sekcji szyn. Algorytmy te s� wykorzystane w schemacie zabezpieczenia P746. 

7.1 Konfiguracja Topologii 

Topologia P746 jest okre�lona przez powielenie obwodów stacji, czyli wszystkich poł�cze�
pomi�dzy ró�nymi elementami stacji w systemie. Odtworzenie topologii poł�cze� jest 
dokonywane za pomoc� ustawie� w KONFIG.SYSTEMU. 

Nale�y zwróci� uwag�, �e poł�czenie n°1 znajduje si � po prawej stronie i zwi�ksza swoj�
warto�� do 6 w lew� stron� w trybie 1 modułu, oraz do 18 w trybie 3 modułów. 

S1 Terminale 000011 nale�y ustawi� na 1 je�li terminal mo�e by� poł�czony tylko 
do systemu 1 

S2 Terminale 000100 nale�y ustawi� na 1 je�li terminal mo�e by� poł�czony tylko 
do systemu 2 

Xdwa Terminale nale�y ustawi� na 1 je�li terminal mo�e by� poł�czony do systemu 1 
lub 2 

Kontr.SUMY Term. 001111 nale�y ustawi� na 1 je�li terminal jest brany pod uwag� w 
kontroli sumy 

Je�li w systemie nie ma sprz�gła lub jego rol� pełni odł�cznik poni�sze nastawy nie s�
ustawione 

Dla sprz�gła przez wył�cznik z 1 przekładnikiem pr�dowym 

S1 Szyny PP  PP6 jest u�ytym numerem PP 

S1 Szyny PP Pol  Kierunek PP jest odwrotny 

S2 Szyny PP  PP6 jest u�ytym numerem PP 

S2 Szyny PP Pol  Kierunek PP jest standardowy 

Dla sprz�gła przez wył�cznik z 2 przekładnikami pr�dowymi 

S1 Szyny PP  PP5 jest u�ytym numerem PP 

S1 Szyny PP Pol  Kierunek PP jest standardowy 

S2 Szyny PP  PP6 jest u�ytym numerem PP 

S2 Szyny PP Pol  Kierunek PP jest standardowy 

Uwaga: Strefa pomi�dzy dwoma przekładnikami musi nale�e� do obu 
systemów szyn. Wa�ne jest aby lewy PP przydzieli� do prawego 
systemu i vice versa. 
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7.2 Narz�dzie monitorowania topologii 

Monitorowanie topologii jest przeprowadzone z jedno-kreskowego schematu systemu 
elektroenergetycznego. U�ywa si� go do odtworzenia systemu za pomoc� programu do 
konfiguracji topologii. Odtworzenie systemu za pomoc� tego narz�dzia mo�e zosta�
przeprowadzone przez klienta. 

RYS. 7: EDYTOR SCHEMATÓW P746 

RYS. 8: PARAMETRY OGÓLNE P746 
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Narz�dzie konfiguracji topologii sieci u�ywa typowych symboli ró�nych elementów sieci przy 
tworzeniu modelu systemu poprzez prosty ekran konfiguracji na zasadzie przeci�gnij i 
upu��. 

7.3 Przetwarzanie topologii 

Poni�szy scenariusz demonstruje w jaki sposób działa dynamiczne przetwarzanie topologii 
sieci i w jaki sposób eliminowane s� anomalnie lub rozbie�no�ci w schemacie. 

7.3.1 Pojedynczy lub podwójny system szyn z ich sekcjonowaniem 

RYS. 9: ODŁ
CZNIK SPRZ�GŁA ZAMKNI�TY 

System jest zdefiniowany od PI do innego PI lub otwartego elementu obwodu (wył�cznika 
sprz�gła lub odł�cznika). 

Jako �e wył�czniki i odł�czniki s� zamkni�te wyst�pi tylko jeden system dla obu sekcji szyn 
SS1 i SS2. 

RYS. 10: ODŁ
CZNIK SEKCJI OTWARTY 
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System jest zdefiniowany od PI do innego PI lub otwartego elementu obwodu (wył�cznika 
sprz�gła lub odł�cznika). 

Gdy odł�cznik sekcyjny szyn jest otwarty osobny system jest utworzony dla ka�dego pola z 
PI do otwartego wył�cznika sekcji szyn 

W tym przykładzie wyst�puj� dwa systemy: jeden dla SS1 i jeden dla SS2. 

7.3.2 Sekcjonowany system szyn z jednym PI na sprz�gle 

RYS. 11: WYŁ
CZNIK SPRZ�GŁA SZYN ZAŁ
CZONY 

System jest zdefiniowany od PI do innego PI lub otwartego elementu obwodu (wył�cznika 
lub odł�cznika sprz�gła). 

Gdy wył�cznik sekcyjny szyn jest zał�czony osobny system jest utworzony dla ka�dego pola 
z PI do PI sprz�gła sekcji szyn 

W tym przykładzie wyst�puj� dwa systemy: jeden dla SS1 do PI3 i jeden dla SS2 do PI3. 

RYS. 12: WYŁ
CZNIK SPRZ�GŁA SZYN OTWARTY 
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System jest zdefiniowany od PI do innego PI lub otwartego elementu obwodu (wył�cznika 
sprz�gła lub odł�cznika). 

Gdy został zamontowany PI na sprz�gle a wył�cznik sprz�gła jest wył�czony, pr�d mierzony 
przez PI sprz�gła nie jest brany pod uwag� a osobne systemy s� utworzone dla ka�dego z 
PI pól do otwartego wył�cznika sprz�gła. 

W tym przykładzie wyst�puj� dwa systemy: jeden dla SS1 i jeden dla SS2. 

7.3.3 Sekcjonowany system szyn z dwoma PI sprz�gła 

RYS. 13: WYŁ
CZNIK SPRZ�GŁA SZYN ZAMKNI�TY 

System jest zdefiniowany od PI do innego PI lub otwartego elementu obwodu (wył�cznika 
sprz�gła lub odł�cznika). 

Gdy 2 PI s� zamontowane przy sprz�gle a wył�cznik sprz�gaj�cy jest zał�czony, strefa jest 
tworzona dla ka�dego PI pola do PI sprz�gła po przeciwnej stronie. 

Strefa pomi�dzy 2 PI sprz�gła nale�y do obu systemów. 

Jeden system dla SS1 do PI4 i jeden system dla SS2 do PI3. 

RYS. 14: WYŁ
CZNIK SPRZ�GŁA SZYN WYŁ
CZONY 
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System jest zdefiniowany od PI do innego PI lub otwartego elementu obwodu (wył�cznika 
sprz�gła lub odł�cznika). 

Gdy zostały zamontowane dwa PI na sprz�gle a wył�cznik sprz�gła jest wył�czony, pr�dy 
mierzone przez PI sprz�gła nie s� brane pod uwag� a osobne systemy s� utworzone dla 
ka�dego z PI pól do otwartego wył�cznika sprz�gła. 

W tym przykładzie wyst�puj� dwa systemy: jeden dla SS1 i jeden dla SS2. 

RYS. 15: WYŁ
CZNIK SPRZ�GŁA SZYN ZAŁ
CZONY A JEDEN JEGO ODŁ
CZNIK OTWARTY 

System jest zdefiniowany od PI do innego PI lub otwartego elementu obwodu (wył�cznika 
sprz�gła lub odł�cznika). 

Gdy zostały zamontowane dwa PI na sprz�gle a wył�cznik sprz�gła jest zł�czonyy, przy 
otwartym odł�czniku, pr�dy mierzone przez PI sprz�gła nie s� brane pod uwag� a osobne 
systemy s� utworzone dla ka�dego z PI pól do otwartego odł�cznika sprz�gła. 

Strefa pomi�dzy dwoma PI sprz�gła nale�y do systemu z zamkni�tym odł�cznikiem 
sprz�gła. 

W tym przykładzie wyst�puj� dwa systemy: jeden dla SS1 i jeden dla SS2. 

RYS. 16: WYŁ
CZNIK I JEDEN ODŁ
CZNIK SPRZ�GŁA OTWARTY 
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System jest zdefiniowany od PI do innego PI lub otwartego elementu obwodu (wył�cznika 
sprz�gła lub odł�cznika). 

Gdy zostały zamontowane dwa PI na sprz�gle a wył�cznik sprz�gła jest wył�czony wraz z 
otwartym jednym odł�cznikiem sprz�gła, pr�dy mierzone przez PI sprz�gła nie s� brane pod 
uwag� a osobny system jest utworzony od jednego pola do PI wył�czonego wył�cznika 
sprz�gła oraz osobny od drugiego pola do otwartego odł�cznika. 

Rozszerzona strefa pomi�dzy dwoma PI sprz�gła nale�y do systemu szyn, dla którego jest 
zamkni�ty odł�cznik. 

W tym przykładzie wyst�puj� dwa systemy: jeden dla SS1 do otwartego odł�cznika i jeden 
dla SS2 do wył�czonego wył�cznika. 

7.3.4 PI po jednej stronie sprz�gła szyn 

RYS. 17: PI PO JEDNEJ STRONIE SPRZ�GŁA SZYN, WYŁ
CZNIK ZAŁ
CZA SI� A 
ZABEZPIECZENIE JESZCZE NIE ROZPOZNAŁO JEGO NOWEGO STANU  

Jako �e wył�cznik si� zał�czył ale jego stan nie został jeszcze od�wie�ony w topologii 
uznaje si�, �e jest otwarty. 

Traktuj�c go jak wył�czony wył�cznik sprz�gła algorytm topologii b�dzie brał pod uwag�
rozszerzony system 1 (z obszarem pomi�dzy PI i wył�cznikiem). Oddaje to wi�c w pełni 
schemat poł�cze� w przypadku wył�czonego wył�cznika sprz�gła po obu jego stronach. 

Je�li wył�cznik był wył�czony �aden pr�d obci��enia nie b�dzie przez niego płyn�ł. Pr�d 
ró�nicowy w dwóch głównych systemach b�dzie równy zero, jako �e suma pr�dów 
wpływaj�cych do systemu b�dzie równa sumie pr�dów z nich wypływaj�cych. 

Jednak�e, je�li wył�cznik jest zał�czony, pr�d zewn�trznego zwarcia b�dzie płyn�ł przez 
wył�cznik sprz�gła. Pr�d ró�nicowy w systemie 1 i 2 b�dzie miał tak� sam� amplitud�, ale 
przeciwny znak. (±zwarcie) 

Gdy element kontroli sumy dokona oblicze�, pr�d ró�nicowy widziany w systemie 1 i 2, 
spowodowany rozbie�no�ci� stanu stacji, b�dzie si� znosi� wzajemnie. 

System 1 Irozn = I1+ I2= iroznS1 = -izwarcia > (ID>2 oraz k2 x Istab) 

System 2 Irozn = I5+ I6=iroznS2 = +izwarcia > (ID>2 oraz k2 x Istab) 

Kontrola sumy Irozn = I1+ I2+ I5+ I6=(-izwarcia) + (+izwarcia) = 0 

Ponownie system zachowuje swoj� stabilno�� przy bł�dnej wiedzy o stanie ł�czników stacji 
(nawet przy zał�czeniu zwarcia) 
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7.3.5 PI po obu stronach sprz�gła szyn, wył�cznik zał�cza si� a zabezpieczenie jeszcze nie 
rozpoznało jego nowego stanu. 

RYS. 18: PI PO OBU STRONACH SPRZ�GŁA SZYN, WYŁ
CZNIK ZAŁ
CZA SI� A 
ZABEZPIECZENIE JESZCZE NIE ROZPOZNAŁO JEGO NOWEGO STANU  

Jako �e wył�cznik si� zał�czył ale jego nowy stan nie został jeszcze od�wie�ony w topologii 
zabezpieczenia przyjmuje si� �e jest nadal otwarty. 

Traktuj�c go jak wył�czony wył�cznik sprz�gła algorytm topologii b�dzie brał pod uwag�
dwa rozszerzone systemy 1 i 2 od PI do wył�cznika sprz�gła. Oddaje to wi�c w pełni 
schemat poł�cze� w przypadku wył�czonego wył�cznika sprz�gła po obu jego stronach. 

Je�li wył�cznik był wył�czony �aden pr�d obci��enia nie b�dzie przez niego płyn�ł. Pr�d 
ró�nicowy w dwóch głównych systemach b�dzie równy zero, jako �e suma pr�dów 
wpływaj�cych do systemu b�dzie równa sumie pr�dów z nich wypływaj�cych. 

Jednak�e, je�li wył�cznik jest zał�czony, pr�d zewn�trznego zwarcia b�dzie płyn�ł przez 
wył�cznik sprz�gła. Pr�d ró�nicowy w systemie 1 i 2 b�dzie miał tak� sam� amplitud�, ale 
przeciwny znak. (±zwarcie) 

Gdy element kontroli sumy dokona oblicze�, pr�d ró�nicowy widziany w systemie 1 i 2, 
spowodowany rozbie�no�ci� stanu stacji, b�dzie si� znosi� wzajemnie. 

System 1 Irozn = I1+ I2= iroznS1 = -izwarcia > (ID>2 oraz k2 x Istab) 

System 2 Irozn = I5+ I6=iroznS2 = +izwarcia > (ID>2 oraz k2 x Istab) 

Kontrola sumy Irozn = I1+ I2+ I5+ I6=(-izwarcia) + (+izwarcia) = 0 

Ponownie system zachowuje swoj� stabilno�� przy bł�dnej wiedzy o stanie ł�czników stacji. 
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7.3.6 PI po jednej stronie sprz�gła szyn, wył�cznik zał�czony i pojawia si� zwarcie pomi�dzy PI i 
wył�cznikiem (nawet przy zał�czeniu na zwarcie). 

RYS 19: PI PO JEDNEJ STRONIE SPRZ�GŁA SZYN, WYŁ
CZNIK ZAŁ
CZONY 
I POJAWIA SI� ZWARCIE POMI�DZY WYŁ
CZNIKIEM A PP 

Zakładaj�c, �e wył�cznik sekcyjny jest zał�czony algorytm topologii rozszerzy granice 
głównych systemów do PI na sprz�gle. W takim wypadku schemat poł�cze� jest w pełni 
odwzorowany. 

Podczas stanu normalnej pracy gdy wył�cznik jest zał�czony pr�d obci��enia b�dzie płyn�ł 
przez wył�cznik a pr�d ró�nicowy obu systemów b�dzie równy zero, jako �e pr�dy 
wpływaj�ce do poszczególnych systemów b�d� równe pr�dom z nich wypływaj�cych. 

Jednak�e, gdy wyst�pi zwarcie pomi�dzy PI i wył�cznikiem sprz�gła, pr�d płyn�cy z 
systemu 1 do systemu 2 zasili zwarcie. Pr�d ró�nicowy w strefie 1 dalej b�dzie równy zero, 
jako �e dalej pr�d wpływaj�cy do strefy jest równy pr�dowi z niej wypływaj�cego, ale pr�d 
ró�nicowy mierzony w systemie 2 b�dzie równy pr�dowi zwarcia. 

W tym wypadku zadziała pobudzenie z systemu 2 oraz z kontroli sumy. 

System Irozn = I1+ I2+ I3= iroznS1 = 0 

System 2 Irozn = I3+ I5+ I6=iroznS2 = izwarcia > (ID>2 oraz k2 x Istab) 

Kontrola sumy Irozn = I1+ I2+ I5+ I6= iroznS2 = izwarcia > (IDCZ>2 oraz kCZ x Istab)

Jednak�e, gdy system 2 wył�czy zwarcie dalej b�dzie trwało. Analiza topologii bie��cego 
systemu b�dzie nast�puj�ca. 

RYS. 20:  SYSTEM 2 WYŁ
CZONY, ZWARCIE SI� UTRZYMUJE 



P746/PL AP/G31 Uwagi Aplikacyjne

(AP) 6-38 MiCOM P746

AP

Uznaj�c wył�cznik sekcyjny za wył�czony tak jak wcze�niej algorytm topologii b�dzie miał 
rozszerzony system 1 z obszarem pomi�dzy PI a wył�cznikiem sprz�gła. W takim wypadku 
schemat poł�cze� ponownie b�dzie w pełni odwzorowany do wył�czonego wył�cznika 
sprz�gła. Nale�y pami�ta�, �e w tym przykładzie granica systemu 2 jest przesuni�ta do 
wył�cznika, jednak�e ten system ju� został wył�czony. 

Wył�cznik jest teraz wył�czony a pr�d zwarciowy b�dzie płyn�ł. Pr�d ró�nicowy w systemie 
2 b�dzie równy zero, a pr�d wpływaj�cy do systemu 1 b�dzie równy pr�dowi zwarcia izwarcia

System 2 Irozn = I5+ I6= iroznS2 = 0 

System 1 Irozn = I1+ I2=iroznS1 = izwarcia > (ID>2 oraz k2 x Istab) 

Kontrola sumy Irozn = I1+ I2+ I5+ I6=iroznS1 = izwarcia > (IDCZ>2 oraz kCZ x Istab) 

St�d mo�na powiedzie�, �e system zareagował na utrzymuj�cy si� stan zwarcia i wył�czył 
system 1 jako �e kontrola sumy Irozn > (IDCZ>2 oraz kCZ x Istab) a tak�e System Irozn > (ID>2 
oraz k2 x Istab). 

W tym przykładzie mo�na zobaczy�, �e przeciwny system został wył�czony najpierw, ale 
dynamiczny odczyt topologii poł�cze� zareagował na zmieniony schemat poł�cze� i 
konsekwentnie wył�czył s�siedni system szyn gdy zaszła taka potrzeba. 

7.3.7 PI po obu stronach sprz�gła, wył�cznik zał�czony i pojawia si� zwarcie pomi�dzy 
wył�cznikiem a PI. 

RYS. 21: PI PO OBU STRONACH SPRZ�GŁA, WYŁ
CZNIK ZAŁ
CZONY, ZWARCIE NAST�PUJE 
POMI�DZY PI I WYŁ
CZNIKIEM SPRZ�GŁA 

Przy zał�czonym wył�czniku sprz�gła algorytm topologii utworzy dwa zachodz�ce na siebie 
systemy szyn otaczaj�ce wył�cznik sprz�gła z granicami wyznaczonymi przez PP sprz�gła. 
W takim wypadku schemat poł�cze� ponownie b�dzie w pełni odwzorowany. 

Podczas stanu normalnej pracy gdy wył�cznik jest zał�czony pr�d obci��enia b�dzie przez 
niego płyn�ł i b�dzie brany pod uwag� dla obu systemów. Pr�d ró�nicowy ka�dego z 
systemów b�dzie równy zero, jako �e pr�d wpływaj�cy do poszczególnych systemów b�dzie 
równy pr�dom z nich wypływaj�cych. 

Jednak�e, je�li wyst�pi zwarcie w cz��ci wspólnej obu systemów szyn, pr�d popłynie przez 
oba systemy zasilaj�c zwarcie. Pr�d ró�nicowy obu głównych systemów szyn b�dzie równy 
pr�dowi tego zwarcia. 

Główny systemy szyn powinny wył�czy� zwarcie. Podczas obliczania kontroli sumy jej pr�d 
ró�nicowy b�dzie tak�e równy pr�dowi tego zwarcia, potwierdzaj�c, istnienie zwarcia i 
zainicjuje jednoczesne wył�czenie obu systemów. 

St�d system zareaguje na zwarcie we wspólnym obszarze obu systemów szyn wył�czaj�c 
oba systemy szyn. 

System 1 Irozn = I1+ I2+ I4=iroznS1 = izwarcia > (ID>2 and k2 x Istab)  
System 2 Irozn = I3+ I5+ I6= iroznS2 = izwarcia > (ID>2 and k2 x Istab)  
Kontrola sumy Irozn = I1+ I2+ I5+ I6=iroznSx = izwarcia
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8. PROJEKTOWANIE CYFROWEGO RÓ�NICOWEGO ZABEZPIECZENIA 
SZYN ZBIORCZYCH 

Ka�dy mo�e wykona� podstawowy projekt zabezpieczenia 

Konstrukcja stacji elektroenergetycznej b�dzie miała wpływ na to, jaki schemat 
zabezpieczenia b�dzie zainstalowany. Zaleca si�, aby oceni� schemat, który b�dzie 
wykonany jak najszybciej, najlepiej jednocze�nie z definiowaniem specyfikacji wyposa�enia 
stacji. 

8.1 Wybór trybu 1 lub 3 modułów 

P746 posiada 18 wbudowanych wej�� pr�dowych i mo�e by� podł�czone do 6 trójfazowych 
PP lub 18 jednofazowych PP. 

P746 ma wbudowane 3 wej�cia napi�ciowe. 

Wybór trybu pracy P746

Pojedynczy lub promieniowy system szyn bez PP na sprz�gle (1 system) 

Zestaw PP Do maks 6   Do mals 18  

Zestaw PU 0 lub 1   0 lub 1  

Tryb Tryb 1 mod.   Tryb 3 mod.  

Promieniowy system szyn z 1 lub 2 PP na sprz�gle (2 systemy) 

Zestaw PP Do maks 6  Do maks 12 Do maks 18  Do maks 36

Zestaw PU 0 lub 1  0 do 2 0 lub 2  0 do 2 

Tryb Tryb 1 mod.  Tryb 1 mod. Tryb 3 mod.  Tryb 3 mod.

Uwagi   2 zestawy   2 zestawy 

Podwójny system szyn bez szyny obej�ciowej (2 systemy) 

Zestaw PP Do maks 6 Do maks 6  Do maks 18 Do maks 18 

Zestaw PU 0 lub 1 0 do 2  0 lub 1 0 lub 2 

Tryb Tryb 1 mod. Tryb 3 mod.  Tryb 3 mod. Tryb 3 mod. 

Układ półtora-wył�cznikowy (2 systemy) 

Set of CTs Up to 6 Up to 6 Up to 12 Up to 18 Up to 18 Up to 36 

Set of VTs 0 or 1 2 0 to 1 0 or 1 0 or 2 0 to 2 

Mode One box mode 3 boxes  
mode 

One box  
mode 

3 boxes mode 3 boxes  
mode 

3 boxes  
mode 

Note   2 sets of  1 sets of 2 sets of 

Podwójny system szyn z szyn� obej�ciow� lub Potrójny system szyn (3 Systemy) 

NIEMO�LIWY DO REALIZACJI 

Potrójny system szyn (3 Systemy) lub poczwórny system szyn (4 Systemy), itd… 

MO�LIWY DO REALIZACJI je�li mo�na podzieli� topologi� poł�cze� w celu jej 
uproszczenia. 
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Przykład poczwórnego systemu szyn: 

Schemat ten mo�e by� chroniony przez 2 zestawy 3 P746 poł�czonych jak pokazano 
poni�ej: 

Informacja o wył�czeniu musi by� współdzielona dla 2 zestawów 3 P746 za pomoc� styków 
szybkich filtrowanych lub poprzez wiadomo�ci GOOSE ze standardu IEC 61850-8.1. 

Uwaga: P746 poł�czone w punkcie neutralnym nie pozwalaj� na 
zastosowanie czułego zabezpieczenia ró�nicowego 
ziemnozwarciowego. 
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8.2 Rozwi�zania najcz�
ciej stosowane 

8.2.1 Tryb 1 modułowy: 

Wszystkie wej�cia analogowe, wszystkie wej�cia cyfrowe i wszystkie przeka�niki wyj�ciowe 
s� poł�czone do jednego P746: 

8.2.2 Tryb 3 modułowy: 

Ka�de wej�cie na ka�d� faz�, wszystkie wej�cia cyfrowe oraz wszystkie przeka�niki 
wyj�ciowe s� poł�czone do jednego P746: 
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8.2.3 Informacje o napi�ciu 

Kiedy wybrany zostanie tryb 3 modułowy, informacja o napi�ciu (oparta na ustawionym 
kryterium) musi by� współdzielona pomi�dzy 3 P746. 

Informacja, która musi by� współdzielona to wyj�cie z algorytmu napi�ciowego, które 
pozwala na wył�czenie/ 

Do tego celu s� przydzielone 2 wyj�cia sygnałów ddb: 

• PU Dopuszczenie Kontroli S1 

• PU Dopuszczenie Kontroli S2 

Do doł�czenia (odwrócenia) do dwóch wej�� ddb: 

• Blokuj ró�nicowe szyny S1 

• Blokuj ró�nicowe szyny S1 
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• Aby tego dokona�, informacja o blokowaniu musi zosta� wysłana z 
podł�czonego P746 do pozostałych dwóch za pomoc� nast�puj�cych metod: 

• Wiadomo�ci GOOSE zgodne z IEC 61850-8.1 (zalecane): 
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• Styki szybkie do filtrowanych wej�� optycznych: 

Uwaga:  czas wył�czenia jest opó�niony. 

 Zwykłe przeka�niki: 5ms + filtrowanie optyczne: 5ms = 10ms 

 Przeka�niki wysokopr�dowe / szybkie przeka�niki: 0ms + filtrowanie 
optyczne: 5ms = 5ms 
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• styki szybkie do niefiltrowanego wej�cia optycznego 

Uwaga:  czas wył�czenia jest opó�niony o około 5ms dla zwykłych 
przeka�ników. 
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8.2.4 Tryb 3 modułów i proste rezerwowanie: 

Gdy dodatkowe rezerwowanie jest wymagane, istnieje alternatywne rozwi�zanie ni�
podwojenie liczby P746 (do 6 P746). Mianowicie mo�na doda� czwarty moduł do pomiaru 
pr�du neutralnego. 

Dowolne zwarcie jednofazowe b�dzie widziane przez fazowy P746 i neutralny P746 a 
dowolne zwarcie mi�dzyfazowe b�dzie widziane przez dwa fazowe P746. 

Przez poł�czenie wyj�� pobudzaj�cych równolegle, ka�de zwarcie b�dzie wył�czone nawet 
je�li jedno z P746 ulegnie awarii. 

8.2.5 Rozwi�zanie 2 z 2: 

Na takiej samej zasadzie mamy rozwi�zanie 2 z 2, gdzie mo�na poł�czy� zabezpieczenia 
nast�puj�co: 
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8.3 Lista kontrolna 

Nale�y wykona� poni�sze kroki: 

Faza projektowania: 

1. Sprawdzi� zgodno�� przekładników pr�dowych 

(u�ywaj�c P746VkTest.xls i Rct_Approx.xls) 

2. Zaprojektowa� schemat poł�cze�  
(u�ywaj�c AUTOCAD (lub jego odpowiednika)) 

3. Utworzy� definicj� materiału i plan rozmieszczenia przewodów  
(wersja rozproszona lub zcentralizowana) 

4. Opisa� wej�cia i wyj�cia zabezpieczenia  
(u�ywaj�c nastaw MiCOM S1 (ka�dej z grup)) 

5. Obliczy� nastawy P746 87BB  
(u�ywaj�c Irozn_Istab.xls i poradnika nastaw P746) 

6. Obliczy� inne nastawy P746   
(transformatora, sprz�gła, linii, itd…) 

7. Narysowa� schemat topologii poł�cze� (opcjonalnie, ale wymagane do zdalnego 
dost�pu przez HMI do P746)  
(u�ywaj�c wskazówek zdalnego HMI P746) 

8. Utworzy� pliki PSL dla P746  
(za pomoc� wspazówek i MiCOM S1)  

9. Wydrukowa� opisy panelu czołowego   
(u�ywaj�c P74x_Naklejki.xls)  

Faza testów: 

1. Przyklej opisy z przodu P746 

2. Załaduj kompletne pliki nastaw do zabezpieczenia(lub kilku zabezpiecze�)  
(u�ywaj�c MiCOM S1)  

3. Załaduj pliki PSL do zabezpieczenia(lub kilku zabezpiecze�)  
(u�ywaj�c MiCOM S1) 

4. Przetestuj PSL i wej�cia analogowe  
(za pomoc� wej�� / wyj�� i �ródła pr�dowego) 

5. Przetestuj zabezpieczenie  
(u�ywaj�c MiCOM S1) 

Faza uruchomieniowa: 

1. Sprawd� wej�cia / wyj�cia 

2. Sprawd� poł�czenia przekładników pr�dowych 

3. Sprawd� pomiary oraz nachylenie krzywych pobudzenia  
(patrz dokumentacja) 
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8.4 Ogólne informacje na temat stacji elektroenergetycznej 

Tylko kilka parametrów systemu jest wymaganych i kluczow� spraw� jest to, aby były znane. 

• Liczba pól, sprz�gieł, sekcji szyn 

• Rozmieszczenie sekcji szyn 

• Rozmieszczenie elementów w rozdzielnicy, czyli wył�czników, odł�czników 

• Rozmieszczenie przekładników pr�dowych (wł�czaj�c w to ich polaryzacj� (P1/P2 – 
W1/W2)) 

• Planowane w przyszło�ci rozszerzenia stacji w postacji przyszłych wył�czników, 
odł�czników oraz przekładników pr�dowych (PP). 

• Typ uziemienia sieci elektroenergetycznej (skutecznie uziemiona lub impedancyjna) 

8.5 Poziom pr�dów zwarciowych 

Maksymalny spodziewany pr�d zwarcia zewn�trznego (mi�dzyfazowego oraz 
jednofazowego) 

• Skutecznie uziemiona: 

- Minimalny dwufazowy pr�d zwarciowy szyn zbiorczych 

- Minimalny pr�d obci��enia najmniejszego pola stacji 

- Maksymalny pr�d obci��enia najwi�kszego pola stacji lub sprz�gła 

- Opcjonalnie: Maksymalny pr�d zwarcia trójfazowego szyn zbiorczych 

• Uziemione przez impedancj�: 

- Minimalny dwufazowy pr�d zwarciowy szyn zbiorczych 

- Minimalny pr�d zwarcia jednofazowego szyn zbiorczych 

- Minimalny pr�d obci��enia najmniejszego pola stacji 

- Maksymalny pr�d obci��enia najwi�kszego pola stacji lub sprz�gła 

- Opcjonalnie: Maksymalny pr�d zwarcia trójfazowego szyn zbiorczych 

Maksymalny czas zwarcia jaki wytrzyma stacja elektroenergetyczna 

8.6 Rozdzielnica 

• Przekładnia znamionowa przekładników napi�ciowych 
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8.7 Architektura stacji elektroenergetycznej  

Ze wzgl�du na du�� elastyczno�� zabezpiecze� ró�nicowych szyn zbiorczych istnieje du�o 
ró�nych konfiguracji szyn zbiorczych, do których zabezpieczenie mo�e by� wykorzystane 
przez znajomo�� ich topologii. Ka�de z nich mo�e mie� inn� architektur�, wi�c b�dzie si�
ró�ni� swoj� zło�ono�ci�. 

Na kolejnych stronach mo�na znale�� przykładowe rozmieszczenie topologii, które 
wyst�puj� najcz��ciej. Dla ka�dego przykładu podano liczb� modułów P746 potrzebn� do 
ochrony szyn zbiorczych w danym układzie. 

Ogólnie rzecz bior�c, elementy architektury zabezpieczenia b�d� zidentyfikowane podobnie 
jak zasadnicze cz��ci stacji elektroenergetycznej, czyli litery A i B.
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9. TYPOWE KONFIGURACJE  
 

Poniższe informacje są związane z typowymi schematami. Dodatkowe informacje na temat 
przystosowania zabezpieczenia do innych konfiguracji szyn zbiorczych można uzyskać 
przez skonsultowanie się z przedstawicielem Alstom Grid. 

 
Poniej przedstawiono pobieżną identyfikację właciwego rozwiązania: 

 
Wybór trybu pracy P746 

 
Pojedynczy lub promieniowy system szyn bez PP na sprzęgle (1 system) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AP 

 
 

Zestaw PP Do maks 6   Do mals 18  
      

Zestaw PU 0 lub 1   0 lub 1  
      

Tryb Tryb 1 mod.   Tryb 3 mod.  
       
Promieniowy system szyn z 1 lub 2 PP na sprzęgle (2 systemy) 

 
Zestaw PP Do maks 6  Do maks 12 Do maks 18  Do maks 36 

       

Zestaw PU 0 lub 1  0 do 2 0 lub 2  0 do 2 
       

Tryb Tryb 1 mod.  Tryb 1 mod. Tryb 3 mod.  Tryb 3 mod. 
       

Uwagi   2 zestawy   2 zestawy 
        
Podwójny system szyn bez szyny obejściowej (2 systemy) 

 
Zestaw PP Do maks 6 Do maks 6  Do maks 18 Do maks 18 

      

Zestaw PU 0 lub 1 0 do 2  0 lub 1 0 lub 2 
      

Tryb Tryb 1 mod. Tryb 3 mod.  Tryb 3 mod. Tryb 3 mod. 
       
Układ półtora-wyłącznikowy (2 systemy) 

 
Set of CTs Up to 6 Up to 6 Up to 12 Up to 18 Up to 18 Up to 36 

       

Set of VTs 0 or 1 2 0 to 1 0 or 1 0 or 2 0 to 2 
       

Mode One box mode 3 boxes One box 3 boxes mode 3 boxes 3 boxes 
  mode mode  mode mode 
       

Note   2 sets of  1 sets of 2 sets of 
       

 
Podwójny system szyn z szyną obejciową lub Potrójny system szyn (3 Systemy) 

NIEMOLIWY DO REALIZACJI 
 
Potrójny system szyn (3 Systemy) lub poczwórny system szyn (4 Systemy), itd… 

 
MOLIWY DO REALIZACJI jeśli można podzielić topologię połączeń w celu jej uproszczenia. 
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Ogóln� zasad� obliczenia liczby potrzebnych P746 jest: 

1 P746 dla od 1 do 6 przekładników pr�dowych lub wył�czników (do 7 odł�czników) oraz 2 
zestawy pojedynczych P746 do 12 przekładników pr�dowych gdy jest taka mo�liwo��. 

3 P746 dla od 7 do 18 przekładników pr�dowych lub 18 wył�czników (do 37 odł�czników) i 2 
zestawy potrójnych P746 do maks. 36 przekładników pr�dowych gdy istnieje taka 
mo�liwo��. 

RYS. 22: POJEDYNCZY SYSTEM SZYN ZBIORCZYCH Z ODŁ
CZNIKIEM SEKCYJNYM 

Powy�szy przykład ukazuje pojedynczy system szyn z odł�cznikiem sekcyjnym. Dzieli on 
szyny na dwa systemy. 

Wyst�puj� do 6 pól podł�czonych do szyn zbiorczych. Taka konfiguracja wymaga 1 P746. 

Je�li były by do 18 pól podł�czonych do szyn zbiorczych. Taka konfiguracja wymaga 3 P746. 

Nie istnieje rozwi�zanie za pomoc� P746 dla wi�kszej ilo�ci pól 

Typ P746 b�dzie zale�e� od wymaga� we/wy rozpatrywanego schematu. 

RYS. 23: POJEDYNCZY SYSTEM SZYN ZBIORCZYCH Z WYŁ
CZNIKIEM SEKCYJNYM 
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Powy�szy przykład ukazuje pojedynczy system szyn z wył�cznikiem sekcyjnym. Dzieli on 
szyny na dwa systemy. 

Wyst�puj� w nim 4 pola podł�czone do szyn zbiorczych. Wył�cznik sekcyjny ma przekładniki 
pr�dowe po obu stronach. Ta konfiguracja wymaga 1 P746. 

Je�li wyst�piłyby do 10 pól podł�czonych do szyn zbiorczych, to taka konfiguracja 
wymagałaby 2 zestawów pojedynczych P746 lub jednego potrójnego zestawu P746. 

Je�li wyst�piłyby do 14 pól podł�czonych do szyn zbiorczych, to taka konfiguracja 
wymagałaby jednego potrójnego zestawu P746. 

Je�li wyst�piłyby do 34 pól podł�czonych do szyn zbiorczych, to taka konfiguracja 
wymagałaby dwóch potrójnych zestawów P746. 

Typ P746 b�dzie zale�e� od wymaga� we/wy rozpatrywanego schematu. 

Zaleca si� aby przekładniki pr�dowe do ochrony pól były zamontowane tak, aby zachodzi�
na przekładniki definiuj�ce granice ka�dego chronionego systemu szyn zbiorczych. 
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RYS. 24: SCHEMAT PÓŁTORA-WYŁ
CZNIKOWY 

Przykład powy�ej ukazuje schemat półtora-wył�cznikowy. 

Wyst�puj� w nim 3 pola podł�czone do ka�dej z szyn. Ta konfiguracja wymaga 1 P746 

Je�li wyst�piłyby do 12 pól podł�czonych do szyn zbiorczych, to schemat ten wymagałby 2 
zestawów pojedynczych P746 lub 1 potrójnego zestawu P746.  

Je�li wyst�piłyby do 18 pól podł�czonych do szyn zbiorczych, to schemat ten wymagałby 3 
P746. 

Je�li wyst�piłyby do 36 pól podł�czonych do szyn zbiorczych, to schemat ten wymagałby 3 
P746 na ka�dy oddzielny schemat. 

Typ P746 b�dzie zale�e� od wymaga� we/wy rozpatrywanego schematu. 

RYS. 25: PODWÓJNY SYSTEM SZYN ZBIORCZYCH ZE SPRZ�GŁEM SEKCYJNYM 

Przykład powy�ej ukazuje schemat podwójnego systemu szyn ze sprz�głem sekcyjnym. 
Dzieli si� on na dwa systemy. 

Je�li sprz�gło posiada zainstalowany 1 przekładnik pr�dowy (rozwi�zanie 1) i do 5 pól 
podł�czonych do szyn zbiorczych, to taka konfiguracja b�dzie wymaga� 1 P746. 

Je�li sprz�gło posiada zainstalowane 2 przekładnik pr�dowe po obu stronach (rozwi�zanie 
2) i do 4 pól podł�czonych do szyn zbiorczych, to taka konfiguracja b�dzie wymaga� 1 P746. 

Je�li sprz�gło posiada zainstalowany 1 przekładnik pr�dowy (rozwi�zanie 1) i do 17 pól 
podł�czonych do szyn zbiorczych, to taka konfiguracja b�dzie wymaga� 3 P746. 
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Je�li sprz�gło posiada zainstalowane 2 przekładnik pr�dowe po obu stronach (rozwi�zanie 
2) i do 16 pól podł�czonych do szyn zbiorczych, to taka konfiguracja b�dzie wymaga� 3 
P746. 

Dodatkowy P746 dla odł�czników sekcyjnych jest opcjonalny. 

Liczba dodatkowych P746 b�dzie zale�na od liczby sekcji szyn / przekładników pr�dowych 
sprz�gła. Typ P746 b�dzie zale�e� od wymaga� we/wy rozpatrywanego schematu. 

RYS. 26: PODWÓJNY SYSTEM SZYN ZBIORCZYCH Z DWOMA WYŁ
CZNIKAMI W KA�DYM 
POLU 
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10. APLIKACJE FUNKCJI NIE ZWI�ZANYCH Z OCHRON�

Własno�ci nie zwi�zane z ochron� dla danego schematu s� podsumowane poni�ej: 

• Schemat jest zcentralizowany. 

• Pomiary lokalne, w systemie – ró�ne pomiary s� dost�pne lokalnie poprzez wy�wietlacz 
LCD zabezpieczenia lub zdalnie poprzez poł�czenie za pomoc� portu komunikacji 
szeregowej. 

• Dziennik zdarze�, zwar� i zakłóce� – obszerna analiza po zwarciu jest dost�pna za 
pomoc� listy zdarze�, rejestrów zakłóce� oraz zarejestrowanych przebiegów 
zwarciowych, które s� dost�pnie lokalnie za pomoc� wy�wietlacza LCD lub zdalnie 
przez poł�czenie za pomoc� portu komunikacji szeregowej. 

• Czas rzeczywisty / synchronizacja czasu – Synchronizacja czasu dost�pna przez 
wej�cie IRIG-B. 

• Cztery grupy nastaw – niezale�ne od siebie grupy nastaw, dost�pnie zdalnie, 
pozwalaj�ce klientowi na konkretne aplikacje zabezpieczenia.

• Monitorowanie stanu wył�czników i odł�czników – wskazanie pozycji wył�cznika / 
odł�cznika przez ich styki pomocnicze, schemat działa poprawnie nawet je�li zostanie 
wykryta rozbie�no�� informacji na temat pozycji ł�czników. 

• Mo�liwo�ci testów uruchomieniowych oraz autotestów. 

• Ci�gły monitoring swojego stanu – rozbudowane narz�dzia do autotestów aby zapewni�
maksymaln� niezawodno��. 

• Graficzne programowalny schematy logiczne – pozwalaj� u�ytkownikowi zdefiniowa�
logik� zabezpiecze� i sterowania oraz dostosowa� j� do specyficznych aplikacji. 

10.1 Klawisze funkcyjne 

Poni�szy domy�lny schemat logiczny PSL ilustruje programowanie klawiszy funkcyjnych aby 
zał�czy�/odstawi� funkcjonalno�� trybu uruchomieniowego. 

RYS. 27: DOMY	LNY PSL TRYBU URUCHOMIENIOWEGO 

Uwaga: Zasilenie dwóch wej�� stanów LED spowoduje �wiecenie si� diod na 
�ÓŁTO 

Klawisz funkcyjny 2 jest ustawiony w tryb 'Przelaczalny' i przy aktywacji klawisza, tryb 
uruchomieniowy b�dzie trwał tak długa, dopóki b�dzie zał�czony w menu "Konfiguracji". 
Przyporz�dkowana dioda LED b�dzie wskazywa� stan działaj�cych funkcji 
zabezpieczaj�cych na ZIELONO, a na CZERWONO funkcji w trybie przegl�du. 
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11. WYMAGANIA STAWIANE PRZEKŁADNIKOM PR�DOWYM 

11.1 Oznaczenia 

IF maks zwarc. Maksymalny pr�d zwarcia (dla wszystkich pól) w Amperach 

IF maks udział Maksymalny udział dla pola przy zwarciu wewn�trznym (zale�nie od pola) 
w Amperach 

Inp Pr�d znamionowy strony pierwotnej przekładnika pr�dowego 

In  Pr�d znamionowy strony wtórnej (1A lub 5A) 

RCT Rezystancja uzwoje� strony wtórnej przekładnika pr�dowego w Ohm'ach 

RB Sumaryczna rezystancja zewn�trznego obci��enia w Ohm'ach 

Vk  Napi�cie dla punktu przegi�cia, w którym ko�czy si� liniowa cz���
charakterystyki przekładnika pr�dowego w Woltach 

SVA Znamionowa moc wyj�ciowa w VA 

KSSC Współczynnik pr�du zwarciowego (ogólnie 20) 

Ogólne rekomendacje dla specyfikacji przekładników pr�dowych zabezpieczenia opieraj� si�
na przyj�tych praktykach in�ynierskich, które nie s� bezpo�rednio zwi�zane z 
poszczególnym zabezpieczeniem. 

11.2 Wymagania stawiane przekładnikom pr�dowym dla Fazowego zab. 87BB 

11.2.1 Pola zasilaj�ce o znacznej mocy (czyli linie i generatory) 

Główny pr�d znamionowy jest okre�lony powy�ej 1/20 maksymalnego udziału pola w 
zwarciach wewn�trznych. 

czyli Inp = IF maks udział / 20  

czyli przykładowo linia przez która wprowadza pr�d na poziomie 20kA da pr�d znamionowy 
Inp na poziomie 1000A. 

W �adnym wypadku maksymalny pr�d szczytowy nie powinien by� wi�kszy ni� 90 In (90A 
dla wej�cia 1A i 450A dla wej�cia 5A) to jest 32 In warto�ci skutecznej w pełni przesuni�tej. 

Rekomendacja ta jest zalecana w wi�kszo�ci zabezpiecze� linii lub transformatora. 

Przekładnik pr�dowy powinien by� tak dobrany aby nie nasyca� si� podczas zwar�
wewn�trznych: 

Dla ka�dego przekładnika pr�dowego IPolaMaks = maksymalny udział pola w zwarciu 
wewn�trznym (mo�e by� ró�ny dla ró�nych pól): 

Vk > IPolaMaks * (RCT + RB) 

Uwaga:  Ta specyfikacja jest poprawna dla zwar� wewn�trznych. 
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11.2.2 Specyfikacja przekładników pr�dowych zgodnie z IEC 185, 44-6 i BS 3938 

1. Klasa X zgodnie z British Standard: Minimalne napi�cie liniowej cz��ci charakterystyki 
przed nasyceniem 

Vk min = wtórny IF maks x (RCT + RB) 

 Z wtórnym pr�dem IF maks nie mniejszym ni	 20 
  (je
li IF maks < 20 In to IF maks = 20) 

Uwaga:  Ta specyfikacja jest poprawna dla zwar� zewn�trznych. 

To powinno zapewni� wystarczaj�cy margines bezpiecze�stwa przed nasyceniem si�
przekładników pr�dowych. 

2. Klasa 5P do IEC 185. Konwersja klasy X (BS) ze swoim równowa�nikiem 5P (IEC)  

3. Klasa TPX i TPY zgodnie z IEC 44-6. IEC definiuje sumaryczny bł�d jako procentowy 
mno�nik pr�du znamionowego (IN) przy okre�lonym obci��eniu SVA.  

przykładowo PP 1000/5A – 50VA 5P 20 [PP Inp / InA – SVA Dokładno�� P Kscc] 

Definicja ta wskazuje, �e sumaryczny bł�d musi by� poni�ej 5% dla pr�du strony pierwotnej 
równego 20Inp w przypadku obci��enia zewn�trznego równego 2 Ohm'y (50VA dla In). Je�li 
rezystancja uzwojenia wtórnego, RCT jest znana to łatwo policzy� pole elektromagnetyczne 
magnesowania wywołane pr�dem zwarcia (20In). Wła�ciwie je�li bł�d jest równy 5% (= 5A) 
przy takim polu EM, punkt pracy znajduje si� za napi�ciowym punktem przegi�cia 
charakterystyki nasycenia. Przyjmuje si�, �e napi�cie punktu przegi�cia si� charakterystyki 
Vk, jest równe 80% tej warto�ci. Aby dokona� konwersji pomi�dzy klas� 5P (IEC) oraz klas�
X (BS) przekładnika pr�dowego nale�y u�y� zale�no�ci:  

Vk=0.8 X [(SVA x Kssc)/In + (RCT x Kssc x In) ] 

SVA = (In x Vk/0.8 Kssc) – RCT x In
2

W szczególnych przypadkach, obliczone warto�ci mog� by� zbyt niskie by zgadzały si� z 
standardami w przemy�le. W takim wypadku minimum b�dzie SVA min = 10 VA 5P 20, które 
odpowiada napi�ciu punktu przegi�cia na poziomie około Vkmin = 70 V dla 5A lub 350V dla 
1A. Klasa TPY pozwoli na mniejsz� warto�� mocy, (szczelina odmagnesowania). Bior�c pod 
uwag� małe wymagania klasy X lub TPX mo�na zachowa� typow� specyfikacj�. 

Ze wzgl�du na dokładno��, przekładniki pr�dowe klasy X lub klasy 5P s� szczególnie 
zalecane. Napi�cie punktu przegi�cia przekładników pr�dowych powinno przestrzega�
minimalne wymagania sformułowane poni�ej. 

Vk ≥ k (RCT + RB) 

Gdzie: 

Vk = Wymagane napi�cie punktu przegi�cia 

k = Współczynnik wymiarowania 

RCT = Rezystancja uzwojenia wtórnego przekładnika pr�dowego 

RL = Rezystancja obwodów podł�czenia przekładnika do zabezpieczenia 

RB = Rezystancja obci��enia 

k jest stałe i zale�y od: 

If = Maksymalna warto�� pr�du zwarcia płyn�cego przez przekładnik (krotno�� In) 

X/R = Stosunek X/R głównego systemu (dla systemu P746 system, X/R do 120) 

Poni�sze wymagania PP mog� by� wymienione ze wzgl�du na schemat P746 

Vk  >  If maks strony wtórnej x (RCT + RB) 

gdzie RB = 2 RL 
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11.3 Wsparcie dla przekładników pr�dowych zgodnych z IEEE Klasy C 

Seria zabezpiecze� MiCOM Px40 jest kompatybilna z przekładnikami pr�dowymi ANSI/IEEE 
zgodnie ze specyfikacj� standardy IEEE C57.13. Zabezpieczenie pozwala stosowa�
przekładniki klasy "C", które okre�laj� rdze� bez szczeliny powietrznej. Projekt 
przekładników pr�dowych jest identyczny jak te zgodne z IEC klasy P. lub British Standard 
klasy X, ale warto�ci znamionowe s� okre�lone inaczej. Poni�sza tabela przedstawia 
warto�ci znamionowe standardu C57.13, do przeliczenia napi�cia punktu przegi�cia na 
IEC/BS. 

 IEEE C57.13 – Klasyfikacja “C” (w Woltach) 

C50 C100 C200 C400 C800 Przekład-
nia PP 

RCT (w 
ohm'ach) Vk Vk Vk Vk Vk

100/5 0,04 56,5 109 214 424 844 

200/5 0,8 60,5 113 218 428 848 

400/5 0,16 68,5 121 226 436 856 

800/5 0,32 84,5 137 242 452 872 

1000/5 0,4 92,5 145 250 460 880 

1500/5 0,6 112,5 165 270 480 900 

2000/5 0,8 132,5 185 290 500 920 

3000/5 1,2 172,5 225 330 540 960 

TABELA 3: NAPI�CIE PUNKTU PRZEGI�CIA VK DLA IEC/BS OFEROWANE PRZEZ pp KLASY “C”  

Zało�enia: 

1. Dla PP 5A, typowa rezystancja to 0.0004 ohm'a po stronie wtórnej na jeden zwój (dla 
PP 1A, typowa rezystancja to 0,0025 ohm'a po stronie wtórnej na jeden zwój). 

2. Dla IEC/BS punkt przegi�cia jest zazwyczaj 5% wy�ej ni� w punkt przegi�cia w 
ANSI/IEEE. 

Maj�c: 

1. Punkt przegi�cia IEC/BS jest okre�lony jako wewn�trzne pole EM, podczas gdy 
klasas "C" napi�cia jest okre�lona na zaciskach wyj�ciowych PP. Konwersja z 
ANSI/IEEE do IEC/BS wymaga podania spadku napi�cia na rezystancji uzwojenia 
strony wtórnej. 

2. Przekładniki pr�dowe IEEE maj� zawsze pr�d znamionowy po stronie wtórnej na 
poziomie 5A 

3. Znamionowy dynamiczny pr�d wyj�ciowy PP klasy "C" (Kssc) jest zawsze równy  
20 x In

Vk = (C x 1.05) + (In. RCT. Kssc) 

Gdzie: 

 Vk = ekwiwalent napi�cia punktu przegi�cia IEC lub BS 

 C = C Znamionowe 

 In = 5A 

 RCT = Rezystancja uzwojenia wtórnego przekładnika pr�dowego 

 Kssc = 20 razy 
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12. PR�D ZNAMIONOWY BEZPIECZNIKÓW ZASILANIA POMOCNICZEGO 

W rozdziale po�wi�conym bezpiecze�stwu tej instrukcji, maksymalny pr�d znamionowy 
bezpieczników jest podany i wynosi 16A. Aby zapewni� selektywno�� z bezpiecznikami od 
strony zasilania, zaleca si� bezpieczniki topikowe o mniejszym pr�dzie znamionowym. 
Zaleca si� u�ywanie standardowych bezpieczników 6A lub 16A. Bezpieczniki topikowe 
niskiego napi�cia 250V, zgodne z IEC60269-2 do ogólnego u�ytku typu gG s� dopuszczalne 
z du�� zdolno�ci� do przerywania pr�du zwarcia. Daje to ekwiwalent charakterystyki HRC 
"czerwonego punktu" cz�sto okre�lane historycznie bezpieczniki typu NIT/TIA. 

Tabela poni�ej zawiera rekomendowane warto�ci graniczne gniazd bezpiecznikowych 
zabezpiecze�. Dotyczy ona tak�e urz�dze� z serii MiCOM Px40 z oznaczeniem 
sprz�towym C lub wy�szym, jako �e posiadaj� one ograniczenie pr�du rozruchowego 
podczas zał�czania zabezpieczenia, aby nie przepali� niepotrzebnie bezpieczników 
topikowych. 

Maksymalna liczba zabezpiecze� MiCOM Px40 rekomendowana na 1 bezpiecznik 

Napi�cie znamionowe 
Baterii 

6A 
Bezpiecznik 

10A  

Bezpiecznik 

15 lub 16A 

Pr�d znamionowy 
bezpiecznika  

> 16A 

24 to 54V 2 4 6 Zabroniony 

60 to 125V 4 8 12 Zabroniony 

138 to 250V 6 10 16 Zabroniony 

Alternatywnie mo�na u�y� wył�czniki niskonapi�ciowych (MCB) do ochrony napi�cia 
obwodów zasilania pomocniczego 
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1. POMIARY I REJESTRACJA 

1.1 Wprowadzenie 

Zabezpieczenie P756 jest wyposa�one w zintegrowany rejestrator zakłóce� i zdarze�. Jest 
wystarczaj�cy do analizy zło�onych zakłóce� w systemie elektroenergetycznym. 

Zabezpieczenie jest na tyle elastyczne, �e pozwala na zaprogramowanie rejestratora 
zgodnie z okre�lonymi przez u�ytkownika wymaganiami. Ich opis znajduje si� poni�ej. 

1.2 Zapis zdarze� i zakłóce�

Zabezpieczenie zapisuje zdarzenia z jego czasem wyst�pienia. Maksymalna ilo��
zapisanych zdarze� to 512. S� one przechowywane w pami�ci trwałej (zasilanej rezerwowo 
z baterii). Pozwala to operatorowi systemu ustali� dokładn� sekwencj� zdarze�, jaka miała 
miejsce razem ze stanem sieci elektroenergetycznej, kolejno�ci� przeł�cze� itp. Kiedy 
kolejka zdarze� si� zapełni, najstarsze zapisane zdarzenie jest automatycznie kasowane, a 
w jego miejsce zapisane jest nowe. 

Do oznaczenia czasu ka�dego zdarzenia jest u�yty zegar czasu rzeczywistego, z 
rozdzielczo�ci� równ� 1ms. 

Zarejestrowane zdarzenia mo�na przegl�da� za pomoc� przedniego panelu LCD lub 
zdalnie, za pomoc� portu komunikacyjnego. 

Przegl�danie lokalnie za pomoc� wy�wietlacza LCD  dokonuje si� za pomoc� kolumny “ 
PRZEGL.REKORDOW”. Kolumna ta pozwala przegl�da� zapis zdarze�, zwar� oraz 
przegl�dów okresowych. 

PRZEGL.REKORDOW 

Wy�wietlone na LCD Opis 

Wyb.zdarzenia 
Zakres od 0 do 511. Pole to wybiera jeden wymagany 
rejestr zdarzenia z mo�liwych 512, które mog� by�
zapisane. Warto�� 0 odnosi si� do najnowszego zdarzenia. 

Wersja menu 

podtrzymany alarm aktywny, podtrzymany alarm 
nieaktywny, samoczynny reset alarmu nieaktywny, 
zdarzenie styków przeka�nika, zdarzenie wej�cia binarnego 
optycznie izolowanego, zdarzenie zabezpieczenia, 
zdarzenie ogólne, zdarzenie zapisu zakłócenia, zdarzenie 
zapisu przegl�du okresowego. 

Czas i Data 
Znacznik czasu i daty dla zdarzenia zadany przez 
wewn�trzny zegar czasu rzeczywistego. 

Tekst zdarzenia 
Do 16 znaków opisu zdarzenia (odnosi si� do bie��cego 
rozdziału). 

Wart.zdarzenia 
Do 32 flag binarnych lub liczba całkowita reprezentuj�ca 
zdarzenie (odnosi si� do bie��cego rozdziału). 

Wyb.zaklocenia 
Nastawa w zakresie od 0 do 4. Wybiera ��dany zapis 
zakłócenia z 5 mo�liwych, które mog� by� przechowywane. 
Warto�� 0 odnosi si� do najnowszego zakłócenia itd. 

Poni�sze komórki pokazuj� wszystkie flagi zakłócenia, start 
zabezpiecze�, zadziałania zabezpiecze�, lokalizacji zwar�, 
pomiarów itd. zwi�zanych ze zwarciem, tzn. kompletnym 
zapisem zwarcia. 

Faza zaklocona Faza inicjuj�ca zapis zwarcia : Start A, Start B, Start C, 
Start N, Zadziałanie A, Zadziałanie B, Zadziałanie C, 
Zadziałanie N 
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PRZEGL.REKORDOW 

Wy�wietlone na LCD Opis 

Pob.Element 1 Id Stab Pob. L1, Id Stab Pob. L2, Id Stab Pob. L3, 
MartwaStr.1 Pob., MartwaStr.2 Pob., MartwaStr.3 Pob., 
MartwaStr.4 Pob., MartwaStr.5 Pob., MartwaStr.6 Pob., 
MartwaStr.7 Pob., MartwaStr.8 Pob., MartwaStr.9 Pob., 
MartwaStr.10 Pob., MartwaStr.11 Pob., MartwaStr.12 Pob., 
MartwaStr.13 Pob., MartwaStr.14 Pob., MartwaStr.15 Pob., 
MartwaStr.16 Pob., MartwaStr.17 Pob., MartwaStr.18 Pob., 
T1 I>1 Pob., T1 I>2 Pob., T2 I>1 Pob., T2 I>2 Pob., T3 I>1 
Pob., T3 I>2 Pob., T4 I>1 Pob., T4 I>2 Pob., T5 I>1 Pob., 
T5 I>2 Pob., T6 I>1 Pob. 

Pob.Element 2 T6 I>2 Pob., T7 I>1 Pob., T7 I>2 Pob., T8 I>1 Pob., T8 I>2 
Pob., T9 I>1 Pob., T9 I>2 Pob., T10 I>1 Pob., T10 I>2 Pob., 
T11 I>1 Pob., T11 I>2 Pob., T12 I>1 Pob., T12 I>2 Pob., 
T13 I>1 Pob., T13 I>2 Pob., T14 I>1 Pob., T14 I>2 Pob., 
T15 I>1 Pob., T15 I>2 Pob., T16 I>1 Pob., T16 I>2 Pob., 
T17 I>1 Pob., T17 I>2 Pob., T18 I>1 Pob., T18 I>2 Pob., T1 
Io>1 Pob., T1 Io>2 Pob., T2 Io>1 Pob., T2 Io>2 Pob., T3 
Io>1 Pob., T3 Io>2 Pob., T4 Io>1 Pob. 

Pob.Element 3 T4 Io>2 Pob., T5 Io>1 Pob., T5 Io>2 Pob., T6 Io>1 Pob., T6 
Io>2 Pob. 

Wyl.Element 1 Id Stab OW L1, Id Stab OW L2, Id Stab OW L3, MartwaStr. 
1 OW, MartwaStr. 2 OW, MartwaStr. 3 OW, MartwaStr. 4 
OW, MartwaStr. 5 OW, MartwaStr. 6 OW, MartwaStr. 7 
OW, MartwaStr. 8 OW, MartwaStr. 9 OW, MartwaStr.10 
OW, MartwaStr.11 OW, MartwaStr.12 OW, MartwaStr.13 
OW, MartwaStr.14 OW, MartwaStr.15 OW, MartwaStr.16 
OW, MartwaStr.17 OW, MartwaStr.18 OW, T1 I>1 OW, T1 
I>2 OW, T2 I>1 OW, T2 I>2 OW, T3 I>1 OW, T3 I>2 OW, 
T4 I>1 OW, T4 I>2 OW, T5 I>1 OW, T5 I>2 OW, T6 I>1 OW

Wyl.Element 2 T6 I>2 OW, T7 I>1 OW, T7 I>2 OW, T8 I>1 OW, T8 I>2 
OW, T9 I>1 OW, T9 I>2 OW, T10 I>1 OW, T10 I>2 OW, 
T11 I>1 OW, T11 I>2 OW, T12 I>1 OW, T12 I>2 OW, T13 
I>1 OW, T13 I>2 OW, T14 I>1 OW, T14 I>2 OW, T15 I>1 
OW, T15 I>2 OW, T16 I>1 OW, T16 I>2 OW, T17 I>1 OW, 
T17 I>2 OW, T18 I>1 OW, T18 I>2 OW, T1 Io>1 OW, T1 
Io>2 OW, T2 Io>1 OW, T2 Io>2 OW, T3 Io>1 OW, T3 Io>2 
OW, T4 Io>1 OW 

Wyl.Element 3 T4 Io>2 OW, T5 Io>1 OW, T5 Io>2 OW, T6 Io>1 OW, T6 
Io>2 OW, T1 I2>1 OW, T1 I2>2 OW, T2 I2>1 OW, T2 I2>2 
OW, T3 I2>1 OW, T3 I2>2 OW, T4 I2>1 OW, T4 I2>2 OW, 
T5 I2>1 OW, T5 I2>2 OW, T6 I2>1 OW, T6 I2>2 OW, V<1 
OW, V<2 OW, V>1 OW, V>2 OW, VN>1 OW, VN>2 OW, 
F<1 OW, F<2 OW, F<3 OW, F<4 OW, F>1 OW, F>2 OW 

Alarmy zwarcia CB1 ReTrip 3f, CB1 BkTrip 3f, CB2 ReTrip 3f, CB2 BkTrip 
3f, CB3 ReTrip 3f, CB3 BkTrip 3f, CB4 ReTrip 3f, CB4 
BkTrip 3f, CB5 ReTrip 3f, CB5 BkTrip 3f, KONap, KOPrad, 
Alarm RTD 1, Alarm RTD 2, Alarm RTD 3, Alarm RTD 4, 
Alarm RTD 5, Alarm RTD 6, Alarm RTD 7, Alarm RTD 8, 
Alarm RTD 9, Alarm RTD 10, Alarm CL Wej�cie 1, Alarm 
CL Wej�cie 2, Alarm CL Wej�cie 3, Alarm CL Wej�cie 4 

Czas zaklocenia Czas i data rozpocz�cia rejestracji zakłócenia 

Aktywna grupa Aktywna grupa w momencie rozpocz�cia rejestracji zwarcia 
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Wy�wietlone na LCD Opis 

Czest.systemu 50,00 Hz, 60,00 Hz, 

T trwania zakl. Czas trwania zwarcia 

Czas pracy WYL Czas operacji wył�cznika 

T wylacz.przek. Czas i data zadziałania zabezpieczenia zwarciowego 

Typ testu bez, Test System 1, Test System 2, Sys1 i Sys2 

Modul I1-1 Moduł pr�du fazy L1 na zacisku 1 

Modul I2-1 Moduł pr�du fazy L2 na zacisku 1 

Modul I3-1 Moduł pr�du fazy L3 na zacisku 1 

Modul I1-2 Moduł pr�du fazy L1 na zacisku 2 

Modul I2-2 Moduł pr�du fazy L2 na zacisku 2 

Modul I3-2 Moduł pr�du fazy L3 na zacisku 2 

Modul I1-3 Moduł pr�du fazy L1 na zacisku 3 

Modul I2-3 Moduł pr�du fazy L2 na zacisku 3 

Modul I3-3 Moduł pr�du fazy L3 na zacisku 3 

Modul I1-4 Moduł pr�du fazy L1 na zacisku 4 

Modul I2-4 Moduł pr�du fazy L2 na zacisku 4 

Modul I3-4 Moduł pr�du fazy L3 na zacisku 4 

Modul I1-5 Moduł pr�du fazy L1 na zacisku 5 

Modul I2-5 Moduł pr�du fazy L2 na zacisku 5 

Modul I3-5 Moduł pr�du fazy L3 na zacisku 5 

Modul I1-6 Moduł pr�du fazy L1 na zacisku 6 

Modul I2-6 Moduł pr�du fazy L2 na zacisku 6 

Modul I3-6 Moduł pr�du fazy L3 na zacisku 6 

Modul I2-T1 Moduł ujemnego pr�du na zacisku 1 

Modul I2-T2 Moduł ujemnego pr�du na zacisku 2 

Modul I2-T3 Moduł ujemnego pr�du na zacisku 3 

Modul I2-T4 Moduł ujemnego pr�du na zacisku 4 

Modul I2-T5 Moduł ujemnego pr�du na zacisku 5 

Modul I2-T6 Moduł ujemnego pr�du na zacisku 6 

UL1 Modul Moduł napi�cia fazowego fazy L1 

UL2 Modul Moduł napi�cia fazowego fazy L2 

UL3 Modul Moduł napi�cia fazowego fazy L3 

Us1 Modul Moduł napi�cia składowej zgodnej 

Us2 Modul Moduł napi�cia składowej przeciwnej 

Uo obl. Modul Moduł obliczonego napi�cia w punkcie neutralnym. 

U12 Modul Moduł napi�cia mi�dzyfazowego L1-L2 

U12 Modul Moduł napi�cia mi�dzyfazowego L2-L3 

U12 Modul Amplituda napi�cia mi�dzyfazowego L3-L1 
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Wy�wietlone na LCD Opis 

IL1 S1 Rozn Pr�d ró�nicowy fazy A 1 systemu szyn 

IL2 S1 Rozn Pr�d ró�nicowy fazy B 1 systemu szyn 

IL3 S1 Rozn Pr�d ró�nicowy fazy C 1 systemu szyn 

IL1 S1 Bias Pr�d stabilizuj�cy fazy A 1 systemu szyn 

IL2 S1 Bias Pr�d stabilizuj�cy fazy B 1 systemu szyn 

IL3 S1 Bias Pr�d stabilizuj�cy fazy C 1 systemu szyn 

IL1 S2 Rozn Pr�d ró�nicowy fazy A 2 systemu szyn 

IL2 S2 Rozn Pr�d ró�nicowy fazy B 2 systemu szyn 

IL3 S2 Rozn Pr�d ró�nicowy fazy C 2 systemu szyn 

IL1 S2 Bias Pr�d stabilizuj�cy fazy A 2 systemu szyn 

IL2 S2 Bias Pr�d stabilizuj�cy fazy B 2 systemu szyn 

IL3 S2 Bias Pr�d stabilizuj�cy fazy C 2 systemu szyn 

IL1 CZ Rozn Pr�d ró�nicowy fazy A kontroli sumy 

IL2 CZ Rozn Pr�d ró�nicowy fazy B kontroli sumy 

IL3 CZ Rozn Pr�d ró�nicowy fazy C kontroli sumy 

IL1 CZ Stab Pr�d stabilizuj�cy fazy A kontroli sumy 

IL2 CZ Stab Pr�d stabilizuj�cy fazy B kontroli sumy 

IL3 CZ Stab Pr�d stabilizuj�cy fazy C kontroli sumy 

�ródło interf.zd �ródło interfejsu zdarzenia 

P. dost. zd. Poziom dost�pu zdarzenia 

Dod. Inf. zd. Dodatkowe informacje na temat zdarzenia 

Unikatowy Id zd. Unikatowy identyfikator zdarzenia 

Wska�nik resetu 

Jedno z dwóch: Tak lub Nie. Słu�y on do resetu diody 
wskazuj�cej zadziałanie zakładaj�c, �e odpowiednie 
zabezpieczenie ma mo�liwo�� resetu diod oraz 
przeka�ników w PSL, i do resetu podtrzymanych alarmów 

Informacje jak poł�czy� si� poprzez zdalny kanał komunikacji zawarte s� w rozdziale 
komunikacji SCADA (P746/PL CT). 

1.2.1.1 Rodzaje zdarze�

Za zdarzenie uznaje si� zmian� stanu wej�cia steruj�cego lub przeka�ników wyj�ciowych, 
stan alarmowy, zmian� nastaw itd. Poni�sze rozdziały przedstawiaj� ró�ne elementy, które 
uznaje si� za zdarzenia: 

1.2.1.2 Zmiana stanu wej�� binarnych 

Je�li jedno lub wi�cej (logicznych) wej�� optycznych zmieniło swój stan od ostatniego czasu 
gdy algorytm zabezpieczenia był uruchomiony, nowy stan zostanie zapisany jako zdarzenie. 
W momencie wyboru tego zdarzenia do wy�wietlenia na wy�wietlaczu LCD, odpowiednie 
trzy komórki b�d� widoczne jak w przykładzie poni�ej: 
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Czas i Data zdarzenia 

“WEJ	CIE LOGICZNE 1” 

“Warto�� zdarzenia 0101010101010101” 

Warto�� zdarzenia b�dzie 32 bitowym słowem pokazuj�cym status wej�� optycznych, gdzie 
najmniej znacz�cy bit (skrajnie po prawej) odpowiada wej�ciu nr 1 itd. Identyczna informacja 
zostanie przedstawione je�li informacje na temat zdarzenia zostan� odczytane przez 
komputer klasy PC. 

1.2.1.3 Zmiana stanu jednego lub wi�cej styków przeka�ników wyj�ciowych 

Je�li jeden lub wi�cej styków przeka�ników wyj�ciowych zmieniło swój stan od ostatniego 
czasu gdy algorytm zabezpieczenia był uruchomiony, nowy stan zostanie zapisany jako 
zdarzenie. W momencie wyboru tego zdarzenia do wy�wietlenia na wy�wietlaczu LCD, 
odpowiednie trzy komórki b�d� widoczne jak w przykładzie poni�ej: 

Czas i Data zdarzenia 

“STYKI WYJ	CIOWE 1” 

“Warto�� zdarzenia 1010101010101010” 

Warto�� zdarzenia b�dzie 24 bitowym słowem pokazuj�cym status przeka�ników 
wyj�ciowych, gdzie najmniej znacz�cy bit (skrajnie po prawej) odpowiada wej�ciu nr 1 itd. 
Identyczna informacja zostanie przedstawiona je�li informacje na temat zdarzenia zostan�
odczytane przez komputer klasy PC 

1.2.1.4 Stany alarmowe zabezpieczenia 

Stany alarmowe generowane przez zabezpieczenie b�d� tak�e zapisane jako indywidualne 
zdarzenia. Poni�sza tabela pokazuje przykładowe stany alarmowe oraz to, w jaki sposób 
b�d� one widoczne na li�cie zdarze�: 

Stan Alarmowy Opis zdarzenia Warto�� zdarzenia 

Uszkodzenie Baterii 
Uszkodzenie Baterii 
DZIAŁA/NIEDZIAŁA 

Bit na pozycji 0 w 32 
bitowym polu 

Awaria napi�cia wzbudzenia 
Awaria napi�cia wzbudzenia 
DZIAŁA/NIEDZIAŁA 

Bit na pozycji 1 w 32 
bitowym polu 

Poprzednia tabela ukazuje skrócony opis dla ró�nych stanów alarmowych i odpowiadaj�ce 
mu warto�ci bitów. Warto�� ta jest doł�czona do ka�dego zdarzenia alarmowego w podobny 
sposób jak dla zdarze� wej�cia lub wyj�cia opisanych powy�ej. W ten sposób alarmy s�
identyfikowane przez oprogramowanie słu��ce do odczytu zdarze�, takiego jak MiCOM S1 
(V2 lub Studio). W przypadku odczytu za pomoc� wy�wietlacza LCD te informacje nie b�d�
widoczne. DZIAŁA lub NIEDZIAŁA b�dzie doł�czone do opisu zdarzenia, aby zaznaczy� czy 
bie��cy stan został ustawiony czy zresetowany. 
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English Français Deutsch Español ����	
�
CB Fail Alm T1 Alm défail.DJ T1 Mld LSV X1 Fallo INT Alm T1 
��: ����.��.1  T1 

CB Fail Alm T2 Alm défail.DJ T2 Mld LSV X2 Fallo INT Alm T2 
��: ����.��.2  T2 

CB Fail Alm T3 Alm défail.DJ T3 Mld LSV X3 Fallo INT Alm T3 
��: ����.��.3  T3 

CB Fail Alm T4 Alm défail.DJ T4 Mld LSV X4 Fallo INT Alm T4 
��: ����.��.4  T4 

CB Fail Alm T5 Alm défail.DJ T5 Mld LSV X5 Fallo INT Alm T5 
��: ����.��.5  T5 

CB Fail Alm T6 Alm défail.DJ T6 Mld LSV X6 Fallo INT Alm T6 
��: ����.��.6  T6 

CB Fail Alm T7 Alm défail.DJ T7 Mld LSV X7 Fallo INT Alm T7 
��: ����.��.7  T7 

CB Fail Alm T8 Alm défail.DJ T8 Mld LSV X8 Fallo INT Alm T8 
��: ����.��.8  T8 

CB Fail Alm T9 Alm défail.DJ T9 Mld LSV X9 Fallo INT Alm T9 
��: ����.��.9  T9 

CB Fail Alm T10 Alm défailDJ T10 Mld LSV X10 
Fallo INT 
AlmT10 


��: ����.��.10  T10 

CB Fail Alm T11 Alm défailDJ T11 Mld LSV X11 
Fallo INT 
AlmT11 


��: ����.��.11  T11 

CB Fail Alm T12 Alm défailDJ T12 Mld LSV X12 
Fallo INT 
AlmT12 


��: ����.��.12  T12 

CB Fail Alm T13 Alm défailDJ T13 Mld LSV X13 
Fallo INT 
AlmT13 


��: ����.��.13  T13 

CB Fail Alm T14 Alm défailDJ T14 Mld LSV X14 
Fallo INT 
AlmT14 


��: ����.��.14  T14 

CB Fail Alm T15 Alm défailDJ T15 Mld LSV X15 
Fallo INT 
AlmT15 


��: ����.��.15  T15 

CB Fail Alm T16 Alm défailDJ T16 Mld LSV X16 
Fallo INT 
AlmT16 


��: ����.��.16  T16 

CB Fail Alm T17 Alm défailDJ T17 Mld LSV X17 
Fallo INT 
AlmT17 


��: ����.��.17  T17 

CB Fail Alm T18 Alm défailDJ T18 Mld LSV X18 
Fallo INT 
AlmT18 


��: ����.��.18  T18 

CBF Alarm Bus 
CB 

Alarm ADD DJ 
Bus 

Mld. LSV LSSS 
FINT Alm 
INTBarr 


��: ����.�� CB

CTS T1 STC T1 Mldg StW\d142 CZ STI T1 ��� ��: ������ 1 T1 CT

CTS T2 STC T2 Mldg StW\d142 X1 STI T2 ��� ��: ������ 2 T2 CT

CTS T3 STC T3 Mldg StW\d142 X2 STI T3 ��� ��: ������ 3 T3 CT

CTS T4 STC T4 Mldg StW\d142 X3 STI T4 ��� ��: ������ 4 T4 CT

CTS T5 STC T5 Mldg StW\d142 X4 STI T5 ��� ��: ������ 5 T5 CT

CTS T6 STC T6 Mldg StW\d142 X5 STI T6 ��� ��: ������ 6 T6 CT

1.2.1.5 Uruchomienie elementów zabezpieczaj�cych i ich pobudzenia 

Ka�de zadziałanie dowolnego zabezpieczenia, (uruchomienie zabezpieczenia lub jego 
pobudzenie) b�dzie zapisane jako zdarzenie, składaj�ce si� z ci�gu znaków oznaczaj�cych 
które zabezpieczenie zadziałało i przypisan� mu warto��. Jak we wcze�niejszym przypadku 
warto�� zdarzenia jest przeznaczona bardziej dla oprogramowania odczytuj�cego zdarzenia 
ni� dla u�ytkownika. Dlatego sama warto�� zdarzenia nie b�dzie widoczna podczas 
przegl�dania zdarze� na wy�wietlaczu LCD. 
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1.2.1.6 Zdarzenia ogólne 

Znaczna liczba zdarze� b�dzie opisana jako ‘Zdarzenie ogólne’ – przykład jest pokazany 
poni�ej: 

Natura zdarzenia 
Tekst wy�wietlony w 
rejestrze zdarzenia 

Wy�wietlona Warto��

Hasło 1 poziomu 
zmodyfikowane, przez 
interfejs u�ytkownika, albo 
przez przedni lub tylny port 
komunikacji. 

PW1 zmodyfikowany UI, F, 
R lub R2 

0 UI=6, F=11, R=16, R2=38 

Kompletna lista zdarze� typu ‘Zdarzenie ogólne’ jest dost�pna w menu bazy danych 
zabezpieczenia (P746/PL MD), który jest osobnym dokumentem, dost�pnym do �ci�gni�cia 
z naszej strony internetowej. 

1.2.1.7 Rejestry zakłóce�

Za ka�dym razem gdy zostanie zarejestrowane zakłócenie, jest tworzone zdarzenie. 
Zdarzenie stwierdza po prostu, �e zostało zarejestrowane zakłócenie, z odpowiednim 
znacznikiem czasowym. 

Nale�y zwróci� uwag�, �e same przebiegi zwarcia s� dost�pne za pomoc� komórki 
„Wyb.zaklocenia” ni�ej w kolumnie „PRZEGL.REKORDOW”, z której mo�na wybra� jeden z 
maksymalnie 20 zarejestrowanych przebiegów. Zapisy te składaj� si� z flagi zwarcia, 
lokalizacji zwarcia, pomiarów zwarciowych itd. Warto tak�e zauwa�y�, �e czas zwarcia 
b�dzie znacznie dokładniejszy od czasu podanego w zdarzeniu odpowiadaj�cym temu 
samemu zwarciu, poniewa� zdarzenie zwarcia jest wygenerowane chwil� po zwarciu. 

Zapis zwarcia jest aktywowany na podstawie sygnału ‘Wyzw.rej.zakloc.’ przydzielonego w 
programowalnych schematach logicznych do pobudzenia dowolnego zabezpieczenia 
(pobudzenie 87BB lub 50BF w P746). Warto zwróci� uwag�, �e pomiary zwarciowe s�
podane w momencie rozpocz�cia działania zabezpieczenia. Rejestrator zakłóce� b�dzie 
rejestrowa� zwarcie dopóki sygnał ‘Wyzw.rej.zakloc.' nie zostanie zresetowany, w celu 
zapisu wszystkich flag zabezpieczenia podczas zwarcia. Zaleca si�, aby sygnał ten si�
automatycznie resetował. Je�li u�yje si� styków z podtrzymaniem rejestr zwarcia nie b�dzie 
wygenerowany a� do momentu skasowania si� sygnału ‘Wyzw.rej.zakloc.'. 

1.2.1.8 Zmiana nastaw 

Zmiany dowolnej nastawy w zabezpieczeniu s� zapisywane jako zdarzenia. Dwa przykłady 
s� przedstawione w tabeli poni�ej: 

Typ zmienionej nastawy Tekst wy�wietl. w dzienniku zdarze� Wy�wietlona warto��

Nastawa 
Steruj�ca/Wsparcia 

Zm.param.konfig. 22 

Zmiana Grupy # Grupa # Zmieniona # 

Gdzie # = od 1 do 4a 

Uwaga: Nastawy steruj�ce/wsparcia to ustawienia komunikacji, pomiarów, 
przekładni przekładników pr�dowych i napi�ciowych itd. Nie s� one 
zduplikowane w 4 grupach nastaw. W momencie zmiany dowolnej z 
tych nastaw jest generowane zdarzenie. Jednak�e, zmiana nastaw 
zabezpieczenia lub rejestratora zakłóce� wygeneruje zdarzenie 
dopiero w momencie potwierdzenia zmiany nastaw w ‘pułapce 
nastaw’. 
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1.2.2 Kasowanie zapisów zdarze�/zakłóce�

Je�li zajdzie potrzeba usuni�cia zdarzenia, zwarcia lub raportu z przegl�du okresowego 
mo�na tego dokona� za pomoc� kolumny ‘KAS.REJESTRATORA'. 

1.2.3 Przegl�danie dziennika zdarze� za pomoc� oprogramowania MiCOM S1 

W momencie zgrania dziennika zdarze� i przegl�dania go na komputerze PC wygl�daj� one 
inaczej ni� w momencie przegl�dania ich na wy�wietlaczu LCD. 

Poni�ej przedstawiony został przykład dla zabezpieczenia P746 w jaki sposób ró�ne 
zdarzenia s� wy�wietlane za pomoc� programu MiCOM S1 V2 or Studio: 

Jak wida�, pierwsza linia zawiera opis i czas zdarzenia, gdzie jednocze�nie dodatkowe 
informacje mog� zosta� wy�wietlone lub schowane za pomoc� symboli +/–. 

Wi�cej informacji na temat zdarze� i ich dokładnych znacze� mo�na znale�� w dokumencie 
opisuj�cym baz� danych menu(P746/PL MR). Jest to osobny dokument i nie jest on 
doł�czony do tej instrukcji. 
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1.2.4 Filtrowanie zdarze�

Mo�liwe jest wył�czenie zgłaszania zdarze� ze wszystkich interfejsów obsługuj�cych zmian�
nastaw. Ustawienia kontroluj�ce ró�ne typy zdarze� znajduj� si� w kolumnie „KONTROLA 
DZIENNIKA”. Wył�czenie ka�dej z nich b�dzie skutkowa� poni�szym efektem: 

Tekst Menu Ustawienie standardowe Dost�pne ustawienia 

KAS.REJESTRATORA 

Kasuj zdarzenia Nie Nie lub Tak 

Wybranie “Tak” spowoduje usuniecie zapisanych zdarze�, i jednocze�nie wygeneruje 
zdarzenie, mówi�ce o wykasowaniu wszystkich zdarze�. 

Kasuj zaklocenia Nie Nie lub Tak 

Wybór “Tak” spowoduje usuni�cie z zabezpieczenia zapisanych przebiegów zwarciowych. 

Kasuj AK Nie Nie lub Tak 

Wybór “Tak” spowoduje usuni�cie wszystkich istniej�cych zapisanych zdarze� konserwacji 
lub autotestu. 

Zdarz. alarmy Zał�czone Zał�czone lub Odstawione 

Wył�czenie tego ustawienia b�dzie oznacza�, �e dowolny alarm nie b�dzie generował 
zdarzenia w dzienniku. 

Zdarz. wyjscia Zał�czone Zał�czone lub Odstawione 

Wył�czenie tego ustawienia b�dzie oznacza�, �e zmiana stanu logicznego na wyj�ciu nie 
b�dzie generowa� zdarzenia w dzienniku. 

Zdarz. wejscia Zał�czone Zał�czone lub Odstawione 

Wył�czenie tego ustawienia b�dzie oznacza�, �e zmiana stanu logicznego na wej�ciu 
optycznym nie b�dzie generowa� zdarzenia w dzienniku. 

Zdarz. systemowe Zał�czone Zał�czone lub Odstawione 

Zablokowanie tego ustawienia b�dzie oznacza�, �e zdarzenia ogólne nie b�d�
generowane. 

Zdarz. rej.zakl. Zał�czone Zał�czone lub Odstawione 

Wył�czenie tego ustawienia b�dzie oznacza�, �e rejestracja przebiegów zwarciowych nie 
b�dzie generowa� zdarzenia w dzienniku. 

Zdarz. autotest Zał�czone Zał�czone lub Odstawione 

Wył�czenie tego ustawienia b�dzie oznacza�, �e rejestracja przebiegów podczas 
konserwacji nie b�dzie generowa� zdarzenia w dzienniku. 

Zdarz. zabezp. Zał�czone Zał�czone lub Odstawione 

Wył�czenie tego ustawienia b�dzie oznacza�, �e zadziałanie dowolnego z zabezpiecze�
nie b�dzie zapisane jako zdarzenie w dzienniku. 

Kas.zdal.rej. Nie Nie lub Tak 

Wybór “Tak” spowoduje usuni�cie wszystkich istniej�cych zapisanych przebiegów 
zakłóce� w sieci z zabezpieczenia. 

DDB 31 - 0   11111111111111111111111111111111 

Wy�wietla status sygnałów DDB w zakresie 0 – 31. 

DDB 2047 - 2016  11111111111111111111111111111111 

Wy�wietla status sygnałów DDB w zakresie 2047 – 2016. 

Nale�y zwróci� uwag�, �e niektóre wydarzenia generuj� wi�cej ni� jeden typ zdarze�, np. 
Awaria baterii wygeneruje zdarzenie alarmowe oraz zdarzenie autotestu. 
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Je�li Zdarzenia zabezpieczenia s� aktywne pojawi� si� kolejne ustawienia pozwalaj�ce na 
zał�czenie lub odstawienie generacji zdarzenia przez indywidualne sygnały DDB. 

Aby dowiedzie� si� wi�cej na temat zdarze� i ich dokładnych znacze� nale�y odnie�� si� do 
dokumentu bazy danych menu (P746/PL MD). 

1.3 Rejestrator zakłóce� sieci 

Zintegrowany rejestrator zakłóce� sieci posiada dedykowan� pami�� niezale�n� od pami�ci 
przechowuj�cej zarejestrowane przebiegi. Ilo�� zarejestrowanych przebiegów, które mo�na 
zapisa� w zabezpieczeniu, zale�y od wybranej długo�ci czasu rejestracji. Typowe ustawienia 
pozwalaj� zapisa� w zabezpieczeniu przynajmniej 50 zapisów, ka�dy o długo�ci 1,5 
sekundy. Zapisy zakłóce� s� rejestrowane dopóki dost�pna pami�� si� nie wyczerpie, po 
czym najstarsza próbka jest zast�powana przez najnowsz�. 

Ka�dy z przebiegów zakłócenia składa si� z: do 21 kanałów sygnałów analogowych oraz do 
32 kanałów cyfrowych. Przekładnie przekładników sygnałów analogowych tak�e s�
zapisane, aby umo�liwi� przeliczenie warto�ci na strony pierwotne. 

Zakres nastawy 
Tekst Menu 

Standardowa 
nastawa Min. Maks. 

Krok co 

REJESTR.ZAKLOCEN 

Czas trwania 1,5s 100,0ms 10,5s 10,00ms 

Ustawia całkowity czas rejestracji przebiegów. 

Pozycja wyzw. 33,3% 0,0% 100,0% 0,10 % 

Nastawa ta ustawia procentowy punkt w czasie trwania rejestracji zdarzenia. Przykładowo 
przy standardowej nastawie całkowity czas trwania ustawiony jest na 1,5s a z pozycj�
rozpocz�cia rejestracji ustawion� na 33.3%. Oznacza to, �e zostanie zapisane 0,5s 
sygnałów przedzwarciowych oraz 1,0s sygnałów zwarciowych. 

Tryb wyzwalania Pojedynczy Pojedynczy / Rozszerzony 

Gdy nastawiony na tryb pojedynczy, to w przypadku wyst�pienia innych sygnałów 
rozpocz�cia rejestracji, b�d� one zignorowane. 

Submenu “ Kan.analogowy” 

Kanał Analog. 1 UL1 Dowolny kanał analogowy 

Obliczone napi�cie fazy L1 przydzielone do tego kanału. 

Kanał Analog. 2 UL2 Jak wy�ej 

Obliczone napi�cie fazy L2 przydzielone do tego kanału. 

Kanał Analog. 3 UL3 Jak wy�ej 

Obliczone napi�cie fazy L3 przydzielone do tego kanału. 

Kanał Analog. 4 IL1-T1/IX-T1 Jak wy�ej 

Pr�d na zaciskach 1 fazy L1 przydzielony do tego kanału. 

Kanał Analog. 5 IL2-T1/IX-T2 Jak wy�ej 

Pr�d na zaciskach 1 fazy L2 przydzielony do tego kanału. 

Kanał Analog. 6 IL3-T1/IX-T3 Jak wy�ej 

Pr�d na zaciskach 1 fazy L3 przydzielony do tego kanału. 

Kanał Analog. 7 IL1-T2/IX-T4 Jak wy�ej 

Pr�d na zaciskach 2 fazy L1 przydzielony do tego kanału. 

Kanał Analog. 8 IL2-T2/IX-T5 Jak wy�ej 
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Zakres nastawy 
Tekst Menu 

Standardowa 
nastawa Min. Maks. 

Krok co 

Pr�d na zaciskach 2 fazy L2 przydzielony do tego kanału. 

Kanał Analog. 9 IL3-T2/IX-T6 Jak wy�ej 

Pr�d na zaciskach 2 fazy L3 przydzielony do tego kanału. 

Kanał Analog. 10 IL1-T3/IX-T7 Jak wy�ej 

Pr�d na zaciskach 3 fazy L1 przydzielony do tego kanału. 

Kanał Analog. 11 IL2-T3/IX-T8 Jak wy�ej 

Pr�d na zaciskach 3 fazy L2 przydzielony do tego kanału. 

Kanał Analog. 12 IL3-T3/IX-T9 Jak wy�ej 

Pr�d na zaciskach 3 fazy L3 przydzielony do tego kanału. 

Kanał Analog. 13 IL1-T4/IX-T10 Jak wy�ej 

Pr�d na zaciskach 4 fazy L1 przydzielony do tego kanału. 

Kanał Analog. 14 IL2-T4/IX-T11 Jak wy�ej 

Pr�d na zaciskach 4 fazy L2 przydzielony do tego kanału. 

Kanał Analog. 15 IL3-T4/IX-T12 Jak wy�ej 

Pr�d na zaciskach 4 fazy L3 przydzielony do tego kanału. 

Kanał Analog. 16 IL1-T5/IX-T13 Jak wy�ej 

Pr�d na zaciskach 5 fazy L1 przydzielony do tego kanału. 

Kanał Analog. 17 IL2-T5/IX-T14 Jak wy�ej 

Pr�d na zaciskach 5 fazy L2 przydzielony do tego kanału. 

Kanał Analog. 18 IL3-T5/IX-T15 Jak wy�ej 

Pr�d na zaciskach 5 fazy L3 przydzielony do tego kanału. 

Kanał Analog. 19 IL1-T6/IX-T16 Jak wy�ej 

Pr�d na zaciskach 6 fazy L1 przydzielony do tego kanału. 

Kanał Analog. 20 IL2-T6/IX-T17 Jak wy�ej 

Pr�d na zaciskach 6 fazy L2 przydzielony do tego kanału. 

Kanał Analog. 21 IL3-T6/IX-T18 Jak wy�ej 

Pr�d na zaciskach 6 fazy L3 przydzielony do tego kanału. 

Submenu “ Wej.binarne” i “ Wyzw.R wejscie” 

Wej.binarne 1 Wyj�cie R1 Dowolny stan styków lub wej�� optycznych 
lub wewn�trznych sygnałów cyfrowych 

Cyfrowe wyj�cie 1 zabezpieczenia jest przypisane do tego kanału. Ten Kanał cyfrowy 
b�dzie aktywowa� rejestrator zakłóce� w sieci w momencie gdy odpowiadaj�ce mu 
przypisane zakłócenie b�dzie miało miejsce. W takim wypadku rejestrator cyfrowy 
zostanie uruchomiony w momencie gdy sygnał wyj�ciowy R1 si� zmieni. 
Poni�sze linijki wskazuj� typowe sygnały 32 kanałów. 

Wyzw.R wej�cie 1 Brak wyzwalania Brak wyzwalania, Wyzw.0/1, Wyzw.1/0 

Ten kanał cyfrowy nie aktywuje rejestratora zakłóce� sieci. W momencie gdy wybrany 
zostanie „Wyzw.0/1” kanał zaktywuje rejestrator zakłóce� sieci w momencie zmiany stanu 
‘0’ (poziom niski) na ‘1’ (poziom wysoki). W momencie gdy wybrany zostanie „Wyzw.1/0” 
kanał zaktywuje rejestrator zakłóce� sieci w momencie zmiany stanu ‘1’ (poziom wysoki) 
na ‘0’ (poziom niski). 
Poni�sze linijki wskazuj� typowe ustawienia do maksymalnie 32 kanałów. 
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Zakres nastawy 
Tekst Menu 

Standardowa 
nastawa Min. Maks. 

Krok co 

Wej.binarne 2 Wyj�cie R2 Jak wy�ej 

Kanał wyj�cia cyfrowego przeka�nika 2. 

Wyzw.R wej�cie 2 Brak wyzwalania Brak wyzwalania, Wyzw.0/1, Wyzw.1/0 

Wej.binarne 3 Wyj�cie R3 Jak wy�ej 

Kanał wyj�cia cyfrowego przeka�nika 3. 

Wyzw.R wej�cie 3 Brak wyzwalania Brak wyzwalania, Wyzw.0/1, Wyzw.1/0 

Wej.binarne 4 Wyj�cie R4 Jak wy�ej 

Kanał wyj�cia cyfrowego przeka�nika 4. 

Wyzw.R wej�cie 4 Brak wyzwalania Brak wyzwalania, Wyzw.0/1, Wyzw.1/0 

Wej.binarne 5 Wyj�cie R5 Jak wy�ej 

Kanał wyj�cia cyfrowego przeka�nika 5. 

Wyzw.R wej�cie 5 Brak wyzwalania Brak wyzwalania, Wyzw.0/1, Wyzw.1/0 

Wej.binarne 6 Wyj�cie R6 Jak wy�ej 

Kanał wyj�cia cyfrowego przeka�nika 6. 

Wyzw.R wej�cie 6 Brak wyzwalania Brak wyzwalania, Wyzw.0/1, Wyzw.1/0 

Wej.binarne 7 Wyj�cie R7 Jak wy�ej 

Kanał wyj�cia cyfrowego przeka�nika 7. 

Wyzw.R wej�cie 7 Brak wyzwalania Brak wyzwalania, Wyzw.0/1, Wyzw.1/0 

Wej.binarne 8 Wyj�cie R8 Jak wy�ej 

Kanał wyj�cia cyfrowego przeka�nika 8. 

Wyzw.R wej�cie 8 Brak wyzwalania Brak wyzwalania, Wyzw.0/1, Wyzw.1/0 

Wej.binarne 9 Dowolny wyzw. Jak wy�ej 

Dowolny wyzwalacz 

Wyzw.R wej�cie 9 Wyzw.0/1 Brak wyzwalania, Wyzw.0/1, Wyzw.1/0 

Wej.binarne 10 Wyj�cie R10 Jak wy�ej 

Kanał wyj�cia cyfrowego przeka�nika 10. 

Wyzw.R wej�cie 10 Wyzw.0/1 Brak wyzwalania, Wyzw.0/1, Wyzw.1/0 

Wej.binarne 11 zw. ró�. S1 Jak wy�ej 

Zwarcie wykryte pr�dem ró�nicowym w 1 Systemie szyn 

Wyzw.R wej�cie 11 Wyzw.0/1 Brak wyzwalania, Wyzw.0/1, Wyzw.1/0 

Wej.binarne 12 zw. ró�. S2 Jak wy�ej 

Zwarcie wykryte pr�dem ró�nicowym w 2 Systemie szyn 

Wyzw.R wej�cie 12 Wyzw.0/1 Brak wyzwalania, Wyzw.0/1, Wyzw.1/0 

Wej.binarne 13 zw. ró�. CZ  Jak wy�ej 

Zwarcie na szynach wykryte pr�dem ró�nicowym kontroli sumy 

Wyzw.R wej�cie 13 Wyzw.0/1 Brak wyzwalania, Wyzw.0/1, Wyzw.1/0 

Wej.binarne 14 Start Idiff S1 Jak wy�ej 
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Zakres nastawy 
Tekst Menu 

Standardowa 
nastawa Min. Maks. 

Krok co 

Pr�d ró�nicowy w głównym systemie szyn 1. 

Wyzw.R wej�cie 14 Wyzw.0/1 Brak wyzwalania, Wyzw.0/1, Wyzw.1/0 

Wej.binarne 15 Start Idiff S2 Jak wy�ej 

Pr�d ró�nicowy w głównym systemie szyn 2. 

Wyzw.R wej�cie 15 Wyzw.0/1 Brak wyzwalania, Wyzw.0/1, Wyzw.1/0 

Wej.binarne 16 Start Idiff CZ Jak wy�ej 

Pr�d ró�nicowy w kontroli sumy. 

Wyzw.R wej�cie 16 Wyzw.0/1 Brak wyzwalania, Wyzw.0/1, Wyzw.1/0 

Wej.binarne 17 Blk porFaz S1. Jak wy�ej 

Blok porównawczo fazowy w systemie szyn 1. 

Wyzw.R wej�cie 17 Brak wyzwalania Brak wyzwalania, Wyzw.0/1, Wyzw.1/0 

Wej.binarne 18 Blk porFaz S2. Jak wy�ej 

Blok porównawczo fazowy w systemie szyn 2. 

Wyzw.R wej�cie 18 Brak wyzwalania Brak wyzwalania, Wyzw.0/1, Wyzw.1/0 

Wej.binarne 19 Nieu�ywane Jak wy�ej 

Nieu�ywane 

Wyzw.R wej�cie 19 Brak wyzwalania Brak wyzwalania, Wyzw.0/1, Wyzw.1/0 

Wej.binarne 20 Idiff Trip Z1 Jak wy�ej 

Wył�czenie ró�nicowe szyn lub bramki fazowego pr�du ró�nicowego systemu szyn 1 

Wyzw.R wej�cie 20 Brak wyzwalania Brak wyzwalania, Wyzw.0/1, Wyzw.1/0 

Wej.binarne 21 Idiff Trip Z2 Jak wy�ej 

Wył�czenie ró�nicowe szyn lub bramki fazowego pr�du ró�nicowego systemu szyn 2 

Wyzw.R wej�cie 21 Brak wyzwalania Brak wyzwalania, Wyzw.0/1, Wyzw.1/0 

Wej.binarne 22 CCtFail Blk Z1 Jak wy�ej 

Bł�d topologii w 1 systemie szyn. 

Wyzw.R wej�cie 22 Brak wyzwalania Brak wyzwalania, Wyzw.0/1, Wyzw.1/0 

Wej.binarne 23 CctFail Blk Z2 Jak wy�ej 

Bł�d topologii w 2 systemie szyn. 

Wyzw.R wej�cie 23 Brak wyzwalania Brak wyzwalania, Wyzw.0/1, Wyzw.1/0 

Wej.binarne 24 CctFail Blk CZ Jak wy�ej 

Bł�d topologii kontroli sumy 

Wyzw.R wej�cie 24 Brak wyzwalania Brak wyzwalania, Wyzw.0/1, Wyzw.1/0 

Wej.binarne 25 Diff Z1 Blked Jak wy�ej 10.5 s 0.01 s 

System szyn 1 w stanie blokowania 

Wyzw.R wej�cie 25 Brak wyzwalania Brak wyzwalania, Wyzw.0/1, Wyzw.1/0 

Wej.binarne 26 Diff Z2 Blked Jak wy�ej 100.0% 0.1% 

System szyn 2 w stanie blokowania 
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Zakres nastawy 
Tekst Menu 

Standardowa 
nastawa Min. Maks. 

Krok co 

Wyzw.R wej�cie 26 Brak wyzw. Brak wyzw., wyzw. nis/wys, wyzw. wys/nis 

Wej.binarne 27 Diff CZ Blked Jak wy�ej 

Kontrola sumy szyn w stanie blokowania 

Wyzw.R wej�cie 27 Brak wyzw. Brak wyzw., wyzw. nis/wys, wyzw. wys/nis 

Wej.binarne 28 Zwarcie f. L1 Jak wy�ej 

Zwarcie fazy L1. 

Wyzw.R wej�cie 28 Brak wyzw. Brak wyzw., wyzw. nis/wys, wyzw. wys/nis 

Wej.binarne 29 Zwarcie f.L2 Jak wy�ej 

Zwarcie fazy L2. 

Wyzw.R wej�cie 29 Brak wyzw. Brak wyzw., wyzw. nis/wys, wyzw. wys/nis 

Wej.binarne 30 Zwarcie f.L3 Jak wy�ej 

Zwarcie fazy L3. 

Wyzw.R wej�cie 30 Brak wyzw. Brak wyzw., wyzw. nis/wys, wyzw. wys/nis 

Wej.binarne 31 Doziemienie Jak wy�ej 

Doziemienie  

Wyzw.R wej�cie 31 Brak wyzw. Brak wyzw., wyzw. nis/wys, wyzw. wys/nis 

Wej.binarne 32 Function key 10 Jak wy�ej 

Klawisz funkcyjny 10 aktywny (w trybie ‘Normalnym’ sygnał ten jest podniesiony w 
momencie wci�ni�cia klawisza w trybie ‘przeł�czania’ pozostaje wysoki/niski przy 
pojedynczym wci�ni�ciu klawisza) 

Wyzw.R wej�cie 32 wyzw. nis/wys Brak wyzw., wyzw. nis/wys, wyzw. wys/nis 

Czasy zarejestrowanych przebiegów przedzwarciowych i zwarciowych s� ustawiane za 
pomoc� kombinacji ustawie� “Czasu trwania” oraz ‘Pozycja wyzw.', która definiuje 
procentow� warto�� czasu rejestracji uruchamiaj�c� zapis zarejestrowanych przebiegów. 
Przykładowo, standardowe ustawienie czasu trwania jest równe 1,5s z pozycj� wyzwalacza 
na poziomie 33,3%, co da sumarycznie 0,5s zapisu sygnałów przedzwarciowych oraz 1,0s 
sygnałów zwarciowych. 

Je�li kolejne wyzwolenie wyst�pi w momencie gdy przebiegi s� ju� rejestrowane, rejestrator 
zignoruje je je�li „Tryb wyzwalania” b�dzie ustawiony na „Pojedynczy”. Jednak�e, je�li jest 
on ustawiony na „Rozszerzony”, licznik czasu ko�ca rejestracji zostanie zresetowany, co 
wydłu�y całkowity czas rejestracji przebiegu. 

Istnieje mo�liwo�� wyboru kanałów analogowych z dost�pnych wej�� analogowych. Kanały 
cyfrowe mo�na przypisa� do dowolnego optycznie izolowanego wej�cia lub styków 
wyj�ciowych, oprócz wewn�trznych sygnałów zabezpieczenia, takimi jak uruchomienie 
zabezpieczenia, diody itd. Kompletna lista tych sygnałów jest dost�pna przez wy�wietlenie 
dost�pnych nastaw poprzez menu zabezpieczenia lub poprzez plik ustawie� w MiCOM S1 
V2 lub MiCOM S1 Studio. Dowolny kanał cyfrowy mo�e zosta� wybrany jako wyzwalacz 
rozpocz�cia rejestracji rejestratora dowoln� zmian� poziomu sygnału z niskiego na wysoki 
lub z wysokiego na niski, poprzez komórk� „Wyzw.R wej�cie”. 

Nie jest mo�liwe przegl�danie zarejestrowanych przebiegów na wy�wietlaczu LCD; musz�
one by� odczytane przez odpowiednie do tego oprogramowanie takie jak MiCOM S1. Proces 
odczytu jest dokładnie opisany w rozdziale Komunikacja SCADA (P746/PL SC). 
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1.4 Pomiary 

Zabezpieczenie dokonuje wielu bezpo�rednich pomiarów i oblicze� parametrów systemu. 
Warto�ci tych pomiarów i oblicze� s� aktualizowane co sekund� i mo�na je wy�wietli� w 
kolumnie/kolumnach (do 3) „Pomiary” zabezpieczenia lub poprzez przegl�dark� pomiarów 
MiCOM S1. 

Zabezpieczenie P746 jest w stanie mierzy� i wy�wietla� nast�puj�ce warto�ci opisane 
poni�ej: 

1.4.1 Pr�dy fazowe strefy kontroli sumy  

Warto�ci dla ró�nych elementów zabezpieczenia tak�e s� mierzone. Mo�na je wy�wietli� w 
kolumnach “Pomiary”; s� one bli�ej opisane w rozdziałach dotycz�cych poszczególnych 
elementów zabezpieczenia. 

Zabezpieczenie P746 jest w stanie mierzy� i wy�wietla� nast�puj�ce warto�ci opisane 
poni�ej: 

− Pr�dy fazowe 

1.4.2 Mierzone pr�dy  

Zabezpieczenie P746 oblicza warto�ci wektorowe pr�dów. Dokonuje si� tego bezpo�rednio 
za pomoc� DFT (Dyskretnej Transformaty Fouriera) u�ywanej przez poszczególne funkcje 
zabezpieczenia. Poszczególne pr�dy s� reprezentowane za pomoc� amplitudy i k�ta 
fazowego. 

1.4.3 Składowe symetryczne napi�� i pr�dów  

Zabezpieczenie P746 oblicza składowe symetryczne z wcze�niej obliczonych warto�ci 
wektorowych; Wy�wietlone s� one w postaci amplitudy i k�ta fazowego. 

1.4.4 Ustawienia 

Poni�sze ustawienia mog� zosta� u�yte do konfiguracji funkcji pomiarowych 
zabezpieczenia. 

Tekst Menu Ustawienie standardowe Dost�pne ustawienia 

UST.POMIAROW 

Dane podstawowe Opis 
Opis / Napi�cie fazowe / Dat� i 
czas / Opis pola / Cz�stotliwo�� / 
Poziom dost�pu 

To ustawienie mo�e zosta� u�yte do wybrania standardowo wy�wietlanego tekstu spo�ród 
dost�pnych opcji. Nale�y zauwa�y�, �e jest mo�liwe wy�wietlenie innych standardowych 
wy�wietlanych warto�ci. Na standardowym poziomie dost�pu mo�na tego dokona�
klawiszami 4 i 6. Jednak�e, po 15 minutach zostanie wy�wietlacz wróci do standardowo 
ustawionej warto�ci przez t� nastaw�. 

Warto�ci Lokalne Pierwotna Pierwotna/Wtórna 

To ustawienie kontroluje czy mierzone warto�ci wy�wietlone na przednim panelu interfejsu 
u�ytkownika b�d� wy�wietlane jako warto�ci po stronie pierwotnej lub wtórnej. 

Warto�ci Zdalne Pierwotna Pierwotna/Wtórna 

To ustawienie kontroluje czy mierzone warto�ci przez tylny port komunikacyjny b�d�
wy�wietlane jako warto�ci po stronie pierwotnej lub wtórnej. 
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Tekst Menu Ustawienie standardowe Dost�pne ustawienia 

UST.POMIAROW 

Baza obl.kata VA 

IL1(1) / IL2(1) / IL3(1) / UL1 / UL2 
/ UL3 / IL1(2) / IL2(2) / IL3(2) / 
IL1(3) / IL2(3) / IL3(3) / IL1(4) / 
IL2(4) / IL3(4) / IL1(5) / IL2(5) / 
IL3(5) / IL1(6) / IL2(6) / IL3(6) 

Ustawia punkt odniesienia pomiarów (odniesienie do fazy i k�ta fazowego) 

Typ pomiarów 0 0 / 1 / 2 / 3 

Ustawia tryb pomiaru, zgodnie ze schematami poni�ej: 

1.4.5 Wy�wietlenie mierzonych warto�ci 

Warto�ci kolumn “Pomiarów” s� dost�pne w zabezpieczeniu je�li zajdzie potrzeba, aby je 
przegl�da�. Mog� one zosta� wy�wietlone za pomoc� MiCOM S1. Poni�ej przedstawione s�
poszczególne mierzone warto�ci: 

POMIARY 1 

Tryb 1 modułu Tryb 3 modułów 
POMIARY 2 

IL1-1 Modul IX-1  Modul IL1 S1 Rozn 

IL1-1 Kat fazowy IX-1 Kat fazowy IL2 S1 Rozn 

IL2-1 Modul IX-2  Modul IL3 S1 Rozn 

IL2-1 Kat fazowy IX-2 Kat fazowy IL1 S1 Stab 

IL3-1 Modul IX-3  Modul IL2 S1 Stab 

IL3-1 Kat fazowy IX-3 Kat fazowy IL3 S1 Stab 

IL1-2 Modul IX-4  Modul  

IL1-2 Kat fazowy IX-4 Kat fazowy  

IL2-2 Modul IX-5  Modul  

IL2-2 Kat fazowy IX-5 Kat fazowy IL1 S2 Rozn 

IL3-2 Modul IX-6  Modul IL2 S2 Rozn 

IL3-2 Kat fazowy IX-6 Kat fazowy IL3 S2 Rozn 

IL1-3 Modul IX-7  Modul IL1 S2 Stab 

IL1-3 Kat fazowy IX-7 Kat fazowy IL2 S2 Stab 

IL2-3 Modul IX-8  Modul IL3 S2 Stab 

IL2-3 Kat fazowy IX-8 Kat fazowy IL1 CZ Rozn 

IL3-3 Modul IX-9  Modul IL2 CZ Rozn 

IL3-3 Kat fazowy IX-9 Kat fazowy IL3 CZ Rozn 

IL1-4 Modul IX-10  Modul IL1 CZ Stab 

IL1-4 Kat fazowy IX-10 Kat fazowy IL2 CZ Stab 

IL2-4 Modul IX-11  Modul IL3 CZ Stab 

IL2-4 Kat fazowy IX-11 Kat fazowy  

IL3-4 Modul IX-12  Modul  

IL3-4 Kat fazowy IX-12 Kat fazowy  

IL1-5 Modul IX-13  Modul  

IL1-5 Kat fazowy IX-13 Kat fazowy  

IL2-5 Modul IX-14  Modul  

IL2-5 Kat fazowy IX-14 Kat fazowy  
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POMIARY 1 

Tryb 1 modułu Tryb 3 modułów 
POMIARY 2 

IL3-5 Modul IX-15  Modul  

IL3-5 Kat fazowy IX-15 Kat fazowy  

IL1-6 Modul IX-16  Modul  

IL1-6 Kat fazowy IX-16 Kat fazowy  

IL2-6 Modul IX-17  Modul  

IL2-6 Kat fazowy IX-17 Kat fazowy  

IL3-6 Modul IX-18  Modul  

IL3-6 Kat fazowy IX-18 Kat fazowy  

I0-1 Modul   

I1-1 Modul   

I2-1 Modul   

Io-1 Modul obl.   

Io-1 Kat obl.   

I0-2 Modul   

I1-2 Modul   

I2-2 Modul   

Io-2 Modul obl.   

Io-2 Kat obl.   

I0-3 Modul   

I1-3 Modul   

I2-3 Modul   

Io-3 Modul obl.   

Io-3 Kat obl.   

I0-4 Modul   

I1-4 Modul   

I2-4 Modul   

Io-4 Modul obl.   

Io-4 Kat obl.   

I0-5 Modul   

I1-5 Modul   

I2-5 Modul   

Io-5 Modul obl.   

Io-5 Kat obl.   

I0-6 Modul   

I1-6 Modul   

I2-6 Modul   

Io-6 Modul obl.   

Io-6 Kat obl.   

UL1 Modul  

VL1 Kat fazowy  

VL2 Modul  

VL2 Kat fazowy  

VL3 Modul  

VL3 Kat fazowy  

V1 Modul  

V2 Modul  

V0 Modul  

Uo obl. Modul  

Uo obl. Kat faz.  

U12 Modul  

U12 Kat fazowy  

U23 Modul  

U23 Kat fazowy  

U31 Modul  

U31 Kat fazowy  

VL1 RMS  

VL2 RMS  

VL3 RMS  

Cz�stotliwo��  
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1. WPROWADZENIE 

Zabezpieczenie ró�nicowe szyn zbiorczych MiCOM P746 zostało zaprojektowane jako w 
pełni cyfrowe zabezpieczenie, gdzie wszystkie funkcje zabezpieczaj�ce lub inne s�
realizowane za pomoc� odpowiedniego oprogramowania. Zabezpieczenie oferuje wiele 
funkcji autotestów sprawdzaj�cych własne działanie, i w przypadku awarii odpowiednio 
alarmuje o tym fakcie u�ytkownika. W rezultacie testy uruchomieniowe nie musz� by� a� tak 
skrupulatne jak w wypadku zabezpiecze� nienumerycznych elektronicznych lub 
elektromechanicznych. 

Podczas przekazania do eksploatacji nale�y zweryfikowa�, czy zainstalowany sprz�t działa 
poprawnie i czy odpowiednie nastawy zostały wprowadzone do zabezpieczenia zale�nie od 
jego aplikacji (PSL, topologia sieci, zabezpieczenie ró�nicowe oraz zabezpieczenie przed 
niezadziałaniem wył�czników  poł�czone do topologii sieci/PSL). Nale�y wzi�� pod uwag�, 
�e nie jest konieczne osobne sprawdzanie ka�dej z funkcji zabezpieczenia, je�li jego 
nastawy zostały zweryfikowane jedn� z metod wymienionych poni�ej: 

− Poprzez zgranie nastaw zabezpieczenia za pomoc� odpowiedniego urz�dzenia do 
tego przeznaczonego (zalecana metoda) takiego jak MiCOM S1 (V2 lub Studio). 

− Poprzez interfejs u�ytkownika (HMI). 

Je�li nie ustalono inaczej, klient jest zobowi�zany do dostarczenia nastaw zabezpieczenia 
wraz ze schematami logicznymi poł�cze� przez zewn�trzne przewody i/lub konfiguracj�
wewn�trznych, programowalnych schematów logicznych. 

Wzory protokołów oddania do eksploatacji s� dost�pne na ko�cu bie��cego rozdziału do 
wypełnienia je�li zajdzie taka potrzeba. 

Jako �e j�zyk menu zabezpieczenia mo�na dowolnie ustawi� dopuszczalna jest jego zmiana 
przez osob� dokonuj�c� przekazania do eksploatacji w celu sprawniejszego 
przeprowadzenia testów, je�li po ich zako�czeniu zostanie przywrócony j�zyk wymagany 
klienta. 

By upro�ci� specyfikacj� poszczególnych komórek menu w bie��cej instrukcji przekazania 
do eksploatacji, b�d� one podane w formie [drukowanymi literami: NAGŁÓWEK KOLUMNY, 
tekst komórki]. Przykładowo komórka do wyboru j�zyka menu (pierwsza komórka pod 
kolumn� nagłówka) jest zlokalizowana w kolumnie danych systemowych (kolumna 00) wi�c 
b�dzie ona oznaczona jako [DANE SYSTEMOWE, Jezyk]. 

Zanim zostan� podj�te jakiekolwiek prace z urz�dzeniem, u�ytkownik powinien si�
zapozna� z zawarto�ci� podrozdziału dotycz�cego bezpiecze�stwa/poradnika 
bezpiecze�stwa SFTY/4LM/E11 lub pó�niejszych jego wyda�, a tak�e z rozdziałem 
zawieraj�cym dane techniczne i warto�ci znamionowe urz�dzenia na jego tabliczce 
znamionowej. 
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2. ZAZNAJOMIENIE SI� Z NASTAWAMI 

Przy pierwszym przekazaniu do eksploatacji zabezpieczenia szyn zbiorczych MiCOM P746, 
nale�y po�wi�ci� odpowiednio du�o czasu, aby zaznajomi� si� z metodami wprowadzania 
nastaw do zabezpieczenia. 

Wprowadzenie (P746/PL IT) zawiera dokładny opis struktury menu zabezpieczenia P746. 

Przy zamontowanej dodatkowej przedniej osłonie wszystkie klawisze s� dost�pne oprócz 5 
klawiszy do wprowadzania nastaw. Wszystkie komórki menu mog� by� odczytane. Diody 
stanów oraz alarmów mog� by� zresetowane. Jednak�e nie ma mo�liwo�ci zmiany 
jakichkolwiek nastaw zabezpieczenia, jego konfiguracji, skasowania zapisów zwar� lub 
dziennika zdarze�. 

Zdejmuj�c dodatkow� przedni� osłon� mo�na uzyska� dost�p do wszystkich klawiszy, przez 
co istnieje mo�liwo�� zmian nastaw, kasowania stanów oraz alarmów. Jednak�e te pola, 
które wymagaj� wy�szych uprawnie� dost�pu od poziomu typowego u�ytkownika b�d�
wymagały znajomo�ci odpowiedniego hasła dost�pu przed dokonaniem zmian. 

Alternatywn� metod� na zmian� nastaw jest u�ycie przeno�nego komputera PC z 
odpowiednim oprogramowaniem (takim jak MiCOM S1 V2 lub Studio). Menu mo�e by�
wy�wietlane jako osobne strony pełne kolumn z danymi i opisami. Oprogramowanie to 
pozwala na łatwe wprowadzenie nastaw, a tak�e zapisanie ich w postaci pliku na dowolnym 
no�niku danych do ponownego u�ycia w przyszło�ci lub do wydruku wykazu nastaw. Wi�cej 
informacji na ten temat w instrukcji dotycz�cej oprogramowania na komputery PC. Je�eli 
program ten jest u�ywany po raz pierwszy, nale�y po�wi�ci� odpowiednio czas, �eby 
zaznajomi� si� z jego działaniem. 



Uruchomienie P746/PL CM/F21

MiCOM P746 (CM) 10-5

CM

3. WYPOSA�ENIE WYMAGANE DO PRZEKAZANIA DO EKSPLOATACJI 

3.1 Wymagane minimum wyposa�enia 

Tester nadpr�dowy z pomiarem czasu 

Multimetr z odpowiednim zakresem pr�du przemiennego, zakresami napi�cia przemiennego 
do 440V i napi�cia stałego do 250V 

Urz�dzenie do kontroli ci�gło�ci przewodów (je�li nie jest cz��ci� multimetra) 

Uwaga: Współczesne mierniki mog� posiada� wszystkie wymienione wy�ej 
wła�ciwo�ci w pojedynczym urz�dzeniu. 

3.2 Wyposa�enie opcjonalne 

Wielo-zaciskowa wtyczka sprawdzaj�ca typu P992 (je�li blok testowy typu P991 jest 
zainstalowany) lub MMLB (je�li blok MMLG jest zainstalowany)  

Elektroniczny lub bezszczotkowy tester izolacji z wyj�ciem pr�du stałego o napi�ciu 
znamionowym nie przekraczaj�cym 500V (do sprawdzenia rezystancji izolacji je�li jest to 
wymagane). Tester ten jest potrzebny tylko w wypadku gdy materiały dielektryczne nie 
zostały sprawdzone podczas procesu produkcji. 

Przeno�ny komputer klasy PC, z odpowiednim oprogramowaniem (pozwoli to sprawdzi�
tylny port komunikacji, je�li ma by� u�ywany. Pozwoli on tak�e na znaczne przy�pieszenie 
procedury przekazania urz�dzenia do eksploatacji). 

Drukarka (do wydruku nastaw z przeno�nego komputera klasy PC). 
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4. SPRAWDZANIE PRODUKTU  
 

Procedury opisane poniżej dotyczą wszystkich aspektów zabezpieczenia, które powinny być 
sprawdzone, aby upewnić się że nie został on fizycznie uszkodzony przed odbiorem, 
funkcjonuje poprawnie a wszystkie sygnały mierzone na jego wejściu znajdują się w 
tolerowanych zakresach. 

 
Jeśli nastawy zostały wprowadzone do zabezpieczenia przed odbiorem zgodne z jego 
aplikacją, zaleca się zrobienie ich kopii, która w razie potrzeby pozwoli na szybkie ich 
przywrócenie. Można tego dokonać poprzez: 

 
− Uzyskanie pliku nastaw na nośniku danych od klienta (wymaga przenośnego 

komputera klasy PC z odpowiednim oprogramowaniem umożliwiajcym transfer 
nastaw z komputera do zabezpieczenia).  

 

− Odczyt nastaw wprost z zabezpieczenia (także wymaga dostępności przenośnego 
komputera klasy PC z odpowiednim oprogramowaniem).  

 

− Ręczny zapis nastaw. Można tego dokonać na rejestrze nastaw, który jest dołączony 
na końcu bieżącego rozdziału. Kolejne wartości nastaw dostępne są poprzez menu 
zabezpieczenia, które można przewijać za pomocą przedniego interfejsu na przednim 
panelu.  

 
Jeśli zostało aktywowane hasło ochronne a klient zmienił hasło dostępu nr 2, które 
zapobiega nieautoryzowanym zmianom niektórych nastaw, albo zmienione hasło nr 2 
powinno zostać udostępnione, albo klient powinien przywrócić oryginalne hasło przed 
przeprowadzeniem testów. 

 
Uwaga: W przypadku gdy hasło zostało zagubione lub zapomniane, można 

uzyskać zapasowe hasło od firmy Alstom Grid na podstawie 
numeru  seryjnego  zabezpieczenia.  Zapasowe  hasło  dla  każdego 
urządzenia jest unikatowe, więc nie będzie ono działać na innych  
zabezpieczeniach tego typu z innym numerem seryjnym. 

 
4.2 Z przekaźnikiem wyłączonym spod napięcia  

 
Testy wymienione poniżej powinny by przeprowadzone bez podłączonego zasilania 
pomocniczego oraz z izolacj obwodów prądu stabilizujcego.  

 
Aby przeprowadzić poniższe testy połączenia przekładników prądowych i napięciowych 

CM
         

muszą być odłączone  i  odizolowane  od  zabezpieczenia.  Jeśli  blok  testowy  P991  jest dostępny,  

wymagana  izolacja  może  być łatwo  zrealizowana  poprzez  włożenie  wtyczki testowej  typu  P992,  

która  efektywnie  otwiera  wszystkie  obwody  przewodów,  które  są prowadzone przez blok testowy, 

z wyjątkiem obwodów wtórnych przekładnika prdowego, które są automatyczne zwierane. 
 

Przed włożeniem wtyczki testowej należy odnieść się do schematu połączeń 
w celu upewnienia się, że nie spowoduje to żadnych uszkodzeń lub nie 
naruszy zasad bezpieczestwa. Przekładniki prądowe muszą być 
odpowiednio zwarte za pomocą wtyczki testowej MMLB zanim zostaną 
podłączone do bloku testowego MMLG, ponieważ w innym wypadku wystąpi 
niebezpieczestwo śmiertelnego porażenia prądem elektrycznym oraz 
uszkodzeniu samego zabezpieczenia. Nie jest to wymagane jeśli używa się 
bloku testowego MiCOM P991 i P992, ponieważ przekładniki prądowe są 
automatycznie zwierane. 

 
ZANIM ZOSTANĄ PODJĘTE JAKIEKOLWIEK PRACE NA URZĄDZENIU,  
UŹYTKOWNIK   POWINIEN   SIĘ  ZAPOZNAĆ  Z   ZAWARTOŚCIĄ 
PODROZDZIAŁU DOTYCZ ĄCEGO   BEZPIECZEŃSTWA/PORADNIKA 
BEZPIECZEŃSTWA   SFTY/4LM/E11   LUB   PÓŹNIEJSZYCH   JEGO 
WYDAŃ,   A   TAKŹE   Z   ROZDZIAŁEM   ZAWIERAJ ĄCYM   DANE 
TECHNICZNE  I  WARTOŚCI  ZNAMIONOWE  URZĄDZENIA  NA  JEGO 
TABLICZCE ZNAMIONOWEJ. 

 
Jeśli blok testowy nie jest dostępny, połączenie przekładnika napięciowego do 
zabezpieczenia powinno by odłączone za pomocą połączeń panelu lub odpowiednich 
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zł�czek. Przekładnik pr�dowy nale�y zewrze�, a nast�pnie odł�czy� od zacisków 
zabezpieczenia. Je�li jest mo�liwo�� wył�czenia pomocniczego �ródła zasilania oraz 
obwodu pr�du wzbudzenia za pomoc� innych �rodków (np. zł�czki izolacyjnej, 
bezpieczników, wył�czników, itd.), powinny one zosta� u�yte. Je�li nie ma takiej mo�liwo�ci, 
przewody do tych obwodów musz� by� odł�czone, a wystaj�ce ko�ce odpowiednio 
zabezpieczone, aby nie tworzyły niepotrzebnego zagro�enia. 

4.1.1 Ogl�dziny 

Zabezpieczenie powinno by� dokładnie zbadane, czy nie powstały �adne fizyczne 
uszkodzenia podczas jego instalacji. 

Nale�y sprawdzi� dopuszczalne warto�ci znamionowe na tabliczce znamionowej pod górn�
osłon� na przedzie zabezpieczenia czy nadaje si� ono do tej konkretnej instalacji. 

Nale�y upewni� si�, �e uziemienie obudowy, w dolnym lewy rogu z tyłu zabezpieczenia, jest 
wykonane z odpowiedniego przewodnika.  

4.1.2 Zestyk bezprzerwowy przekładnika pr�dowego 

Je�li zajdzie taka potrzeba, mo�na sprawdzi� styki zwieraj�ce przekładniki pr�dowe aby 
upewni� si� �e si� zamkn�, w momencie odł�czenia od wej�� o du�ej obci��alno�ci PCB. 
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A – IRIG B / Ethernet / COMMS G – Płyta optyczna Sigma Delta 
B – Optyczne \ silnopr�dowe H – Przeka�nik  \ Opt. \ silnopr�dowe 
C – Optyczne \ silnopr�dowe J – Przeka�nik  \ silnopr�dowe 
D – Płyta wej�� analog. Sigma Delta  K – Przeka�nik  \ silnopr�dowe 
E – Płyta optyczna Sigma Delta L – Płyta przeka�nikowa 
F – Płyta wej�� analog. Sigma Delta  M – Płyta zasilacza 

RYS. 1: ZESPÓŁ LISTW ZACISKOWYCH Z TYŁU ZABEZPIECZENIA P746 

Listwa zacisków pr�dowych jest poł�czona z tylnym panelem za pomoc� wkr�tów 
krzy�akowych. S� one zlokalizowane na górze i na dole, pomi�dzy pierwsz� a drug�, oraz 
trzeci� a czwart� kolumn� zacisków (patrz Rys 2) 

Uwaga: Zaleca si� u�ycie wkr�taka z magnesem na ko�cu aby 
zminimalizowa� ryzyko zostawienia wkr�tu w zacisku lub jego 
przypadkowemu zgubieniu. 
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RYS. 2: LOKALIZACJA WKR	TÓW ZABEZPIECZAJ
CYCH LISTWY Z ZACISKAMI O DU�EJ OBC. 

Wyci�gnij listw� zaciskow� od tyłu obudowy i sprawd� dokładnie ci�gło�� poł�cze�
wszystkich zacisków, które powinny si� zewrze�, czy na pewno s� zamkni�te. Tabela 1. 
zawiera spis zacisków, pomi�dzy którymi wło�one s� styki zwieraj�ce. 

Wej�cie pr�dowe 
Styki zwarte pomi�dzy 

zaciskami 

Tryb 1 Mod. Tryb 3 Mod. 

ΙL1(1) ΙL1(1) (lub IL2(1) lub IL3(1)) D23 – D24 

ΙL2(1) ΙL1(2) (lub IL2(2) lub IL3(2)) D25 – D26 

ΙL3(1) ΙL1(3) (lub IL2(3) lub IL3(3)) D27 – D28 

ΙL1(2) ΙL1(4) (lub IL2(4) lub IL3(4)) D17 – D18 

ΙL2(2) ΙL1(5) (lub IL2(5) lub IL3(5)) D19 – D20 

ΙL3(2) ΙL1(6) (lub IL2(6) lub IL3(6)) D21 – D22 

ΙL1(3) ΙL1(7) (lub IL2(7) lub IL3(7)) D11 – D12 

ΙL2(3) ΙL1(8) (lub IL2(8) lub IL3(8)) D13 – D14 

ΙL3(3) ΙL1(9) (lub IL2(9) lub IL3(9)) D15 – D16 

ΙL1(4) ΙL1(10) (lub IL2(10) lub IL3(10)) F23 – F24 

ΙL2(4) ΙL1(11) (lub IL2(11) lub IL3(11)) F25 – F26 

ΙL3(4) ΙL1(12) (lub IL2(12) lub IL3(12)) F27 – F28 

ΙL1(5) ΙL1(13) (lub IL2(13) lub IL3(13)) F17 – F18 

ΙL2(5) ΙL1(14) (lub IL2(14) lub IL3(14)) F19 – F20 

ΙL3(5) ΙL1(15) (lub IL2(15) lub IL3(15)) F21 – F22 

ΙL1(6) ΙL1(16) (lub IL2(16) lub IL3(16)) F11 – F12 

ΙL2(6) ΙL1(17) (lub IL2(17) lub IL3(17)) F13 – F14 

ΙL3(6) ΙL1(18) (lub IL2(18) lub IL3(18)) F15 – F16 

TABELA 1: LOKALIZACJA STYKÓW ZWARTYCH PRZEKŁADNIKÓW PR
DOWYCH. 



Uruchomienie P746/PL CM/F21

MiCOM P746 (CM) 10-9

 
4.1.3 Izolacja  
 

Miernik izolacji jest jedynym niezbędnym przyrządem pomiarowym podczas testów 
uruchomieniowych, jeśli wymaga się przeprowadzenia testów izolacji a nie były one 
przeprowadzone podczas instalacji urządzenia.  

 
Należy odizolować wszystkie przewody od ziemi i sprawdzić stan izolacji za pomocą 
elektronicznego lub bezszczotkowego miernika izolacji o napięciu stałym nie 
przekraczającym 500V. Grupy zacisków każdego z obwodów powinny być czasowo 
połączone ze sobą.  

 
Głównymi grupami zacisków przekaźnika są:  

 

a) Obwody przekładników prądowych.  
 

b) Zasilanie pomocnicze.  
 

c) Wyjście napięcia wzbudzenia oraz wejścia kontrolne sprzęgacza optycznego.  
 

d) Styki przekaźników.  
 

e) Uziemienie obudowy.  
 

Rezystancja izolacji powinna by większa niż 100MΩ przy napięciu na poziomie 500V. 
 

Po skończonych pomiarach izolacji należy się upewnić, że wszystkie zewnętrzne przewody 
zostały właściwie ponownie podłączone do zabezpieczenia. 

 
4.1.4 Zewnętrzne przewody  
 

Należy sprawdzić, czy wszystkie zewnętrzne przewody zabezpieczenia odpowiadają 
odpowiednim schematom połączeń. Numer schematu zabezpieczenia znajduje się na 
tabliczce znamionowej pod górną osłoną z przodu. Odpowiedni schemat połączeń powinien 
zostać dostarczony po potwierdzeniu zamówienia zabezpieczenia przez firm Alstom Grid.  

 
Jeśli dostępny jest blok testowy P991 należy sprawdzić, czy połączenia przewodów zgadzają 
się ze schematami połączeń (przewodów). Zaleca się, aby podłączenie zasilania znajdowało 
się na przedniej stronie bloku testowego [pomarańczowe zaciski o numerach nieparzystych 
(1, 3, 5, 7 itd.)]. Zasilanie pomocnicze zazwyczaj prowadzi się poprzez zaciski 13 (plus 
zasilania) i 15 (minus zasilania), z zaciskami 14 i 16 podłączonymi do dodatniego i  
ujemnego zacisku zasilania pomocniczego zabezpieczenia. Należy dodatkowo sprawdzić, 

 CM 
 czy wszystkie przewody są połączone wedle schematu, żeby zapoznać się z praktykami 

  

stosowanymi przez klienta. 
 
4.1.5 Styki układu alarmowego Watchdog  
 

Za pomocą testera ciągłości przewodów, należy sprawdzić, czy styki watchdog’a zachowują 
stan podany w Tabeli 2. Dla zabezpieczenia wyłączonego spod napiącia.  

 
   Stan styków  

 

       

 
Zaciski 

   
 

    Przekaźnik wyłączony spod napięcia  Przekaźnik pod napięciem 
 

        

 M11 – M12   Zamknięte  Otwarte 
 

       
 

 M13 – M14   Otwarte  Zamknięte 
 

       

  TABELA 2: STATUS STYKÓW WATCHDOG’A  
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4.1.6 Zasilanie pomocnicze 

Zabezpieczenie P756 mo�e działa� przy zasilaniu tylko pr�dem stałym lub z zasilania 
pomocniczego zmiennego/stałego zale�nie od warto�ci znamionowej napi�cia zasilania. 
Musi ono by� w zakresie napi�cia roboczego zabezpieczenia, wyszczególnionego w Tabela 
3. 

Przy wył�czonym napi�ciu zasilania zabezpieczenia nale�y zmierzy� poziom napi�cia 
zasilania pomocniczego, aby upewni� si�, �e znajduje si� ono w zakresie napi�cia 
roboczego. 

Napi�cie znamionowe zasilana DC 
[lub skuteczne AC] 

Zakres napi�cia 
roboczego DC 

Zakres napi�cia 
roboczego AC  

24 – 48V [–] 19 to 65V - 

48 – 110V [30 – 100V] 37 to 150V 24 to 110V 

110 – 250V [100 – 240V] 87 to 300V 80 to 265V 

TABELA 3: ZAKRESY NAPI	� ROBOCZYCH ZASILANIA POMOCNICZEGO VX. 

Warto zauwa�y�, �e zabezpieczenie P746 jest w stanie wytrzyma� t�tnienie napi�cia 
przemiennego o warto�ci o 12% wi�kszej od górnej granicy napi�cia znamionowego stałego 
zasilania pomocniczego. 

Nie nale�y zał�cza� zasilania zabezpieczenia, lub jednostki interfejsu je�li zostanie 
podł�czona ładowarka baterii, w momencie gdy bateria jest odł�czona od zabezpieczenia, 
poniewa� mo�e to nieodwracalnie uszkodzi� jego układ zasilania. 

Zabezpieczenie mo�na zasili� tylko wtedy, gdy napi�cie ze �ródła pomocniczego znajduje 
si� w swoim wła�ciwym zakresie roboczym. Je�li blok testowy jest dost�pny, mo�e zaj��
potrzeba podł�czenia wtyczki testowej w poprzek, aby była mo�liwo�� podł�czenia zasilania 
pomocniczego do zabezpieczenia. 

4.2 Testy z zabezpieczeniem pod napi�ciem 

Testy wymienione poni�ej sprawdzaj�, czy sprz�t i oprogramowania zabezpieczenia 
funkcjonuj� poprawnie, i powinny by� przeprowadzone przy podł�czonym zasilaniu 
pomocniczym. 

Przekładniki pr�dowe i napi�ciowe powinny by� odł�czone i odizolowane od zabezpieczenia 
podczas testów. Obwód pr�du wzbudzenia powinien tak�e by� odł�czony i odizolowany od 
zabezpieczenia aby nie nast�piła przypadkowa operacja z przyporz�dkowanymi 
wył�cznikami. 

4.2.1 Styki układu alarmowego 

Za pomoc� testera ci�gło�ci przewodów nale�y sprawdzi�, czy styki watchdog’a zachowuj�
stan podany w Tabeli 2. dla zabezpieczenia wył�czonego spod napi�cia. 

4.2.2 Data i czas 

Zanim data i czas zostan� ustawione, nale�y upewni� si�, czy fabrycznie zamontowany 
pasek izoluj�cy bateri� od zabezpieczenia, który zapobiega rozładowywaniu si� baterii 
podczas transportu lub przechowywania, został usuni�ty. Aby sprawdzi�, czy znajduje si� on 
przy baterii nale�y otworzy� doln� osłon�, i zobaczy� czy czerwona ko�cówka paska wystaje 
przy dodatnim biegunie baterii. Aby usun�� pasek izolacyjny nale�y delikatnie przytrzyma�
bateri�, aby nie wypadła, i poci�gn�� za wystaj�c� czerwon� cze�� paska izoluj�cego.  

Czas i bie��ca data powinny by� wła�ciwie ustawione. Metoda nastawy b�dzie zale�na od 
tego, czy dokładno�� b�dzie zachowana przez opcjonalny port Inter-Range Instrumentation 
Group standard B (IRIG-B) z tyłu zabezpieczenia P746. 

4.2.2.1 wykorzystuj�c sygnał IRIG-B 

Je�li dost�pny jest czas satelitarny dostosowany do standardu IRIG-B, a zabezpieczenie jest 
do niego podł�czone, nale�y wł�czy� urz�dzenie do pobierania czasu satelitarnego. 
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Je�li data i czas zabezpieczenia maj� by� synchronizowane z zewn�trznym �ródłem IRIG-B 
komórka [DATA I CZAS, Synchr.IRIG-B] musi by� ustawiona na ‘Zał�czone’. 

Nale�y upewni� si�, �e zabezpieczenie odbiera sygnał IRIG-B przez sprawdzenie komórki 
[DATA I CZAS, Stan IRIG-B] czy zawiera warto�� ‘Aktywne'.  

Gdy sygnał IRIG-B jest aktywny, nale�y tylko ustawi� stref� czasow� w odniesieniu do czasu 
uniwersalnego skoordynowanego do czasu (czasu satelity) na urz�dzeniu odbieraj�cym 
czas satelitarny, �eby był wy�wietlany czas lokalny. 

Nale�y sprawdzi� czas, dat� oraz miesi�c w odpowiednich komórkach [DATA I CZAS, 
Data/Czas]. Sygnał IRIG-B nie zawiera informacji jaki jest rok, wi�c musi on by� r�cznie 
wprowadzony w komórkach wymienionych powy�ej. 

W przypadku utraty zasilania ze �ródła pomocniczego ustawienia czasu i daty zostan�
zachowanie, pod warunkiem, �e bateria jest poprawnie zamontowana w zabezpieczeniu za 
doln� osłon�. Po przywróceniu zasilania pomocniczego nie b�dzie potrzeby ponownego 
ustawiania bie��cego czasu i daty. 

Aby to sprawdzi�, nale�y usun�� sygnał IRIG-B, a nast�pnie odł�czy� pomocnicze �ródło 
zasilania od zabezpieczenia. Nast�pnie nale�y zostawi� zabezpieczenia bez zasilania na 
około 30 sekund. Po przywróceniu zasilania czas w komórce [DATA I CZAS, Data/Czas] 
powinien by� prawidłowy. 

Po sprawdzeniu czy czas jest zachowany nale�y przywróci� poł�czenie sygnału IRIG-B. 

4.2.2.2 Bez sygnału IRIG-B 

Je�li ustawienia czasu i daty nie maj� by� synchronizowane z sygnałem IRIG-B, nale�y 
upewni� si�, �e komórka [DATA I CZAS, Synchr.IRIG-B] jest ustawiona na ‘Odstawione'. 

Nale�y ustawi� bie��cy czas i dat� do wła�ciwych komórek czasu lokalnego [DATA I CZAS, 
Data/Czas]. 

W przypadku utraty zasilania ze �ródła pomocniczego ustawienia czasu i daty zostan�
zachowanie, je�li bateria jest poprawnie zamontowana w zabezpieczeniu za doln� osłon�. 
Po przywróceniu zasilania pomocniczego nie b�dzie potrzeby ponownego ustawiania 
bie��cego czasu i daty. 

Aby to sprawdzi�, nale�y zostawi� zabezpieczenie bez zasilania na około 30 sekund. Po 
przywróceniu zasilania czas w komórce [DATA I CZAS, Data/Czas] powinien by�
prawidłowy. 

4.2.3 Diody (LED) 

Przy zał�czeniu zasilania zielona dioda LED powinna si� za�wieci� na stałe, wskazuj�c 
normaln� prac� zabezpieczenia. Zabezpieczenie posiada pami�� trwał�, która zapisuje stan 
(zał�czony lub odstawiony) alarmów, sygnałów wzbudzenia oraz, je�li zabezpieczenie jest 
odpowiednio skonfigurowane, programowanych przez u�ytkownika wska�ników na diodach 
LED, kiedy zabezpieczenie zostało ostatnio zasilone ze �ródła zasilania pomocniczego. W 
takim wypadku diody te mog� za�wieci� si� w momencie podł�czenia zasilania 
pomocniczego. 

Je�li która� z tych diod LED si� �wieci powinna by� ona skasowana przed przyst�pieniem do 
dalszych testów. Je�li dioda zga�nie po skasowaniu, nie ma potrzeby ponownego jej 
sprawdzania poniewa� wiadomo �e działa poprawnie. 

Uwaga: Mo�na si� spodziewa�, �e alarmy zwi�zane z kanałami 
komunikacyjnymi nie dadz� si� zresetowa� na tym etapie. 

4.2.3.1 Sprawdzanie diod alarmowych oraz diod sygnalizuj�cych wył�czenie z u�ytku 

Diody alarmowa oraz sygnalizuj�ca uszkodzenie mog� zosta� sprawdzone za pomoc�
kolumny menu TESTY-MONITORING. Nale�y ustawi� komórk� [TESTY-MONITORING, Typ 
testu] na 'odstawiony z u�ytku' na zabezpieczeniu P746. Nast�pnie nale�y sprawdzi�, czy 
�wieci si� dioda sygnalizuj�ca uszkodzenie a dioda alarmowa miga. 
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Na tym etapie nie jest konieczne przywrócenie komórki [TESTY-MONITORING, Typ testu] 
do stanu wył�czonego 'Odstawione', poniewa� tryb ten b�dzie wymagany do dalszych 
testów. 

4.2.3.2 Test diody samoczynnego zadziałania 

Dioda samoczynnego zadziałania mo�e zosta� przetestowana poprzez r�czn� inicjacj�
sygnału steruj�cego z zabezpieczenia do wył�cznika. Jednak�e dioda samoczynnego 
zadziałania powinna zadziała� podczas sprawdzania nastaw, które zostan� przeprowadzone 
pó�niej. W takim wypadku nie ma potrzeby dalszych jej testów na tym etapie. 

4.2.3.3 Test diod programowalnych przez u�ytkownika 

Aby przetestowa� diody programowane przez u�ytkownika nale�y ustawi� komórk� [TESTY-
MONITORING, Test LED] na ‘Wykonaj test’, po czym nale�y sprawdzi�, czy �wiec�
wszystkie diody zabezpieczenia. 

W zabezpieczeniu P746: 

− Komórka statusu czerwonych diod ‘Stan LED Czerw.' jest 18bitowym ci�giem znaków 
binarnych wskazuj�cym które programowalne diody �wiec� podczas zdalnego 
dost�pu do zabezpieczenia. '1' oznacza, �e odpowiednia dioda �wieci na czerwono. 

− Komórka statusu zielonych diod ‘Stan LED Ziel.' jest 18bitowym ci�giem znaków 
binarnych wskazuj�cym które programowalne diody �wiec� podczas zdalnego 
dost�pu do zabezpieczenia. '1' oznacza, �e odpowiednia dioda �wieci na zielono. 

− Je�li obie komórki ‘Stan LED Czerw.' oraz ‘Stan LED Ziel.' odpowiednio dla tej samej 
diody s� ustawione na '1' to za�wieci si� ona na pomara�czowo. 

− Je�li obie komórki ‘Stan LED Czerw.' oraz ‘Stan LED Ziel.' odpowiednio dla tej samej 
diody s� ustawione na '0' to nie b�dzie ona w ogóle �wieci�. 

4.2.4 �ródło napi�cia wewn�trznego 

Zabezpieczenie generuje wewn�trzne napi�cie o warto�ci znamionowej 48V napi�cia 
stałego, które mo�e by� u�yte do zasilenia układów wej�� izolowanych optycznie 
(alternatywnie mo�na u�y� do tego baterii stacji elektroenergetycznej). 

Nale�y zmierzy� napi�cie wewn�trzne pomi�dzy zaciskami 7 a 9 na listwie zaciskowej z 
tabeli 4. Napi�cie wewn�trzne powinno znajdowa� si� w przedziale od 40V do 60 bez 
obci��enia. Musi by� te� prawidłowo spolaryzowane. 

Na tej samej zasadzie nale�y sprawdzi� zaciski 8 i 10. 

Szyna 
zasilaj�ca 

Zaciski 

+ve M7 & M8 

–ve M9 & M10 

TABLE 4: ZACISKI NAPI	CIA WEWN	TRZNEGO 

4.2.5 Wej�cia izolowane optycznie 

Ni�ej wymienione testy sprawdzaj�, czy wej�cia izolowane optycznie zabezpieczenia 
funkcjonuj� poprawnie. 

Wej�cia izolowane optycznie powinny zasilane po kolei, zgodnie z numerami zacisków 
znajduj�cych si� na schematach poł�cze� zewn�trznych (P764/EN CO). Upewniaj�c si�, �e 
wła�ciwa biegunowo�� zostanie zachowana, nale�y podł�czy� zasilaj�ce napi�cie 
wewn�trzne do odpowiednich zacisków, aby przetestowa� wej�cia. 

Uwaga: W pewnych instalacjach wej�cia izolowane optycznie mog� by�
zasilane z zewn�trznego pomocniczego �ródła napi�cia stałego (np. 
baterii stacji elektroenergetycznej). Nale�y sprawdzi� jak powinny one 
by� zasilane przed podł�czeniem napi�cia wewn�trznego, poniewa�
mo�e doj�� do uszkodzenia zabezpieczenia. 
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Status ka�dego z izolowanych optycznie wej�� mo�na sprawdzi� za pomoc� komórki [DANE 
SYSTEMOWE, Stan wejsc opto] lub [TESTY-MONITORING, Stan wejsc opto]. '1' oznacza, 
�e wej�cie jest zasilone, '0' oznacza brak zasilania dla danego wej�cia. Kiedy jedno z wej��
izolowanych optycznie zostanie zasilone jeden ze znaków w dolnej linii wy�wietlacza si�
zmieni, aby zasygnalizowa� zmian� stanu wej�cia. 

4.2.6 Przeka�niki wyj�ciowe 

Poni�szy test sprawdzi, czy wszystkie przeka�niki wyj�ciowe funkcjonuj� poprawnie. 

Numery zacisków znajduj� si� na schematach poł�cze� zewn�trznych (P746/PL CO) 

Nale�y upewni� si�, �e zabezpieczenie dalej znajduje si� w trybie testowym, poprzez 
sprawdzenie komórki [TESTY-MONITORING, Typ testu] czy jest ona ustawiona na 
'Blokowanie'.

Nale�y zasili� wej�cia po kolei ka�dego z przeka�ników wyj�ciowych. Aby zaznaczy�
przeka�nik nr 1 do testów nale�y odpowiednio ustawi� do tego komórk� [TESTY-
MONITORING, Wzor testu]. 

Nast�pnie podł�cza si� tester ci�gło�ci przewodów do zacisków odpowiadaj�cych wyj�cia 
przeka�nika nr 1, przedstawionych na schemacie poł�cze� zewn�trznych (P746/EN CO). 

Aby wymusi� zadziałanie przeka�nika wyj�ciowego nale�y ustawi� komórk� [TESTY-
MONITORING, Test przekazn.] na ‘Wykonaj test'. Wła�ciwe zamkni�cie si� przeka�nika 
powinno by� potwierdzone przez tester ci�gło�ci przewodów, który powinien wskazywa�
zwarcie dla styków normalnie otwartych oraz przerw� dla styków normalnie zamkni�tych. 
Nale�y zmierzy� rezystancj� styków w stanie zamkni�tym. 

Nast�pnie nale�y zresetowa� stan przeka�nika wyj�ciowego poprzez ustawienie komórki 
[TESTY-MONITORING, Test przekazn.] na ‘Usun test'. 

Uwaga:  Nale�y upewni� si�, �e nie zostanie przekroczony zakres 
temperaturowy urz�dzenia podł�czonego do wyj�ciowego przeka�nika 
podczas sprawdzania styków poprzez zbyt długi czas 
przeprowadzania testu. Zaleca si�, aby czas sprawdzania styków był 
jak najkrótszy. 

Przywró� zabezpieczenie z powrotem do stanu normalnej pracy przez ustawienie komórki 
[TESTY-MONITORING, Typ testu] na ‘Odstawione'. 

4.2.7 Tylny port komunikacji 

Ten test powinien zosta� przeprowadzony tylko w sytuacji, gdy wymaga si� zdalnego 
dost�pu do zabezpieczenia. Szczegóły testu zale�� od wybranego standardu komunikacji, 
jaki b�dzie przez zabezpieczenie u�ywany. Test ten nie ma za zadania sprawdzenia 
systemu zdalnego sterowania zabezpieczeniem, tylko czy tylny port komunikacji działa 
poprawnie wraz z konwerterem na odpowiedni protokół je�li jest on wymagany. 

4.2.7.1 Komunikacja typu Courier 

Je�li konwerter z K-Bus na EIA(RS)232 typu KITZ jest zainstalowany nale�y podł�czy�
przeno�ny komputer klasy PC z odpowiednim oprogramowaniem, ko�cówk� danych 
przychodz�cych konwertera (podł�czenie zdalne patrz�c od strony zabezpieczenia). Nale�y 
upewni� si�, �e szybko�� transmisji oraz parzysto�� jest ustawiona na te same warto�ci co 
konwerter protokołów (najcz��ciej jest to KITZ, ale mo�e si� te� zdarzy� SCADA RTU). 
Adres w protokole Courier musi by� ustawiony w komórce [0E02: KOMUNIKACJA, Dost�p 
zdalny] pomi�dzy 1 a 254. Sprawd� czy jest mo�liwa komunikacja pomi�dzy 
zabezpieczeniem a komputerem PC.  

Nast�pnie sprawd�, czy za pomoc� komputera Master Station, mo�na nawi�za�
komunikacj� z zabezpieczeniem. 

Uwaga: Pierwszy port komunikacyjny z tyłu zabezpieczenia (zaciski M17-18) 
mo�e by� K-Bus lub EIA(RS)485. 
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4.2.8 Dodatkowy port komunikacji 

Ten test powinien zosta� przeprowadzony tylko w sytuacji, gdy wymaga si� zdalnego 
dost�pu do zabezpieczenia. Szczegóły testu zale�� od wybranego standardu komunikacji, 
jaki ma by� u�yty. Test ten nie ma za zadania sprawdzenia systemu zdalnego sterowania 
zabezpieczeniem, tylko czy tylny port komunikacji działa poprawnie wraz z konwerterem na 
odpowiedni protokół je�li jest on wymagany. 

4.2.8.1 Konfiguracja K-bus 

Je�li konwerter z K-bus na EIA(RS)232 typu KITZ został zainstalowany nale�y podł�czy�
przeno�ny komputer klasy PC z odpowiednim oprogramowaniem, ko�cówk� danych 
przychodz�cych konwertera (podł�czenie zdalne patrz�c od strony zabezpieczenia). 

W przypadku braku konwertera typu KITZ zainstalowanego na stałe, podł�czenie 
zabezpieczenia do komputera przeno�nego klasy PC mo�e okaza� si� niemo�liwe. W takim 
przypadku nale�y podł�czy� tymczasowy konwerter typu KITZ do dodatkowego portu 
komunikacji skonfigurowanego dla K-bus. Poniewa� testy nie obejm� konwertera 
zainstalowanego na stałe, zostanie sprawdzone tylko poprawne działanie portu K-bus 
zabezpieczenia. 

Nale�y upewni� si�, �e szybko�� transmisji oraz parzysto�� jest ustawiona na te same 
warto�ci co konwerter protokołów (najcz��ciej jest to KITZ, ale mo�e si� te� zdarzy� SCADA 
RTU). Adres w protokole Courier musi by� ustawiony w komórce [0E02: KOMUNIKACJA, 
PT2 Adres] pomi�dzy 1 a 254. Konfiguracja dodatkowy port komunikacji znajduj�cego si� z 
tyłu zabezpieczenia [0E88: KOMUNIKACJA PT2 Konfig.portu.] musi by� ustawiona na [K-
Bus]. 

Sprawd� czy jest mo�liwa komunikacja pomi�dzy zabezpieczeniem a komputerem PC.  
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4.2.8.2 Konfiguracja EIA(RS)485 

Je�li konwerter (Schneider Electric CK222) z EIA(RS)485 na EIA(RS)232 został 
zainstalowany, nale�y podł�czy� przeno�ny komputer klasy PC z odpowiednim 
oprogramowaniem (np. MiCOM S1 V2 lub Studio) do konwertera od strony EIA(RS)232, a 
stron� EIA(RS)485 do dodatkowego portu komunikacji z tyłu zabezpieczenia. 

Nale�y upewni� si�, �e szybko�� transmisji oraz parzysto�� jest ustawiona na te same 
warto�ci co konwerter protokołów (najcz��ciej jest to KITZ, ale mo�e si� te� zdarzy� SCADA 
RTU). Adres w protokole Courier musi by� ustawiony w komórce [0E02: KOMUNIKACJA, 
PT2 Adres] pomi�dzy 1 a 254. Konfiguracja dodatkowy port komunikacji znajduj�cego si� z 
tyłu zabezpieczenia [0E88: KOMUNIKACJA PT2 Konfig.portu.] musi by� ustawiona na 
EIA(RS)485. 

Sprawd� czy jest mo�liwa komunikacja pomi�dzy zabezpieczeniem a komputerem PC.  

4.2.8.3 Konfiguracja EIA(RS)232 

Nale�y podł�czy� przeno�ny komputer klasy PC z odpowiednim oprogramowaniem (np. 
MiCOM S1 V2 lub Studio) do portu komunikacji dodatkowej EIA(RS)232 z tyłu 
zabezpieczenia. 

Dodatkowy port komunikacji z tyłu zabezpieczenia ł�czy si� poprzez 9-pinow� �e�sk�
ko�cówk� typu-D (SK4). Poł�czenie jest zgodne z EIA(RS)574. 

Podł�czenie do tylnego dodatkowego portu komunikacji skonfigurowanego pod standard 
EIA(RS)232 mo�e zosta� zrealizowane za pomoc� ekranowanego wielo�yłowego kabla 
komunikacyjnego nie dłu�szego ni� 15m, lub o pojemno�ci całkowitej nie przekraczaj�cej 
2500pF. Kabel powinien by� zako�czony 9-pinow� m�sk� ko�cówk� typu-D, w metalowej 
oprawie. 

Nale�y upewni� si�, �e szybko�� transmisji oraz parzysto�� jest ustawiona na takie same 
warto�ci jak w zabezpieczeniu. Adres w protokole Courier musi by� ustawiony w komórce 
[0E02: KOMUNIKACJA, PT2 Adres] pomi�dzy 1 a 254. Konfiguracja dodatkowy port 
komunikacji znajduj�cego si� z tyłu zabezpieczenia [0E88: KOMUNIKACJA PT2 
Konfig.portu.] musi by� ustawiona na EIA(RS)232. 

Sprawd� czy jest mo�liwa komunikacja pomi�dzy zabezpieczeniem a komputerem PC.  

4.2.9 Wej�cia pr�dowe 

Poni�sze testy maj� za zadanie sprawdzi�, czy bł�d pomiaru pr�du znajduje si� w granicach 
tolerancji. 

Wszystkie fabrycznie nowe zabezpieczenia maj� ustawion� cz�stotliwo�� sieciow� 50Hz. 
Je�li zabezpieczenie b�dzie u�ywane w sieci z cz�stotliwo�ci� 60Hz nale�y odpowiednio 
ustawi� komórk� [DANE SYSTEMOWE, Czestotliwosc]. 

Nale�y wymusi� warto�� znamionow� pr�du uzwojenia wtórnego przekładnika pr�dowego 
kolejno na ka�dym z wej�� przekładników pr�dowych. Numery zacisków mo�na znale�� w 
Tabela 1. lub na schemacie poł�cze� zewn�trznych (P746/PL CO). Amplitud� pr�du nale�y 
zmierzy� multimetrem. Odpowiadaj�ce odczyty mog� by� sprawdzone w zabezpieczeniu w 
kolumnie POMIARY 1, gdzie mo�na zapisa� wy�wietlone warto�ci. 

Zmierzone warto�ci pr�dów wy�wietlone na wy�wietlaczu LCD zabezpieczenia lub 
komputera podł�czonego za pomoc� przedniego portu komunikacji b�d� podane jako 
warto�ci dla uzwojenia pierwotnego lub wtórnego. Je�li komórka [UST.POMIAROW, 
Wartosci lokalne] jest ustawiona na 'Pierwotna', wy�wietlone warto�ci b�d� odpowiada�
zmierzonemu pr�dowi pomno�onego przez odpowiadaj�c� przekładnikowi przekładni�, 
ustawion� w kolumnie 'PRZEKLADNIE U&I' (patrz Tabela 5.). Je�li komórka 
[UST.POMIAROW, Wartosci lokalne] ma warto�� 'Wtorna', wy�wietlona warto�� powinna si�
równa� wymuszonej warto�ci pr�du. 
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Wzgl�dna dokładno�� pomiaru pr�du przez zabezpieczenie wynosi ±5%. Jednak�e, 
dodatkowa poprawka musi by� zaaplikowana, w celu zwi�kszenia dokładno�ci poprzez 
zastosowanie urz�dzenia testuj�cego. 

Komórka w kolumnie(02)  

POMIARY 1 

Odpowiadaj�ca przekładnia pr�dowa 

(w kolumnie(0A) ‘'PRZEKLADNIE U&I‘ 
menu) 

[Amplituda IL1] 
[Amplituda IL2] 
[Amplituda IL3] 

[Pr�d fazowy uzwojenia pierwotnego]_
��������	
���	�
�������������
�

TABELA 5: NASTAWY PRZEKŁADNI PR
DOWEJ PRZEKŁADNIKÓW PR
DOWYCH 
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5. MENU TESTÓW URUCHOMIENIOWYCH 

5.1 Typ testu 

Ta komórka jest u�ywana do testów uruchomieniowych zabezpieczenia szyn zbiorczych 
oraz Lokalnej Rezerwy Wył�cznikowej. Pozwala ona tak�e na bezpo�rednie sprawdzenie 
styków wyj�ciowych poprzez wymuszenie kontrolowanych sygnałów próbnych. Podczas 
trybu testowego wej�cia i wyj�cia optyczne pozostan� w stanie tu� przed uruchomieniem 
trybu testowego zabezpieczenia. 

Aby uruchomi� tryb testowy komórka [typ testu] powinna zosta� ustawiona na 'Zał�czone' co 
spowoduje wył�czenie przeka�nika ze stanu normalnej pracy, powoduj�c nagranie 
wyst�pienia stanu alarmowego oraz za�wiecenie si� �ółtej diody 'nie pracuje'. Po 
zako�czonych testach komórka ta powinna zosta� przywrócona do warto�ci 'Odstawione' 
�eby przywróci� zabezpieczenie do trybu normalnej pracy. 

JE�LI KOMÓRKA 'TYP TESTU' JEST USTAWIONA NA 'ZAŁ	CZONE', TO AUTOMATYKA 

ZABEZPIECZENIOWA NIE POBUDZI PRZEKA�NIKÓW WYJ�CIOWYCH PRZEZ CO P746 NIE POBUDZI 

PRZYPISANYCH MU WYŁ	CZNIKÓW W PRZYPADKU WYST	PIENIA ZWARCIA NA SZYNACH ZBIORCZYCH 

(TRYB URUCHOMIENIOWY 1 I 2). 

JEDNAK�E, KANAŁ KOMUNIKACJI ZE ZDALNYM ZABEZPIECZENIEM POZOSTAJ	 AKTYWNE. JE�LI 

WŁA�CIWE �RODKI OSTRO�NO�CI NIE ZOSTAN	 PODJ�TE, MO�E TO DOPROWADZI DO ZDALNEGO 

POBUDZENIA W PRZYPADKU GDY PRZEKŁADNIKI PR	DOWE S	 ODIZOLOWANE LUB ZOSTANIE 

PRZEPROWADZONE POBUDZENIE TESTOWE. 

5.2 Zabezpieczenie szyn zbiorczych (BB) i rezerwa lokalna (CBF) wył�czone 

Do wyboru stanu ka�dego systemu nale�y u�y� komórki ‘BB & CBF odstawione'. Komórka ta 
zawiera binarny ci�g liczb binarnych po jednym bicie na system, który mo�e by� ustawiony 
na '1' �eby wył�czy� zabezpieczenie szyn zbiorczych oraz zabezpieczenie wykrywaj�ce 
niezadziałanie wył�cznika, lub '0' aby zabezpieczenie chroniło dany system szyn. Je�li dla 
danego systemu ustawiona jest '1', suma pr�du jest liczona dla kontroli sumy, jednak nie ma 
mo�liwo�ci pobudzenia przez �adne z zabezpiecze�: szyn zbiorczych oraz nieprawidłowej 
pracy wył�cznika. Cz��� systemów mo�e znajdowa� si� w stanie 'BB & CBF odstawione' 
podczas gdy inne pozostaj� aktywne. 
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6. SPRAWDZENIE NASTAW 

Sprawdzenie nastaw ma na celu upewnienie si�, �e s� one zgodne dla roli przewidzianej dla 
zabezpieczenia do konkretnego miejsca jego instalacji (czyli czy aktywne s� wła�ciwe 
funkcje zabezpieczenia oraz czy ustawione s� wła�ciwe programowalne schematy logiczne). 

Uwaga 1: Obwód wzbudzenia powinien pozosta� odł�czony od zabezpieczenia 
podczas testów opisanych poni�ej, aby nie spowodowa�
przypadkowego wył�czenia przypisanego wył�cznika. 

Uwaga 2: Dla zapewnienia stabilno�ci ochrony szyn zbiorczych, je�li 
którykolwiek tryb uruchomieniowy jest wybrany, nie mo�na wył�czy�
kontroli sumy, wi�c czas podania pr�du powinien by� krótszy ni�
ID>1. W takim wypadku nale�y odpowiednio ustawi� zwłok� czasow�
aby zapobiegn�� alarmom bł�du topologii. 

6.1 Wprowadzenie ustawie� zwi�zanych z bie��cym zastosowaniem 

Istniej� dwie metody wprowadzania ustawie� do zabezpieczenia: 

− Transfer przygotowanych wcze�niej plików konfiguracyjnych do zabezpieczenia za 
pomoc� przeno�nego komputera klasy PC z wła�ciwym do tego oprogramowaniem 
poprzez przedni port EIA(RS)232, który znajduje si� za doln� osłon�. Zaleca si�
stosowanie tej metody, poniewa� jest szybka i minimalizuje ona mo�liwo�� pomyłki. 
Je�li zachodzi potrzeba zmiany standardowych programowalnych schematów 
logicznych jest to jedyna metoda aby tego dokona�. 
W przypadku potrzeby zmiany standardowych programowalnych schematów 
logicznych zawsze nale�y mie� przygotowane pliki konfiguracyjne, poniewa� pozwoli 
to znacznie zredukowa� czas procedury przekazania do eksploatacji zabezpieczenia. 

− R�czne wprowadzenie za pomoc� interfejsu u�ytkownika zabezpieczenia. T� metod�
nie mo�na zmieni� typowych programowalnych schematów logicznych. 

Uwaga: Bardzo wa�ne jest załadowanie odpowiedniego pliku .psl do zabezpieczenia, 
gdy jego zastosowanie wymaga niestandardowego programowalnego 
schematu logicznego, dla ka�dej grupy ustawie�, która b�dzie w u�yciu. 
Je�li u�ytkownikowi nie powiedzie si� załadowanie wymaganego pliku .psl 
do dowolnej grupy ustawie�, która zostanie dopuszczona do u�ytku to grupa 
ta b�dzie pracowała na ustawieniach fabrycznych. Mo�e to doprowadzi� do 
niezamierzonych operacji zabezpieczenia oraz obni�enia bezpiecze�stwa. 

6.2 Demonstracja poprawnego zadziałania zabezpieczenia. 

Celem tych testów jest: 

− Sprawdzenie poprawnego zadziałania zabezpieczenia ró�nicowo pr�dowego zgodnie 
z nastawami. 

− Sprawdzenie poprawno�ci nastaw zabezpieczenia nadpr�dowego ka�dej z faz. 

− Weryfikacja czy wej�cia, przeka�niki, styki wyzwalacza s� prawidłowo przypisane 
poprzez sprawdzenie odpowiedzi na wymuszone zwarcie. 

6.2.1 Charakterystyka pr�du stabilizuj�cego dla zabezpieczenia ró�nicowo pr�dowego 

Aby uchroni� si� przed fałszywym zadziałaniem podczas testowania zabezpieczenia 
ró�nicowopr�dowego nale�y wył�czy� zabezpieczenia nadpr�dowe, ziemnozwarciowe i 
zabezpieczenie przed nieprawidłow� prac� wył�cznika. Mo�na tego dokona� poprzez 
zmian� kolumny KONFIGURACJA. Upewnij si�, �e komórki [Zab.Nadpradowe], 
[Zab.Ziemnozw.] and [Uszk.WYL/LRW & I<] s� “Odstawione”. Warto zapisa� sobie które 
elementy maj� by� przywrócone po uko�czeniu testów.  
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6.2.1.1 Podł�czenie obwodu testowego 

Poni�sze testy wymagaj� dost�pno�ci bloku testowego, zdolnego do wymuszenia pr�du na 
jednym lub dwóch poziomach o ró�nych fazach i amplitudach. 

6.2.1.1.1 Je�li dost�pny jest tylko jeden pr�d: 

RYS. 3: SCHEMAT POŁ
CZE DO TESTOWANIA POZIOMU PR
DU HAMUJ
CEGO(TOCHECK) 

$"
��
��
��%

$"�
���

��&
'

Narastaj�cy pr�d I2 jest wprowadzony przez faz� (i punkt neutralny) pola 2. Pr�d ten jest 
jednocze�nie pr�dem ró�nicowym oraz pr�dem hamuj�cym. 

Irozn = Istab = I2

K2 : Procentowy limit charakterystyki hamuj�cej strefy: Irozn = ID>2 

KCZ : Sprawd� procentowy limit charakterystyki hamuj�cej strefy: Irozn = IDCZ>2 

W tym przypadku zwi�kszamy I2 od 0 do A, a potem do punktu B zanim zabezpieczenie nie 
zadziała: 

KCZ : Sprawd� procentowy limit charakterystyki hamuj�cej strefy: Irozn = IDCZ>2, punkt A 

K2 : Procentowy limit charakterystyki hamuj�cej strefy: Irozn = ID>2, punkt B 

Kiedy osi�gniemy punkt A, dioda nr 8 zabezpieczenia P746 powinna si� za�wieci�, kiedy 
punkt B zostanie osi�gni�ty zabezpieczenie ró�nicowopr�dowe powinno zadziała�
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Uwaga 1: ID>1 opó�nienie czasowe zostanie ustawione na 100s podczas testu. 

uwaga 2: Test ten pozwala sprawdzi� górny próg. Nie mo�na nim sprawdzi�, 
czy nachylenie charakterystyki jest wła�ciwe. 

6.2.1.1.2 Je�li s� dost�pne 2 �ródła pr�dowe: 

Metoda opisana poni�ej jest preferowana, je�li istnieje taka mo�liwo��. 

Uwaga: Oba przekładniki pr�dowe mog� mie� ró�n� przekładnie. Nale�y o tym pami�ta�
wymuszaj�c pr�dy bezpo�rednio na stykach uzwoje� wtórnych. 

()���
�������

'� !�*��#�
� ��"����+�

,-./

RYS. 4: SCHEMAT POŁ
CZE DO TESTOWANIA POZIOMU PR
DU HAMUJ
CEGO 

$"
��
��
��%

Uwaga:  Najprostrz� metod� sprawdzenia górnego progu jest wzrost 
nachylenia pr�du I1 oraz spadek nachylenia dla pr�du I2. Wtedy Istab = 
I1 + I2 jest stały, natomiast ∆I = Irozn= I2 - I1 ro�nie. 

WA�NE: DO KONTROLI SUMY, PR	D ISTAB WLICZA WSZYSTKIE LINIE ZASILAJ	CE 
NA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ. 

Aby sprawdzi� progi: 

Istab jest stały dla najmniejszej warto�ci ID>2/k2 i IDCZ>2/kCZ, wi�c punkty Az i Acz b�d�
odpowiednio ID>2 i IDCZ>2. Wi�c Istab = I1 + I2 = stała warto�� (Punkty A) 
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1. Aby sprawdzi� nachylenie charakterystyki ró�nicowej oraz algorytmu blokuj�cego: 

Istab jest ustawiony tak, aby był wi�kszy ni� ID>2/k2 i IDCZ>2/kCZ, punkty Bz i Bcz b�d�
wtedy na poziomie Istab x k2 i Istab x kCZ. Wi�c Istab = I1 + I2 = b�dzie stał� warto�ci� (Punkty 
B) 

Je�li zwi�kszymy pr�d do punktu Xcz dioda nr 8 zabezpieczenia P746 za�wieci si�, a gdy 
zwi�kszymy pr�d do punktu Xz zabezpieczenie ró�nicowe zadziała. 

WA�NE:  

Test ten symuluje pr�d wchodz�cy i wychodz�cy, wi�c algorytm porównawczo-fazowy 
powinien zablokowa� zadziałanie je�li najmniejszy wprowadzony pr�d jest powy�ej 
x% znamionowego pr�du przekładników pr�dowych (In). 

Wybrany pr�d stabilizuj�cy Istab musi by� ni�szy ni� 2 x x% x In / (1- k2)*. 

X% jest procentow� warto�ci� pr�du In płyn�cego przez ka�dy z powy�szych przekładników 
pr�dowych , w którym bierze si� pod uwag� k�t, a pr�d ten jest zdefiniowany za pomoc�
arkusza Excel'a 

Przykład z przekładnikiem pr�dowym 2000/1: 

Przykładowo, je�li k2 jest 60%, x% = 50% a najmniejsza przekładnia wprowadzonego pr�du 
równa si� 1000/1, Istabmax jest na poziomie 2500A (wi�c ID>2 i wi�cej a� do 1500 A). 

Przykładowo, je�li k2 jest 60%, x% = 50% a najmniejsza przekładnia wprowadzonego pr�du 
równa si� 500/1, Istabmax jest na poziomie 1250A (wi�c ID>2 i wi�cej a� do 750 A). 

Przykładowo, je�li k2 jest 60% x% = 40% a najmniejsza przekładnia wprowadzonego pr�du 
równa si� 1000/1, Istabmax jest na poziomie 2000A (wi�c ID>2 i wi�cej a� do 1200 A). 

Przykładowo, je�li k2 jest 60% x% = 40% a najmniejsza przekładnia wprowadzonego pr�du 
równa si� 500/1, Istabmax jest na poziomie 1000A (wi�c ID>2 i wi�cej a� do 600 A). 

Obliczenie progu dla algorytmu porównawczo-fazowego jest nast�puj�ce, pct = (I1 – I2) / (I1 + 
I2) 

Pr�d ró�nicowy zwi�kszy si� do podwójnej warto�ci ∆I. 

Uwaga 1: ID>1 licznik czasu alarmu b�dzie ustawiony na 100s podczas testu. 
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Aby przetestowa� czas zadziałania, wprowadza si� 4 × ID>2 przy cz�stotliwo�ci 60Hz i 
3.5 × ID>2 przy cz�stotliwo�ci 50Hz je�li jest to mo�liwe w tej kolejno�ci, aby 
upewni� si� co do warto�ci czasu zadziałania przy niepełnym okresie. 

*: dla informacji: 

Podczas wprowadzania pr�du: Istab = I1 + I2  wi�c I1 = Istab - I2 a I2 = x% pr�du In wi�c I1 = Istab - 
x% pr�du In 

Aby zabezpieczenie zadziałało, IRozn musi by� � k2 x Istab, np. I1 - I2 � k2 Istab wi�c Istab - x% 
pr�du In - x% pr�du In � k2 Istab

Wniosek: Istab � 2 razy x% pr�du In /( 1 - k2) 

2. Aby przetestowa� TYLKO nachylenie charakterystyki: 

Aby sprawdzi� nachylenie k%, nale�y przeprowadzi� 2 poni�sze testy. 

Jeden powinien niezadziała� dla m = 95% warto�ci k%, drugi powinien zadziała� dla 
warto�ci n = 105% warto�ci k%. 

Aby unikn�� blokowania przez algorytm porównawczo-fazowy, poni�sza sekwencja powinna 
zosta� odtworzona (u�ywaj�c  na przykład przeł�cznika sekwencyjnego) z 
najmniejszym pr�dem wprowadzonym poni�ej x% pr�du In. 

Pierwszy test: 

• Wybierz Istab a potem wprowad� pr�d wychodz�cy I1 = Istab /2 i wchodz�cy I2. = Istab /2 
przez (przykładowo) 10s. 

• Sprawd� na narz�dziu HMI zabezpieczenia P746, czy wy�wietla wła�ciwy pr�d Istab  i 
czy pr�d ró�nicowy jest równy 0. 

• Wprowad� pr�d wychodz�cy I1 = Istab  x (1 + m) / 2 i wchodz�cy na I2.= Istab x (1 - m) / 
2 przez 40ms 

• I2.musi by� mniejszy ni� x% pr�du In 

• Brak zadziałania zabezpieczenia 

  

Drugi test: 

• Wprowad� i zachowaj takie same warto�ci pr�du stabilizuj�cego Istab po czym 
wprowad� pr�dy wchodz�ce I1 i wychodz�ce I2 przez (przykładowo) 10s. 

• Sprawd� na narz�dziu HMI zabezpieczenia P746, czy wy�wietla wła�ciwy pr�d Istab  i 
czy pr�d ró�nicowy jest równy 0. 
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• Wprowad� pr�d wychodz�cy I1 = Istab  x (1 + n) / 2 i wchodz�cy na I2.= Istab x (1 - n) / 2 
przez 40 ms 

• I2. musi by� mniejszy ni� x% pr�du In 

• Zabezpieczenie powinno zadziała�

Uwaga:  Taki sam test mo�e zosta� zrealizowany, aby przetestowa� sygnał CZ 
poprzez zamapowanie nieprzypisanej nigdzie diody Led lub 
nieprzypisanego przeka�nika wyj�ciowego na sygnał ddb Rozn CZ 
Blok. 

Przykład: 

Próg zadziałania algorytmu porównawczo-fazowego x% = 50%, 

Nachylenie pr�d stabilizuj�cego zabezpieczenia szyn zbiorczych k% = 60% (wi�c m% = 
57% i n% = 63%) 

ID>2 = 1100 A (wi�c minimalny pr�d stabilizuj�cy = ID>2/ k% = 1100 / 0,6 = 1834 A) 

CT1 = 1000/1 (wi�c): 

• Maksymalny pr�d, którego nie mo�na u�y� ze wzgl�du na alg. porównawczo-fazowy 
to 50% z 1000A = 500A 

• Maksymalny pr�d stabilizuj�cy = 2 x I1./ (1 – n) = 2 x 500 / 0,43 = 2325A 

CT2 = 2000/1 (wi�c): 

• Maksymalny pr�d, którego nie mo�na u�y� ze wzgl�du na alg. porównawczo-fazowy 
to 50% z 2000 A = 1000A 

• Maksymalny pr�d stabilizuj�cy = 2 x I2./ (1 – n) = 2 x 1000 / 0,43 = 4650A 

Pierwszy test: 

• Wybierz min. Istab  = 2 kA (wi�cej ni� 1834A jednocze�nie mniej ni� 4650A) 

• Wprowad� pr�d wychodz�cy I1 = 1000 A strony pierwotnej (1A wtórnej) i wchodz�cy 
I2.= 1000 A strony pierwotnej (0,5A wtórnej) przez 10s. 
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− I stab = 1000 + 1000 = 2000A 

− I rozn = 1000 – 1000 = 0A 

• Sprawd� na narz�dziu HMI zabezpieczenia P746, czy wy�wietla wła�ciwy pr�d Istab  = 
2kA  i czy pr�d ró�nicowy jest równy 0. 

• Wprowad� pr�d wychodz�cy I1 = 1570A strony pierwotnej praz wychodz�cy I2.= 430A 
strony pierwotnej przez 40ms 

− I stab = 1570 + 430 = 2000A 

− I rozn = 1570 – 430 = 1140A 

− 1140A = 57% of 2000A 

• Brak zadziałania zabezpieczenia 

Drugi test: 

• Zachowaj taki sam pr�d stabilizuj�cy Istab = 2kA po czym wprowad� takie same pr�dy 
wychodz�cy I1 i wchodz�cy I2 przez 10s. 

• Sprawd� na narz�dziu HMI zabezpieczenia P746, czy wy�wietla wła�ciwy pr�d Istab  = 
2kA  i czy pr�d ró�nicowy jest równy 0. 

− I stab = 1000 + 1000 = 2000A 

− I rozn = 1000 – 1000 = 0A  

• Wprowad� pr�d wychodz�cy I1 = 0,815A strony pierwotnej oraz pr�d wchodz�cy I2.= 
0,185A strony pierwotnej przez 40 ms 

− I stab = 1630 + 370 = 2000A 

− I rozn = 1630 – 370 = 1260A 

− 1260A = 63% of 2000A 

• Zabezpieczenie powinno zadziała�

Trzeci test: 

• Wybierz maks. Istab  = 4,5kA (wi�cej ni� 1834A jednocze�nie mniej ni� 4650A) 

• Wprowad� pr�d wychodz�cy I1 = 2250A strony pierwotnej (2.25A wtórnej) oraz 
wchodz�cy I2.= 2250A strony pierwotnej (1,125A wtórnej) przez 10s. 

− I stab = 2250 + 2250 = 4500A 

− I rozn = 2250 – 2250 = 0A  

• Sprawd� na narz�dziu HMI zabezpieczenia P746, czy wy�wietla wła�ciwy pr�d Istab  = 
9kA  i czy pr�d ró�nicowy jest równy 0. 

• Wprowad� pr�d wychodz�cy I1 = 3535,5A strony pierwotnej i pr�d wchodz�cy I2.= 
967,5A strony pierwotnej przez 40ms 

− I stab = 3535.5 + 967.5 = 4500A 

− I rozn = 3535.5 - 967.5 = 2565A 

− 2565A = 57% of 4500A 

− Brak zadziałania zabezpieczenia 

Czwarty test: 

• Zachowaj taki sam pr�d hamuj�cy Istab = 4,5kA po czym wprowad� takie same pr�dy 
wychodz�cy I1 i wchodz�cy I2 przez 10s. 
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• Sprawd� na narz�dziu HMI zabezpieczenia P746, czy wy�wietla wła�ciwy pr�d Istab  = 
2kA i czy pr�d ró�nicowy jest równy 0. 

− I stab = 2250 + 2250 = 4500A 

− I rozn = 2250 – 2250 = 0A  

• Wprowad� pr�d wychodz�cy I1 = 3667,5A strony pierwotnej i wchodz�cy I2.= 832,5A 
strony pierwotnej przez 40 ms 

− I stab = 3667,5 + 832,5= 4500A 

− I rozn = 3667,5 – 832,5= 2835A 

− 2835A = 63% of 4500A 

• Zabezpieczenie powinno zadziała�

3. Sprawdzenie poprawnego wskazania algorytmu porównawczo fazowego: 

Mapuj�c sygnały ddb PorFaz Blok. Sx lub PorFaz Blok. Sx Y ddb do nieprzypisanej nigdzie 
diody Led lub nieprzypisanego przeka�nika wyj�ciowego, mo�na przeprowadzi� 2 poni�sze 
testy. 

Uwaga: Sygnał ddb PorFaz Blok. Sx zachowuje si� jak bramka AND dla 
sygnałów z poszczególnych faz PorFaz Blok. Sx L1 L2 L3 wi�c zmieni 
swój stan tylko podczas testu dla wszystkich 3 faz.

Jeden z nich powinien pokaza� brak zadziałania dla m = 99% of x% a drugi zadziałanie przy 
n = 101% warto�ci x%. 

Pierwszy test: 

• Wprowad� pr�d wychodz�cy I1 = m% przekładnika pr�dowego 1i wchodz�cy I2.= I1
przez (na przykład) 10s. 

• Dioda nie powinna za�wieci� lub przeka�nik nie powinien si� zamkn��

Drugi test: 

• Wprowad� pr�d wychodz�cy I1 = n% pr�du przekładnika pr�dowego 1 oraz 
wchodz�cy I2.= I1 przez (przykładowo) 10s. 

• Dioda powinna za�wieci� lub przeka�nik powinien si� zamkn��

Uwaga:  Ten sam test mo�e zosta� zrealizowany dla kontroli sumy za pomoc�
odpowiednich sygnałów ddb.  

6.2.1.2 Nachylenia i progi 

Je�li dioda LED została przypisana do pokazywania informacji o zadziałaniu, mo�e ona by�
u�yta do pokazania wła�ciwego zadziałania. Je�li nie, opcja monitorowania musi zosta�
u�yta - patrz nast�pny paragraf. 

Na P746 przejd� do GRUPA-->ZAB SZYN i ustaw ID>1 czas alarmu na 100s  

Po czym przejd� do kolumny TESTY-MONITORING w menu, przewi� je w dół i zmie�
komórk� [Monitor Bit 1] na [POBUDZENIE_SZYN]. Spowoduje to wła�ciwe ustawienie lub 
skasowanie bitów, które od teraz reprezentuj� POBUDZENIE_SZYN, w komórce [Stan portu 
test.]. Od tego momentu nale�y monitorowa� wskazanie [Stan portu test.]. Nale�y 
zapami�ta� elementy, które powinny zosta� ponownie uruchomione lub nastawione po 
przeprowadzeniu testów. 

Test ID>2: 

ID>1 Licznik czasu alarmu powinien by� ustawiony podczas testów na 100s. 

Wprowad� pr�d I2 mniejszy ni� ID>2 i powoli zwi�kszaj jego amplitud� a� do zadziałania 
zabezpieczenia. 
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Test czasu zadziałania elementu ró�nicowego:

Wprowad� pr�d I2 wi�kszy ni� podwójny próg ID>2 i zmierz czas zadziałania elementu 
ró�nicowego. 

Test ID>1:

ID>1 Licznik czasu alarmu powinien zosta� ustawiony na 100ms.  

Wprowad� pr�d I2 mniejszy ni� ID>1 i powoli zwi�kszaj I2 a� pojawi si� zwarcie na obwodach 
(za�wieci si� dioda alarmowa zwarcia obwodów LED). 

Test of ID>1 Alarm Czas:

ID>1 Licznik czasu alarmu powinien zosta� ustawiony na 5s. 

Wprowad� pr�d I2 wi�kszy ni� podwójny próg ID>1 po czym sprawd�, czy alarm zwarcia 
obwodów pojawi si� za 5s. 

6.2.2 Fazowe zabezpieczenie nadpr�dowe 

Je�li zabezpieczenie b�dzie wykorzystywa� funkcje zabezpieczenia nadpr�dowego, oba 
elementy pr�dów Ι>1 i I>2 powinny by� przetestowane. 

Aby zapobiegn�� niechcianemu zadziałaniu którego� z zabezpiecze�: ró�nicowych, 
ziemnozwarciowych, przed niezadziałaniem wył�cznika lub kontroli pracy przekładników, 
powinny by� one wył�czone podczas trwania testów zabezpieczenia nadpr�dowego. Mo�na 
dokona� tego w kolumnie KONFIGURACJA zabezpieczenia. Nale�y zwróci� uwag� na 
elementy, które powinny zosta� ponownie uruchomione lub nastawione po przeprowadzeniu 
testów. 
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6.2.2.1 Podł�cz obwód testuj�cy 

Nale�y wyznaczy� które z przeka�ników wyj�ciowych zostan� wybrane do zadziałania gdy 
Ι>1 i I>2 poprzez sprawdzenie odpowiednik programowalnych schematów logicznych. 

Programowalne schematy logiczne mog� zosta� zmienione tylko przy u�yciu odpowiedniego 
do tego oprogramowania. Je�li nie jest ono dost�pne oznacza to, �e przeka�niki s�
przypisane zgodnie ze standardowym ustawieniem zabezpieczenia. 

Je�li wyj�cia zadziałania s� posegregowane fazami (np. ka�da faza ma przypisany inny 
przeka�nik wyj�ciowy), nale�y sprawdzi� przeka�nik przypisany do zadziałania podczas 
zwarcia na fazie 'A'. 

Przypisane numery zacisków mo�na znale�� na schemacie poł�cze� zewn�trznych 
(Rozdział P746/PL CO). 

Podł�cz przeka�nik wyj�ciowy, �eby jego zadziałanie zatrzymało licznik czasu zestawu 
testuj�cego. 

Podł�cz wyj�cie pr�dowe zestawu testuj�cego do wej�ciowego przekładnika pr�dowego fazy 
'A' zabezpieczenia. 

Upewnij si�, �e licznik czasu zostanie uruchomiony w momencie wymuszenia pr�du do 
zabezpieczenia. 

6.2.2.1.1 Przeprowadzenie testu

Nale�y upewni� si�, �e licznik czasu został zresetowany.  

Zaaplikuj pr�d o amplitudzie równej podwojonej warto�ci wprowadzonej do komórki [GRUPA 
1 ZAB.NADPRADOWE, Ι>1 Nastawa] zabezpieczenia oraz zwró� uwag� na czas po 
zatrzymaniu licznika czasu. 

Sprawd� czy czerwona dioda LED oznaczaj�ca zadziałanie si� �wieci. 

6.2.2.1.2 Sprawdzenie czasu działania 

Nale�y sprawdzi� czy czas działania zapisany przez licznik czasu znajduje si� w przedziale 
podanym w Tabeli 6. 

Uwaga: Oprócz charakterystyki z wprost okre�lonym czasem, czasy działania 
w tabeli 6 s� podane jako mno�nik lub nastawy TD równej 1. W takim 
wypadku, aby otrzyma� czas działania dla innego mno�nika czasu lub 
innej nastawy TD, czasy podane w tabeli 6 musz� zosta� pomno�one 
przez nastawy z komórki [GRUPA 1 ZAB.NADPRADOWE, Ι>1 TMS] 
dla charakterystyk IEC i UK lub z komórki [GRUPA 1 
ZAB.NADPRADOWE, TD] dla charakterystyk IEEE i US. 

Dodatkowo, dla charakterystyk z wprost okre�lonym czasem i charakterystyk odwrotnych 
wyst�puje dodatkowe opó�nienie maksymalnie odpowiednio 0,02 sekundy oraz 0,08 
sekundy, które nale�y doda� do akceptowalnych zakresów czasów zadziałania 
zabezpieczenia. 
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Dla wszystkich charakterystyk, nale�y przyj�� odpowiedni� poprawk� co do dokładno�ci 
u�ytego do testów sprz�tu. 

Charakterystyka Czas zadziałania dla podwójnego nastawionego pr�du i 
mno�nika czasu 1,0 

Znamionowo (w sekundach) Zakres (w sekundach) 

DT Nastawa [: Ι>1 Opó�nienie 
czasowe] 

Nastawa ±2% 

Odwrotna IEC S 10,03 9,53 – 10,53 

Odwrotna IEC V 13,50 12,83 – 14,18 

Odwrotna IEC E  26,67 24,67 – 28,67 

Odwrotna UK LT  120,00 114,00 – 126,00 

Odwrotna IEEE M  0,64 0,61 – 0,67 

Odwrotna IEEE V  1,42 1,35 – 1,50 

Odwrotna IEEE E  1,46 1,39 – 1,54 

Odwrotna US  0,46 0,44 – 0,49 

Odwrotna US ST  0,26 0,25 – 0,28 

TABELA 6: CHARAKTERYSTYKI CZASU DZIAŁANIA DLA Ι>1 

Testy nale�y przeprowadzi� ponownie dla funkcji I>2. 

Po zako�czeniu testów, wył�czone zabezpieczenia ró�nicowopr�dowe, nadpr�dowe, 
ziemnozwarciowe, przed niezadziałaniem wył�cznika lub nadzoruj�ce powinny zosta�
przywrócone do swoich wła�ciwych nastaw w kolumnie KONFIGURACJA. 

6.2.3 Lokalna Rezerwa Wyłacznikowa 

6.2.3.1 Osobne zewn�trzne zabezpieczenie 50BF w celu ochrony szyn zbiorczych 

Pole 1 Pole 2   Sprz�gło  Pole 3  Pole 4 

Na podstawie przykładu ze schematu powy�ej, symulujemy niezadziałanie wył�cznika w 
polu 1. W takim wypadku, zasilone zostanie wej�cie optyczne “Zewn. Uszk.WYL/LRW” pola 
1 i sprawdzamy, czy zabezpieczenie P746 wyda polecenie wył�czenia pola 2 oraz sprz�gła. 

Zadziałanie zapasowego zabezpieczenia nadpr�dowego lub ziemnozwarciowego zainicjuje, 
jak opisano powy�ej liczniki czasu tBF3 oraz tBF4. 
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6.2.3.2 Zewn�trzne pobudzenie zabezpieczenia przed niezadziałaniem wył�cznika 

Aby sprawdzi� ponowne pobudzenie wył�cznika:

Zgodnie z tym co pokazano na schemacie powy�ej, inicjujemy wej�cia optyczne “Zewn. 
pobudzenie A,B,C” i podajemy pr�d o warto�ci dwukrotnego progu I<. 

Sprawd� czy zabezpieczenie P746 wydało rozkaz ponownego zadziałania po nastawionym 
czasie tBF3. 

WA�NE:  CZAS WSKAZYWANY NA WY�WIETLACZU LCD JEST CZASEM 
TRWANIA DZIAŁANIA TEJ KOMENDY ZADZIAŁANIA. 

Czas rozkazu szybkiego resetu ponownego zadziałania jest równy czasu zaniku zwarcia 
13ms – czas wychwycenia tBF3. 

Przykładowo je�li tBF3 = 50ms a zwarcie zanikło po 60ms, zabezpieczenie P746 poka�e 
warto�� 23ms. 

Aby przetestowa� wył�czenie rezerwy lokalnej:

Nale�y przeprowadzi� taki sam test jak dla ponownego pobudzenia wył�cznika, ale tym 
razem nale�y przetrzyma� pr�d zwarciowy dłu�ej ni� tBF4, po czym trzeba sprawdzi� czy 
został wysłany sygnał wył�czenia rezerwy lokalnej. 

Sprawd� czy pola 1 i 2 poł�czone do sekcji szyn 1 zostan� wył�czone. 

6.2.3.3 Niedost�pny wył�cznik sprz�gła: 

Pole 1 Pole 2  Sprz�gło  Pole 3  Pole 4 

Zaaplikuj wewn�trzne zwarcie w systemie 2 i zasil wej�cie optyczne "Wył. niedost�pny" dla 
sprz�gła, po czym sprawd�, czy obie sekcje szyn zostan� wył�czone jednocze�nie. 

Uwaga: Je�li wej�cie "Wył niedost�pny" jest zasilone, to wył�cznik sprz�gła 
nie zostanie wyłazcony i b�dzie u�yty tylko jako sprz�gło. 
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Czas ponownego wył�czenia wył�cznika jest równy (maksimum pomi�dzy czasem zaniku 
zwarcia oraz 250ms) – czasowi tBF4. Czas do wył�czenia od rezerwy lokalnej jest równy 
(maksimum pomi�dzy czasem zaniku zwarcia oraz 250ms) – czasowi tBF4) 

Przykładowo je�li tBF4 = 200ms a zwarcie zanikło przed upływem 450ms, zabezpieczenie 
P746 poka�e czas równy 450ms. 

Przykładowo je�li tBF4 = 200ms a zwarcie zanikło przed upływem 500ms, zabezpieczenie 
P746 poka�e czas równy 500ms. 

6.2.3.4 Wewn�trzna inicjacja zabezpieczenia przed niezadziałaniem wył�cznika 

Zabezpieczenie przed niezadziałaniem wył�cznika mo�e zosta� zainicjowane przez sygnał 
steruj�cy wydany przez zabezpieczenie P746. 

Pole 1 Pole 2   Sprz�gło  Pole 3  Pole 4 

Zasymuluj zwarcie na 2 sekcji szyn. 

Wprowad� pr�d zwarciowy przez sprz�gło a� do przekroczenia czasu tBF1. Sprawd� czy 
sygnał ponownego wył�czenia został wydany przez PI3 i sygnał wył�czenia od rezerwy 
lokalnej został wydany po czasie tBF2. 

Sprawd�, czy zabezpieczenie P746 wydało sygnał steruj�cy do obu sekcji szyn (pola 1, 2, 3, 
4 oraz 5 powinny zosta� pobudzone). 

Polecenie wył�czenia rezerwowego jest równe (maksimum pomi�dzy czasem zaniku 
zwarcia oraz 250ms) – czasowi tBF2. 

Przykładowo je�li tBF2 = 150ms a zwarcie zanikło przed upływem 400ms, zabezpieczenie 
P746 poka�e czas równy 400ms. 

Przykładowo je�li tBF2 = 150ms a zwarcie zanikło przed upływem 500ms, zabezpieczenie 
P746 poka�e czas równy 500ms. 

6.3 Sprawdzenie nastaw aplikacji 

Wprowadzone nastawy powinny zosta� dokładnie sprawdzone czy s� poprawne dla bie��cej 
aplikacji, oraz czy nie zostały przypadkowo zmienione podczas testów. 

S� dwie metody sprawdzenia nastaw: 

− Poprzez odczytanie nastaw zabezpieczenia za pomoc� przeno�nego komputera klasy 
PC z odpowiednim do tego oprogramowaniem poprzez port EIA(RS)232, który 
znajduje si� pod doln� osłon�. Nale�y porówna� przesłane z zabezpieczenia nastawy 
z oryginalnymi nastawami przygotowanymi do bie��cej roli zabezpieczenia. (W 
przypadku gdy klient dostarczył wydrukowan� kopi� wymaganych nastaw a komputer 
klasy PC jest dost�pny) 

− Poprzez kolejne porównanie nastaw za pomoc� interfejsu operatora zabezpieczenia z 
oryginalnymi nastawami przygotowanymi do bie��cej roli zabezpieczenia. 
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Je�li wcze�niej nie ustalono inaczej, programowalne schematy logiczne przygotowane do 
bie��cej instalacji nie b�d� sprawdzane podczas przekazania zabezpieczenia do 
eksploatacji. 

Z powodu du�ej uniwersalno�ci i du�ego stopnia skomplikowania programowalnych 
schematów logicznych, opis szczegółowego ich sprawdzenia znacznie wykracza poza 
zakres instrukcji uruchomienia zabezpieczenia. Z tego powodu aby przetestowa�
poprawno�� programowalnych schematów logicznych, in�ynier której je zaprojektował 
powinien dostarczy� opis testów, które zademonstruj� ich poprawne działanie. Powinny one 
zosta� dostarczone do osoby dokonuj�cej odbioru zabezpieczenia na no�niku cyfrowym 
razem z plikami zawieraj�cymi programowalne schematy logiczne. 
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7. KONTROLA DZIAŁANIA ZABEZPIECZENIA POD OBCI	�ENIEM 

Celem kontroli zabezpieczenia pod obci��eniem jest: 

− Potwierdzenie, �e wszystkie przewody wej�� pr�dowych s� podł�czone poprawnie. 

− Upewnienie si�, �e pr�d ró�nicowy pod obci��eniem jest znacznie poni�ej nastawy 
zabezpieczenia. 

Jednak�e, mo�na to sprawdzi� tylko w przypadku gdy nie ma �adnych przeciwwskaza� w 
uruchomieniu zasilania stacji oraz po przekazaniu do eksploatacji pozostałych zabezpiecze�
P746. 

Usu� wszystkie dodatkowe przewody do testów, przewody zwieraj�ce itp, oraz przywró�
poł�czenia przewodów, które zostały tymczasowo usuni�te podczas wcze�niejszych testów. 

Je�li zaszła potrzeba odł�czenia zewn�trznych przewodów zabezpieczenia w celu 
przeprowadzenia uprzednich testów, nale�y upewni� si�, �e wszystkie poł�czenia zostały 
przywrócone zgodnie ze swoimi schematami poł�cze� zewn�trznych. 

Upewnij si�, czy przewody przekładników pr�dowych s� poprawnie podł�czone: 

Nale�y zmierzy� pr�d uzwojenia wtórnego ka�dego wej�cia pr�dowego wł�czaj�c w nie 
kolejno szeregowo multimetr. 

Sprawd� polaryzacj� poł�czenia przekładników pr�dowych. 

Upewnij si�, �e pr�d płyn�cy z punktu neutralnego przekładników pr�dowych jest pomijalnie 
mały. 

Porównaj warto�ci pr�du płyn�cego po stronie wtórnej z warto�ciami mierzonymi przez 
zabezpieczenie, które mo�na znale�� w menu w kolumnie POMIARY 1. 

Uwaga: W stanie normalnej pracy pod obci��eniem funkcja zabezpieczenia 
zwarciowego zmierzy stosunkowo niewielki, je�li nie zerowy pr�d. W 
takim wypadku konieczne jest zasymulowanie zwarcia pomi�dzy 
punktem neutralnym a faz�. Mo�na tego dokona� poprzez chwilowe 
odł�czenie jednego lub dwóch przekładników pr�dowych linii od 
zabezpieczenia i poprzez zwarcie obwodów wtórnych tych 
przekładników. 

Je�li komórka [UST.POMIAROW, Wartosci lokalne] ma warto�� ' Wtorna', pr�d wy�wietlony 
na wy�wietlaczu LCD lub przeno�nym komputerze klasy PC podł�czonym do przedniego 
portu komunikacyjnego EIA(RS)232  zabezpieczenia powinien by� równy zaaplikowanemu 
pr�dowi uzwojenia wtórnego. Warto�� nie powinna ró�ni� si� bardziej ni� 5% od 
zaaplikowanego pr�du uzwojenia wtórnego. Jednak�e, nale�y przyj�� dodatkow� poprawk�
ze wzgl�du na dokładno�� u�ytego sprz�tu do testowania zabezpieczenia. 

Je�li komórka [UST.POMIAROW, Wartosci lokalne] ma warto�� 'Pierwotna', pr�d 
wy�wietlony na wy�wietlaczu LCD zabezpieczenia powinien by� równy zaaplikowanemu 
pr�dowi wtórnemu pomno�onemu przez odpowiadaj�c� przekładnikowi pr�dowemu 
przekładni�.  ustawionemu w kolumnie 'Przekladnie I/U' (patrz Tabela 5). Ponownie warto��
nie powinna ró�ni� si� bardziej ni� 5% od zaaplikowanego pr�du wtórnego, plus dodatkowa 
poprawka ze wzgl�du na dokładno�� u�ytego sprz�tu do testowania zabezpieczenia. 

Uwaga: Je�li funkcja zabezpieczenia ziemnozwarciowego ma przypisany 
pojedynczy dedykowany przekładnik pr�dowy nie ma mo�liwo�ci 
sprawdzenia warto�ci mierzonych przez zabezpieczenie. 
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8. KO
COWE SPRAWDZENIE ZABEZPIECZENIA 

Wszystkie testy powinny by� w tym momencie zako�czone.  

Usu� wszystkie testowe lub przewody zwieraj�ce do celów testowych itp. Je�li zaszła 
potrzeba odł�czenia któregokolwiek przewodu zewn�trznego podł�czonego do 
zabezpieczenia podczas weryfikacji poł�cze� przewodów nale�y si� upewni�, �e wszystkie 
zostały ponownie poprawnie podł�czone zgodnie ze swoimi schematami poł�cze�
zewn�trznych. 

Upewnij si�, �e zabezpieczenie zostało przywrócone do trybu normalnej pracy sprawdzaj�c, 
czy wszystkie komórki [TESTY-MONITORING, Typ testu] s� ‘Odstawione’.  

Je�li j�zyk menu został zmieniony aby sprawniej przeprowadzi� procedury testowe nale�y 
przywróci� go do j�zyka preferowanego przez klienta. 

Je�li blok testowy P991/MMLG został zainstalowany, nale�y odł�czy� jego wtyczk� testow� i 
zamkn�� pokryw�, �eby zabezpieczenie zostało przywrócone do trybu normalnej pracy, 

Nale�y upewni� si�, �e dziennik zdarze�, zapisy zwar�, zapisy zakłóce�, alarmy i statusy 
diod LED zostały zresetowane przed opuszczeniem miejsca zainstalowania zabezpieczenia. 

Je�li jest taka potrzeba, nale�y zamontowa� dodatkow� przedni� pokryw� zabezpieczenia. 
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9. PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA DO EKSPLOATACJI 

Data:  Nazwisko:  

Stacja:  Obwód:  

  Cz�stotliwo�� sieci:  

Informacje z przedniej tabliczki znamionowej 

Typ zabezpieczenia P746 

Numer modelu  

Numer seryjny  

Pr�d znamionowy In  

Napi�cie pomocnicze Vx  

Sprz�t u�yty do przeprowadzenia testów 

Nale�y wypełni� t� cz��� protokołu aby mo�liwe było w przyszło�ci zidentyfikowanie 
przyrz�dów u�ytych podczas przekazania zabezpieczenia do eksploatacji, które były 
uszkodzone lub niekompatybilne z zabezpieczeniem a fakt ten nie został zauwa�ony 
podczas samej procedury przekazania zabezpieczenia do eksploatacji. 

Zestaw do testów 
zabezpieczenia 
nadpr�dowego 

Model: 

Serial No: 

Miernik mocy optycznej Model: 

Serial No: 

Tester izolacji Model: 

Serial No: 

Oprogramowanie do 
nastaw: 

Type: 

Version: 

�

�
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  *Niepotrzebne 
skre�li�

�  Czy wszystkie instrukcje dotycz�ce 
bezpiecze�stwa były stosowane? 

Tak/Nie* 

  

4 Sprawdzenie produktu  

4.1  Przy braku zasilania zabezpieczenia  

4.1.1  Ogl�dziny 

 Czy zabezpieczenie jest uszkodzone? Tak/Nie* 

 Informacje na tabliczce znamionowej poprawne? Tak/Nie* 

 Uziemienie obudowy zamontowane? Tak/Nie* 

  

4.1.2  Styki przekładników pr�dowych zamkni�te? Tak/Nie/Nie sprawdz.* 

  

4.1.3 Rezystancja izolacji >100MΩ przy 500V dc Tak/Nie/Nie zmierzono* 

4.1.4  Zewn�trzne przewody  

 Poł�czenia zgadzaj� si� ze schematem poł.? Tak/Nie* 

 Sprawdzono poł�czenia bloku testowego? Tak/Nie/niedost�pny* 

  

4.1.5 Styki Watchdog'a (wył�czone zasilanie pomocn.)  

 Styki na zaciskach 11 i 12 zamkni�te? Tak/Nie* 

 Rezystancja styków ____Ω/Nie zmierzono* 

 Styki na zaciskach 13 i 14 otwarte? Tak/Nie* 

  

4.1.6 Pomiar napi�cia zasilania pomocniczego ______V ac/dc* 

  

4.2 Normalnie zasilone zabezpieczenie  

4.2.1 Styki Watchdog'a (wł�czone zasilanie pomocn.)  

 Styki na zaciskach 11 i 12 otwarte? Tak/Nie* 

 Styki na zaciskach 13 i 14 zamkni�te? Tak/Nie* 

 Rezystancja styków ____Ω/Nie zmierzono * 

  

4.2.2 Data i czas 

 Zegar ustawiony do czasu lokalnego? Tak/Nie* 

 Zachowuje czas przy odł�czeniu zasilania 
pomocniczego? 

Tak/Nie* 

4.2.3 Diody typu LED  

4.2.3.1 Diody alarmowe (�ółte) działaj�? Tak/Nie* 

 Diody wycofania z u�ytku (�ółte) działaj�? Tak/Nie* 
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4.2.3.2 Diody zadziałania (czerwone) działaj�? Tak/Nie* 

  

4.2.3.3 Wszystkie 8 programowalnych diod działa? Tak/Nie* 

  

4.2.4 Napi�cie wewn�trzne  

 Napi�cie zmierzone pomi�dzy zaciskami 7 i 9 ______V dc 

 Napi�cie zmierzone pomi�dzy zaciskami 8 i 10 ______V dc 

  

4.2.5 Wej�cia izolowane optycznie  

 Wej�cie optyczne nr 1 działa? Tak/Nie* 

 Wej�cie optyczne nr 2 działa? Tak/Nie* 

 Wej�cie optyczne nr 3 działa? Tak/Nie* 

 Wej�cie optyczne nr 4 działa? Tak/Nie* 

 Wej�cie optyczne nr 5 działa? Tak/Nie* 

 Wej�cie optyczne nr 6 działa? Tak/Nie* 

 Wej�cie optyczne nr 7 działa? Tak/Nie* 

 Wej�cie optyczne nr 8 działa? Tak/Nie* 

 Wej�cie optyczne nr 9 działa? Tak/Nie/Nie dost�pny* 

 Wej�cie optyczne nr 10 działa? Tak/Nie/Nie dost�pny* 

 Wej�cie optyczne nr 11 działa? Tak/Nie/Nie dost�pny* 

 Wej�cie optyczne nr 12 działa? Tak/Nie/Nie dost�pny* 

 Wej�cie optyczne nr 13 działa? Tak/Nie/Nie dost�pny* 

 Wej�cie optyczne nr 14 działa? Tak/Nie/Nie dost�pny* 

 Wej�cie optyczne nr 15 działa? Tak/Nie/Nie dost�pny* 

 Wej�cie optyczne nr 16 działa? Tak/Nie/Nie dost�pny* 

 Wej�cie optyczne nr 17 działa? Tak/Nie/Nie dost�pny* 

 Wej�cie optyczne nr 18 działa? Tak/Nie/Nie dost�pny* 

 Wej�cie optyczne nr 19 działa? Tak/Nie/Nie dost�pny* 

 Wej�cie optyczne nr 20 działa? Tak/Nie/Nie dost�pny* 

 Wej�cie optyczne nr 21 działa? Tak/Nie/Nie dost�pny* 

 Wej�cie optyczne nr 22 działa? Tak/Nie/Nie dost�pny* 

 Wej�cie optyczne nr 23 działa? Tak/Nie/Nie dost�pny* 

 Wej�cie optyczne nr 24 działa? Tak/Nie/Nie dost�pny* 

 Wej�cie optyczne nr 25 działa? Tak/Nie/Nie dost�pny* 

 Wej�cie optyczne nr 26 działa? Tak/Nie/Nie dost�pny* 

 Wej�cie optyczne nr 27 działa? Tak/Nie/Nie dost�pny* 

 Wej�cie optyczne nr 28 działa? Tak/Nie/Nie dost�pny* 
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 Wej�cie optyczne nr 29 działa? Tak/Nie/Nie dost�pny* 

 Wej�cie optyczne nr 30 działa? Tak/Nie/Nie dost�pny* 

 Wej�cie optyczne nr 31 działa? Tak/Nie/Nie dost�pny* 

 Wej�cie optyczne nr 32 działa? Tak/Nie/Nie dost�pny* 

 Wej�cie optyczne nr 33 działa? Tak/Nie/Nie dost�pny* 

 Wej�cie optyczne nr 34 działa? Tak/Nie/Nie dost�pny* 

 Wej�cie optyczne nr 35 działa? Tak/Nie/Nie dost�pny* 

 Wej�cie optyczne nr 36 działa? Tak/Nie/Nie dost�pny* 

 Wej�cie optyczne nr 37 działa? Tak/Nie/Nie dost�pny* 

 Wej�cie optyczne nr 38 działa? Tak/Nie/Nie dost�pny* 

 Wej�cie optyczne nr 39 działa? Tak/Nie/Nie dost�pny* 

 Wej�cie optyczne nr 40 działa? Tak/Nie/Nie dost�pny* 

4.2.6 Przeka�niki wyj�ciowe  

 Przeka�nik nr 1 działa? Tak/Nie* 

   Rezystancja styków ____Ω/Nie zmierzono* 

 Przeka�nik nr 2 działa? Tak/Nie* 

   Rezystancja styków ____Ω/Nie zmierzono* 

 Przeka�nik nr 3 działa? Tak/Nie* 

   Rezystancja styków ____Ω/Nie zmierzono* 

 Przeka�nik nr 4 działa? Tak/Nie* 

   Rezystancja styków ____Ω/Nie zmierzono* 

 Przeka�nik nr 5 działa? Tak/Nie* 

   Rezystancja styków ____Ω/Nie zmierzono* 

 Przeka�nik nr 6 działa? Tak/Nie* 

   Rezystancja styków ____Ω/Nie zmierzono* 

 Przeka�nik nr 7 działa? Tak/Nie* 

   Rezystancja styków (N/Zam.) ____Ω/Nie zmierzono* 

      (N/Otw.) ____Ω/Nie zmierzono* 

 Przeka�nik nr 8 działa? Tak/Nie* 

   Rezystancja styków (N/Zam.) ____Ω/Nie zmierzono* 

      (N/Otw.) ____Ω/Nie zmierzono* 

 Przeka�nik nr 9 działa? Tak/Nie* 

   Rezystancja styków ____Ω/Nie zmierzono* 

 Przeka�nik nr 10 działa? Tak/Nie* 

   Rezystancja styków ____Ω/Nie zmierzono* 

 Przeka�nik nr 11 działa? Tak/Nie* 

   Rezystancja styków ____Ω/Nie zmierzono* 
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 Przeka�nik nr 12 działa? Tak/Nie* 

   Rezystancja styków ____Ω/Nie zmierzono* 

 Przeka�nik nr 13 działa? Tak/Nie* 

   Rezystancja styków ____Ω/Nie zmierzono* 

 Przeka�nik nr 14 działa? Tak/Nie* 

   Rezystancja styków ____Ω/Nie zmierzono* 

 Przeka�nik nr 15 działa? Tak/Nie* 

   Rezystancja styków (N/Zam.) ____Ω/Nie zmierzono* 

      (N/Otw.) ____Ω/Nie zmierzono* 

 Przeka�nik nr 16 działa? Tak/Nie* 

   Rezystancja styków (N/Zam.) ____Ω/Nie zmierzono* 

      (N/Otw.) ____Ω/Nie zmierzono* 

 Przeka�nik nr 17 działa? Tak/Nie* 

   Rezystancja styków ____Ω/Nie zmierzono* 

 Przeka�nik nr 18 działa? Tak/Nie* 

   Rezystancja styków ____Ω/Nie zmierzono* 

 Przeka�nik nr 19 działa? Tak/Nie* 

   Rezystancja styków ____Ω/Nie zmierzono* 

 Przeka�nik nr 20 działa? Tak/Nie* 

   Rezystancja styków ____Ω/Nie zmierzono* 

 Przeka�nik nr 21 działa? Tak/Nie* 

   Rezystancja styków ____Ω/Nie zmierzono* 

 Przeka�nik nr 22 działa? Tak/Nie* 

   Rezystancja styków ____Ω/Nie zmierzono* 

 Przeka�nik nr 23 działa? Tak/Nie* 

   Rezystancja styków (N/Zam.) ____Ω/Nie zmierzono* 

      (N/Otw) ____Ω/Nie zmierzono* 

 Przeka�nik nr 24 działa? Tak/Nie* 

   Rezystancja styków (N/Zam.) ____Ω/Nie zmierzono* 

      (N/Otw.) ____Ω/Nie zmierzono* 

 Przeka�nik nr 25 działa? Tak/Nie* 

   Rezystancja styków ____Ω/Nie zmierzono* 

 Przeka�nik nr 26 działa? Tak/Nie* 

   Rezystancja styków ____Ω/Nie zmierzono* 

 Przeka�nik nr 27 działa? Tak/Nie* 

   Rezystancja styków ____Ω/Nie zmierzono* 

 Przeka�nik nr 28 działa? Tak/Nie* 

   Rezystancja styków ____Ω/Nie zmierzono* 
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 Przeka�nik nr 29 działa? Tak/Nie* 

   Rezystancja styków ____Ω/Nie zmierzono* 

 Przeka�nik nr 30 działa? Tak/Nie* 

   Rezystancja styków ____Ω/Nie zmierzono* 

 Przeka�nik nr 31 działa? Tak/Nie* 

   Rezystancja styków (N/Zam.) ____Ω/Nie zmierzono* 

      (N/Otw.) ____Ω/Nie zmierzono* 

 Przeka�nik nr 32 działa? Tak/Nie* 

   Rezystancja styków (N/Zam.) ____Ω/Nie zmierzono* 

      (N/Otw.) ____Ω/Nie zmierzono* 

4.2.9 Wej�cia pr�dowe 

 Wy�wietlony pr�d Pierwotny/Wtórny* 

 Przekładnia fazowa przekładnika pr�dowego ______ /niedost�pne* 

    

 Wej�ciowy przekł. pr�dowy Zaaplikowane wart. Wy�wietlone warto�ci 

ΙL1 _______A _______A 

ΙL2 (tryb 1 zabezpieczenia) _______A _______A 

ΙL3 (tryb 1 zabezpieczenia) _______A _______A 

ΙL1 lub IL2 lub IL3 (tryb 3 
mod.) 

_______A _______A 

5 Sprawdzenie nastaw  

5.1 Nastawione funkcje zgodnie z miejscem 
przeznaczenia zabezpieczenia? 

Tak/Nie* 

 Załadowano poprawne programowalne schematy 
logiczne zgodnie z miejscem przeznaczenia 
zabezpieczenia? 

Tak/Nie/niedost�pne* 

  

5.2.1.2 Dolna krzywa pr�du ró�nicowego _________A 

5.2.1.3 Górna krzywa pr�du ró�nicowego _________A 

  

5.2.5 Czas reakcji funkcji zabezpieczenia sprawdzony? Tak/Nie* 

 Zaaplikowany pr�d _________A 

 Spodziewany czas reakcji _________s 

 Zmierzony czas reakcji _________s 

  

7 Sprawdzenie działania pod obci��eniem  

 Przewody do testów usuni�te? Tak/Nie/niedost�pne* 

 Ponownie podł�czone przewody sprawdzone? Tak/Nie/niedost�pne* 
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7.1 Sprawdzenie uzwoje� przekładnika pr�dowego  

7.1.2 Poł�czenia pr�dowe  

 Sprawdzono uzwojenia przekładnika pr�dowego? Tak/Nie/niedost�pne* 

 Sprawdzono poprawno�� polaryzacji przek. pr�d.? Tak/Nie* 

 Wy�wietlany pr�d strony Pierwotnej/Wtórnej* 

 Przekładnia fazowa przekładnika pr�dowego _______ /na* 

 Pr�dy: Zaaplikowane wart. Wy�wietlone warto�ci 

ΙL1  _______A _______A 

ΙL2 (tryb 1 mod.) _______A _______A 

ΙL3 (tryb 1 mod.) _______A _______A 

ΙL1 lub IL2 lub IL3  
(tryb 3 mod.) 

_______A _______A 

  

  

7.3 Sprawdzono pr�d ró�nicowy? Tak/Nie* 

  

8 Ko�cowe sprawdzenie zabezpieczenia  

 Przewody do testów usuni�te? Tak/Nie/niedost�pne* 

 Sprawdzono ponownie podł�czenia przewodów? Tak/Nie/niedost�pne* 

 Tryb testowy zablokowany? Tak/Nie* 

 Licznik operacji wył�cznika zresetowany? Tak/Nie/niedost�pne* 

 Licznik pr�dowy zresetowany? Tak/Nie/niedost�pne* 

 Dziennik zdarze� zresetowany? Tak/Nie* 

 Zapis zwar� zresetowany? Tak/Nie* 

 Dziennik zakłóce� w sieci zresetowany? Tak/Nie* 

 Alarmy zresetowane? Tak/Nie* 

 Diody LED’s zresetowane? Tak/Nie* 

 Dodatkowa przednia pokrywa zamontowana? Tak/Nie/niedost�pne* 

  

Osoba dokonuj�ca przekazania 
zabezpieczenia do eksploatacji: 

 Po�wiadczenie klienta: 

  

Data:  Data: 
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10. SPIS NASTAW  

Data:  Nazwisko: �

Stacja:  Obwód: �

  Cz�stotliwo�� sieci: �

Informacje z przedniej tabliczki 

Typ: P746 

Numer Modelu  

Numer Seryjny  

Pr�d znamionowy In 

Zasilanie pomocnicze Vx   

� � � � � � � � �����
��	��������������

U�yta grupa nastaw 

Grupa 1 Tak/Nie* 

Grupa 2 Tak/Nie* 

Grupa 3 Tak/Nie* 

Grupa 4 Tak/Nie* 

0000 DANE SYSTEMOWE 

 J�zyk Polski/English/Francais/Deutsch/Espanol* 

 Opis  

 Odno�nik stacji  

 Numer Modelu  

 Numer Seryjny  

 Cz�stotliwo��  

 Poziom komunikacji  

 Adres zabezpieczenia  

 Odn. Oprogramowania 1

 Kontrola hasłem  

 Poziom hasła 1  

 Poziom hasła 2  

0800 DATA I CZAS 

 Synchr. IRIG-B Zał�czone/Odstawione* 

 Status IRIG-B Nieaktywny/Aktywny* 

 Status Baterii Padła/Zdrowa* 

 Alarm Baterii  Zał�czone/Odstawione* 
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0900 KONFIGURACJA

 Grupa nastaw Wybór przez menu/Wybór przez Optos* 

 Aktywne nastawy Grupa 1/Grupa 2/Grupa 3/Grupa 4* 

 Grupa nastaw 1 Zał�czone/Odstawione* 

 Grupa nastaw 2 Zał�czone/Odstawione* 

 Grupa nastaw 3 Zał�czone/Odstawione* 

 Grupa nastaw 4 Zał�czone/Odstawione* 

 Konfiguracja Systemu Niewidoczna/Widoczna* 

 Zabezpieczenie ró�nicowe Niewidoczne/Widoczne* 

 Zab. Nadpr�dowe strefy martwej Zał�czone/Odstawione* 

 Zab. ziemnozwarciowe Zał�czone/Odstawione* 

 Zab. przed niezadz. Wył�cznika Zał�czone/Odstawione* 

 Nadzór Zał�czone/Odstawione* 

 Etykiety wej�� Niewidoczne/Widoczne* 

 Etykiety wyj�� Niewidoczne/Widoczne* 

 Kontrola zapisu Niewidoczna/Widoczna* 

 Rejestrator zakłóce� Niewidoczny/Widoczny* 

 Ustawienia pomiarów Niewidoczny/Widoczny* 

 Ustawienia portów Kom. Niewidoczne/Widoczne* 

  Testy przekazania do eksploatacji Niewidoczne/Widoczne* 

 Warto�ci nastaw po stronie Pierwotnej/Wtórnej* 

 Wej�cia kontrolne Niewidoczne/Widoczne* 

 Konfiguracja kontroli I/P Niewidoczna/Widoczna* 

 Etykiety kontroli I/P Niewidoczne/Widoczne* 

 Bezpo�redni dost�p Wył�czony/Wł�czony* 

 Klawisz Funkcyjny Niewidoczny/Widoczny* 

 Kontrast wy�wietlacza LCD  

0A00 PRZEKŁADNIE PRZEKŁADNIKÓW PR	DOWYCH I NAPI�CIOWYCH 

Tryb 1 zabezpieczenia: 

 Strona pierwotna głównego przekładnika 
pr�dowego 

 Strona wtórna głównego przekładnika 
napi�ciowego 

 Polaryzacja przekładnika pr�dowego T1 Normalna/odwrócona*

 Strona pierwotna przekładnika pr�dowego T1  

 Strona wtórna przekładnika pr�dowego T1  

 Polaryzacja przekładnika pr�dowego T2 Normalna/odwrócona*

 Strona pierwotna przekładnika pr�dowego T2  

 Strona wtórna przekładnika pr�dowego T2  

 Polaryzacja przekładnika pr�dowego T3 Normalna/odwrócona*
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 Strona pierwotna przekładnika pr�dowego T3  

 Strona wtórna przekładnika pr�dowego T3  

 Polaryzacja przekładnika pr�dowego T4 Normalna/odwrócona*

 Strona pierwotna przekładnika pr�dowego T4  

 Strona wtórna przekładnika pr�dowego T4  

 Polaryzacja przekładnika pr�dowego T5 Normalna/odwrócona*

 Strona pierwotna przekładnika pr�dowego T5  

 Strona wtórna przekładnika pr�dowego T5  

 Polaryzacja przekładnika pr�dowego T6 Normalna/odwrócona*

 Strona pierwotna przekładnika pr�dowego T6  

 Strona wtórna przekładnika pr�dowego T6  

Tryb 3 mod. Polaryzacja przekładnika pr�dowego T7 Normalna/odwrócona*

Tryb 3 mod. Strona pierwotna przekładnika pr�dowego T7  

Tryb 3 mod. Strona wtórna przekładnika pr�dowego T7  

Tryb 3 mod. Polaryzacja przekładnika pr�dowego T8 Normalna/odwrócona*

Tryb 3 mod. Strona pierwotna przekładnika pr�dowego T8  

Tryb 3 mod. Strona wtórna przekładnika pr�dowego T8  

Tryb 3 mod. Polaryzacja przekładnika pr�dowego T9 Normalna/odwrócona*

Tryb 3 mod. Strona pierwotna przekładnika pr�dowego T9  

Tryb 3 mod. Strona wtórna przekładnika pr�dowego T9  

Tryb 3 mod. Polaryzacja przekładnika pr�dowego T10 Normalna/odwrócona*

Tryb 3 mod. Strona pierwotna przekładnika pr�dowego T10  

Tryb 3 mod. Strona wtórna przekładnika pr�dowego T10  

Tryb 3 mod. Polaryzacja przekładnika pr�dowego T11 Normalna/odwrócona*

Tryb 3 mod. Strona pierwotna przekładnika pr�dowego T11  

Tryb 3 mod. Strona wtórna przekładnika pr�dowego T11  

Tryb 3 mod. Polaryzacja przekładnika pr�dowego T12 Normalna/odwrócona*

Tryb 3 mod. Strona pierwotna przekładnika pr�dowego T12  

Tryb 3 mod. Strona wtórna przekładnika pr�dowego T12  

Tryb 3 mod. Polaryzacja przekładnika pr�dowego T13 Normalna/odwrócona*

Tryb 3 mod. Strona pierwotna przekładnika pr�dowego T13  

Tryb 3 mod. Strona wtórna przekładnika pr�dowego T13  

Tryb 3 mod. Polaryzacja przekładnika pr�dowego T14 Normalna/odwrócona*

Tryb 3 mod. Strona pierwotna przekładnika pr�dowego T14  

Tryb 3 mod. Strona wtórna przekładnika pr�dowego T14  

Tryb 3 mod. Polaryzacja przekładnika pr�dowego T15 Normalna/odwrócona*

Tryb 3 mod. Strona pierwotna przekładnika pr�dowego T15  

Tryb 3 mod. Strona wtórna przekładnika pr�dowego T15  

Tryb 3 mod. Polaryzacja przekładnika pr�dowego T16 Normalna/odwrócona*

Tryb 3 mod. Strona pierwotna przekładnika pr�dowego T16  

Tryb 3 mod. Strona wtórna przekładnika pr�dowego T16  
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Tryb 3 mod. Polaryzacja przekładnika pr�dowego T17 Normalna/odwrócona*

Tryb 3 mod. Strona pierwotna przekładnika pr�dowego T17  

Tryb 3 mod. Strona wtórna przekładnika pr�dowego T17  

Tryb 3 mod. Polaryzacja przekładnika pr�dowego T18 Normalna/odwrócona*

Tryb 3 mod. Strona pierwotna przekładnika pr�dowego T18  

Tryb 3 mod. Strona wtórna przekładnika pr�dowego T18  

0B00 KONTROLA REJSTRATORÓW 

 Kasuj zdarzenia Nie/Tak* 

 Kasuj zakłócenia Nie/Tak* 

 Kasuj AK Nie/Tak* 

 Zdarz. Alarmy Zał�czone/Odstawione* 

 Zdarz. wyj�cia Zał�czone/Odstawione* 

 Zdarz. wej�cia Zał�czone/Odstawione* 

 Zdarz. systemowe Zał�czone/Odstawione* 

 Zdarz. rej.zakl. Zał�czone/Odstawione* 

 Zdarz. autotest Zał�czone/Odstawione* 

 Zdarz. zabezp. Zał�czone/Odstawione* 

 Kas.zdal.rej. Nie/Tak* 

 DDB 31 – 0  

 DDB 63 – 32  

 DDB 95 – 64  

 DDB 127 – 96  

 DDB 159 - 128  

 DDB 191 - 160  

 DDB 223 - 192  

 DDB 255 - 224  

 DDB 287 - 256  

 DDB 319 - 288  

 DDB 351 - 320  

 DDB 383 - 352  

 DDB 415 - 384  

 DDB 447 - 416  

 DDB 479 - 448  

 DDB 511 - 480  

 DDB 543 - 512  

 DDB  575 - 544  

 DDB  607 - 576  

 DDB  639 - 608  

 DDB  671 - 640  
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 DDB  703 - 672  

 DDB  735 - 704  

 DDB  767 - 736  

 DDB  799 - 768  

 DDB  831 - 800  

 DDB  863 - 832  

 DDB  895 - 864  

 DDB  927 - 896  

 DDB  959 - 928  

 DDB  991 - 960  

 DDB  1022 - 992  

 DDB  1055 - 1024  

 DDB  1087 - 1056  

 DDB  1119 - 1088  

 DDB  1151 - 1120  

 DDB  1183 - 1152  

 DDB  1215 - 1184  

 DDB 1247 - 1216  

 DDB 1279 - 1248  

 DDB 1311 - 1280  

 DDB  1343 - 1312  

 DDB 1375 - 1344  

 DDB 1407 - 1376  

 DDB  1439 - 1408  

 DDB  1471 - 1440  

 DDB  1503 - 1472  

 DDB  1535 - 1504  

 DDB  1567 - 1536  

 DDB 1599 - 1568  

 DDB  1631 - 1600  

 DDB  1663 - 1632  

 DDB  1695 - 1664  

 DDB  1727 - 1696  

 DDB  1759 - 1728  

 DDB  1791 - 1760  

 DDB  1823 - 1792  

 DDB  1855 - 1824  

 DDB  1887 - 1856  

 DDB  1919 - 1888  

 DDB  1951 - 1920  
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 DDB  1983 - 1952  

 DDB  2015 - 1984  

 DDB  2047 - 2016  

0C00 REJSTRATOR ZAKŁÓCE
 W SIECI 

 Czas trwania  

 Pozycja wyzwalacza  

 Tryb wyzwalania Pojedynczy 

 Kanał analogowy 1  

 Kanał analogowy 2  

 Kanał analogowy 3  

 Kanał analogowy 4  

 Kanał analogowy 5  

 Kanał analogowy 6  

 Kanał analogowy 7  

 Kanał analogowy 8  

 Kanał analogowy 9  

 Kanał analogowy 10  

 Kanał analogowy 11  

 Kanał analogowy 12  

 Kanał analogowy 13  

 Kanał analogowy 14  

 Kanał analogowy 15  

 Kanał analogowy 16  

 Kanał analogowy 17  

 Kanał analogowy 18  

 Kanał analogowy 19  

 Kanał analogowy 20  

 Kanał analogowy 21  

 Kanał analogowy 22  

 Kanał analogowy 23  

 Kanał analogowy 24  

 Kanał analogowy 25  

 Kanał analogowy 26  

 Wej�cie cyfrowe 1  

 Wyzwalacz wej�cia 1 Brak wyzwalania / Wyzw.0/1 / Wyzw.1/0* 

 Wej�cie cyfrowe 2  

 Wyzwalacz wej�cia 2  Brak wyzwalania / Wyzw.0/1 / Wyzw.1/0* 

 Wej�cie cyfrowe 3  

 Wyzwalacz wej�cia 3  Brak wyzwalania / Wyzw.0/1 / Wyzw.1/0* 
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 Wej�cie cyfrowe 4  

 Wyzwalacz wej�cia 4  Brak wyzwalania / Wyzw.0/1 / Wyzw.1/0* 

 Wej�cie cyfrowe 5  

 Wyzwalacz wej�cia 5  Brak wyzwalania / Wyzw.0/1 / Wyzw.1/0* 

 Wej�cie cyfrowe 6  

 Wyzwalacz wej�cia 6  Brak wyzwalania / Wyzw.0/1 / Wyzw.1/0* 

 Wej�cie cyfrowe 7  

 Wyzwalacz wej�cia 7  Brak wyzwalania / Wyzw.0/1 / Wyzw.1/0* 

 Wej�cie cyfrowe 8  

 Wyzwalacz wej�cia 8  Brak wyzwalania / Wyzw.0/1 / Wyzw.1/0* 

 Wej�cie cyfrowe 9  

 Wyzwalacz wej�cia 9  Brak wyzwalania / Wyzw.0/1 / Wyzw.1/0* 

 Wej�cie cyfrowe 10  

 Wyzwalacz wej�cia 10  Brak wyzwalania / Wyzw.0/1 / Wyzw.1/0* 

 Wej�cie cyfrowe 11  

 Wyzwalacz wej�cia 11  Brak wyzwalania / Wyzw.0/1 / Wyzw.1/0* 

 Wej�cie cyfrowe 12  

 Wyzwalacz wej�cia 12  Brak wyzwalania / Wyzw.0/1 / Wyzw.1/0* 

 Wej�cie cyfrowe 13  

 Wyzwalacz wej�cia 13  Brak wyzwalania / Wyzw.0/1 / Wyzw.1/0* 

 Wej�cie cyfrowe 14  

 Wyzwalacz wej�cia 14  Brak wyzwalania / Wyzw.0/1 / Wyzw.1/0* 

 Wej�cie cyfrowe 15  

 Wyzwalacz wej�cia 15  Brak wyzwalania / Wyzw.0/1 / Wyzw.1/0* 

 Wej�cie cyfrowe 16  

 Wyzwalacz wej�cia 16  Brak wyzwalania / Wyzw.0/1 / Wyzw.1/0* 

 Wej�cie cyfrowe 17  

 Wyzwalacz wej�cia 17  Brak wyzwalania / Wyzw.0/1 / Wyzw.1/0* 

 Wej�cie cyfrowe 18  

 Wyzwalacz wej�cia 18  Brak wyzwalania / Wyzw.0/1 / Wyzw.1/0* 

 Wej�cie cyfrowe 19  

 Wyzwalacz wej�cia 19  Brak wyzwalania / Wyzw.0/1 / Wyzw.1/0* 

 Wej�cie cyfrowe 20  

 Wyzwalacz wej�cia 20  Brak wyzwalania / Wyzw.0/1 / Wyzw.1/0* 

 Wej�cie cyfrowe 21  

 Wyzwalacz wej�cia 21  Brak wyzwalania / Wyzw.0/1 / Wyzw.1/0* 

 Wej�cie cyfrowe 22  

 Wyzwalacz wej�cia 22  Brak wyzwalania / Wyzw.0/1 / Wyzw.1/0* 

 Wej�cie cyfrowe 23  

 Wyzwalacz wej�cia 23  Brak wyzwalania / Wyzw.0/1 / Wyzw.1/0* 

 Wej�cie cyfrowe 24  
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 Wyzwalacz wej�cia 24  Brak wyzwalania / Wyzw.0/1 / Wyzw.1/0* 

 Wej�cie cyfrowe 25  

 Wyzwalacz wej�cia 25  Brak wyzwalania / Wyzw.0/1 / Wyzw.1/0* 

 Wej�cie cyfrowe 26  

 Wyzwalacz wej�cia 26  Brak wyzwalania / Wyzw.0/1 / Wyzw.1/0* 

 Wej�cie cyfrowe 27  

 Wyzwalacz wej�cia 27  Brak wyzwalania / Wyzw.0/1 / Wyzw.1/0* 

 Wej�cie cyfrowe 28  

 Wyzwalacz wej�cia 28  Brak wyzwalania / Wyzw.0/1 / Wyzw.1/0* 

 Wej�cie cyfrowe 29  

 Wyzwalacz wej�cia 29  Brak wyzwalania / Wyzw.0/1 / Wyzw.1/0* 

 Wej�cie cyfrowe 30  

 Wyzwalacz wej�cia 30  Brak wyzwalania / Wyzw.0/1 / Wyzw.1/0* 

 Wej�cie cyfrowe 31  

 Wyzwalacz wej�cia 31  Brak wyzwalania / Wyzw.0/1 / Wyzw.1/0* 

 Wej�cie cyfrowe 32  

 Wyzwalacz wej�cia 32  Brak wyzwalania / Wyzw.0/1 / Wyzw.1/0* 

 Wej�cie cyfrowe 33  

 Wyzwalacz wej�cia 33  Brak wyzwalania / Wyzw.0/1 / Wyzw.1/0* 

 Wej�cie cyfrowe 34  

 Wyzwalacz wej�cia 34  Brak wyzwalania / Wyzw.0/1 / Wyzw.1/0* 

 Wej�cie cyfrowe 35  

 Wyzwalacz wej�cia 35  Brak wyzwalania / Wyzw.0/1 / Wyzw.1/0* 

 Wej�cie cyfrowe 36  

 Wyzwalacz wej�cia 36  Brak wyzwalania / Wyzw.0/1 / Wyzw.1/0* 

 Wej�cie cyfrowe 37  

 Wyzwalacz wej�cia 37  Brak wyzwalania / Wyzw.0/1 / Wyzw.1/0* 

 Wej�cie cyfrowe 38  

 Wyzwalacz wej�cia 38  Brak wyzwalania / Wyzw.0/1 / Wyzw.1/0* 

 Wej�cie cyfrowe 39  

 Wyzwalacz wej�cia 39  Brak wyzwalania / Wyzw.0/1 / Wyzw.1/0* 

 Wej�cie cyfrowe 40  

 Wyzwalacz wej�cia 40  Brak wyzwalania / Wyzw.0/1 / Wyzw.1/0* 

0D00 USTAWIENIA POMIARÓW 

 Standardowy wy�wietlacz  

 Warto�ci Lokalne Pierwotne/Wtórne* 

 Warto�ci Zdalne Pierwotne/Wtórne* 

 Pr�d Ibp oparty na pierw.  
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0E00 KOMUNIKACJA 

 Protokół PT1 
Courier*  IEC870-5-103* 

MODBUS*  DNP3.0* 

 Adres PT1       

 Czas braku aktyw. PT1        

 Pr�dko�� transmisji PT1 
1200*   2400*  4800* 

9600*  19200*  38400* 

 Parzysto�� PT1 Nieparz.*   Parzysty*  Brak* 

 Okres pomiaru PT1        

 Fizyczne poł. PT1  EIA(RS)485* �wiatłowód* 

 Synch. Czasu PT1 Wył�czona*  Wł�czona* 

 NIC Tunl Timeout       

 NIC Link Report Alarm*  Zdarzenie*  Brak* 

 NIC Link Timeout       

0F00 TESTY URUCHOMIENIOWE 

 Stan wejsc opto  

 Stan wejsc opto 2  

 Wyj.Przek.Status  

 Wyj.Przek.Status 2  

 Stan portu test.  

 Monitor Bit 1  

 Monitor Bit 2  

 Monitor Bit 3  

 Monitor Bit 4  

 Monitor Bit 5  

 Monitor Bit 6  

 Monitor Bit 7  

 Monitor Bit 8  

 Typ testu Odstawione / Typ testu / Zablokowany* 

 Wzór Testu  

 DDB 31 – 0  

 DDB 63 – 32  

 DDB 95 – 64  

 DDB 127 – 96  

 DDB 159 - 128  

 DDB 191 - 160  

 DDB 223 - 192  

 DDB 255 - 224  
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 DDB 287 - 256  

 DDB 319 - 288  

 DDB 351 - 320  

 DDB 383 - 352  

 DDB 415 - 384  

 DDB 447 - 416  

 DDB 479 - 448  

 DDB 511 - 480  

 DDB 543 - 512  

 DDB  575 - 544  

 DDB  607 - 576  

 DDB  639 - 608  

 DDB  671 - 640  

 DDB  703 - 672  

 DDB  735 - 704  

 DDB  767 - 736  

 DDB  799 - 768  

 DDB  831 - 800  

 DDB  863 - 832  

 DDB  895 – 864  

 DDB  927 – 896  

 DDB  959 – 928  

 DDB  991 – 960  

 DDB  1022 – 992  

 DDB  1055 – 1024  

 DDB  1087 – 1056  

 DDB  1119 – 1088  

 DDB  1151 – 1120  

 DDB  1183 – 1152  

 DDB  1215 – 1184  

 DDB 1247 – 1216  

 DDB 1279 – 1248  

 DDB 1311 – 1280  

 DDB  1343 – 1312  

 DDB 1375 – 1344  

 DDB 1407 – 1376  

 DDB  1439 – 1408  

 DDB  1471 – 1440  

 DDB  1503 – 1472  

 DDB  1535 – 1504  

 DDB  1567 – 1536  
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 DDB 1599 – 1568  

 DDB  1631 – 1600  

 DDB  1663 – 1632  

 DDB  1695 – 1664  

 DDB  1727 – 1696  

 DDB  1759 – 1728  

 DDB  1791 – 1760  

 DDB  1823 – 1792  

 DDB  1855 – 1824  

 DDB  1887 – 1856  

 DDB  1919 – 1888  

 DDB  1951 – 1920  

 DDB  1983 – 1952  

 DDB  2015 – 1984  

 DDB  2047 – 2016  

1100 KONFIGURACJA WEJ� OPTYCZNYCH 

 Globalne Unom  

 Kont.filtr.opto1  

 Kont.filtr.opto2  

4B00 OZNACZENIA WYJ�

Grupa nastaw 1 grupa 
nastaw 

2 grupa 
nastaw 

3 grupa 
nastaw 

4 grupa 
nastaw 

 Przeka�nik 1     

 Przeka�nik 2     

 Przeka�nik 3     

 Przeka�nik 4     

 Przeka�nik 5     

 Przeka�nik 6     

 Przeka�nik 7     

 Przeka�nik 8     

 Przeka�nik 9     

 Przeka�nik 10     

 Przeka�nik 11     

 Przeka�nik 12     

 Przeka�nik 13     

 Przeka�nik 14     

 Przeka�nik 15     
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Grupa nastaw 1 grupa 
nastaw 

2 grupa 
nastaw 

3 grupa 
nastaw 

4 grupa 
nastaw 

 Przeka�nik 16     

 Przeka�nik 17     

 Przeka�nik 18     

 Przeka�nik 19     

 Przeka�nik 20     

 Przeka�nik 21     

 Przeka�nik 22     

 Przeka�nik 23     

 Przeka�nik 24     

 Przeka�nik 25     

 Przeka�nik 26     

 Przeka�nik 27     

 Przeka�nik 28     

 Przeka�nik 29     

 Przeka�nik 30     

 Przeka�nik 31     

 Przeka�nik 32     
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NASTAWY GRUP DLA ZABEZPIECZE


Dla grup 2, 3 lub 4 pierwsze adresy musz� by� odpowiednio ustawione na: 5 i 6, 7 i 8 lub 9 i 
A 

3000 KONFIGURACJA SYSTEMU 

Grupa nastaw 1 grupa 
nastaw 

2 grupa 
nastaw 

3 grupa 
nastaw 

4 grupa 
nastaw 

 Kolejno�� faz     

 Ilo�� Pól      

 S1 Terminale     

 S2 Terminale     

 Xdwa Terminale     

 Kontr.SUMY Term.     

  Sprz�gło przez     

 S1 Szyny PP     

 S1 Szyny PP Pol     

 S2 Szyny PP     

 S2 Szyny PP Pol     

3100 ZABEZPIECZENIE RÓ�NICOWE 

Grupa nastaw 1 grupa 
nastaw 

2 grupa 
nastaw 

3 grupa 
nastaw 

4 grupa 
nastaw 

 Ró�nicowe Szyn     

 ID>2 Nastawa     

 k2 nachylenie     

 tROZN     

 Kont.Sumy Status     

 IDCZ>2 Nastawa     

 kCZ nachylenie     

 Uszk.w Sch.Topo     

 ID>1 Nastawa     

 k1 nachylenie     

 ID>1 Alarm Czas     

 CZ USZOBWPI TRYB     

 Sx USZOBWPI TRYB     

 USZKOPI Tryb Blk     

 USZKOBWPI tReset     

 Kontr.napiecia     

 PU podlacz. do     

 Tryb P.Napiecia     

 U< Funkcja     

 U< Nastawa     
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Grupa nastaw 1 grupa 
nastaw 

2 grupa 
nastaw 

3 grupa 
nastaw 

4 grupa 
nastaw 

 U< Czas Zwl.     

 U1< Funkcja     

 U1< Nastawa     

 U1< Czas Zwl.     

 U2> Funkcja     

 U2> Nastawa     

 U2> Czas Zwl.     

 Uo> Funkcja     

 Uo> Nastawa     

 Uo> Czas Zwl.     

 PorFaz PU Przekl     

3300 ZABEZPIECZENIE NADPR	DOWE MARTWEJ STREFY 

Grupa nastaw 1 grupa 
nastaw 

2 grupa 
nastaw 

3 grupa 
nastaw 

4 grupa 
nastaw 

 I> Funkcja     

 I> Nastawa     

 I> Czas Zwl.     

3500  BEZKIERUNKOWE ZABEZPIECZENIE NADPR	DOWE 

Grupa nastaw 1 grupa 
nastaw 

2 grupa 
nastaw 

3 grupa 
nastaw 

4 grupa 
nastaw 

TERMINAL 1 

I>1 Funkcja     

 I>1 Nastawa      

US/IEEE I>1 TD     

US/IEEE I>1 Reset Char     

RI I>1 k(RI)     

UK/IEC I>1 TMS     

TD I>1 Czas Zwl.     

 I>1 tReset     

 I>2 Funkcja     

 I>2 Nastawa     

 I>2 Czas Zwl.     

TERMINAL 2 

I>1 Funkcja     

 I>1 Nastawa      

US/IEEE I>1 TD     

US/IEEE I>1 Reset Char     
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Grupa nastaw 1 grupa 
nastaw 

2 grupa 
nastaw 

3 grupa 
nastaw 

4 grupa 
nastaw 

RI I>1 k(RI)     

UK/IEC I>1 TMS     

TD I>1 Czas Zwl.     

 I>1 tReset     

 I>2 Funkcja     

 I>2 Nastawa     

 I>2 Czas Zwl.     

TERMINAL 3 

I>1 Funkcja     

 I>1 Nastawa      

US/IEEE I>1 TD     

US/IEEE I>1 Reset Char     

RI I>1 k(RI)     

UK/IEC I>1 TMS     

TD I>1 Czas Zwl.     

 I>1 tReset     

 I>2 Funkcja     

 I>2 Nastawa     

 I>2 Czas Zwl.     

TERMINAL 4 

I>1 Funkcja     

 I>1 Nastawa      

US/IEEE I>1 TD     

US/IEEE I>1 Reset Char     

RI I>1 k(RI)     

UK/IEC I>1 TMS     

TD I>1 Czas Zwl.     

 I>1 tReset     

 I>2 Funkcja     

 I>2 Nastawa     

 I>2 Czas Zwl.     

TERMINAL 5 

I>1 Funkcja     

 I>1 Nastawa      

US/IEEE I>1 TD     

US/IEEE I>1 Reset Char     

RI I>1 k(RI)     

UK/IEC I>1 TMS     
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Grupa nastaw 1 grupa 
nastaw 

2 grupa 
nastaw 

3 grupa 
nastaw 

4 grupa 
nastaw 

TD I>1 Czas Zwl.     

 I>1 tReset     

 I>2 Funkcja     

 I>2 Nastawa     

 I>2 Czas Zwl.     

TERMINAL 6 

I>1 Funkcja     

 I>1 Nastawa      

US/IEEE I>1 TD     

US/IEEE I>1 Reset Char     

RI I>1 k(RI)     

UK/IEC I>1 TMS     

TD I>1 Czas Zwl.     

 I>1 tReset     

 I>2 Funkcja     

 I>2 Nastawa     

 I>2 Czas Zwl.     

Tylko dla trybu 3 mod.: 

TERMINAL 7 

I>1 Funkcja     

 I>1 Nastawa      

US/IEEE I>1 TD     

US/IEEE I>1 Reset Char     

RI I>1 k(RI)     

UK/IEC I>1 TMS     

TD I>1 Czas Zwl.     

 I>1 tReset     

 I>2 Funkcja     

 I>2 Nastawa     

 I>2 Czas Zwl.     

TERMINAL 8 

I>1 Funkcja     

 I>1 Nastawa      

US/IEEE I>1 TD     

US/IEEE I>1 Reset Char     

RI I>1 k(RI)     

UK/IEC I>1 TMS     

TD I>1 Czas Zwl.     



Uruchomienie P746/PL CM/F21

MiCOM P746 (CM) 10-57

CM

Grupa nastaw 1 grupa 
nastaw 

2 grupa 
nastaw 

3 grupa 
nastaw 

4 grupa 
nastaw 

 I>1 tReset     

 I>2 Funkcja     

 I>2 Nastawa     

 I>2 Czas Zwl.     

TERMINAL 9 

I>1 Funkcja     

 I>1 Nastawa      

US/IEEE I>1 TD     

US/IEEE I>1 Reset Char     

RI I>1 k(RI)     

UK/IEC I>1 TMS     

TD I>1 Czas Zwl.     

 I>1 tReset     

 I>2 Funkcja     

 I>2 Nastawa     

 I>2 Czas Zwl.     

TERMINAL 10 

I>1 Funkcja     

 I>1 Nastawa      

US/IEEE I>1 TD     

US/IEEE I>1 Reset Char     

RI I>1 k(RI)     

UK/IEC I>1 TMS     

TD I>1 Czas Zwl.     

 I>1 tReset     

 I>2 Funkcja     

 I>2 Nastawa     

 I>2 Czas Zwl.     

TERMINAL 11 

I>1 Funkcja     

 I>1 Nastawa      

US/IEEE I>1 TD     

US/IEEE I>1 Reset Char     

RI I>1 k(RI)     

UK/IEC I>1 TMS     

TD I>1 Czas Zwl.     

 I>1 tReset     

 I>2 Funkcja     
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Grupa nastaw 1 grupa 
nastaw 

2 grupa 
nastaw 

3 grupa 
nastaw 

4 grupa 
nastaw 

 I>2 Nastawa     

 I>2 Czas Zwl.     

TERMINAL 12 

I>1 Funkcja     

 I>1 Nastawa      

US/IEEE I>1 TD     

US/IEEE I>1 Reset Char     

RI I>1 k(RI)     

UK/IEC I>1 TMS     

TD I>1 Czas Zwl.     

 I>1 tReset     

 I>2 Funkcja     

 I>2 Nastawa     

 I>2 Czas Zwl.     

TERMINAL 13 

I>1 Funkcja     

 I>1 Nastawa      

US/IEEE I>1 TD     

US/IEEE I>1 Reset Char     

RI I>1 k(RI)     

UK/IEC I>1 TMS     

TD I>1 Czas Zwl.     

 I>1 tReset     

 I>2 Funkcja     

 I>2 Nastawa     

 I>2 Czas Zwl.     

TERMINAL 14 

I>1 Funkcja     

 I>1 Nastawa      

US/IEEE I>1 TD     

US/IEEE I>1 Reset Char     

RI I>1 k(RI)     

UK/IEC I>1 TMS     

TD I>1 Czas Zwl.     

 I>1 tReset     

 I>2 Funkcja     

 I>2 Nastawa     

 I>2 Czas Zwl.     



Uruchomienie P746/PL CM/F21

MiCOM P746 (CM) 10-59

CM

Grupa nastaw 1 grupa 
nastaw 

2 grupa 
nastaw 

3 grupa 
nastaw 

4 grupa 
nastaw 

TERMINAL 15 

I>1 Funkcja     

 I>1 Nastawa      

US/IEEE I>1 TD     

US/IEEE I>1 Reset Char     

RI I>1 k(RI)     

UK/IEC I>1 TMS     

TD I>1 Czas Zwl.     

 I>1 tReset     

 I>2 Funkcja     

 I>2 Nastawa     

 I>2 Czas Zwl.     

TERMINAL 16 

I>1 Funkcja     

 I>1 Nastawa      

US/IEEE I>1 TD     

US/IEEE I>1 Reset Char     

RI I>1 k(RI)     

UK/IEC I>1 TMS     

TD I>1 Czas Zwl.     

 I>1 tReset     

 I>2 Funkcja     

 I>2 Nastawa     

 I>2 Czas Zwl.     

TERMINAL 17 

I>1 Funkcja     

 I>1 Nastawa      

US/IEEE I>1 TD     

US/IEEE I>1 Reset Char     

RI I>1 k(RI)     

UK/IEC I>1 TMS     

TD I>1 Czas Zwl.     

 I>1 tReset     

 I>2 Funkcja     

 I>2 Nastawa     

 I>2 Czas Zwl.     

TERMINAL 18 

I>1 Funkcja     
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Grupa nastaw 1 grupa 
nastaw 

2 grupa 
nastaw 

3 grupa 
nastaw 

4 grupa 
nastaw 

 I>1 Nastawa      

US/IEEE I>1 TD     

US/IEEE I>1 Reset Char     

RI I>1 k(RI)     

UK/IEC I>1 TMS     

TD I>1 Czas Zwl.     

 I>1 tReset     

 I>2 Funkcja     

 I>2 Nastawa     

 I>2 Czas Zwl.     
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3700 ZABEZPIECZENIE ZIEMNOZWARCIOWE 

Tylko w trybie 1 modułu 

Grupa nastaw 1 grupa 
nastaw 

2 grupa 
nastaw 

3 grupa 
nastaw 

4 grupa 
nastaw 

TERMINAL 1 

Io>1 Funkcja     

 Io>1 Nastawa      

US/IEEE Io>1 TD     

US/IEEE Io>1 Reset Char     

RI Io>1 k(RI)     

UK/IEC Io>1 TMS     

TD Io>1 Czas Zwl.     

IDG Io>1 tReset     

 Io>1 IDG IS     

 Io>2 Funkcja     

 Io>2 Nastawa     

 Io>2 Czas Zwl.     

TERMINAL 2 

Io>1 Funkcja     

 Io>1 Nastawa      

US/IEEE Io>1 TD     

US/IEEE Io>1 Reset Char     

RI Io>1 k(RI)     

UK/IEC Io>1 TMS     

TD Io>1 Czas Zwl.     

IDG Io>1 tReset     

 Io>1 IDG IS     

 Io>2 Funkcja     

 Io>2 Nastawa     

 Io>2 Czas Zwl.     

TERMINAL 3 

Io>1 Funkcja     

 Io>1 Nastawa      

US/IEEE Io>1 TD     

US/IEEE Io>1 Reset Char     

RI Io>1 k(RI)     

UK/IEC Io>1 TMS     

TD Io>1 Czas Zwl.     

IDG Io>1 tReset     
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 Io>1 IDG IS     

 Io>2 Funkcja     

 Io>2 Nastawa     

 Io>2 Czas Zwl.     

TERMINAL 4 

Io>1 Funkcja     

 Io>1 Nastawa      

US/IEEE Io>1 TD     

US/IEEE Io>1 Reset Char     

RI Io>1 k(RI)     

UK/IEC Io>1 TMS     

TD Io>1 Czas Zwl.     

IDG Io>1 tReset     

 Io>1 IDG IS     

 Io>2 Funkcja     

 Io>2 Nastawa     

 Io>2 Czas Zwl.     

TERMINAL 5 

Io>1 Funkcja     

 Io>1 Nastawa      

US/IEEE Io>1 TD     

US/IEEE Io>1 Reset Char     

RI Io>1 k(RI)     

UK/IEC Io>1 TMS     

TD Io>1 Czas Zwl.     

IDG Io>1 tReset     

 Io>1 IDG IS     

 Io>2 Funkcja     

 Io>2 Nastawa     

 Io>2 Czas Zwl.     

TERMINAL 6 

Io>1 Funkcja     

 Io>1 Nastawa      

US/IEEE Io>1 TD     

US/IEEE Io>1 Reset Char     

RI Io>1 k(RI)     

UK/IEC Io>1 TMS     

TD Io>1 Czas Zwl.     

IDG Io>1 tReset     

 Io>1 IDG IS     
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 Io>2 Funkcja     

 Io>2 Nastawa     

 Io>2 Czas Zwl.     

4500 USZK.WYL/LRW & I< 

Grupa nastaw 1 grupa 
nastaw 

2 grupa 
nastaw 

3 grupa 
nastaw 

4 grupa 
nastaw 

 LRW kontr.przez     

 I< Nastawa     

 tLRW 1 Czas     

 tLRW 2 Czas     

 tLRW 3 Czas     

 tLRW 4 Czas     

 I> Status     

 I> Nastawa     

4600 KONTROLA STANU PRZEKŁADNIKÓW 

Grupa nastaw 1 grupa 
nastaw 

2 grupa 
nastaw 

3 grupa 
nastaw 

4 grupa 
nastaw 

 KONap Funkcja     

 KONap Tryb kasuj     

 KONap Czas zwl.     

 KOPrad Roznic.     

 KOPrad Funkcja     

 KOPrad Czas zwl.     

 KOPrad Is1     

 KOprad Is2/Is1>1     

 KOPrad Is2/Is1>2     

4A00 OZNECZNIA WEJ�

Grupa nastaw 1 grupa 
nastaw 

2 grupa 
nastaw 

3 grupa 
nastaw 

4 grupa 
nastaw 

 Wej�cie opto 1     

 Wej�cie opto 2     

 Wej�cie opto 3     

 Wej�cie opto 4     

 Wej�cie opto 5     

 Wej�cie opto 6     

 Wej�cie opto 7     

 Wej�cie opto 8     

 Wej�cie opto 9     
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Grupa nastaw 1 grupa 
nastaw 

2 grupa 
nastaw 

3 grupa 
nastaw 

4 grupa 
nastaw 

 Wej�cie opto 10     

 Wej�cie opto 11     

 Wej�cie opto 12     

 Wej�cie opto 13     

 Wej�cie opto 14     

 Wej�cie opto 15     

 Wej�cie opto 16     

 Wej�cie opto 17     

 Wej�cie opto 18     

 Wej�cie opto 19     

 Wej�cie opto 20     

 Wej�cie opto 21     

 Wej�cie opto 22     

 Wej�cie opto 23     

 Wej�cie opto 24     

 Wej�cie opto 25     

 Wej�cie opto 26     

 Wej�cie opto 27     

 Wej�cie opto 28     

 Wej�cie opto 29     

 Wej�cie opto 30     

 Wej�cie opto 31     

 Wej�cie opto 32     

 Wej�cie opto 33     

 Wej�cie opto 34     

 Wej�cie opto 35     

 Wej�cie opto 36     

 Wej�cie opto 37     

 Wej�cie opto 38     

 Wej�cie opto 39     

 Wej�cie opto 40     

4B00 OUTPUT LABELS 

Grupa nastaw 1 grupa 
nastaw 

2 grupa 
nastaw 

3 grupa 
nastaw 

4 grupa 
nastaw 

 Przeka�nik 1     

 Przeka�nik 2     

 Przeka�nik 3     

 Przeka�nik 4     
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Grupa nastaw 1 grupa 
nastaw 

2 grupa 
nastaw 

3 grupa 
nastaw 

4 grupa 
nastaw 

 Przeka�nik 5     

 Przeka�nik 6     

 Przeka�nik 7     

 Przeka�nik 8     

 Przeka�nik 9     

 Przeka�nik 10     

 Przeka�nik 11     

 Przeka�nik 12     

 Przeka�nik 13     

 Przeka�nik 14     

 Przeka�nik 15     

 Przeka�nik 16     

 Przeka�nik 17     

 Przeka�nik 18     

 Przeka�nik 19     

 Przeka�nik 20     

 Przeka�nik 21     

 Przeka�nik 22     

 Przeka�nik 23     

 Przeka�nik 24     

 Przeka�nik 25     

 Przeka�nik 26     

 Przeka�nik 27     

 Przeka�nik 28     

 Przeka�nik 29     

 Przeka�nik 30     

 Przeka�nik 31     

 Przeka�nik 32     

  

Osoba dokonuj�ca przekazania 
zabezpieczenia do eksploatacji: 

 Po�wiadczenie klienta: 

  

Data:  Data: 
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1100 KONFIGURACJA WEJ� OPTYCZNYCH 

1300 KONFIG STER I/O.  

 Ctrl I/P Status       

 Wejscie ster. 1 Podtrzymane / Impulsowe* 

 Komenda ster. 1  

 Wejscie ster. 2 Podtrzymane / Impulsowe* 

 Komenda ster. 2       

 Wejscie ster. 3 Podtrzymane / Impulsowe* 

 Komenda ster. 3       

 Wejscie ster. 4 Podtrzymane / Impulsowe* 

 Komenda ster. 4       

 Wejscie ster. 5 Podtrzymane / Impulsowe* 

 Komenda ster. 5       

 Wejscie ster. 6 Podtrzymane / Impulsowe* 

 Komenda ster. 6       

 Wejscie ster. 7 Podtrzymane / Impulsowe* 

 Komenda ster. 7       

 Wejscie ster. 8 Podtrzymane / Impulsowe* 

 Komenda ster. 8       

 Wejscie ster. 9 Podtrzymane / Impulsowe* 

 Komenda ster. 9       

 Wejscie ster. 10 Podtrzymane / Impulsowe* 

 Komenda ster. 10       

 Wejscie ster. 11 Podtrzymane / Impulsowe* 

 Komenda ster. 11       

 Wejscie ster. 12 Podtrzymane / Impulsowe* 

 Komenda ster. 12       

 Wejscie ster. 13 Podtrzymane / Impulsowe* 

 Komenda ster. 13       

 Wejscie ster. 14 Podtrzymane / Impulsowe* 

 Komenda ster. 14       

 Wejscie ster. 15 Podtrzymane / Impulsowe* 

 Komenda ster. 15       

 Wejscie ster. 16 Podtrzymane / Impulsowe* 

 Komenda ster. 16       

 Wejscie ster. 17 Podtrzymane / Impulsowe* 

 Komenda ster. 17       

 Wejscie ster. 18 Podtrzymane / Impulsowe* 

 Komenda ster. 18       

 Wejscie ster. 19 Podtrzymane / Impulsowe* 



Uruchomienie P746/PL CM/F21

MiCOM P746 (CM) 10-67

CM

1300 KONFIG STER I/O.  

 Komenda ster. 19       

 Wejscie ster. 20 Podtrzymane / Impulsowe* 

 Komenda ster. 20       

 Wejscie ster. 21 Podtrzymane / Impulsowe* 

 Komenda ster. 21       

 Wejscie ster. 22 Podtrzymane / Impulsowe* 

 Komenda ster. 22       

 Wejscie ster. 23 Podtrzymane / Impulsowe* 

 Komenda ster. 23       

 Wejscie ster. 24 Podtrzymane / Impulsowe* 

 Komenda ster. 24       

 Wejscie ster. 25 Podtrzymane / Impulsowe* 

 Komenda ster. 25       

 Wejscie ster. 26 Podtrzymane / Impulsowe* 

 Komenda ster. 26       

 Wejscie ster. 27 Podtrzymane / Impulsowe* 

 Komenda ster. 27       

 Wejscie ster. 28 Podtrzymane / Impulsowe* 

 Komenda ster. 28       

 Wejscie ster. 29 Podtrzymane / Impulsowe* 

 Komenda ster. 29       

 Wejscie ster. 30 Podtrzymane / Impulsowe* 

 Komenda ster. 30       

 Wejscie ster. 31 Podtrzymane / Impulsowe* 

 Komenda ster. 31       

 Wejscie ster. 32 Podtrzymane / Impulsowe* 

 Komenda ster. 32       

1700 PRZYCISKI FUNKC.  

 Stan Prz.Fun.  

 Prz.Fun. 1  Odstawione / Zablokowane / Odblokowane* 

 Prz.Fun. 1 Tryb Przelaczalny / Normalny* 

 Prz.Fun. 1 Opis       

 Prz.Fun. 2  Odstawione / Zablokowane / Odblokowane* 

 Prz.Fun. 2 Tryb Przelaczalny / Normalny* 

 Prz.Fun. 2 Opis       

 Prz.Fun. 3  Odstawione / Zablokowane / Odblokowane* 

 Prz.Fun. 3 Tryb Przelaczalny / Normalny* 

 Prz.Fun. 3 Opis       
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1700 PRZYCISKI FUNKC.  

 Prz.Fun. 4 Odstawione / Zablokowane / Odblokowane*

 Prz.Fun. 4 Tryb Przelaczalny / Normalny* 

 Prz.Fun. 4 Opis       

 Prz.Fun. 5  Odstawione / Zablokowane / Odblokowane* 

 Prz.Fun. 5 Tryb Przelaczalny / Normalny* 

 Prz.Fun. 5 Opis       

 Prz.Fun. 6  Odstawione / Zablokowane / Odblokowane* 

 Prz.Fun. 6 Tryb Przelaczalny / Normalny* 

 Prz.Fun. 6 Opis       

 Prz.Fun. 7  Odstawione / Zablokowane / Odblokowane* 

 Prz.Fun. 7 Tryb Przelaczalny / Normalny* 

 Prz.Fun. 7 Opis       

 Prz.Fun. 8  Odstawione / Zablokowane / Odblokowane* 

 Prz.Fun. 8 Tryb Przelaczalny / Normalny* 

 Prz.Fun. 8 Opis       

 Prz.Fun. 9  Odstawione / Zablokowane / Odblokowane* 

 Prz.Fun. 9 Tryb Przelaczalny / Normalny* 

 Prz.Fun. 9 Opis       

 Prz.Fun. 10  Odstawione / Zablokowane / Odblokowane* 

 Prz.Fun. 10 Tryb Przelaczalny / Normalny* 

 Prz.Fun. 10 Opis       

1900  KONFIGURATOR IED  

 Przel.bank konf. Brak dzialania*  Przelacz banki*  

 GoEna Odstawione*  Zał�czone* 

 Typ testu 
Odstawione *  Przekaz przez * 

Wymuszone * 

 Wzor testu VOP       

 Ignoruj flagi Nie*  Tak* 

2900 OPIS STER. I/O  

 Wej�cie ster. 1       

 Wej�cie ster. 2       

 Wej�cie ster. 3       

 Wej�cie ster. 4       

 Wej�cie ster. 5       

 Wej�cie ster. 6       

 Wej�cie ster. 7       

 Wej�cie ster. 8       
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2900 OPIS STER. I/O  

 Wej�cie ster. 9       

 Wej�cie ster. 10       

 Wej�cie ster. 11       

 Wej�cie ster. 12       

 Wej�cie ster. 13       

 Wej�cie ster. 14       

 Wej�cie ster. 15       

 Wej�cie ster. 16       

 Wej�cie ster. 17       

 Wej�cie ster. 18       

 Wej�cie ster. 19       

 Wej�cie ster. 20       

 Wej�cie ster. 21       

 Wej�cie ster. 22       

 Wej�cie ster. 23       

 Wej�cie ster. 24       

 Wej�cie ster. 25       

 Wej�cie ster. 26       

 Wej�cie ster. 27       

 Wej�cie ster. 28       

 Wej�cie ster. 29       

 Wej�cie ster. 30       

 Wej�cie ster. 31       

 Wej�cie ster. 32       

  

Osoba dokonuj�ca przekazania 
zabezpieczenia do eksploatacji: 

 Po�wiadczenie klienta: 

  

Data:  Data: 
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1.2.5 ODBIÓR ZABEZPIECZENIA  
 

Zabezpieczenia przekaźnikowe, pomimo solidnej konstrukcji, wymagają delikatnego 
traktowania zanim zostaną zainstalowane w miejscu docelowym. Przy odbiorze, przekaźniki 
powinny być dokładnie sprawdzone, czy nie wystąpiło żadne zewnętrzne uszkodzenie 
podczas transportu urządzenia.  
W przypadku uszkodzenia podczas transportu, wszelkie roszczenia powinny by kierowane 
do firmy zajmujcej się transportem urzdzenia. Firma Alstom Grid powinna być 
powiadomiona o tym fakcie. 

 
Przekaźniki dostarczone bez oprawy, które nie są przeznaczone do natychmiastowej 
instalacji powinny być ponownie spakowane do polietylenowego pokrowca, a potem do 
kartonu, w którym zostały dostarczone.  
Paragraf 3 bieżącego rozdziału zawiera więcej informacji na temat przechowywania 
przekaźników. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IN 
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2. JAK NALE�Y OBCHODZI� SI� Z ELEMENTAMI ELEKTRONICZNYMI 

Wykonywanie typowych codziennych czynno�ci mo�e łatwo wygenerowa� potencjał 
elektrostatyczny rz�du nawet tysi�ca woltów. Rozładowanie tego napi�cia poprzez 
dotkni�cie elementów półprzewodnikowych mo�e je powa�nie uszkodzi� lub zmniejszy� ich 
niezawodno�� i to nie zawsze w widoczny sposób. Jest to szczególnie wa�ne dla obwodów 
zawieraj�cych półprzewodniki z domieszk� tlenków metali, jak ma to miejsce w przypadku 
omawianych zabezpiecze�. 

Obwody elektroniczne zabezpieczenia s� chronione przed wyładowaniami 
elektrostatycznymi gdy s� zamkni�te w obudowie. Unikaj niepotrzebnego ryzyka jakim jest 
zdj�cie panelu czołowego lub wyj�cie płyty z drukowanymi obwodami je�li nie jest to 
konieczne. 

Ka�da płytka obwodu drukowanego jest wykonana tak, aby zapewni� jak najwi�ksze 
bezpiecze�stwo elementom półprzewodnikowym. W przypadku gdy wyj�cie płytki obwodu 
drukowanego jest konieczne powinno si� zachowa� nast�puj�ce �rodki ostro�no�ci, w celu 
zapewnienia jak najwi�kszej niezawodno�ci i czasu pracy, dla których zabezpieczenie 
zostało zaprojektowane i wykonane. 

1. Przed wyj�ciem płytki z obwodem drukowanym upewnij si�, �e posiadasz ten sam 
potencjał elektrostatyczny jak urz�dzenie poprzez dotkni�cie jego obudowy. 

2. Moduł wej�ciowy nale�y trzyma� za panel przedni, ram� lub kraw�d� płytki 
drukowanej. Płytk� obwodu drukowanego nale�y trzyma� tylko za jej kraw�dzie. 
Nale�y unika� dotykania elementów elektronicznych, �cie�ek obwodów oraz ich 
poł�cze�. 

3. Nie wolno przekazywa� modułu innej osobie je�li nie ma pewno�ci, �e nie ma ona 
tego samego potencjału elektrostatycznego. U�cisk dłoni powinien spowodowa�
wyrównanie potencjałów. 

4. Moduł mo�na poło�y� na powierzchni antystatycznej, lub powierzchni przewodz�cej o 
tym samym potencjale co osoba go trzymaj�ca. 

5. Je�li konieczne jest przechowywanie lub transport płytek obwodów drukowanych 
wyj�tych z obudowy nale�y umie�ci� ka�d� z nich w osobnym torbach 
antystatycznych. 

W stosunkowo rzadkim przypadku potrzeby dokonania pomiarów na wewn�trznych 
obwodach elektronicznych zabezpieczenia b�d�cego w u�yciu, zaleca si� uziemienie siebie 
wzgl�dem obudowy za pomoc� przewodz�cej opaski na nadgarstek. Opaska ta powinna 
mie� rezystancj� wzgl�dem ziemi na poziomie od 500k� do 10M�. Je�li nie posiadasz 
opaski zaleca si� utrzymywa� stały kontakt z obudow� urz�dzenia, co powinno zapobiec 
gromadzeniu si� ładunku elektrostatycznego. Wszelkie potrzebne przyrz�dy tak�e powinny 
by� uziemione do obudowy urz�dzenia je�li jest to mo�liwe. 

Wi�cej informacji na temat bezpiecznej pracy przy urz�dzeniach elektronicznych mo�na 
znale�� w normie BS EN 100015: cz��� 1:1992. Zaleca si�, aby wszelkie prace przy 
obwodach elektronicznych lub ich modyfikacje były przeprowadzone w miejscach specjalnie 
do tego przeznaczonych. S� one wymienione we wcze�niej przytoczonej normie. 
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3. PRZECHOWYWANIE 

Je�eli zabezpieczenia nie s� przeznaczone do natychmiastowej instalacji to powinny one 
by� przechowywane w miejscu wolnym od kurzu i o małej wilgotno�ci w oryginalnych 
kartonach. Je�li woreczki do odwil�ania zostały doł�czone nie nale�y ich usuwa�. Działanie 
kryształków odwil�aj�cych mo�e by� osłabione je�li zostan� one wystawione na działanie 
warunków otoczenia. Aby przywróci� ich pierwotne działanie nale�y je delikatnie 
podgrzewa� około godziny przed powtórnym wło�eniem ich do kartonu. 

Bateria została zabezpieczona odpowiednim paskiem izolacyjnym, aby nie rozładowywała 
si� podczas transportu lub przechowywania. Aby sprawdzi� czy pasek izolacyjny jest 
zamontowany nale�y otworzy� doln� osłon� i zobaczy� czy koniec paska izolacyjnego 
wystaje spod czerwonej klapki. 

Podczas rozpakowywania urz�dzenia nale�y zachowa� szczególn� uwag�, aby kurz nie 
dostał si� do kartonu. W miejscach o du�ej wilgotno�ci karton mo�e nasi�kn�� wod� przez 
co kryształki odwil�aj�ce strac� swoje wła�ciwo�ci. 

Przed instalacj� zabezpieczenia powinny by� przechowywane w temperaturze pomi�dzy -
40° a 70°C. 

��������	
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4. ROZPAKOWANIE 

Nale�y zachowa� szczególn� ostro�no�� podczas rozpakowywania i instalacji 
zabezpiecze�, aby �adna ich cz��� nie została przypadkowo uszkodzona a dodatkowe 
elementy zagubione lub pozostawione w paczce.   

Uwaga: Przy otwartej dolnej pokrywie, czerwona etykieta paska izolacyjnego 
baterii powinna wystawa� od strony dodatniego bieguna baterii. Nie 
nale�y usuwa� paska izolacyjnego, poniewa� zapobiega on 
rozładowywaniu si� baterii podczas transportu lub przechowywania 
zabezpieczenia. Zostanie ona usuni�ta w ramach testów 
uruchomieniowych podczas przekazania zabezpieczenia do 
eksploatacji.  

Zabezpieczenie powinno by� obsługiwane tylko przez wykwalifikowany personel. 

Miejsce instalacji zabezpiecze� powinno by� przystosowane do ich inspekcji, by� czyste, 
suche i relatywnie wolne od kurzu lub wibracji. Dotyczy to szczególnie instalacji urz�dzenia 
podczas robót budowlanych. 
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5. MONTA� PRZEKA�NIKÓW 

Zabezpieczenie zostało zaprojektowane tak, aby otwory w kołnierzu monta�owym były 
dost�pne tylko wtedy gdy osłona jest otwarta. Po zamkni�ciu pokrywy nie b�d� one 
widoczne.  

Je�li jest potrzeba doł�czenia P991 lub bloku testowego MMLG zaleca si�, aby umie�ci� go 
po prawej stronie zabezpieczenia (lub zabezpiecze�). Pozwoli to zminimalizowa� ilo��
przewodów pomi�dzy blokiem testowym a zabezpieczeniem. Tak�e podczas testów 
uruchomieniowych lub okresowych pozwoli to na łatw� identyfikacj� bloku testowego. 

Zabezpieczenia typu MiCOM s� wysyłane indywidualnie lub jako cz��� panelu/szafy. 

Pojedyncze zabezpieczenia zawieraj� szkic z dokładnymi wymiarami wyci�� panelu oraz 
�rodków na otwory. Te informacje mo�na znale�� tak�e w publikacjach dotycz�cych 
produktu. 

Istnieje mo�liwo�� zamówienia dodatkowej przedniej osłony w celu zabezpieczenia 
przeka�nika przed nieautoryzowanymi zmianami ustawie� lub statusu sygnałów 
alarmowych. S� one dost�pne w rozmiarach 40TE (GN0037 001) oraz 60TE(GN0038 001). 
Nale�y pami�ta�, �e osłona 60TE pasuje do przeka�ników w rozmiarze 80TE. 

P0146XXb

RYS. 1: LOKALIZACJA TA	MY IZOLACYJNEJ BATERII 

Je�li wymaga si� sprawdzenia, czy zabezpieczenie działa poprawnie podczas jego instalacji, 
pasek izolacyjny baterii mo�e zosta� usuni�ty, ale powinien on by� ponownie zamontowany, 
je�li zabezpieczenie nie jest oddane do eksploatacji w najbli�szym czasie. Zapobiegnie to 
niepotrzebnemu rozładowywaniu si� baterii podczas transportu i instalacji zabezpieczenia. 
Czerwona ko�cówka paska izolacyjnego powinna wystawa� od strony dodatniego bieguna 
baterii je�li otworzy si� doln� osłon�. Aby usun�� pasek izolacyjny nale�y poci�gn�� go za 
czerwon� ko�cówk�, jednocze�nie przyciskaj�c bateri�, aby nie wypadła. W przypadku 
ponownego zało�enia paska izolacyjnego nale�y si� upewni�, �e został on poprawnie 
zało�ony zgodnie z rysunkiem 1 tak, aby jego czerwony koniec odpowiednio wystawał. 
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5.1 Monta	 szafowy 

Zabezpieczenia MiCOM mog� by� montowane na pojedynczej ramce (numer w katalogu 
FX0121001), jak jest to pokazane na Rys. 2. Szyny te zostały zaprojektowane tak, aby 
wymiary były zgodne z IEC60297, gotowe do u�ycia zaraz po monta�u zabezpiecze�. 
Standardowy system szaf 483mm (19”) pozwala na monta� dowolnej kombinacji 
s�siaduj�cych ze sob� urz�dze�, które nie przekraczaj� sumarycznej szeroko�ci standardu 
80TE. 

Dwa rz�dy poziomych szyn regału maj� otwory wywiercone co 26mm. Zabezpieczenia s�
montowane na szynach za pomoc� wkr�tów M4 z ko�cówk� o grubo�ci 3mm. Wkr�ty te 
dost�pne s� w paczkach po 5 sztuk (numer z katalogu ZA0005 104). 

Uwaga: U�ycie typowych wkr�tów, wł�czaj�c w to wkr�ty dostarczone do 
montowania przeka�ników MIDOS, maj� nieznacznie wi�ksz� główk�, 
przez co mog� one uszkodzi� przedni� cz��� obudowy. 

Po zmontowaniu pojedynczego rz�du w ramce s� one mocowane w szafie za pomoc�
oprawy na obu ko�cach ramki. 

P0147XXb

RYS. 2: MONTA
 SZAFOWY PRZEKA�NIKÓW 

Przeka�niki mog� by� zgrupowane mechanicznie ze sob� w jeden (4U) lub wi�cej rz�dów. 
Dzi�ki temu istnieje mo�liwo�� poł�czenia ze sob� dowolnej konfiguracji produktów z serii 
MiCOM oraz MiDoS tu� przed monta�em w szafie. 

W przypadku gdy sumaryczna szeroko�� jest mniejsza ni� 80TE na dowolnym poziomie, lub 
rezerwuje si� miejsce dla pó�niejszej instalacji przeka�ników w przyszło�ci, mo�na u�y�
za�lepek. Mog� one tak�e by� u�yte do monta�u dodatkowych komponentów. Tabela 1 
zawiera standardowe wielko�ci i odpowiadaj�ce im za�lepki 

Wi�cej szczegółów na temat monta�u przeka�ników MiDOS mo�na znale�� w publikacji 
R7012, “MiDOS Parts Catalogue and Assembly Instructions”. 

Wielko�� obudowy Numer katalogowy za�lepki 

5TE GJ2128 001 

10TE GJ2128 002 

15TE GJ2128 003 

20TE GJ2128 004 

25TE GJ2128 005 

30TE GJ2128 006 

35TE GJ2128 007 

40TE GJ2128 008 

TABELA 1: ZA	LEPKI ORAZ ODPOWIADAJ�CE IM WIELKO	CI 
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5.2 Monta	 panelowy 

Zabezpieczenia mog� by� montowane na panelu za pomoc� wkr�tów M4 SEMS z 
ko�cówk� o grubo�ci 3mm. 

Mocowania te dost�pne s� pakowane po 5 sztuk (numer w katalogu ZA0005 104).

Uwaga: U�ycie typowych wkr�tów, wliczaj�c w to wkr�ty dostarczone do 
montowania przeka�ników MIDOS, maj� nieznacznie wi�ksz� główk�, 
przez co mog� one uszkodzi� przedni� cz��� obudowy. 

Je�li grubo�� panelu wynosi minimum 2,5mm mo�na u�y� gwintowanych otworów. 

W przypadku Aplikacji gdzie zabezpieczenia musz� by� zamontowane tak, aby nieznacznie 
wystawa� z ramy, dost�pne s� odpowiednie pier�cienie mocuj�ce. 

W przypadku gdy kilka przeka�ników ma by� zamontowanych w pojedynczym wyci�ciu w 
panelu zaleca si�, aby były one ze sob� zgrupowane mechanicznie w poziomie i/lub pionie 
aby stanowi� pojedyncz� cało�� przed monta�em w panelu. 

Uwaga:  Nie zaleca si� ł�czenia przeka�ników MiCOM za pomoc� nitów, 
poniewa� znacznie utrudni to usuni�cie pojedynczego przeka�nika 
gdy zajdzie potrzeba jego naprawy. 

Je�li zachodzi potrzeba monta�u przeka�ników na panelu zgodnym z BS EN60529 IP52, 
konieczne b�dzie dopasowanie metalowej uszczelki pomi�dzy s�siaduj�cymi ze sob�
przeka�nikami (numer cz��ci GN2044 001) a tak�e pier�cieniem uszczelniaj�cym wybranym 
z Tabeli 2 naokoło całego zespołu.  

Szeroko�� Pojedy�czy rz�d Podwójny rz�d 

10TE GJ9018 002 GJ9018 018 

15TE GJ9018 003 GJ9018 019 

20TE GJ9018 004 GJ9018 020 

25TE GJ9018 005 GJ9018 021 

30TE GJ9018 006 GJ9018 022 

35TE GJ9018 007 GJ9018 023 

40TE GJ9018 008 GJ9018 024 

45TE GJ9018 009 GJ9018 025 

50TE GJ9018 010 GJ9018 026 

55TE GJ9018 011 GJ9018 027 

60TE GJ9018 012 GJ9018 028 

65TE GJ9018 013 GJ9018 029 

70TE GJ9018 014 GJ9018 030 

75TE GJ9018 015 GJ9018 031 

80TE GJ9018 016 GJ9018 032 

TABLE 2: PIER	CIENIE USZCZELNIAJ�CE IP52 

Wi�cej szczegółów na temat monta�u przeka�ników MiDOS mo�na znale�� w publikacji 
R7012, “MiDOS Parts Catalogue and Assembly Instructions”. 
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3. POŁĄCZENIA PRZEWODÓW PRZEKAŹNIKÓW  

 
Zanim zostaną podjęte jakiekolwiek prace na urządzeniu, użytkownik powinien się 
zapoznać z zawartością podrozdziału dotyczącego bezpieczeństwa / poradnika 
bezpieczeństwa SFTY/4LM/E11 lub późniejszych jego wydań, a także z rozdziałem 
zawierającym dane techniczne i wartśoci znamionowe urządzenia na jego tabliczce 
znamionowej.  

4. Końcówki o  średniej i dużej obciżalności  
 

Luźno pakowane przekaźniki są wyposażone w odpowiednią ilość wkrętów M4 do montażu 
zespołu listew zaciskowych z tyłu zabezpieczenia za pomocą zacisków pierścieniowych. 
Zaleca się maksymalnie dwa zaciski pierścieniowe na jeden zacisk zabezpieczenia.  

 
Jeśli jest to konieczne, firma Alstom Grid może dostarczyć odpowiednio pofałdowany zacisk 
piercieniowy M4 pod ktem 90° w trzech wymiarach zależnym od przekroju przewodu (patrz 
Tabela 3.). Każdy z nich jest dostępny w paczkach po 100 sztuk.  

 
Numer części Przekrój przewodu Kolor izolacji 

   

ZB9124 901 0,25 – 1,65mm
2

 (22 – 16AWG) Czerwony 

ZB9124 900 1,04 – 2,63mm
2

 (16 – 14AWG) Niebieski 

ZB9124 904 2,53 – 6,64mm
2

 (12 – 10AWG) Nieizolowany*  
TABELA 3: POFAŁDOWANY ZACISK PIERŚCIENIOWY M4 POD KTEM 90° 

 
* Aby zachować wymaganą ze wzgldów bezpieczestwa izolacj należy użyć tulei izolujcej 
zakładając ją na zacisk pierścieniowy po jego sfałdowaniu. 

 
Poniej zostały przedstawione zalecane minimalne przekroje przewodu: 

 

− Przekładniki prdowe 2.5mm
2
 

− Zasilanie pomocnicze, Vx 1.5mm
2
 

− Port RS485 Patrz odpowiedni podrozdział 

− Inne obwody 1.0mm
2
  

Z powodów ograniczeń pierścienia zaciskowego, maksymalny przekrój przewodu, jaki może być 
użyty dla dowolnego zacisku pradowego, wynosi 6,0mm

2
 przy użyciu zacisku piercieniowego 

wstępnie nieizolowanego. Gdy wymagane jest użycie wstępnie izolowanych zacisków 

pierścieniowych maksymalny przekrój przewodu, jaki może być użyty zostaje zredukowany do 

2,63mm
2

 na pojedynczy zacisk pierścieniowy. Jeśli zajdzie potrzeba użycia większego przekroju 

należy użyć dwóch równolegle połączonych przewodów, z których każdy z nich będzie podłączony 

osobnymi zaciskami pierścieniowymi do przekaźnika. 
 

Wszystkie przewody o średniej lub dużej wytrzymałości prądowej, wykluczając port RS485, 
powinny mieć napięcie znamionowe o wartości skutecznej przynajmniej 300V. 

 
Zaleca się, aby przewody zasilania pomocniczego były chronione przez 16A bezpieczniki 
topikowe typu NIT lub TIA. Ze wzgldów bezpieczeństwa, nie wolno używać żadnych 
bezpieczników w obwodach przekładników prądowych. Inne przewody powinny by 
zabezpieczone odpowiednio dobranymi do nich bezpiecznikami. 

 
6.2 Port RS485  

 IN  
 

  Podłączenia do portu RS485 są zrobione za pomocą zacisków pierścieniowych. Zaleca się 
 

  użycie dwużyłowego, ekranowanego kabla nie dłuższego niż 1000m lub o pojemności nie 
 

  większej ni 200nF. Typowe parametry kabla to: 
 

  − Każda z żył: 16/0.2mm miedziana 
 

    z izolacj PCW 
 

  − Przekrój znamionowy: 0.5mm
2

 na ył 
 

  − Ekranowanie: całkowity oplot, osłonka z PCW 
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6.3 Poł�czenie IRIG-B 

Wej�cie IRIG-B oraz zł�cze BNC posiada impedancj� charakterystyczn� wynosz�c� 50Ω. 
Zaleca si�, aby poł�czenia pomi�dzy urz�dzeniami IRIG-B i przeka�nikami były wykonane 
przy pomocy przewodów współosiowych typu RG59LSF z osłonk� ognioodporn� bez fluoru. 

6.4 Port RS232 

Tymczasowe poł�czenia do portu RS232, który znajduje si� za doln� pokryw�, mo�e by�
zrealizowane za pomoc� ekranowanego wielo�yłowego kabla komunikacyjnego nie 
dłu�szego ni� 15m lub o całkowitej pojemno�ci nie przekraczaj�cej 2500pF. Kabel od strony 
przeka�nika powinien by� zako�czony dziewi�cio-pinow� ko�cówk� m�sk� typu D. 

6.5 Poł�czenia �wiatłowodowe (kiedy s� stosowane) 

OSTRZE�ENIE O PROMIENIACH LASERA: Je�li kabel �wiatłowodowy jest podł�czony z 
jednej strony unikaj bezpo�redniego patrzenia na jego drugi koniec ze wzgl�du na ryzyko 
uszkodzenia oczu. Do sprawdzenia czy kabel �wiatłowodowy jest zał�czony lub do pomiaru 
jego poziomu sygnału nale�y stosowa� odpowiedni miernik nat��enia �wiatła. 
Nieprzestrzeganie tej zasady mo�e doprowadzi� do trwałego kalectwa. 

Je�li zachodzi potrzeba u�ycia konwertera sygnału elektrycznego na optyczny, powinien 
mie� on mo�liwo�� przej�cia w stan pracy bez obci��enia (w sytuacjach gdy interfejs 
�wiatłowodu jest „zgaszony”). 

Nale�y zwróci� szczególn� uwag� na promie� zgi�� �wiatłowodu. Nie zaleca si� ł�czenia si�
dwóch kabli �wiatłowodowych za pomoc� zacisków do tego przeznaczonych poniewa� mo�e 
to doprowadzi� do uszkodzenia �cie�ki transmisyjnej po upływie odpowiedniego czasu. 

Przeka�niki wykorzystuj� �wiatłowody 1300nm wielo-modowe, zł�cza typu 100BaseFx i 
BFOC 2.5 - (ST)® (jeden Tx – jako emiter �wiatła, jeden Rx – jako odbiornik �wiatła). 

6.6 Port Download/Monitor 

Krótkoterminowe poł�czenia do portu download/monitor, zlokalizowane za doln� pokryw�, 
mog� by� zrealizowane za pomoc� ekranowanych 25-�yłowych kabli komunikacyjnych o 
długo�ci nie wi�kszej ni� 4m. Kabel od strony przeka�nika powinien by� zako�czony 25 
pinow� m�sk� ko�cówk� typu D w metalowej powłoce. 

6.7 Uziemienie 

Ka�dy przeka�nik musi by� podł�czony do uziomu za pomoc� �ruby uziemiaj�cej M4 w 
dolnym lewym rogu obudowy przeka�nika. Minimalny zalecany przekrój przewodu to 

2,5mm2, który powinien by� zako�czony od strony przeka�nika zaciskiem pier�cieniowym. 
Ze wzgl�du na ograniczenie wynikaj�ce z u�ycia zacisku pier�cieniowego maksymalny 

przekrój przewodu, jaki mo�e by� u�yty do zacisków pr�dowych wynosi 6,0mm2. Je�li 
wymagany jest wi�kszy przekrój zaleca si� u�ycie dwóch równolegle poł�czonych 
przewodów, z których ka�dy b�dzie zako�czony osobnym zaciskiem pier�cieniowym. 
Alternatywnie mo�na u�y� pr�ta uziemiaj�cego. 

Uwaga: Aby zapobiec reakcjom elektrolitycznym pomi�dzy mosi��nymi lub miedzianymi 
przewodami uziemiaj�cymi a tylnym panelem przeka�nika, nale�y przedsi�wzi�� szczególne 
�rodki ostro�no�ci aby odizolowa� je od siebie. Mo�na tego dokona� na kilka sposobów, 
doł�czaj�c podkładk� niklow� lub izoluj�c� pomi�dzy przewód a przeka�nik, lub za pomoc�
cynowego zacisku pier�cieniowego. 

Zanim zostan� podj�te jakiekolwiek prace na urz�dzeniu, u	ytkownik powinien si�
zapozna� z zawarto�ci� podrozdziału dotycz�cego bezpiecze�stwa / poradnika 
bezpiecze�stwa SFTY/4LM/E11 lub póniejszych jego wyda�, a tak	e z rozdziałem 
zawieraj�cym dane techniczne i warto�ci znamionowe urz�dzenia na jego tabliczce 
znamionowej. 
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7. MiCOM P746 
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RYS. 3: MiCOM P746 (80TE) – OPIS SPRZETU 
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RYS. 4: MiCOM P746 (80TE) – WIDOK Z TYŁU 
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RYS. 5: MiCOM P746 (80TE) – WIDOK Z TYŁU 
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RYS. 6: MiCOM P746 (80TE) – SCHEMAT POŁ�CZE 1/2 



P746/PL IN/G31 Instalacja

(IN) 15-16 MiCOM P746

IN 

RYS. 7: MiCOM P746 (80TE) – SCHEMAT POŁ�CZE 2/2 
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MiCOM P746 (IN) 15-17
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RYS. 8: MiCOM P746 (80TE) – SCHEMAT POŁ ĄCZEŃ PRZEWODÓW (P746xxxA) 
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RYS. 9: MiCOM P746 (80TE) – SCHEMAT POŁ ĄCZEŃ PRZEWODÓW (P746xxxB) 
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MiCOM P746 (IN) 15-19
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RYS. 10: MiCOM P746 (80TE) – SCHEMAT POŁ ĄCZEŃ PRZEWODÓW (P746xxxC) 
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RYS. 11: MiCOM P746 (80TE) – SCHEMAT POŁ ĄCZEŃ PRZEWODÓW (P746xxxD) 
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MiCOM P746 (IN) 15-21
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RYS. 12: MiCOM P746 (80TE) – SCHEMAT POŁ ĄCZEŃ OPIS PRZEWODÓW (P746xxxE) 
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MiCOM P746 (IN) 15-23
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RYS. 14: MiCOM P746 (80TE) – SCHEMAT POŁ ĄCZEŃ PRZEWODÓW (P746xxxG) 
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RYS. 15: MiCOM P746 (80TE) – SCHEMAT POŁ ĄCZEŃ PRZEWODÓW (P746xxxH) 
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RYS. 16: MiCOM P746 (80TE) – SCHEMAT POŁ ĄCZEŃ PRZEWODÓW (P746xxxJ) 
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RYS. 17: MiCOM P746 (80TE) – SCHEMAT POŁ ĄCZEŃ PRZEWODÓW (P746xxxK) 
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RYS. 18: MiCOM P746 (80TE) – SCHEMAT POŁ ĄCZEŃ PRZEWODÓW (P746xxxL) 
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RYS 19: MiCOM P746 (80TE) – DOST�PNE SPOSOBY KOMUNIKACJI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: 

Alstom Power Sp. z o.o. 

Biuro w Świebodzicach 

ul.Piłsudskiego 31c 

58-160 Świebodzice 

www.alstom-grid.pl 

www.alstom.com 
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