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System sterowania C30 

Rozdział 2: Opis produktu 

W tym rozdziale opisano produkt, kody do zamówienia i dane techniczne. 

 

2.1 Opis produktu 

System sterowania C30 jest częścią serii przekaźników uniwersalnych (Universal Relay, 

UR). Jest to urządzenie działające w oparciu o mikroprocesor, przeznaczone do sterowania 

stacjami elektroenergetycznymi i monitorowania ich stanu. 

Funkcje diagnostyczne wykorzystują sekwencje rekordów, które są w stanie przechowywać 

informacje o 1024 zdarzeniach ze znacznikami czasu. Wewnętrzny zegar służący do 

przypisywania znaczników czasu można zsynchronizować z sygnałem IRIG-B za pomocą 

uproszczonego protokołu synchronizacji czasu (SNTP) i za pośrednictwem portu Ethernet 

lub za pomocą protokołu precyzyjnego synchronizacji czasu (PTP). Dzięki temu sekwencjom 

zdarzeń można w systemie przypisywać precyzyjne znaczniki czasu. Zdarzenia można 

również programować (z wykorzystaniem równań FlexLogic™) do zbierania danych 

oscylograficznych, które można ustawić na rejestrowanie parametrów mierzone przed i po 

wystąpieniu zdarzenia, aby można było je przeglądać na komputerze. Narzędzia te 

w przypadku awarii systemu w znacznym stopniu skracają czas potrzebny na rozwiązywanie 

problemów oraz upraszczają generowanie raportów. 

Do celów komunikacji dostępnych jest kilka opcji. Port RS232 na panelu przednim może być 

używany do łączenia z komputerem w celu programowania nastaw i monitorowania wartości 

rzeczywistych. Umieszczony z tyłu port RS485 umożliwia niezależny dostęp operatorom i 

technikom. Można go łączyć z komputerami systemowymi z szybkością transmisji do 

115,2 kb/s. Wszystkie porty szeregowe wykorzystują protokół Modbus RTU. Port RS485 

obsługuje protokół IEC 60870-5-103. Nie może on jednocześnie obsługiwać protokołów IEC 

60870-5-103, DNP i Modbus. Ponadto w przekaźniku może być jednorazowo aktywny tylko 

jeden z protokołów DNP, IEC 60870-5-103 albo IEC 60870-5104. Kiedy wybrany jest 
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protokół IEC 60870-5-103, port RS485 ma stałe ustawienie parzystości i szybkość transmisji 

9,6 kb/s albo 19,2 kb/s. Interfejs Ethernet 100Base-FX lub 100Base-TX zapewnia szybką i 

niezawodną komunikację w środowiskach z dużym udziałem zakłóceń. Port Ethernet 

obsługuje standardy IEC 61850, Modbus/TCP, TFTP i PTP (zgodnie z normą IEEE 1588-

2008 lub IEC 61588) oraz umożliwia dostęp do przekaźnika za pośrednictwem dowolnej 

standardowej przeglądarki internetowej (strony internetowe systemu C30). Port Ethernet 

obsługuje protokół IEC 60870-5-104. Ponadto port Ethernet obsługuje protokół redundancji 

równoległej (Parallel Redundancy Protocol, PRP) według normy IEC 62439-3 (punkt 4, 

2012 r. — opcja dostępna przy zakupie). 

Dostęp do nastaw i wartości rzeczywistych jest możliwy przez panel przedni lub 

oprogramowanie EnerVista. 

System C30 wykorzystuje technologię pamięci Flash, dzięki której możliwe jest uaktualnianie 

danych na miejscu w miarę dodawania nowych funkcji. Uaktualniane mogą być 

oprogramowanie sprzętowe i oprogramowanie. 

 

Tabela 2-1: Funkcje urządzenia 

Funkcja  Funkcja 

Sterowanie wyłącznikiem  Komunikacja w protokole IEC 60870-5-103 

Wejścia stykowe (do 96)  Komunikacja w standardzie IEC 61850 

Wyjścia stykowe (do 64)  Komunikacja w protokole Modbus 

Przyciski sterujące  Mapowanie urządzeń Modbus przez użytkownika 

Zabezpieczenie CyberSentry™  Przerzutniki pamiętające 

Rejestrator danych  Przełącznik wyboru nieulotny 

Liczniki cyfrowe (8)  Oscylografia 

Elementy cyfrowe (48)  Synchronizacja czasu przez IRIG-B lub IEEE 1588 

Wejścia/wyjścia bezpośrednie (32)  Synchronizacja czasu przez SNTP 

Odłączniki  Widoki określane przez użytkownika 

Komunikacja w protokole DNP 3.0 lub IEC 60870-5-
104 

 Diody LED programowane przez użytkownika 

Protokół EGD (Ethernet Global Data)  Przyciski programowane przez użytkownika 

Rejestrator zdarzeń  Autotesty programowane przez użytkownika 

FlexElements™ (8)  Wejścia wirtualne (64) 

Równania FlexLogic  Wyjścia wirtualne (96) 

 

2.2 Bezpieczeństwo 

Dostępne są następujące funkcje zabezpieczające: 

• Zabezpieczenie hasłem — podstawowe zabezpieczenie domyślne. 

• Zabezpieczenie EnerVista — oparty na rolach dostęp do różnych ekranów 

i elementów konfiguracji oprogramowania EnerVista. Funkcja ta działa domyślnie 

w oprogramowaniu EnerVista. 
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• Zabezpieczenie CyberSentry — zaawansowane funkcje zabezpieczeń dostępne 

jako opcjonalne oprogramowanie. Przy zakupie opcje te są automatyczne 

aktywowane, natomiast domyślne zabezpieczenie hasłem i zabezpieczenie 

oprogramowania EnerVista są wyłączane. 

 

2.2.0.1 Zabezpieczenie EnerVista 

System zarządzania bezpieczeństwem EnerVista jest systemem kontroli dostępu opartej na 

rolach (ang. role-based access control, RBAC), umożliwiającym administratorowi 

zarządzanie uprawnieniami wielu użytkowników. Pozwala na kontrolę dostępu do urządzeń 

UR przez wielu pracowników stacji i spełnia wymagania stawiane systemom RBAC zgodnie 

z dokumentem ANSI INCITS 359-2004. System zarządzania bezpieczeństwem EnerVista 

jest domyślnie wyłączony, co ma umożliwić administratorowi bezpośredni dostęp do 

oprogramowania EnerVista po instalacji. Zaleca się włączenie zabezpieczeń przed 

przekazaniem urządzenia do eksploatacji. 

Zależnie od opcji wybranej przy zakupie stosuje się podstawowe zabezpieczenie hasłem lub 

rozszerzone zabezpieczenie CyberSentry. 

 

2.2.0.2 Zabezpieczenie hasłem 

Zabezpieczenie hasłem to podstawowa domyślna funkcja zabezpieczenia. 

Dostępne są dwa poziomy zabezpieczenia hasłem: poleceń i nastaw. Używanie hasła na 

różnych poziomach umożliwia określanie, czy użytkownik może wprowadzać polecenia i/lub 

zmieniać nastawy. 

W systemie C30 można wprowadzać hasła przez połączenie lokalne lub zdalne. Dostęp 

lokalny oznacza dostęp do nastaw lub poleceń przez interfejs na panelu przednim. Obejmuje 

to wprowadzanie za pomocą klawiatury, jak i przez port RS232 na panelu przednim. Dostęp 

zdalny oznacza dostęp do nastaw lub poleceń przez dowolny port komunikacyjny z tyłu 

urządzenia. Dotyczy to zarówno złącza Ethernet, jak i RS485. Funkcja ta jest aktywowana po 

wprowadzeniu zmiany hasła lokalnego lub zdalnego. 

Przy wprowadzaniu hasła do nastaw lub poleceń przez system EnerVista lub dowolne złącze 

szeregowe użytkownik musi wpisać odpowiednie hasło odnoszące się do połączenia. W 

przypadku połączenia przez złącze z tyłu urządzenia C30 należy użyć hasła zdalnego. Przy 

połączeniu przez port RS232 na panelu przednim używa się hasła lokalnego. 

Zdarzenia dotyczące dostępu przy użyciu hasła są rejestrowane przez rejestrator zdarzeń. 
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2.2.0.3 Zabezpieczenie CyberSentry 

Wbudowane zabezpieczenie CyberSentry jest opcjonalnym oprogramowaniem wykonującym 

zaawansowane usługi zabezpieczeń. Po zakupie tej opcji podstawowa ochrona hasłem jest 

automatycznie wyłączana. 

Oprogramowanie CyberSentry realizuje funkcje ochrony przez następujące funkcje: 

• Centralnie zarządzany klient usługi RADIUS z uwierzytelnianiem, autoryzacją i 

kontrolą dostępu do zasobów (AAA) umożliwia przydzielanie uprawnień 

użytkownikom i rejestrowanie wszystkich działań użytkowników oraz wykorzystuje 

bezpieczne, oparte na normach silne szyfrowanie do uwierzytelniania i ochrony 

danych uwierzytelniających. 

• System dostępu oparty na rolach (RBAC) i modelu uprawnień umożliwiającym 

dostęp do obsługi i konfiguracji urządzenia UR na podstawie określonych ról 

i indywidualnych kont użytkowników skonfigurowanych na serwerze AAA [role: 

Administrator, Supervisor (Nadzorca), Engineer (Inżynier), Operator, Observer 

(Obserwator)]. 

• Raportowanie zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa przez protokoł Syslog w celu 

wsparcia systemów zarządzania informacjami i zdarzeniami bezpieczeństwa 

informatycznego (ang. Security Information Event Management, SIEM) do 

centralnego monitorowania cyberbezpieczeństwa. 

• Silne szyfrowanie wszystkich komunikatów sieciowych dotyczących dostępu i 

konfiguracji między oprogramowaniem EnerVista a urządzeniami UR przy użyciu 

protokołu Secure Shell (SSH), szyfru Advanced Encryption Standard (AES) i 128-

bitowych kluczy w trybie Galois Counter Mode (GCM), zdefiniowane 

w rozszerzeniu Suite B amerykańskiej Agencji Bezpieczeństwa Krajowego (NSA) 

i zatwierdzone przez normy systemów kryptograficznych FIPS-140-2 Narodowego 

Instytutu Standaryzacji i Technologii (NIST). 

 

Przykład: Funkcje administracyjne mogą być oddzielone od zwykłych funkcji operatorskich 

lub dostępu technicznego i wszystkie one są zdefiniowane przez odrębne role (patrz 

rysunek), tak aby możliwy dostęp do urządzeń UR miało wielu pracowników stacji. 

Uprawnienia dla każdej roli podano w następnym rozdziale. 
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Rysunek 2-1: Role użytkowników w systemie CyberSentry 

 

Administrator Administrator 

Engineer Inżynier 

Operator Operator 

Observer Obserwator 

Supervisor Nadzorca 

 

Przy uzyskiwaniu dostępu do urządzenia system CyberSentry obsługuje następujące rodzaje 

uwierzytelnienia: 

• Uwierzytelnienie przez urządzenie (uwierzytelnienia dokonuje lokalne urządzenie 

UR). 

• Uwierzytelnienie przez serwer (uwierzytelnienia dokonuje serwer RADIUS). 

Oprogramowanie EnerVista umożliwia dostęp do funkcjonalności określonej przez rolę 

użytkownika, wskazaną przez lokalne urządzenie UR lub serwer RADIUS. 

Oprogramowanie EnerVista posiada opcję uwierzytelnienia przez urządzenie na ekranie 

logowania do celów dostępu do urządzenia UR. Po kliknięciu przycisku „Device” 

(Urządzenie) do uwierzytelnienia użytkownika urządzenie UR używa własnej lokalnej bazy 

danych uwierzytelnienia, a nie serwera RADIUS. W tym przypadku jako nazwy użytkowników 

są używane wbudowane role [Administrator, Engineer (Inżynier), Supervisor (Nadzorca), 

Observer (Obserwator), Operator], zaś powiązane hasła są przechowywane w urządzeniu 

UR. Przy użyciu kont lokalnych dostęp nie może być przypisany użytkownikom. 

Jeśli dostęp przypisany do użytkowników jest wymagany w szczególności w ramach 

podlegających audytowi procesów wynikających z konieczności zapewnienia zgodności, 

należy stosować tylko uwierzytelnienie przez serwer RADIUS. 

Jeśli wybrana zostanie opcja uwierzytelnienia typu „Server”, do uwierzytelnienia użytkownika 

urządzenie UR używa serwera RADIUS, a nie własnej lokalnej bazy danych uwierzytelnienia. 

Oprogramowanie EnerVista ani urządzenie UR nie wyświetlają haseł ani informacji 

dotyczących bezpieczeństwa w postaci tekstu jawnego, a informacje te nie są przesyłane 

bez szyfrowania. 
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Role użytkowników w systemie CyberSentry 

Role użytkowników systemu CyberSentry [Administrator, Engineer (Inżynier), Operator, 

Supervisor (Nadzorca), Observer (Obserwator)] ograniczają poziomy dostępu do różnych 

funkcji urządzenia UR. Oznacza to, że oprogramowanie EnerVista zapewnia dostęp do 

funkcjonalności na podstawie roli zalogowanego użytkownika. 

Przykład: Użytkownik w roli Obserwatora nie może zapisywać nastaw. 

W tabeli wymieniono role użytkowników i odpowiadające im funkcje. 

 

Tabela 2-2: Uprawnienia według roli użytkownika w systemie CyberSentry 

Rola Administrator Inżynier Operator Nadzorca Obserwator 

 Pełny dostęp Pełny dostęp z 
wyjątkiem 
systemu 
CyberSentry 

Menu 
poleceń 

Autoryzuje 
zapis 

Rola 
domyślna 

Device Definition (Definicja urządzenia) R R R R R 

Settings (Nastawy)      

 Product Setup (Konfiguracja 
produktu) 

     

 Security (CyberSentry) 
[Bezpieczeństwo (CyberSentry)] 

RW R R R R 

 Supervisory (Nadzór) Patrz uwagi do 
tabeli 

R R Patrz uwagi 
do tabeli 

R 

 Display Properties 
(Właściwości widoku) 

RW RW R R R 

 Clear Relay Records 
(settings) [Kasuj rejestry przekaźnika 
(ustawienia)] 

RW RW R R R 

 Communications 
(Komunikacja) 

RW RW R R R 

 Modbus User Map 
(Mapowanie urządzeń Modbus 
użytkownika) 

RW RW R R R 

 Real Time Clock (Zegar 
czasu rzeczywistego) 

RW RW R R R 

 Oscillography (Oscylografia) RW RW R R R 

 Data Logger (Rejestrator 
danych) 

RW RW R R R 

 Demand (Zapotrzebowanie) RW RW R R R 

 User-Programmable 
LEDs (Diody LED programowane przez 
użytkownika) 

RW RW R R R 

 User-Programmable 
Self Tests (Autotesty programowane 
przez użytkownika) 

RW RW R R R 

|  Przyciski sterujące RW RW R R R 

 User-Programmable 
Pushbuttons (Przyciski programowane 
przez użytkownika) 

RW RW R R R 
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Rola Administrator Inżynier Operator Nadzorca Obserwator 

 Flex state 
Parameters (Parametry stanów Flex) 

RW RW R R R 

 User-Definable 
Displays (Widoki) 

RW RW R R R 

 Direct I/O (Bezpośrednie 
we/wy) 

RW RW R R R 

 Teleprotection 
(Telezabezpieczenie) 

RW RW R R R 

 Installation (Instalacja) RW RW R R R 

 System Setup (Konfiguracja 
systemu) 

RW RW R R R 

 FlexLogic RW RW R R R 

 Grouped Elements 
(Elementy zgrupowane) 

RW RW R R R 

 Control Elements (Elementy 
sterowania) 

RW RW R R R 

 Inputs / Outputs (Wejścia / 
wyjścia) 

RW RW R R R 

 Contact Inputs (Wejścia 
stykowe) 

RW RW R R R 

 Contact Input threshold 
(Progi wejść stykowych) 

RW RW R R R 

 Virtual Inputs (Wejścia 
wirtualne) 

RW RW R R R 

 Contact Outputs (Wyjście 
stykowe) 

RW RW R R R 

 Virtual Outputs (Wyjścia 
wirtualne) 

RW RW R R R 

 Resetting (Zerowanie) RW RW R R R 

 Direct Inputs (Wejścia 
bezpośrednie) 

RW RW R R R 

 Direct Outputs (Wyjścia 
bezpośrednie) 

RW RW R R R 

 Teleprotection 
(Telezabezpieczenie) 

RW RW R R R 

 Direct Analogs (Wartości 
analogowe bezpośrednie) 

RW RW R R R 

 Direct Integers (Liczby 
całkowite bezpośrednie) 

RW RW R R R 

 Transducer I/O (We/wy 
przetwornikowe) 

RW RW R R R 

 Testing (Testowanie) RW RW R R R 

 Front Panel Labels Designer 
(Projektant etykiet panelu przedniego) 

nd. nd. nd. nd. nd. 

 Protection Summary 
(Zestawienie zabezpieczeń) 

nd. nd. nd. nd. nd. 

Commands (Polecenia) RW RW RW R R 
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Rola Administrator Inżynier Operator Nadzorca Obserwator 

 Virtual Inputs (Wejścia 
wirtualne) 

RW RW RW R R 

Clear Records (Kasuj 
rejestry) 

RW RW RW R R 

 Set Date and Time (Ustaw 
datę i godzinę) 

RW RW RW R R 

User Displays (Widoki użytkownika) R R R R R 

Targets (Wartości docelowe) R R R R R 

Actual Values (Wartości rzeczywiste) R R R R R 

 Front panel labels designer 
(Projektant etykiet panelu przedniego) 

R R R R R 

 Status (Stan) R R R R R 

 Metering (Pomiary) R R R R R 

 Transducer I/O (We/wy 
przetwornikowe) 

R R R R R 

 Records (Rejestry) R R R R R 

 Product Info (Informacje o 
produkcie) 

R R R R R 

Maintenance (Konserwacja) RW RW R R R 

 Modbus analyzer (Analizator 
Modbus) 

nd. nd. nd. nd. nd. 

 Change front panel (Zmień 
panel przedni) 

RW RW RW R R 

 Update firmware (Aktualizuj 
oprogramowanie sprzętowe) 

Tak Nie Nie Nie Nie 

 Retrieve file (Przywróć plik) Tak Nie Nie Nie Nie 

 

Uwagi do tabeli: 

RW — dostęp w trybie odczytu i zapisu. 

R — dostęp w trybie odczytu. 

Supervisor (Nadzorca) = RW (domyślnie), Administrator = R (domyślnie), Administrator = 

RW (tylko jeśli rola Nadzorcy jest wyłączona). 

nd. — uprawnienie nie jest egzekwowane przez system bezpieczeństwa CyberSentry. 

 

Uwierzytelnienie przez serwer w systemie CyberSentry 

Urządzenie UR zostało zaprojektowane tak, aby automatycznie kierować żądania 

uwierzytelnienia na podstawie nazw użytkowników. Nazwy lokalnych kont urządzenia UR są 

traktowane jako zastrzeżone i nieużywane na serwerze RADIUS. 

Urządzenie UR automatycznie wykrywa, czy żądanie uwierzytelnienia ma być zrealizowane 

zdalnie czy lokalnie. Ponieważ dla urządzenia UR możliwych jest pięć kont lokalnych, jeśli 

dane uwierzytelniające użytkownika nie odpowiadają żadnemu z tych pięciu kont, urządzenie 

UR automatycznie przekazuje żądanie do wskazanego serwera RADIUS. 
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Jeśli serwer RADIUS został wskazany, ale jest nieosiągalny przez sieć, następuje odmowa 

żądań uwierzytelnienia przez serwer. W takiej sytuacji w celu uzyskania dostępu do systemu 

UR należy korzystać z lokalnych kont urządzenia UR. 

 

2.3 Kody do zamówienia 

Kod do zamówienia znajduje się na etykiecie produktu i wskazuje dostępne opcje. 

System C30 jest dostępny w wykonaniu do montażu poziomego w szafie typu rack o 

szerokości 19 cali lub w wykonaniu pionowym o zmniejszonych wymiarach (%). Składa się 

on z następujących modułów: zasilacza, CPU, przekładników prądowych / napięciowych, 

wejść i wyjść stykowych, wejść i wyjść przetwornikowych oraz komunikacji między 

przekaźnikami. Opcjonalne moduły wybiera się przy zamawianiu. 

Podane niżej kody do zamówienia mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. 

Najnowsze opcje podano na stronie zamawiania pod adresem 

http://www.gedigitalenergy.com/multilin/order.htm. 

Kod do zamówienia zależy od opcji montażu (w poziomie lub w pionie) oraz typu modułów 

przekładników prądowych / napięciowych (moduły rozszerzonej diagnostyki przekładników 

prądowych / napięciowych lub moduł magistrali procesowej HardFiber™). Moduł magistrali 

procesowej posiada złącze do układów HardFiber Brick. 

 

2.3.1 Kody do zamówienia z rozszerzonymi modułami przekładników 

prądowych / napięciowych 

Tabela 2-3: Kody do zamówienia systemu C30 w wykonaniu poziomym 

URZĄDZENI
E 
PODSTAWO
WE  

C30  -*  ** - *  *  * - F **   -H **   -M **  -P **  -**    -U **  - W/X ** Wersja pełnowymiarowa do montażu poziomego 

C30      Urządzenie podstawowe 

CPU  
T      RS485 z 3 złączami 100Base-FX Ethernet, wielomodowymi, SFP 

ze złączem LC 

 U 
 

    RS485 ze złączem 100Base-TX Ethernet, SFP RJ-45 + 2 złącza 
100Base-FX Ethernet 

 V      RS485 z 3 złączami 100Base-TX Ethernet, SFP ze złączem RJ-
45 

OPROGRAM
OWANIE 

00         Bez opcji oprogramowania 

01         Protokół EGD (Ethernet Global Data) 

03         IEC 61850 

04         Protokół EGD (Ethernet Global Data) i IEC 61850 

A0         CyberSentry poziom 1 

A1         CyberSentry poziom 1 i protokół EGD 

A3         CyberSentry poziom 1 i IEC 61850 

A4         CyberSentry poziom 1, EGD i IEC 61850 

AW         CyberSentry poziom 1, regulator PID i IEC 61850 

B0         IEEE 1588 

B1         IEEE 1588 i EGD 

B3         IEEE 1588 i IEC 61850 

B4         IEEE 1588, EGD i IEC 61850 

BW         IEEE 1588, regulator PID i IEC 61850 

C0         Protokół redundancji równoległej (Parallel Redundancy Protocol, 

http://www.gedigitalenergy.com/multilin/order.htm
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PRP) 

C1         PRP i EGD 

C3         PRP i IEC 61850 

C4         PRP, EGD i IEC 61850 

CW         PRP, regulator PID i IEC 61850 

D0         IEEE 1588 i CyberSentry poziom 1 

D1         IEEE 1588, CyberSentry poziom 1 i EGD 

D3         IEEE 1588, CyberSentry poziom 1 i IEC 61850 

D4         IEEE 1588, CyberSentry poziom 1, EGD i IEC 61850 

DW         IEEE 1588, CyberSentry poziom 1, regulator PID i IEC 61850 

E0         IEEE 1588 i PRP 

E1         IEEE 1588, PRP i EGD 

E3         IEEE 1588, PRP i IEC 61850 

E4         IEEE 1588, PRP, EGD i IEC 61850 

EW         IEEE 1588, PRP, regulator PID i IEC 61850 

F0         PRP i CyberSentry poziom 1 

F1         PRP, CyberSentry poziom 1 i EGD 

F3         PRP, CyberSentry poziom 1 i IEC 61850 

F4         PRP, CyberSentry poziom 1, EGD i IEC 61850 

FW         PRP, CyberSentry poziom 1, regulator PID i IEC 61850 

G0         IEEE 1588, PRP i CyberSentry poziom 1 

G1         IEEE 1588, PRP, CyberSentry poziom 1 i EGD 

G3         IEEE 1588, PRP, CyberSentry poziom 1 i IEC 61850 

G4         IEEE 1588, PRP, CyberSentry poziom 1, EGD i IEC 61850 

GW 
        IEEE 1588, PRP, CyberSentry poziom 1, regulator PID i IEC 

61850 

J0         IEC 60870-5-103 

J1         IEC 60870-5-103 + EGD 

J3         IEC 60870-5-103 + IEC 61850 

J4         IEC 60870-5-103 + EGD + IEC 61850 

K0         IEEE 1588 + PRP + IEC 60870-5-103 

K1         IEEE 1588 + PRP + IEC 60870-5-103 + EGD 

K3         IEEE 1588 + PRP + IEC 60870-5-103 + IEC 61850 

K4         IEEE 1588 + PRP + IEC 60870-5-103 + EGD + IEC 61850 

L0         IEC 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + CyberSentry poziom 1 

L1 
        IEC 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + CyberSentry poziom 1 + 

EGD  

L3 
        IEC 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + CyberSentry poziom 1 + 

IEC 61850 

L4 
        IEC 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + CyberSentry poziom 1 + 

EGD + IEC 61850 

          

MONTAŻ/POWŁOKA H        Poziomy (szafa typu rack o szerokości 19 cali) 

 
A 

       Poziomy (szafa typu rack o szerokości 19 cali) z powłoką do 
trudnych warunków otoczenia 

PANEL PRZEDNI / 
WYŚWIETLACZ 

 
C 

       

  D       Wyświetlacz — język francuski 

  R       Wyświetlacz — język rosyjski 

  A       Wyświetlacz — język chiński 

  
P 

      Wyświetlacz — język angielski, z 4 małymi i 12 dużymi 
przyciskami programowanymi 

  G       Wyświetlacz — język francuski, z 4 małymi i 12 dużymi 
przyciskami programowanymi 

  S       Wyświetlacz — język rosyjski, z 4 małymi i 12 dużymi 
przyciskami programowanymi 

  
B 

      Wyświetlacz — język chiński, z 4 małymi i 12 dużymi przyciskami 
programowanymi 

  K       Rozszerzony panel przedni z wyświetlaczem w języku angielskim 

  
M 

      Rozszerzony panel przedni z wyświetlaczem w języku 
francuskim 

  Q       Rozszerzony panel przedni z wyświetlaczem w języku rosyjskim 

  U       Rozszerzony panel przedni z wyświetlaczem w języku chińskim 

  
L 

      Rozszerzony panel przedni z wyświetlaczem w języku angielskim 
i przyciskami programowanymi przez użytkownika 

  
N 

      Rozszerzony panel przedni z wyświetlaczem w języku 
francuskim i przyciskami programowanymi przez użytkownika 
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T 

      Rozszerzony panel przedni z wyświetlaczem w języku rosyjskim i 
przyciskami programowanymi przez użytkownika 

  
V 

      Rozszerzony panel przedni z wyświetlaczem w języku chińskim i 
przyciskami programowanymi przez użytkownika 

  W       Rozszerzony panel przedni z wyświetlaczem w języku tureckim 

  
Y 

      Rozszerzony panel przedni z wyświetlaczem w języku tureckim i 
przyciskami programowanymi przez użytkownika 

  I       Rozszerzony panel przedni z wyświetlaczem w języku 
niemieckim 

  J       Rozszerzony panel przedni z wyświetlaczem w języku 
niemieckim i przyciskami programowanymi przez użytkownika 

 

C30  -*  ** - *  *  * - F **   -H **   -M **  -P **  -**    -U **  - W/X **  Wersja pełnowymiarowa do montażu poziomego 

ZASILANIE H       Zasilanie 125 / 250 V AC/DC 

(redundantne źródło 
zasilania musi być tego 
samego typu co główne 
źródło zasilania) 

H 
      RH Zasilanie 125 / 250 V AC/DC z redundantnym zasilaniem 125 

/ 250 V AC/DC 

L       Zasilanie od 24 do 48 V (tylko DC) 

L       RL Zasilanie od 24 do 48 V (tylko DC) z redundantnym 
zasilaniem od 24 do 48 V DC 

WEJŚCIA/WYJŚCIA  XX XX XX XX XX XX Brak modułu 

WEJŚCIA/WYJŚCIA  4A 4A 4A 4A 4A 4A 4 wyjścia półprzewodnikowe MOSFET (bez monitorowania) 

  
4B 4B 4B 4B 4B 

4B 4 wyjścia półprzewodnikowe MOSFET (napięciowe, opcjonalnie 
prądowe) 

  
4C 4C 4C 4C 4C 

4C 4 wyjścia półprzewodnikowe MOSFET (prądowe, opcjonalnie 
napięciowe) 

  
4D 4D 4D 4D 4D 

4D 16 wejść stykowych z automatycznym czyszczeniem (maks. trzy 
moduły w obudowie) 

  
4L 4L 4L 4L 4L 

4L 14 wyjść przekaźnikowych zwiernych z podtrzymaniem (bez 
monitorowania) 

  67 67 67 67 67 67 8 wyjść przekaźnikowych zwiernych (bez monitorowania) 

  

6A 6A 6A 6A 6A 

6A 2 wyjścia przekaźnikowe zwierne (napięciowe, opcjonalnie 
prądowe) i 2 wyjścia przekaźnikowe przełączne, 8 wejść 
stykowych 

  

6B 6B 6B 6B 6B 

6B 2 wyjścia przekaźnikowe zwierne (napięciowe, opcjonalnie 
prądowe) i 4 wyjścia przekaźnikowe przełączne, 4 wejścia 
stykowe 

  6C 6C 6C 6C 6C 6C 8 wyjść przekaźnikowych przełącznych 

  6D 6D 6D 6D 6D 6D 16 wejść stykowych 

  6E 6E 6E 6E 6E 6E 4 wyjścia przekaźnikowe przełączne, 8 wejść stykowych 

  6F 6F 6F 6F 6F 6F 8 szybkich wyjść przekaźnikowych przełącznych 

  
6G 6G 6G 6G 6G 

6G 4 wyjścia przekaźnikowe zwierne (napięciowe, opcjonalnie 
prądowe), 8 wejść stykowych 

  
6H 6H 6H 6H 6H 

6H 6 wyjść przekaźnikowych zwiernych (napięciowych, opcjonalnie 
prądowych), 4 wejścia stykowe 

  
6K 6K 6K 6K 6K 

6K 4 wyjścia przekaźnikowe przełączne, 4 szybkie wyjścia 
przekaźnikowe przełączne 

  6L 6L 6L 6L 6L 6L 2 wyjścia przekaźnikowe zwierne (prądowe, opcjonalnie 
napięciowe) i 2 wyjścia przekaźnikowe przełączne, 8 wejść 
stykowych 

  

6M 6M 6M 6M 6M 

6M 2 wyjścia przekaźnikowe zwierne (prądowe, opcjonalnie 
napięciowe) i 4 wyjścia przekaźnikowe przełączne, 4 wejścia 

stykowe 

  
6N 6N 6N 6N 6N 

6N 4 wyjścia przekaźnikowe zwierne (prądowe, opcjonalnie 
napięciowe), 8 wejść stykowych 

  
6P 6P 6P 6P 6P 

6P 6 wyjść przekaźnikowych zwiernych (prądowych, opcjonalnie 
napięciowych), 4 wejścia stykowe 

  
6R 6R 6R 6R 6R 

6R 2 wyjścia przekaźnikowe zwierne (bez monitorowania) i 2 wyjścia 
przekaźnikowe przełączne, 8 wejść stykowych 

  
6S 6S 6S 6S 6S 

6S 2 wyjścia przekaźnikowe zwierne (bez monitorowania) i 4 wyjścia 
przekaźnikowe przełączne, 4 wejścia stykowe 

  6T 6T 6T 6T 6T 6T 4 wyjścia przekaźnikowe zwierne (bez monitorowania), 8 wejść 
stykowych 

  6U 6U 6U 6U 6U 6U 6 wyjść przekaźnikowych zwiernych (bez monitorowania), 4 
wejścia stykowe 

  6V 6V 6V 6V 6V 6V 2 wyjścia przekaźnikowe zwierne, 1 wyjście przekaźnikowe 
przełączne, 2 wyjścia przekaźnikowe zwierne z podtrzymaniem 
(bez monitorowania), 8 wejść stykowych 

PRZETWORNIK 
 

5A 5A 5A 5A 5A 
5A 4 wejścia DCmA, 4 wyjścia DCmA (dopuszczalny tylko jeden 

moduł 5A) 

WEJŚCIA/WYJŚCIA  5C 5C 5C 5C 5C 5C 8 wejść RTD 

(wybrać maksymalnie 3  5D 5D 5D 5D 5D 5D 4 wejścia RTD, 4 wyjścia DCmA (dopuszczalny tylko jeden 
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na jednostkę) moduł 5D) 

  5E 5E 5E 5E 5E 5E 4 wejścia RTD, 4 wejścia DCmA 

  5F 5F 5F 5F 5F 5F 8 wejść DCmA 

KOMUNIKACJA MIĘDZY 
PRZEKAŹNIKAMI 
(wybrać maksymalnie 1 
na jednostkę) 

      2A C37.94SM, 1300 nm jednomodowy, ELED, 1 kanał 
jednomodowy 

      2B C37.94SM, 1300 nm jednomodowy, ELED, 2 kanały 
jednomodowe 

      2E Dwufazowa, jednokanałowa 

       2F Dwufazowa, dwukanałowa 

       2G IEEE C37.94, 820 nm, 128 kb/s, wielomodowy, LED, 1 kanał 

       2H IEEE C37.94, 820 nm, 128 kb/s, wielomodowy, LED, 2 kanały 

       2I Kanał 1 — IEEE C37.94, MM, 64/128 kb/s; kanał 2 — 1300 nm, 
jednomodowy, laser 

       2J Kanał 1 — IEEE C37.94, MM, 64/128 kb/s; kanał 2 — 1550 nm, 
jednomodowy, laser 

       72 1550 nm, jednomodowy, laser, 1 kanał 

       73 1550 nm, jednomodowy, laser, 2 kanały 

       74 Kanał 1 — RS422; kanał 2 — 1550 nm, jednomodowy, laser 

       75 Kanał 1 — G.703; kanał 2 — 1550 nm, jednomodowy, laser 

       76 IEEE C37.94, 820 nm, 64 kb/s, wielomodowy, LED, 1 kanał 

       77 IEEE C37.94, 820 nm, 64 kb/s, wielomodowy, LED, 2 kanały 

       7A 820 nm, wielomodowy, LED, 1 kanał 

       7B 1300 nm, wielomodowy, LED, 1 kanał 

       7C 1300 nm, jednomodowy, ELED, 1 kanał 

       7D 1300 nm, jednomodowy, laser, 1 kanał 

       7E Kanał 1 — G.703; kanał 2 — 820 nm, wielomodowy 

       7F Kanał 1 — G.703; kanał 2 — 1300 nm, wielomodowy 

       7G Kanał 1 — G.703; kanał 2 — 1300 nm, jednomodowy, ELED 

       7H 820 nm, wielomodowy, LED, 2 kanały 

       7I 1300 nm, wielomodowy, LED, 2 kanały 

       7J 1300 nm, jednomodowy, ELED, 2 kanały 

       7K 1300 nm, jednomodowy, laser, 2 kanały 

       7L Kanał 1 — RS422; kanał 2 — 820 nm, wielomodowy, LED 

       7M Kanał 1 — RS422; kanał 2 — 1300 nm, wielomodowy, LED 

       7N Kanał 1 — RS422; kanał 2 — 1300 nm, jednomodowy, ELED 

       7P Kanał 1 — RS422; kanał 2 — 1300 nm, jednomodowy, laser 

       7Q Kanał 1 — G.703; kanał 2 — 1300 nm, jednomodowy, laser 

       7R G.703, 1 kanał 

       7S G.703, 2 kanały 

       7T RS422, 1 kanał 

       7W RS422, 2 kanały 

 

Tabela 2-4: Kody do zamówienia systemu C30 w wykonaniu pionowym o 

zmniejszonych wymiarach 

 C30    -*   **    -  *  *  *    -F**    -H  **   -M  **    -P/R  ** Wersja o zmniejszonych wymiarach do montażu pionowego (zob. uwaga 
dotycząca gniazda P/R) 

URZĄDZENIE 
PODSTAWOW
E 

C30      

 Urządzenie podstawowe 

CPU T      
 

RS485 z 3 złączami 100Base-FX Ethernet, wielomodowymi, SFP ze 
złączem LC 

 U      

 

RS485 ze złączem 100Base-TX Ethernet, SFP RJ-45 + 2 złącza 
100Base-FX Ethernet 
wielomodowym, SFP ze złączem LC 

 V       RS485 z 3 złączami 100Base-TX Ethernet, SFP ze złączem RJ-45 

  00      Bez opcji oprogramowania 

  01      Protokół EGD (Ethernet Global Data) 

  03      IEC 61850 

  04      Protokół EGD (Ethernet Global Data) i IEC 61850 

  A0      CyberSentry poziom 1 

  A1      CyberSentry poziom 1 i protokół EGD 

  A3      CyberSentry poziom 1 i IEC 61850 

  A4      CyberSentry poziom 1, EGD i IEC 61850 

  AW      CyberSentry poziom 1, regulator PID i IEC 61850 
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  B0      IEEE 1588 

  B1      IEEE 1588 i EGD 

  B3      IEEE 1588 i IEC 61850 

  B4      IEEE 1588, EGD i IEC 61850 

  BW      IEEE 1588, regulator PID i IEC 61850 

  C0      Protokół redundancji równoległej (Parallel Redundancy Protocol, PRP) 

  C1      PRP i EGD 

  C3      PRP i IEC 61850 

  C4      PRP, EGD i IEC 61850 

  CW      PRP, regulator PID i IEC 61850 

  D0      IEEE 1588 i CyberSentry poziom 1 

  D1      IEEE 1588, CyberSentry poziom 1 i EGD 

  D3      IEEE 1588, CyberSentry poziom 1 i IEC 61850 

 

 C30    -*   **    -  *  *  *    -F**    -H  **   -M  **    -P/R  ** ** Wersja o zmniejszonych wymiarach do montażu pionowego (zob. 
uwaga dotycząca gniazda P/R) 

  D4     IEEE 1588, CyberSentry poziom 1, EGD i IEC 61850 

  DW     IEEE 1588, CyberSentry poziom 1, regulator PID i IEC 61850 

  E0     IEEE 1588 i PRP 

  E1     IEEE 1588, PRP i EGD 

  E3     IEEE 1588, PRP i IEC 61850 

  E4     IEEE 1588, PRP, EGD i IEC 61850 

  EW     IEEE 1588, PRP, regulator PID i IEC 61850 

  F0     PRP i CyberSentry poziom 1 

  F1     PRP, CyberSentry poziom 1 i EGD 

  F3     PRP, CyberSentry poziom 1 i IEC 61850 

  F4     PRP, CyberSentry poziom 1, EGD i IEC 61850 

  FW     PRP, CyberSentry poziom 1, regulator PID i IEC 61850 

  GO     IEEE 1588, PRP i CyberSentry poziom 1 

  G1     IEEE 1588, PRP, CyberSentry poziom 1 i EGD 

  G3     IEEE 1588, PRP, CyberSentry poziom 1 i IEC 61850 

  G4     IEEE 1588, PRP, CyberSentry poziom 1, EGD i IEC 61850 

  GW     IEEE 1588, PRP, CyberSentry poziom 1, regulator PID i IEC 61850 

  J0     | IEC 60870-5-103 

  J1     IEC 60870-5-103 + EGD 

  J3     | IEC 60870-5-103 + IEC 61850 

  J4     IEC 60870-5-103 + EGD + IEC 61850 

  K0     | IEEE1588 + PRP + IEC 60870-5-103 

  K1     | IEEE1588 + PRP + IEC 60870-5-103 + EGD 

  K3     | IEEE 1588 + PRP + IEC 60870-5-103 + IEC 61850 

  K4     | IEEE 1588 + PRP + IEC 60870-5-103 + EGD + IEC 61850 

  L0     IEC 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + CyberSentry poziom 1 

 
 

L1 
    IEC 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + CyberSentry poziom 1 + 

EGD 

 
 

L3 
    IEC 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + CyberSentry poziom 1 + 

IEC 61850 

  L4     IEC 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + CyberSentry poziom 1 + 
EGD + IEC 61850 

MONTAŻ/POWŁOKA  V      Pionowy (3/4 szafy typu rack) 

  
B 

     Pionowy (3/4 szafy typu rack) z powłoką do trudnych warunków 
otoczenia 

PANEL PRZEDNI / 
WYŚWIETLACZ 

 F      Wyświetlacz — język angielski 

  K      Rozszerzony panel przedni z wyświetlaczem w języku angielskim 

  M      Rozszerzony panel przedni z wyświetlaczem w języku francuskim 

  Q      Rozszerzony panel przedni z wyświetlaczem w języku rosyjskim 

  U      Rozszerzony panel przedni z wyświetlaczem w języku chińskim 

  
L 

     Rozszerzony panel przedni z wyświetlaczem w języku angielskim i 
przyciskami programowanymi przez użytkownika 

  
N 

     Rozszerzony panel przedni z wyświetlaczem w języku francuskim i 
przyciskami programowanymi przez użytkownika 

  T      Rozszerzony panel przedni z wyświetlaczem w języku rosyjskim i 
przyciskami programowanymi przez użytkownika 

  
V 

     Rozszerzony panel przedni z wyświetlaczem w języku chińskim i 
przyciskami programowanymi przez użytkownika 

  W      Rozszerzony panel przedni z wyświetlaczem w języku tureckim 



ROZDZIAŁ 2: OPIS PRODUKTU 

SYSTEM STEROWANIA C30 — INSTRUKCJA OBSŁUGI 

  
Y 

     Rozszerzony panel przedni z wyświetlaczem w języku tureckim i 
przyciskami programowanymi przez użytkownika 

 I      Rozszerzony panel przedni z wyświetlaczem w języku niemieckim 

  J      Rozszerzony panel przedni z wyświetlaczem w języku niemieckim i 
przyciskami programowanymi przez użytkownika 

ZASILANIE  H     Zasilanie 125 / 250 V AC/DC 

  L     Zasilanie od 24 do 48 V (tylko DC) 

WEJŚCIA/WYJŚCIA 
STYKOWE 

 XX XX XX XX Brak modułu 

 4A 4A 4A 4A 4 wyjścia półprzewodnikowe MOSFET (bez monitorowania) 

  4B 4B 4B 4B 4 wyjścia półprzewodnikowe MOSFET (napięciowe, opcjonalnie 
prądowe) 

  4C 4C 4C 4C 4 wyjścia półprzewodnikowe MOSFET (prądowe, opcjonalnie 
napięciowe) 

  4D 4D 4D 4D 16 wejść stykowych z automatycznym czyszczeniem (maks. trzy 
moduły w obudowie) 

  4L 4L 4L 4L 14 wyjść przekaźnikowych zwiernych z podtrzymaniem (bez 
monitorowania) 

  67 67 67 67 8 wyjść przekaźnikowych zwiernych (bez monitorowania) 

  6A 6A 6A 6A 2 wyjścia przekaźnikowe zwierne (napięciowe, opcjonalnie 
prądowe) i 2 wyjścia przekaźnikowe przełączne, 8 wejść stykowych 

  6B 6B 6B 6B 2 wyjścia przekaźnikowe zwierne (napięciowe, opcjonalnie 
prądowe) i 4 wyjścia przekaźnikowe przełączne, 4 wejścia stykowe 

  6C 6C 6C 6C 8 wyjść przekaźnikowych przełącznych 

  6D 6D 6D 6D 16 wejść stykowych 

  6E 6E 6E 6E 4 wyjścia przekaźnikowe przełączne, 8 wejść stykowych 

  6F 6F 6F 6F 8 szybkich wyjść przekaźnikowych przełącznych 

  6G 6G 6G 6G 4 wyjścia przekaźnikowe zwierne (napięciowe, opcjonalnie 
prądowe), 8 wejść stykowych 

  6H 6H 6H 6H 6 wyjść przekaźnikowych zwiernych (napięciowych, opcjonalnie 
prądowych), 4 wejścia stykowe 

  6K 6K 6K 6K 4 wyjścia przekaźnikowe przełączne, 4 szybkie wyjścia 
przekaźnikowe przełączne 

  6L 6L 6L 6L 2 wyjścia przekaźnikowe zwierne (prądowe, opcjonalnie 
napięciowe) i 2 wyjścia przekaźnikowe przełączne, 8 wejść 
stykowych 

  

6M 6M 6M 6M 

2 wyjścia przekaźnikowe zwierne (prądowe, opcjonalnie 
napięciowe) i 4 wyjścia przekaźnikowe przełączne, 4 wejścia 
stykowe 

  6N 6N 6N 6N 4 wyjścia przekaźnikowe zwierne (prądowe, opcjonalnie 
napięciowe), 8 wejść stykowych 

  6P 6P 6P 6P 6 wyjść przekaźnikowych zwiernych (prądowych, opcjonalnie 
napięciowych), 4 wejścia stykowe 

  6R 6R 6R 6R 2 wyjścia przekaźnikowe zwierne (bez monitorowania) i 2 wyjścia 
przekaźnikowe przełączne, 8 wejść stykowych 

  6S 6S 6S 6S 2 wyjścia przekaźnikowe zwierne (bez monitorowania) i 4 wyjścia 
przekaźnikowe przełączne, 4 wejścia stykowe 

  
6T 6T 6T 6T 

4 wyjścia przekaźnikowe zwierne (bez monitorowania), 8 wejść 
stykowych 

  6U 6U 6U 6U 6 wyjść przekaźnikowych zwiernych (bez monitorowania), 4 wejścia 
stykowe 

  6V 6V 6V 6V 2 wyjścia przekaźnikowe zwierne, 1 wyjście przekaźnikowe 
przełączne, 2 wyjścia przekaźnikowe zwierne z podtrzymaniem (bez 
monitorowania), 8 

       wejść stykowych 

PRZETWORNIK 
WEJŚCIA/WYJŚCIA 
(wybrać maksymalnie 3 na 
jednostkę) 

5A 5A 5A 5A 4 wejścia DCmA, 4 wyjścia DCmA (dopuszczalny tylko jeden moduł 
5A) 

5C 5C 5C 5C 8 wejść RTD 

5D 5D 5D 5D 4 wejścia RTD, 4 wyjścia DCmA (dopuszczalny tylko jeden moduł 
5D) 

5E 5E 5E 5E 4 wejścia RTD, 4 wejścia DCmA 

5F 5F 5F 5F 8 wejść DCmA 

KOMUNIKACJA MIĘDZY 
PRZEKAŹNIKAMI 
(wybrać 1 na jednostkę) W ostatnim 
module gniazdo P służy do 
połączenia modułów wejść/wyjść 
przetwornikowych, a gniazdo R do 
modułów komunikacyjnych między 
przekaźnikami. 

  2A C37.94SM, 1300 nm jednomodowy, ELED, 1 kanał jednomodowy 

  2B C37.94SM, 1300 nm jednomodowy, ELED, 2 kanały jednomodowe 

  2E Dwufazowa, jednokanałowa 

  2F Dwufazowa, dwukanałowa 

  2G IEEE C37.94, 820 nm, 128 kb/s, wielomodowy, LED, 1 kanał 

  2H IEEE C37.94, 820 nm, 128 kb/s, wielomodowy, LED, 2 kanały 

  
2I 

Kanał 1 — IEEE C37.94, MM, 64/128 kb/s; kanał 2 — 1300 nm, 
jednomodowy, laser 

  
2J 

Kanał 1 — IEEE C37.94, MM, 64/128 kb/s; kanał 2 — 1550 nm, 
jednomodowy, laser 



ROZDZIAŁ 2: OPIS PRODUKTU 

SYSTEM STEROWANIA C30 — INSTRUKCJA OBSŁUGI 

    

      72 1550 nm, jednomodowy, laser, 1 kanał 

      73 1550 nm, jednomodowy, laser, 2 kanały 

      74 Kanał 1 — RS422; kanał 2 — 1550 nm, jednomodowy, laser 

      75 Kanał 1 — G.703; kanał 2 — 1550 nm, jednomodowy, laser 

      76 IEEE C37.94, 820 nm, 64 kb/s, wielomodowy, LED, 1 kanał 

      77 IEEE C37.94, 820 nm, 64 kb/s, wielomodowy, LED, 2 kanały 

      7A 820 nm, wielomodowy, LED, 1 kanał 

      7B 1300 nm, wielomodowy, LED, 1 kanał 

      7C 1300 nm, jednomodowy, ELED, 1 kanał 

      7D 1300 nm, jednomodowy, laser, 1 kanał 

      7E Kanał 1 — G.703; kanał 2 — 820 nm, wielomodowy 

      7F Kanał 1 — G.703; kanał 2 — 1300 nm, wielomodowy 

      7G Kanał 1 — G.703; kanał 2 — 1300 nm, jednomodowy, ELED 

      7H 820 nm, wielomodowy, LED, 2 kanały 

      7I 1300 nm, wielomodowy, LED, 2 kanały 

      7J 1300 nm, jednomodowy, ELED, 2 kanały 

 

 C30    -*   **    -  *  *  *    -F**    -H  **   -M  **    -P/R  ** Wersja o zmniejszonych wymiarach do montażu pionowego (zob. uwaga 
dotycząca gniazda P/R) 

      7K 1300 nm, jednomodowy, laser, 2 kanały 

      7L Kanał 1 — RS422; kanał 2 — 820 nm, wielomodowy, LED 

      7M Kanał 1 — RS422; kanał 2 — 1300 nm, wielomodowy, LED 

      7N Kanał 1 — RS422; kanał 2 — 1300 nm, jednomodowy, ELED 

      7P Kanał 1 — RS422; kanał 2 — 1300 nm, jednomodowy, laser 

      7Q Kanał 1 — G.703; kanał 2 — 1300 nm, jednomodowy, laser 

      7R G.703, 1 kanał 

      7S G.703, 2 kanały 

      7T RS422, 1 kanał 

      TW RS422, 2 kanały 

 

2.3.2 Kody do zamówienia z modułami magistrali procesowej 

Tabela 2-5: Kody do zamówienia systemu C30 w wykonaniu poziomym z magistralą 

procesową 

URZĄDZENIE 
PODSTAWOW
E 

C30  -*  **  - *  *  *   - F **   -H  ** - M **   -P  **  -U  ** - W/X ** Wersja pełnowymiarowa do montażu poziomego 

C30      Urządzenie podstawowe 

CPU T         RS485 z 3 złączami 100Base-FX Ethernet, wielomodowymi, 
SFP ze złączem LC 

 U         RS485 ze złączem 100Base-TX Ethernet, SFP RJ-45 + 2 złącza 
100Base-FX Ethernet 

 
V         RS485 z 3 złączami 100Base-TX Ethernet, SFP ze złączem RJ-

45 

OPROGRAMOW
ANIE 00 

        
Bez opcji oprogramowania 

 01         Protokół EGD (Ethernet Global Data) 

 03         IEC 61850 

 04         Protokół EGD (Ethernet Global Data) i IEC 61850 

 A0         CyberSentry poziom 1 

 A1         CyberSentry poziom 1 i protokół EGD 

 A3         CyberSentry poziom 1 i IEC 61850 

 A4         CyberSentry poziom 1, EGD i IEC 61850 

 AW         CyberSentry poziom 1, regulator PID i IEC 61850 

 B0         IEEE 1588 

 B1         IEEE 1588 i EGD 

 B3         IEEE 1588 i IEC 61850 

 B4         IEEE 1588, EGD i IEC 61850 

 BW         IEEE 1588, regulator PID i IEC 61850 

 
C0 

        Protokół redundancji równoległej (Parallel Redundancy Protocol, 
PRP) 

 C1         PRP i EGD 

 C3         PRP i IEC 61850 
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 C4         PRP, EGD i IEC 61850 

 CW         PRP, regulator PID i IEC 61850 

 D0         IEEE 1588 i CyberSentry poziom 1 

 D1         IEEE 1588, CyberSentry poziom 1 i EGD 

 D3         IEEE 1588, CyberSentry poziom 1 i IEC 61850 

 D4         IEEE 1588, CyberSentry poziom 1, EGD i IEC 61850 

 DW         IEEE 1588, CyberSentry poziom 1, regulator PID i IEC 61850 

 E0         IEEE 1588 i PRP 

 E1         IEEE 1588, PRP i EGD 

 E3         IEEE 1588, PRP i IEC 61850 

 E4         IEEE 1588, PRP, EGD i IEC 61850 

 EW         IEEE 1588, PRP, regulator PID i IEC 61850 

 F0         PRP i CyberSentry poziom 1 

 F1         PRP, CyberSentry poziom 1 i EGD 

 F3         PRP, CyberSentry poziom 1 i IEC 61850 

 F4         PRP, CyberSentry poziom 1, EGD i IEC 61850 

 FW         PRP, CyberSentry poziom 1, regulator PID i IEC 61850 

 G0         IEEE 1588, PRP i CyberSentry poziom 1 

 G1         IEEE 1588, PRP, CyberSentry poziom 1 i EGD 

 G3         IEEE 1588, PRP, CyberSentry poziom 1 i IEC 61850 

 G4         IEEE 1588, PRP, CyberSentry poziom 1, EGD i IEC 61850 

 
GW 

        IEEE 1588, PRP, CyberSentry poziom 1, regulator PID i IEC 
61850 

 J0         IEC 60870-5-103 

 J1         IEC 60870-5-103 + EGD 

 J3         IEC 60870-5-103 + IEC 61850 

 J4         IEC 60870-5-103 + EGD + IEC 61850 

 K0         IEEE 1588 + PRP + IEC 60870-5-103 

 K1         IEEE 1588 + PRP + IEC 60870-5-103 + EGD 

 K3         IEEE 1588 + PRP + IEC 60870-5-103 + IEC 61850 

 K4         IEEE 1588 + PRP + IEC 60870-5-103 + EGD + IEC 61850 

 L0         IEC 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + CyberSentry poziom 1 

 
L1 

        IEC 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + CyberSentry poziom 1 + 
EGD  

 
L3 

        IEC 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + CyberSentry poziom 1 + 
IEC 61850 

 
L4 

        IEC 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + CyberSentry poziom 1 + 
EGD + IEC 61850 

MONTAŻ/POWŁOKA H       Poziomy (szafa typu rack o szerokości 19 cali) 

 A       Poziomy (szafa typu rack o szerokości 19 cali) z powłoką do 
trudnych warunków otoczenia 

PANEL PRZEDNI / 
WYŚWIETLACZ 

 C      Wyświetlacz — język angielski 

 D      Wyświetlacz — język francuski 

 R      Wyświetlacz — język rosyjski 

 A      Wyświetlacz — język chiński 

 P 
     Wyświetlacz — język angielski, z 4 małymi i 12 dużymi 

przyciskami programowanymi 

 G 
     Wyświetlacz — język francuski, z 4 małymi i 12 dużymi 

przyciskami programowanymi 

 S 
     Wyświetlacz — język rosyjski, z 4 małymi i 12 dużymi 

przyciskami programowanymi 

 B      Wyświetlacz — język chiński, z 4 małymi i 12 dużymi 
przyciskami programowanymi 

 K      Rozszerzony panel przedni z wyświetlaczem w języku 
angielskim 

 M 
     Rozszerzony panel przedni z wyświetlaczem w języku 

francuskim 

 Q      Rozszerzony panel przedni z wyświetlaczem w języku rosyjskim 

 U      Rozszerzony panel przedni z wyświetlaczem w języku chińskim 

 L 
     Rozszerzony panel przedni z wyświetlaczem w języku 

angielskim i przyciskami programowanymi przez użytkownika 

 N 
     Rozszerzony panel przedni z wyświetlaczem w języku 

francuskim i przyciskami programowanymi przez użytkownika 

 T      Rozszerzony panel przedni z wyświetlaczem w języku rosyjskim 
i przyciskami programowanymi przez użytkownika 

 V      Rozszerzony panel przedni z wyświetlaczem w języku chińskim i 
przyciskami programowanymi przez użytkownika 
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 W      Rozszerzony panel przedni z wyświetlaczem w języku tureckim 

 Y      Rozszerzony panel przedni z wyświetlaczem w języku tureckim i 
przyciskami programowanymi przez użytkownika 

 I      Rozszerzony panel przedni z wyświetlaczem w języku 
niemieckim 

 J      Rozszerzony panel przedni z wyświetlaczem w języku 
niemieckim i przyciskami programowanymi przez użytkownika 

 

 C30  -*  **  - *  *  *   - F **   -H  ** - M **   -P  **  -U  ** - W/X ** Wersja pełnowymiarowa do montażu poziomego 

ZASILANIE 
(redundantne źródło 
zasilania musi być 
tego samego typu co 
główne źródło 
zasilania) 

H       Zasilanie 125 / 250 V AC/DC 

H      
RH 

Zasilanie 125 / 250 V AC/DC z redundantnym zasilaniem 125 / 
250 V AC/DC 

L       Zasilanie od 24 do 48 V (tylko DC) 

L      
RL 

Zasilanie od 24 do 48 V (tylko DC) z redundantnym zasilaniem od 
24 do 48 V DC 

MODUŁ 
MAGISTRALI 
PROCESOWEJ 

 

XX 

 

XX 

  

 Brak 

  i 81 i    Cyfrowy moduł magistrali procesowej z ośmioma portami 

WEJŚCIA/WYJŚCI
A 
STYKOWE 

    XX XX XX Brak 

    4A 4A  4 wyjścia półprzewodnikowe MOSFET (bez monitorowania) 

     
4B 4B 

 4 wyjścia półprzewodnikowe MOSFET (napięciowe, opcjonalnie 
prądowe) 

     
4C 4C 

 4 wyjścia półprzewodnikowe MOSFET (prądowe, opcjonalnie 
napięciowe) 

     
4D 4D 

 16 wejść stykowych z automatycznym czyszczeniem (maks. trzy 
moduły w obudowie) 

     
4L 4L 

 14 wyjść przekaźnikowych zwiernych z podtrzymaniem (bez 
monitorowania) 

     67 67  8 wyjść przekaźnikowych zwiernych (bez monitorowania) 

     

6A 6A 

 2 wyjścia przekaźnikowe zwierne (napięciowe, opcjonalnie 
prądowe) i 2 wyjścia przekaźnikowe przełączne, 8 wejść 
stykowych 

     

6B 6B 

 2 wyjścia przekaźnikowe zwierne (napięciowe, opcjonalnie 
prądowe) i 4 wyjścia przekaźnikowe przełączne, 4 wejścia 
stykowe 

     6C 6C  8 wyjść przekaźnikowych przełącznych 

     6D 6D  16 wejść stykowych 

     6E 6E  4 wyjścia przekaźnikowe przełączne, 8 wejść stykowych 

     6F 6F  8 szybkich wyjść przekaźnikowych przełącznych 

     6G 6G  4 wyjścia przekaźnikowe zwierne (napięciowe, opcjonalnie 
prądowe), 8 wejść stykowych 

     
6H 6H 

 6 wyjść przekaźnikowych zwiernych (napięciowych, opcjonalnie 
prądowych), 4 wejścia stykowe 

     
6K 6K 

 4 wyjścia przekaźnikowe przełączne, 4 szybkie wyjścia 
przekaźnikowe przełączne 

     6L 6L  2 wyjścia przekaźnikowe zwierne (prądowe, opcjonalnie 
napięciowe) i 2 wyjścia przekaźnikowe przełączne, 8 wejść 
stykowych 

     

6M 6M 

 2 wyjścia przekaźnikowe zwierne (prądowe, opcjonalnie 
napięciowe) i 4 wyjścia przekaźnikowe przełączne, 4 wejścia 
stykowe 

     6N 6N  4 wyjścia przekaźnikowe zwierne (prądowe, opcjonalnie 
napięciowe), 8 wejść stykowych 

     6P 6P  6 wyjść przekaźnikowych zwiernych (prądowych, opcjonalnie 
napięciowych), 4 wejścia stykowe 

     
6R 6R 

 2 wyjścia przekaźnikowe zwierne (bez monitorowania) i 2 wyjścia 
przekaźnikowe przełączne, 8 wejść stykowych 

     
6S 6S 

 2 wyjścia przekaźnikowe zwierne (bez monitorowania) i 4 wyjścia 
przekaźnikowe przełączne, 4 wejścia stykowe 

     
6T 6T 

 4 wyjścia przekaźnikowe zwierne (bez monitorowania), 8 wejść 
stykowych 

     
6U 6U 

 6 wyjść przekaźnikowych zwiernych (bez monitorowania), 4 
wejścia stykowe 

     6V 6V  2 wyjścia przekaźnikowe zwierne, 1 wyjście przekaźnikowe 
przełączne, 2 wyjścia przekaźnikowe zwierne z podtrzymaniem 
(bez monitorowania), 8 wejść stykowych 

KOMUNIKACJA 
MIĘDZY 
PRZEKAŹNIKAMI 

      2A C37.94SM, 1300 nm jednomodowy, ELED, 1 kanał jednomodowy 

      
2B 

C37.94SM, 1300 nm jednomodowy, ELED, 2 kanały 
jednomodowe 

       2E Dwufazowa, jednokanałowa 
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       2F Dwufazowa, dwukanałowa 

       2G IEEE C37.94, 820 nm, 128 kb/s, wielomodowy, LED, 1 kanał 

       2H IEEE C37.94, 820 nm, 128 kb/s, wielomodowy, LED, 2 kanały 

       2I Kanał 1 — IEEE C37.94, MM, 64/128 kb/s; kanał 2 — 1300 nm, 
jednomodowy, laser 

       2J Kanał 1 — IEEE C37.94, MM, 64/128 kb/s; kanał 2 — 1550 nm, 
jednomodowy, laser 

       72 1550 nm, jednomodowy, laser, 1 kanał 

       73 1550 nm, jednomodowy, laser, 2 kanały 

       74 Kanał 1 — RS422; kanał 2 — 1550 nm, jednomodowy, laser 

       75 Kanał 1 — G.703; kanał 2 — 1550 nm, jednomodowy, laser 

       76 IEEE C37.94, 820 nm, 64 kb/s, wielomodowy, LED, 1 kanał 

       77 IEEE C37.94, 820 nm, 64 kb/s, wielomodowy, LED, 2 kanały 

       7A 820 nm, wielomodowy, LED, 1 kanał 

       7B 1300 nm, wielomodowy, LED, 1 kanał 

       7C 1300 nm, jednomodowy, ELED, 1 kanał 

       7D 1300 nm, jednomodowy, laser, 1 kanał 

       7E Kanał 1 — G.703; kanał 2 — 820 nm, wielomodowy 

       7F Kanał 1 — G.703; kanał 2 — 1300 nm, wielomodowy 

       7G Kanał 1 — G.703; kanał 2 — 1300 nm, jednomodowy, ELED 

       7H 820 nm, wielomodowy, LED, 2 kanały 

       7I 1300 nm, wielomodowy, LED, 2 kanały 

       7J 1300 nm, jednomodowy, ELED, 2 kanały 

       7K 1300 nm, jednomodowy, laser, 2 kanały 

       7L Kanał 1 — RS422; kanał 2 — 820 nm, wielomodowy, LED 

       7M Kanał 1 — RS422; kanał 2 — 1300 nm, wielomodowy, LED 

       7N Kanał 1 — RS422; kanał 2 — 1300 nm, jednomodowy, ELED 

       7P Kanał 1 — RS422; kanał 2 — 1300 nm, jednomodowy, laser 

       7Q Kanał 1 — G.703; kanał 2 — 1300 nm, jednomodowy, laser 

       7R G.703, 1 kanał 

       7S G.703, 2 kanały 

       7T RS422, 1 kanał 

       7W RS422, 2 kanały 

 

 

Tabela 2-6: Kody do zamówienia systemu C30 w wykonaniu pionowym o 

zmniejszonych wymiarach z magistralą procesową 

 C30    -*   **    -  *  *  *    -F**    -H  **   -M  **    -P/R  **  

URZĄDZENIE 
PODSTAWOWE 

C30  Urządzenie podstawowe 

CPU T  RS485 z 3 złączami 100Base-FX Ethernet, wielomodowymi, 
SFP ze złączem LC 

 U  RS485 ze złączem 100Base-TX Ethernet, SFP RJ-45 + 2 
złącza 100Base-FX Ethernet, wielomodowe, SFP ze złączem 
LC 

 V  RS485 z 3 złączami 100Base-TX Ethernet, SFP ze złączem 
RJ-45 

OPROGRAMOWANI
E 

 00 Bez opcji oprogramowania 

  01 Protokół EGD (Ethernet Global Data) 

  03 IEC 61850 

  04 Protokół EGD (Ethernet Global Data) i IEC 61850 

  A0 CyberSentry poziom 1 

  A1 CyberSentry poziom 1 i protokół EGD 

  A3 CyberSentry poziom 1 i IEC 61850 

  A4 CyberSentry poziom 1, EGD i IEC 61850 

  AW CyberSentry poziom 1, regulator PID i IEC 61850 

  B0 IEEE 1588 

  B1 IEEE 1588 i EGD 

  B3 IEEE 1588 i IEC 61850 

  B4 IEEE 1588, EGD i IEC 61850 

  BW IEEE 1588, regulator PID i IEC 61850 

  C0 Protokół redundancji równoległej (Parallel Redundancy 
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Protocol, PRP) 

  C1 PRP i EGD 

  C3 PRP i IEC 61850 

  C4 PRP, EGD i IEC 61850 

  CW PRP, regulator PID i IEC 61850 

  D0 IEEE 1588 i CyberSentry poziom 1 

  D1 IEEE 1588, CyberSentry poziom 1 i EGD 

  D3 IEEE 1588, CyberSentry poziom 1 i IEC 61850 

  D4 IEEE 1588, CyberSentry poziom 1, EGD i IEC 61850 

  DW IEEE 1588, CyberSentry poziom 1, regulator PID i IEC 61850 

  E0 IEEE 1588 i PRP 

 

 

 C30    -*   **    -  *  *  *    -F**    -H  **   -M  **    -P/R  ** Wersja o zmniejszonych wymiarach do montażu pionowego 
(zob. uwaga dotycząca gniazda P/R) 

    IEEE 1588, PRP i EGD 

 E3   IEEE 1588, PRP i IEC 61850 

 E4   IEEE 1588, PRP, EGD i IEC 61850 

 EW   IEEE 1588, PRP, regulator PID i IEC 61850 

 F0   PRP i CyberSentry poziom 1 

 F1   PRP, CyberSentry poziom 1 i EGD 

 F3   PRP, CyberSentry poziom 1 i IEC 61850 

 F4   PRP, CyberSentry poziom 1, EGD i IEC 61850 

 FW   PRP, CyberSentry poziom 1, regulator PID i IEC 61850 

 GO   IEEE 1588, PRP i CyberSentry poziom 1 

 G1   IEEE 1588, PRP, CyberSentry poziom 1 i EGD 

 G3   IEEE 1588, PRP, CyberSentry poziom 1 i IEC 61850 

 G4   IEEE 1588, PRP, CyberSentry poziom 1, EGD i IEC 61850 

 GW 
  IEEE 1588, PRP, CyberSentry poziom 1, regulator PID i IEC 

61850 

 JO   IEC 60870-5-103 

 J1   IEC 60870-5-103 + EGD 

 J3   IEC 60870-5-103 + IEC 61850 

 J4   IEC 60870-5-103 + EGD + IEC 61850 

 KO   IEEE 1588 + PRP + IEC 60870-5-103 

 K1   IEEE 1588 + PRP + IEC 60870-5-103 + EGD 

 K3   IEEE 1588 + PRP + IEC 60870-5-103 + IEC 61850 

 K4   IEEE 1588 + PRP + IEC 60870-5-103 + EGD + IEC 61850 

 LO   IEC 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + CyberSentry poziom 1 

 L1 
  IEC 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + CyberSentry poziom 1 + 

EGD 

 L3   IEC 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + CyberSentry poziom 1 + 
IEC 61850 

 L4   IEC 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + CyberSentry poziom 1 + 
EGD + IEC 61850 

MONTAŻ/POWŁOKA V   Pionowy (3/4 szafy typu rack) 

 B   Pionowy (3/4 szafy typu rack) z powłoką do trudnych warunków 
otoczenia 

PANEL PRZEDNI / 
WYŚWIETLACZ  

 F  Wyświetlacz — język angielski 

 
 

K 
 Rozszerzony panel przedni z wyświetlaczem w języku 

angielskim 

 
 

M 
 Rozszerzony panel przedni z wyświetlaczem w języku 

francuskim 

  Q  Rozszerzony panel przedni z wyświetlaczem w języku rosyjskim 

  U  Rozszerzony panel przedni z wyświetlaczem w języku chińskim 

 
 

L 
 Rozszerzony panel przedni z wyświetlaczem w języku 

angielskim i przyciskami programowanymi przez użytkownika 

 
 

N 
 Rozszerzony panel przedni z wyświetlaczem w języku 

francuskim i przyciskami programowanymi przez użytkownika 

 
 

T 
 Rozszerzony panel przedni z wyświetlaczem w języku rosyjskim 

i przyciskami programowanymi przez użytkownika 

 
 

V 
 Rozszerzony panel przedni z wyświetlaczem w języku chińskim i 

przyciskami programowanymi przez użytkownika 

  W  Rozszerzony panel przedni z wyświetlaczem w języku tureckim 

  Y  Rozszerzony panel przedni z wyświetlaczem w języku tureckim i 
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przyciskami programowanymi przez użytkownika 

 
 

I 
 Rozszerzony panel przedni z wyświetlaczem w języku 

niemieckim 

 
 

J 
 Rozszerzony panel przedni z wyświetlaczem w języku 

niemieckim i przyciskami programowanymi przez użytkownika 

ZASILANIE   H  Zasilanie 125 / 250 V AC/DC 

  L  Zasilanie od 24 do 48 V (tylko DC) 

MODUŁ MAGISTRALI 
PROCESOWEJ  

 XX XX  Brak 

  81  Cyfrowy moduł magistrali procesowej z ośmioma portami 

WEJŚCIA/WYJŚCIA 
STYKOWE 

  XX Brak 

  4A 4 wyjścia półprzewodnikowe MOSFET (bez monitorowania) 

   4B 4 wyjścia półprzewodnikowe MOSFET (napięciowe, opcjonalnie 
prądowe) 

   
4C 

4 wyjścia półprzewodnikowe MOSFET (prądowe, opcjonalnie 
napięciowe) 

   4D 16 wejść stykowych z automatycznym czyszczeniem (maks. trzy 
moduły w obudowie) 

   4L 14 wyjść przekaźnikowych zwiernych z podtrzymaniem (bez 
monitorowania) 

   67 8 wyjść przekaźnikowych zwiernych (bez monitorowania) 

   

6A 

2 wyjścia przekaźnikowe zwierne (napięciowe, opcjonalnie 
prądowe) i 2 wyjścia przekaźnikowe przełączne, 8 wejść 
stykowych 

   

6B 

2 wyjścia przekaźnikowe zwierne (napięciowe, opcjonalnie 
prądowe) i 4 wyjścia przekaźnikowe przełączne, 4 wejścia 
stykowe 

   6C 8 wyjść przekaźnikowych przełącznych 

   6D 16 wejść stykowych 

   6E 4 wyjścia przekaźnikowe przełączne, 8 wejść stykowych 

   6F 8 szybkich wyjść przekaźnikowych przełącznych 

   
6G 

4 wyjścia przekaźnikowe zwierne (napięciowe, opcjonalnie 
prądowe), 8 wejść stykowych 

   
6H 

6 wyjść przekaźnikowych zwiernych (napięciowych, opcjonalnie 
prądowych), 4 wejścia stykowe 

   
6K 

4 wyjścia przekaźnikowe przełączne, 4 szybkie wyjścia 
przekaźnikowe przełączne 

   6L 2 wyjścia przekaźnikowe zwierne (prądowe, opcjonalnie 
napięciowe) i 2 wyjścia przekaźnikowe przełączne, 8 wejść 
stykowych 

   6M 2 wyjścia przekaźnikowe zwierne (prądowe, opcjonalnie 
napięciowe) i 4 wyjścia przekaźnikowe przełączne, 4 wejścia 
stykowe 

   
6N 

4 wyjścia przekaźnikowe zwierne (prądowe, opcjonalnie 
napięciowe), 8 wejść stykowych 

   
6P 

6 wyjść przekaźnikowych zwiernych (prądowych, opcjonalnie 
napięciowych), 4 wejścia stykowe 

   
6R 

2 wyjścia przekaźnikowe zwierne (bez monitorowania) i 2 
wyjścia przekaźnikowe przełączne, 8 wejść stykowych 

   
6S 

2 wyjścia przekaźnikowe zwierne (bez monitorowania) i 4 
wyjścia przekaźnikowe przełączne, 4 wejścia stykowe 

   
6T 

4 wyjścia przekaźnikowe zwierne (bez monitorowania), 8 wejść 
stykowych 

   
6U 

6 wyjść przekaźnikowych zwiernych (bez monitorowania), 4 
wejścia stykowe 

   6V 2 wyjścia przekaźnikowe zwierne, 1 wyjście przekaźnikowe 
przełączne, 2 wyjścia przekaźnikowe zwierne z podtrzymaniem 
(bez monitorowania), 8 wejść stykowych 

KOMUNIKACJA MIĘDZY 
PRZEKAŹNIKAMI 
(wybrać maksymalnie 1 na jednostkę) 
W ostatnim module gniazdo P służy do 
połączenia modułów wejść/wyjść 
przetwornikowych, a gniazdo R do modułów 
komunikacyjnych między przekaźnikami. 

 2A C37.94SM, 1300 nm jednomodowy, ELED, 1 kanał 
jednomodowy 

 
2B 

C37.94SM, 1300 nm jednomodowy, ELED, 2 kanały 
jednomodowe 

 2E Dwufazowa, jednokanałowa 

 2F Dwufazowa, dwukanałowa 

 2G IEEE C37.94, 820 nm, 128 kb/s, wielomodowy, LED, 1 kanał 

   2H IEEE C37.94, 820 nm, 128 kb/s, wielomodowy, LED, 2 kanały 

   2I Kanał 1 — IEEE C37.94, MM, 64/128 kb/s; kanał 2 — 1300 nm, 
jednomodowy, laser 

   2J Kanał 1 — IEEE C37.94, MM, 64/128 kb/s; kanał 2 — 1550 nm, 
jednomodowy, laser 

   72 1550 nm, jednomodowy, laser, 1 kanał 

   73 1550 nm, jednomodowy, laser, 2 kanały 
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   74 Kanał 1 — RS422; kanał 2 — 1550 nm, jednomodowy, laser 

   75 Kanał 1 — G.703; kanał 2 — 1550 nm, jednomodowy, laser 

   76 IEEE C37.94, 820 nm, 64 kb/s, wielomodowy, LED, 1 kanał 

   77 IEEE C37.94, 820 nm, 64 kb/s, wielomodowy, LED, 2 kanały 

   7A 820 nm, wielomodowy, LED, 1 kanał 

   7B 1300 nm, wielomodowy, LED, 1 kanał 

   7C 1300 nm, jednomodowy, ELED, 1 kanał 

   7D 1300 nm, jednomodowy, laser, 1 kanał 

   7E Kanał 1 — G.703; kanał 2 — 820 nm, wielomodowy 

   7F Kanał 1 — G.703; kanał 2 — 1300 nm, wielomodowy 

   7G Kanał 1 — G.703; kanał 2 — 1300 nm, jednomodowy, ELED 

   7H 820 nm, wielomodowy, LED, 2 kanały 

   7I 1300 nm, wielomodowy, LED, 2 kanały 

   7J 1300 nm, jednomodowy, ELED, 2 kanały 

   7K 1300 nm, jednomodowy, laser, 2 kanały 

   7L Kanał 1 — RS422; kanał 2 — 820 nm, wielomodowy, LED 

   7M Kanał 1 — RS422; kanał 2 — 1300 nm, wielomodowy, LED 

   7N Kanał 1 — RS422; kanał 2 — 1300 nm, jednomodowy, ELED 

   7P Kanał 1 — RS422; kanał 2 — 1300 nm, jednomodowy, laser 

   7Q Kanał 1 — G.703; kanał 2 — 1300 nm, jednomodowy, laser 

 

C30    -*   **    -  *  *  *    -F**    -H  **   -M  **    -P/R  ** Wersja o zmniejszonych wymiarach do montażu pionowego 
(zob. uwaga dotycząca gniazda P/R) 

 7R G.703, 1 kanał 

 7S G.703, 2 kanały 

 7T RS422, 1 kanał 

 7W RS422, 2 kanały 

 

2.3.3  Moduły zamienne 

Moduły zamienne można zamawiać osobno. Przy zamawianiu zamiennego modułu 

sterownikowego CPU lub panelu przedniego należy podać numer seryjny posiadanego 

urządzenia. 

Nie wszystkie moduły zamienne pasują do przekaźnika C30. Moduły wskazane w kodach do 

zamówienia systemu C30 są dostępne jako moduły zamienne do systemu C30. 

Podane niżej kody do zamówienia mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. 

Najnowsze opcje podano na stronie zamawiania pod adresem 

http://www.gedigitalenergy.com/multilin/order.htm. 

 

Tabela 2-7: Kody do zamówienia przekaźnika UR — moduły zamienne, urządzenia 

poziome 

 

 UR  -**   -  * 

ZASILANIE (redundantne źródło zasilania jest 
dostępne tylko w urządzeniach poziomych i 
musi być tego samego typu co główne źródło 
zasilania) (w przypadku zasilania 
redundantnego należy zamienić źródła 
zasilania przy przełączaniu między RH a SH) 
CPU 

SH A 125 / 300 V AC/DC 
RL H Od 24 do 48 V (tylko DC) 
  
  
  
T RS485 z 3 złączami 100Base-FX Ethernet, wielomodowymi, SFP 

ze złączem LC 
 

U 
RS485 ze złączem 100Base-TX Ethernet, SFP RJ-45 + 2 złącza 
100Base-FX Ethernet, wielomodowe, SFP ze złączem LC 

 V RS485 z 3 złączami 100Base-TX Ethernet, SFP ze złączem RJ-45 
PANEL PRZEDNI / WYŚWIETLACZ 3C Poziomy panel przedni z klawiaturą i wyświetlaczem w języku 

angielskim 
 

3D 
Poziomy panel przedni z klawiaturą i wyświetlaczem w języku 
francuskim 

 3R Poziomy panel przedni z klawiaturą i wyświetlaczem w języku 

http://www.gedigitalenergy.com/multilin/order.htm
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rosyjskim 
 

3A 
Poziomy panel przedni z klawiaturą i wyświetlaczem w języku 
chińskim 

 
3P 

Poziomy panel przedni z klawiaturą, przyciskami programowanymi 
przez użytkownika i wyświetlaczem w języku angielskim 

 3G Poziomy panel przedni z klawiaturą, przyciskami programowanymi 
przez użytkownika i wyświetlaczem w języku francuskim 

 
3S 

Poziomy panel przedni z klawiaturą, przyciskami programowanymi 
przez użytkownika i wyświetlaczem w języku rosyjskim 

 
3B 

Poziomy panel przedni z klawiaturą, przyciskami programowanymi 
przez użytkownika i wyświetlaczem w języku chińskim 

 3K Rozszerzony panel przedni z wyświetlaczem w języku angielskim 
 3M Rozszerzony panel przedni z wyświetlaczem w języku francuskim 
 3Q Rozszerzony panel przedni z wyświetlaczem w języku rosyjskim 
 3U Rozszerzony panel przedni z wyświetlaczem w języku chińskim 
 

3L 
Rozszerzony panel przedni z wyświetlaczem w języku angielskim i 
przyciskami programowanymi przez użytkownika 

 
3N 

Rozszerzony panel przedni z wyświetlaczem w języku francuskim i 
przyciskami programowanymi przez użytkownika 

 
3T 

Rozszerzony panel przedni z wyświetlaczem w języku rosyjskim i 
przyciskami programowanymi przez użytkownika 

 
3V 

Rozszerzony panel przedni z wyświetlaczem w języku chińskim i 
przyciskami programowanymi przez użytkownika 

 3I Rozszerzony panel przedni z wyświetlaczem w języku niemieckim 
 3J Rozszerzony panel przedni z wyświetlaczem w języku niemieckim i 

przyciskami programowanymi przez użytkownika 
WEJŚCIA I WYJŚCIA STYKOWE 4A 4 wyjścia półprzewodnikowe MOSFET (bez monitorowania) 
 

4B 
4 wyjścia półprzewodnikowe MOSFET (napięciowe, opcjonalnie 
prądowe) 

 4C 4 wyjścia półprzewodnikowe MOSFET (prądowe, opcjonalnie 
napięciowe) 

 4D 16 wejść stykowych z automatycznym czyszczeniem 
 4L 14 wyjść przekaźnikowych zwiernych z podtrzymaniem (bez 

monitorowania) 
 67 8 wyjść przekaźnikowych zwiernych (bez monitorowania) 
 6A 2 wyjścia przekaźnikowe zwierne (napięciowe, opcjonalnie 

prądowe) i 2 wyjścia przekaźnikowe przełączne, 8 wejść stykowych 
 6B 2 wyjścia przekaźnikowe zwierne (napięciowe, opcjonalnie 

prądowe) i 4 wyjścia przekaźnikowe przełączne, 4 wejścia stykowe 
 6C 8 wyjść przekaźnikowych przełącznych 
 6D 16 wejść stykowych 
 6E 4 wyjścia przekaźnikowe przełączne, 8 wejść stykowych 
 6F 8 szybkich wyjść przekaźnikowych przełącznych 
 6G 4 wyjścia przekaźnikowe zwierne (napięciowe, opcjonalnie 

prądowe), 8 wejść stykowych 
 6H 6 wyjść przekaźnikowych zwiernych (napięciowych, opcjonalnie 

prądowych), 4 wejścia stykowe 
 

6K 
4 wyjścia przekaźnikowe przełączne, 4 szybkie wyjścia 
przekaźnikowe przełączne 

 

6L 

2 wyjścia przekaźnikowe zwierne (prądowe, opcjonalnie 
napięciowe) i 2 wyjścia przekaźnikowe przełączne, 8 wejść 
stykowych 

 6M 2 wyjścia przekaźnikowe zwierne (prądowe, opcjonalnie 
napięciowe) i 4 wyjścia przekaźnikowe przełączne, 4 wejścia 
stykowe 

 6N 4 wyjścia przekaźnikowe zwierne (prądowe, opcjonalnie 
napięciowe), 8 wejść stykowych 

 6P 6 wyjść przekaźnikowych zwiernych (prądowych, opcjonalnie 
napięciowych), 4 wejścia stykowe 

 6R 2 wyjścia przekaźnikowe zwierne (bez monitorowania) i 2 wyjścia 
przekaźnikowe przełączne, 8 wejść stykowych 

 
6S 

2 wyjścia przekaźnikowe zwierne (bez monitorowania) i 4 wyjścia 
przekaźnikowe przełączne, 4 wejścia stykowe 

 
6T 

4 wyjścia przekaźnikowe zwierne (bez monitorowania), 8 wejść 
stykowych 

 
6U 

6 wyjść przekaźnikowych zwiernych (bez monitorowania), 4 wejścia 
stykowe 

 6V 2 wyjścia przekaźnikowe zwierne, 1 wyjście przekaźnikowe 
przełączne, 2 wyjścia przekaźnikowe zwierne z podtrzymaniem 
(bez monitorowania), 8 wejść stykowych 

MODUŁY PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH / 
NAPIĘCIOWYCH 
(niedostępne dla C30) 

8L 4 standardowe przekładniki prądowe / napięciowe z rozszerzoną 
diagnostyką 

8N 
8 standardowych przekładników prądowych z rozszerzoną 
diagnostyką 

 
8M 

4 przekładniki prądowe / napięciowe do czułego pomiaru prądu 
doziemnego z rozszerzoną diagnostyką 

 
8R 

8 przekładników prądowych do czułego pomiaru prądu doziemnego 
z rozszerzoną diagnostyką 

KOMUNIKACJA MIĘDZY PRZEKAŹNIKAMI 2A C37.94SM, 1300 nm jednomodowy, ELED, 1 kanał jednomodowy 
 2B C37.94SM, 1300 nm jednomodowy, ELED, 2 kanały jednomodowe 
 2E Dwufazowa, jednokanałowa 
 2F Dwufazowa, dwukanałowa 
 2G IEEE C37.94, 820 nm, 128 kb/s, wielomodowy, LED, 1 kanał 
 2H IEEE C37.94, 820 nm, 128 kb/s, wielomodowy, LED, 2 kanały 
 

2I 
Kanał 1 — IEEE C37.94, wielomodowy, 64/128 kb/s; kanał 2 — 
1300 nm, jednomodowy, laser 
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 2J Kanał 1 — IEEE C37.94, wielomodowy, 64/128 kb/s; kanał 2 — 
1550 nm, jednomodowy, laser 

 

 

 UR  -**   -  * 
  1550 nm, jednomodowy, laser, 1 kanał 
 73 1550 nm, jednomodowy, laser, 2 kanały 
 74 Kanał 1 — RS422; kanał 2 — 1550 nm, jednomodowy, laser 
 75 Kanał 1 — G.703; kanał 2 — 1550 nm, jednomodowy, laser 
 76 IEEE C37.94, 820 nm, wielomodowy, LED, 1 kanał 
 77 IEEE C37.94, 820 nm, wielomodowy, LED, 2 kanały 
 7A 820 nm, wielomodowy, LED, 1 kanał 
 7B 1300 nm, wielomodowy, LED, 1 kanał 
 7C 1300 nm, jednomodowy, ELED, 1 kanał 
 7D 1300 nm, jednomodowy, laser, 1 kanał 
 7E Kanał 1 — G.703; kanał 2 — 820 nm, wielomodowy 
 7F Kanał 1 — G.703; kanał 2 — 1300 nm, wielomodowy 
 7G Kanał 1 — G.703; kanał 2 — 1300 nm, jednomodowy, ELED 
 7H 820 nm, wielomodowy, LED, 2 kanały 
 7I 1300 nm, wielomodowy, LED, 2 kanały 
 7J 1300 nm, jednomodowy, ELED, 2 kanały 
 7K 1300 nm, jednomodowy, laser, 2 kanały 
 7L Kanał 1 — RS422; kanał 2 — 820 nm, wielomodowy, LED 
 7M Kanał 1 — RS422; kanał 2 — 1300 nm, wielomodowy, LED 
 7N Kanał 1 — RS422; kanał 2 — 1300 nm, jednomodowy, ELED 
 7P Kanał 1 — RS422; kanał 2 — 1300 nm, jednomodowy, laser 
 7Q Kanał 1 — G.703; kanał 2 — 1300 nm, jednomodowy, laser 
 7R G.703, 1 kanał 
 7S G.703, 2 kanały 
 7T RS422, 1 kanał 
 7W RS422, 2 kanały 
WEJŚCIA/WYJŚCIA PRZETWORNIKOWE 5A 4 wejścia DCmA, 4 wyjścia DCmA (dopuszczalny tylko jeden 

moduł 5A) 
 5C 8 wejść RTD 
 5D 4 wejścia RTD, 4 wyjścia DCmA (dopuszczalny tylko jeden moduł 

5D) 
 5E 4 wejścia DCmA, 4 wejścia RTD 
 5F 8 wejść DCmA 

 

Tabela 2-8: Kody do zamówienia przekaźnika UR — moduły zamienne, urządzenia 

pionowe 

 

 UR -** - * 
ZASILANIE SH B ™125/300VAC/DC 
 RL V Od 24 do 48 V (tylko DC) 
CPU T RS485 z 3 złączami 100Base-FX Ethernet, wielomodowymi, SFP 

ze złączem LC 
 

U 
RS485 ze złączem 100Base-TX Ethernet, SFP RJ-45 + 2 złącza 
100Base-FX Ethernet, wielomodowe, SFP ze złączem LC 

 V RS485 z 3 złączami 100Base-TX Ethernet, SFP ze złączem RJ-45 
PANEL PRZEDNI / WYŚWIETLACZ 3F Pionowy panel przedni z klawiaturą i wyświetlaczem w języku 

angielskim 
 

3D 
Pionowy panel przedni z klawiaturą i wyświetlaczem w języku 
francuskim 

 
3R 

Pionowy panel przedni z klawiaturą i wyświetlaczem w języku 
rosyjskim 

 
3A 

Pionowy panel przedni z klawiaturą i wyświetlaczem w języku 
chińskim 

 3K Rozszerzony panel przedni z wyświetlaczem w języku angielskim 
 3M Rozszerzony panel przedni z wyświetlaczem w języku francuskim 
 3Q Rozszerzony panel przedni z wyświetlaczem w języku rosyjskim 
 3U Rozszerzony panel przedni z wyświetlaczem w języku chińskim 
 

3L 
Rozszerzony panel przedni z wyświetlaczem w języku angielskim i 
przyciskami programowanymi przez użytkownika 

 
3N 

Rozszerzony panel przedni z wyświetlaczem w języku francuskim i 
przyciskami programowanymi przez użytkownika 

 
3T 

Rozszerzony panel przedni z wyświetlaczem w języku rosyjskim i 
przyciskami programowanymi przez użytkownika 

 3V Rozszerzony panel przedni z wyświetlaczem w języku chińskim i 
przyciskami programowanymi przez użytkownika 

 3I Rozszerzony panel przedni z wyświetlaczem w języku niemieckim 
 3J Rozszerzony panel przedni z wyświetlaczem w języku niemieckim i 

przyciskami programowanymi przez użytkownika 
WEJŚCIA/WYJŚCIA STYKOWE 4A 4 wyjścia półprzewodnikowe MOSFET (bez monitorowania) 
 4B 4 wyjścia półprzewodnikowe MOSFET (napięciowe, opcjonalnie 

prądowe) 
 4C 4 wyjścia półprzewodnikowe MOSFET (prądowe, opcjonalnie 

napięciowe) 
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 4D 16 wejść stykowych z automatycznym czyszczeniem 
 4L 14 wyjść przekaźnikowych zwiernych z podtrzymaniem (bez 

monitorowania) 
 67 8 wyjść przekaźnikowych zwiernych (bez monitorowania) 
 6A 2 wyjścia przekaźnikowe zwierne (napięciowe, opcjonalnie 

prądowe) i 2 wyjścia przekaźnikowe przełączne, 8 wejść stykowych 
 

6B 
2 wyjścia przekaźnikowe zwierne (napięciowe, opcjonalnie 
prądowe) i 4 wyjścia przekaźnikowe przełączne, 4 wejścia stykowe 

 6C 8 wyjść przekaźnikowych przełącznych 
 6D 16 wejść stykowych 
 6E 4 wyjścia przekaźnikowe przełączne, 8 wejść stykowych 
 6F 8 szybkich wyjść przekaźnikowych przełącznych 
 6G 4 wyjścia przekaźnikowe zwierne (napięciowe, opcjonalnie 

prądowe), 8 wejść stykowych 
 6H 6 wyjść przekaźnikowych zwiernych (napięciowych, opcjonalnie 

prądowych), 4 wejścia stykowe 
 

6K 
4 wyjścia przekaźnikowe przełączne, 4 szybkie wyjścia 
przekaźnikowe przełączne 

 

6L 

2 wyjścia przekaźnikowe zwierne (prądowe, opcjonalnie 
napięciowe) i 2 wyjścia przekaźnikowe przełączne, 8 wejść 
stykowych 

 6M 2 wyjścia przekaźnikowe zwierne (prądowe, opcjonalnie 
napięciowe) i 4 wyjścia przekaźnikowe przełączne, 4 wejścia 
stykowe 

 6N 4 wyjścia przekaźnikowe zwierne (prądowe, opcjonalnie 
napięciowe), 8 wejść stykowych 

 6P 6 wyjść przekaźnikowych zwiernych (prądowych, opcjonalnie 
napięciowych), 4 wejścia stykowe 

 6R 2 wyjścia przekaźnikowe zwierne (bez monitorowania) i 2 wyjścia 
przekaźnikowe przełączne, 8 wejść stykowych 

 
6S 

2 wyjścia przekaźnikowe zwierne (bez monitorowania) i 4 wyjścia 
przekaźnikowe przełączne, 4 wejścia stykowe 

 6T 4 wyjścia przekaźnikowe zwierne (bez monitorowania), 8 wejść 
stykowych 

 6U 6 wyjść przekaźnikowych zwiernych (bez monitorowania), 4 wejścia 
stykowe 

 6V 2 wyjścia przekaźnikowe zwierne, 1 wyjście przekaźnikowe 
przełączne, 2 wyjścia przekaźnikowe zwierne z podtrzymaniem 
(bez monitorowania), 8 wejść stykowych 

MODUŁY PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH / 
NAPIĘCIOWYCH 
(niedostępne dla C30) 

8F Standardowe 4 przekładniki prądowe / napięciowe 

8G 
4 przekładniki prądowe / napięciowe do czułego pomiaru prądu 
doziemnego 

 8H 8 standardowych przekładników prądowych 
 

8L 
4 standardowe przekładniki prądowe / napięciowe z rozszerzoną 
diagnostyką 

 
8N 

8 standardowych przekładników prądowych z rozszerzoną 
diagnostyką 

 
8V 

8 standardowych przekładników napięciowych z rozszerzoną 
diagnostyką 

KOMUNIKACJA MIĘDZY PRZEKAŹNIKAMI 2A C37.94SM, 1300 nm jednomodowy, ELED, 1 kanał jednomodowy 
 2B C37.94SM, 1300 nm jednomodowy, ELED, 2 kanały jednomodowe 
 2E Dwufazowa, jednokanałowa 
 2F Dwufazowa, dwukanałowa 
 2G IEEE C37.94, 820 nm, 128 kb/s, wielomodowy, LED, 1 kanał 
 2H IEEE C37.94, 820 nm, 128 kb/s, wielomodowy, LED, 2 kanały 
 2I Kanał 1 — IEEE C37.94, wielomodowy, 64/128 kb/s; kanał 2 — 

1300 nm, jednomodowy, laser 
 2J Kanał 1 - IEEE C37.94, wielomodowy, 64/128 kb/s; kanał 2 – 

1550 nm, jednomodowy, laser 
 72 1550 nm, jednomodowy, laser, 1 kanał 
 73 1550 nm, jednomodowy, laser, 2 kanały 
 74 Kanał 1 — RS422; kanał 2 — 1550 nm, jednomodowy, laser 
 75 Kanał 1 — G.703; kanał 2 — 1550 nm, jednomodowy, laser 
 76  IEEE C37.94, 820 nm, 64 kb/s, wielomodowy, LED, 1 kanał 
 77 IEEE C37.94, 820 nm, 64 kb/s, wielomodowy, LED, 2 kanały 
 7A 820 nm, wielomodowy, LED, 1 kanał 
 7B 1300 nm, wielomodowy, LED, 1 kanał 
 7C 1300 nm, jednomodowy, ELED, 1 kanał 
 7D 1300 nm, jednomodowy, laser, 1 kanał 
 7E Kanał 1 — G.703; kanał 2 — 820 nm, wielomodowy 

 

 UR         -**      -  * 
 

 7F Kanał 1 — G.703; kanał 2 — 1300 nm, wielomodowy 
 7G Kanał 1 — G.703; kanał 2 — 1300 nm, jednomodowy, ELED 
 7H 820 nm, wielomodowy, LED, 2 kanały 
 7I 1300 nm, wielomodowy, LED, 2 kanały 
 7J 1300 nm, jednomodowy, ELED, 2 kanały 
 7K 1300 nm, jednomodowy, laser, 2 kanały 
 7L Kanał 1 — RS422; kanał 2 — 820 nm, wielomodowy, LED 
 7M Kanał 1 — RS422; kanał 2 — 1300 nm, wielomodowy, LED 
 7N Kanał 1 — RS422; kanał 2 — 1300 nm, jednomodowy, ELED 
 7P Kanał 1 — RS422; kanał 2 — 1300 nm, jednomodowy, laser 
 7Q Kanał 1 — G.703; kanał 2 — 1300 nm, jednomodowy, laser 
 7R G.703, 1 kanał 
 7S G.703, 2 kanały 
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 7T RS422, 1 kanał 
 7W RS422, 2 kanały 

WEJŚCIA/WYJŚCIA PRZETWORNIKOWE 5A 
4 wejścia DCmA, 4 wyjścia DCmA (dopuszczalny tylko jeden moduł 
5A) 

 5C 8 wejść RTD 
 5D 4 wejścia RTD, 4 wyjścia DCmA (dopuszczalny tylko jeden moduł 

5D) 
 5E 4 wejścia DCmA, 4 wejścia RTD 
 5F 8 wejść DCmA 

 

2.4 Przetwarzanie sygnałów 

2.4.1 Przetwarzanie sygnałów przez przekaźnik UR 

Przekaźniki z serii UR to oparte na mikroprocesorze przekładniki zabezpieczeniowe 

przeznaczone do pomiaru parametrów sieci elektroenergetycznej bezpośrednio przez 

wejścia przekładników prądowych i napięciowych oraz z innych źródeł informacji, takich jak 

wejścia analogowe, wejścia komunikacyjne i wejścia stykowe. Na poniższym rysunku 

przedstawiono ogólny proces przetwarzania sygnałów w przekaźnikach UR. 

Analogowy antyaliasingowy filtr dolnoprzepustowy z częstotliwością odcięcia 3 dB jest 

ustawiony na 2,4 kHz i służy do filtrowania analogowego sygnału prądu i napięcia oraz do 

dopasowania sygnału. Takiemu samemu filtrowaniu są poddawane sygnały prądów 

fazowych, doziemnych, międzyfazowych (gdy ma to zastosowanie) i napięć potrzeb 

własnych. Częstotliwość odcięcia 2,4 kHz jest używana w sieciach 50 Hz i 60 Hz i na stałe 

zadana sprzętowo, wobec czego nie zależy od nastawy nominalnej częstotliwości sieci. 
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Rysunek 2-2: Przetwarzanie sygnałów przez przekaźnik UR 

 

 

Analog Inputs Wejścia analogowe 

Analog low-pass filter Analogowy filtr dolnoprzepustowy 

Analog-to- Digital Converter Przetwornik analogowo-cyfrowy 

Digital bandpass filter Cyfrowy filtr pasmowoprzepustowy 

Phasor estimation Oszacowanie fazorów 

From CT/VT Z przekładnika prądowego / napięciowego 

½ cycle Fourier Półokresowy filtr Fouriera 

1 cycle Fourier Pełnookresowy cykl Fouriera 

Fundamental freq. Phasors, Seq. 
Components 

Fazory dla częst. podst., składowe sekw. 

Frequency Częstotliwość 

RMS values Wartości skuteczne 

Synchro-phasors filtering Filtrowanie synchrofazorów 

Sampling frequency Częstotliwość próbkowania 

DSP module Moduł DSP 

HMI HMI 

Ethernet ports Porty Ethernet 

Serial ports Porty szeregowe 

IRIG-B IRIG-B 

Communication protocols Protokoły komunikacyjne 

Accurate Real-Time clock Dokładny zegar czasu rzeczywistego 

Tracking frequency selection, estimation Wybór, szacowanie częstotliwości śledzenia 

Time stamping Znakowanie czasem 
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CPU module Moduł sterownikowy CPU 

Protection algorithms Algorytmy zabezpieczenia 

Synchro-phasors calculations Obliczenia synchrofazorów 

Control elements, monitoring elements, 
FlexLogic, 

Elementy sterowania, elementy 
monitorowania, FlexLogic 

Aggregation, post-filtering Agregacja, filtrowanie końcowe 

Ddebounce filtering Filtrowanie odbicia styków 

Optoisolated Z izolacją optyczną 

Contact Inputs module Moduł wejść stykowych 

Channel monitoring CRC check Kontrola CRC monitorowania kanałów 

G.703, RS-422, C37.94, direct fiber G.703, RS-422, C37.94, bezpośrednie 
światłowodowe 

Inter-relay comms module Moduł komunikacji między przekaźnikami 

Analog Inputs module Moduł wejść analogowych 

Analog Outputs module Moduł wyjść analogowych 

Events Zdarzenia 

Comtrade, data logger Comtrade, rejestrator danych 

DNP, Modbus, IEC60870 DNP, Modbus, IEC 60870 

IEC 61850 (GOOSE, MMS Server) IEC 61850 (GOOSE, serwer MMS) 

Inter-relay comms module Moduł komunikacji między przekaźnikami 

Contact Outputs module Moduł wyjść stykowych 

PMU (IEEE C37.118, IEC 61850-90-5) PMU (IEEE C37.118, IEC 61850-90-5) 

 

Przekaźnik UR pobiera 64 próbki sygnałów AC na cykl, tj. z częstotliwością 3840 Hz 

w sieciach 60 Hz i z częstotliwością 3200 Hz w sieciach 50 Hz. Częstotliwość próbkowania 

jest dynamicznie dostosowywana do rzeczywistej częstotliwości sieci przez dokładny i szybki 

układ śledzenia. 

Przetwornik analogowo-cyfrowy charakteryzuje się następującymi zakresami sygnałów AC: 

Napięcia: 

±√2 ∙ 260 (V) 

Wzór 2-1 

Prądy: 

±√2 ∙ 46 (A) znam. 

Wzór 2-2 

Harmoniczne prądu są szacowane na podstawie nieobrobionych próbek przy użyciu 

pełnookresowego filtra Fouriera. Szacowane są harmoniczne od 2. do 25. 

Rzeczywista wartość skuteczna prądu jest obliczana na fazę. Rzeczywista wartość 

skuteczna może być używana do rejestrowania zapotrzebowania lub jako sygnał wejściowy 

funkcji zabezpieczenia nadprądowego zwłocznego, jeśli funkcja ta działa jako 

zabezpieczenie termiczne. Rzeczywista wartość skuteczna jest obliczana według 

powszechnie przyjętego wzoru: 
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Wzór 2-3 

Wartości skuteczne obejmują harmoniczne, interharmoniczne, składowe stałoprądowe itd. 

oraz wartości częstotliwości podstawowej. Rzeczywista wartość skuteczna odzwierciedla 

efekt cieplny prądu i jest używana do funkcji monitorowania i zabezpieczenia związanych z 

temperaturą. 

Funkcje zabezpieczeń i sterowania reagują na fazory składowych częstotliwości 

podstawowej i/lub harmonicznej (wielkości i kąty) z wyjątkiem pewnych funkcji z opcją 

pomiaru wartości skutecznej lub podstawowej lub pewnych funkcji reagujących tylko na 

wartość skuteczną. Ten rodzaj odpowiedzi opisano w rozdziałach dotyczących 

poszczególnych elementów w niniejszej instrukcji. 

Prądy są wstępnie filtrowane przez filtr cyfrowy o skończonej odpowiedzi impulsowej (FIR). 

Służy on do eliminowania składowych stałoprądowych i zakłóceń o niskiej częstotliwości bez 

wzmacniania szumu o wysokiej częstotliwości. Filtr ten jest określany jako zmodyfikowany 

filtr naśladujący, zapewniający doskonałe filtrowanie i ogólną równowagę między szybkością 

a dokładnością filtrowania. Filtr ten jest ustawiony kaskadowo z pełnookresowym filtrem 

Fouriera do szacowania fazorów prądu. 

Napięcia są wstępnie filtrowane przez opatentowany filtr cyfrowy o skończonej odpowiedzi 

impulsowej (FIR). Został on zoptymalizowany w celu usuwania zakłóceń typowych dla 

przekładników napięciowych, takich jak szum przekładnika napięciowego pojemnościowego 

(CVT) i składowe oscylacyjne wysokiej częstotliwości. Filtr ten jest ustawiony kaskadowo z 

półokresowym filtrem Fouriera do szacowania fazorów prądu. 

Przekaźniki UR mierzą częstotliwość sieci elektroenergetycznej z wykorzystaniem 

transformacji Clarke'a poprzez szacowanie okresu fali od dwóch kolejnych przejść przez zero 

w tym samym kierunku (od wartości ujemnych do dodatnich). Próbki napięcia i prądu są 

wstępnie filtrowane przez filtr cyfrowy o skończonej odpowiedzi impulsowej (FIR) w celu 

usunięcia zawartego w sygnale szumu o wysokiej częstotliwości. Okres ten jest używany po 

spełnieniu kilku warunków zabezpieczeń, takich jak warunek, zgodnie z którym sygnał 

rzeczywistej wartości skutecznej musi przez określony czas przekraczać 6% wartości 

nominalnej. Jeśli warunki te nie są spełnione, przez określony czas jest używany ostatni 

ważny pomiar, a po upływie tego czasu przekaźnik UR wraca do nominalnej częstotliwości 

sieci. 

Synchrofazory są obliczane przy użyciu opatentowanego algorytmu splotu całkowego. 

Algorytm ten umożliwia wykorzystywanie tych samych próbek ze znacznikami czasowymi, 
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które są używane do funkcji zabezpieczeń i uzyskiwane z tą samą częstotliwością 

próbkowania. Dzięki temu przekaźniki UR mogą używać jednego zegara próbkowania do 

algorytmów zabezpieczeń i synchrofazorów. 

Synchrofazory w oprogramowaniu sprzętowym w wersji 7.23 i nowszych zostały 

przetestowane i certyfikowane jako spełniające normy IEEE C.37.118-2011 oraz 

C.37.118.1a-2014 w klasach pomiaru i zabezpieczeń z wyjściami dostępnymi dla 

maksymalnie 60 synchrofazorów na sekundę w klasie pomiarów i 120 synchrofazorów na 

sekundę w klasie zabezpieczeń. Pomiary synchrofazorów są także dostępne przez protokół 

IEC 61850-90-5. 

Próg wejść stykowych może być ustawiony w oprogramowaniu sprzętowym na nastawy 17, 

33, 84 lub 166 V DC. Wejścia są skanowane co 0,5 ms i mogą być dostosowane pod kątem 

kluczowych zastosowań z użyciem timera czasu odbicia styków o zakresie nastaw od 0,0 ms 

do 16,0 ms. Dostępne są także wejścia stykowe z automatycznym czyszczeniem w sytuacji, 

gdy styki zewnętrzne są narażone na zanieczyszczenie w trudnym środowisku 

przemysłowym. 

Wszystkie zmierzone wartości są dostępne w sekcji pomiarów przekaźnika UR na panelu 

przednim i przez protokoły komunikacyjne. Zmierzone wartości analogowe i sygnały binarne 

mogą być rejestrowane w formacie COMTRADE z częstotliwością próbkowania od 8 do 64 

próbek na cykl zasilania. Wartości analogowe mogą być rejestrowane przy użyciu 

rejestratora danych z dużo mniejszą częstotliwością w długim okresie. 

W ramach kodów do zamówienia dostępne są inne zaawansowane opcje do przekaźników 

UR: obsługa IEC 61850 Ed2.0 (w tym szybki mechanizm GOOSE, serwer MMS, usługi 

według normy 61850, pliki ICD/CID/IID itd.), synchronizacja czasowa na podstawie normy 

IEEE 1588 (profil mocy IEEE C37.238), CyberSentry (zaawansowany system 

cyberbezpieczeństwa), protokół redundancji równoległej (PRP), IEC 60870-5-103 itd. 

 

2.5 Dane techniczne 

Dane techniczne mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. 

 

2.5.1 Elementy zabezpieczeń 

Jeśli nie wskazano inaczej, czas zadziałania obejmuje czas włączenia wyjścia 

przekaźnikowego zwiernego. Operandy FlexLogic danego elementu są o 4 ms szybsze. 

Należy brać to pod uwagę przy używaniu FlexLogic do łączenia z innymi elementami 

zabezpieczeń lub sterowania przekaźnika, tworzeniu równań FlexLogic lub łączeniu z innymi 

inteligentnymi urządzeniami elektronicznymi (IED) lub urządzeniami sieci 

elektroenergetycznej przez łącza komunikacyjne lub różne styki wyjściowe. Jeśli nie 
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wskazano inaczej, podane czasy zadziałania odnoszą się do sieci 60 Hz o nominalnej 

częstotliwości sieci. Czasy zadziałania dla sieci 50 Hz są 1,2 raza dłuższe. 

 

MAGISTRALA „TRIP BUS” (WYŁĄCZENIE BEZ FLEXLOGIC) 

Liczba członów: 6 

Liczba wejść: 16 

Czas zadziałania: < 2 ms przy 60 Hz 

Dokładność timera: ±3% lub 10 ms (większa z tych wartości) 

 

2.5.2 Elementy programowane przez użytkownika 

FLEXLOGIC 

Język programowania: Odwrotna notacja polska z wizualizacją graficzną 

(możliwość programowania przy użyciu klawiatury) 

Liczba wierszy kodu: 512 

Zmienne wewnętrzne: 64 

Obsługiwane operacje: NOT, XOR, OR (2 do 16 wejść), AND (2 do 16 wejść), 

NOR (2 do 16 wejść), NAND (2 do 16 wejść), przerzutnik 

(z nadrzędnym wejściem zerującym), detektory zboczy, 

timery 

Wejścia: Dowolna zmienna logiczna, wejście stykowe lub wirtualne 

Liczba timerów: 32 

Zwłoka pobudzenia: 0 do 60000 (ms, s, min) z krokiem 1 

Zwłoka zwolnienia: 0 do 60000 (ms, s, min) z krokiem 1 

 

FLEXCURVES™ 

Liczba: 4 (od A do D) 

Punkty resetowania: 40 (pobudzenie od 0 do 1) 

Punkty zadziałania: 80 (pobudzenie od 1 do 20) 

Zwłoka: 0 do 65535 ms z krokiem 1 

 

STANY LOGICZNE FLEX 

Liczba: Maksymalnie 256 zmiennych logicznych pogrupowanych 

pod 16 adresami Modbus 

Możliwość programowania: Dowolna zmienna logiczna, wejście stykowe lub wirtualne 

 

FLEXELEMENTS™ 

Liczba członów: 8 
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Sygnał działania: Dowolna analogowa wartość rzeczywista lub dwie 

wartości w trybie różnicowym 

Tryb sygnału działania: Wartość względna lub bezwzględna 

Tryb pracy: Poziom, zmiana 

Kierunek komparatora: Powyżej, poniżej 

Poziom pobudzenia: -90,000 do 90,000 j.w. z krokiem 0,001 

Histereza: 0,1 do 50,0% z krokiem 0,1 

Zmiana dt: 20 ms do 60 dni 

Opóźnienie pobudzenia i zwolnienia: 0,000 do 65,535 s z krokiem 0,001 

 

PRZERZUTNIKI PAMIĘTAJĄCE 

Typ: Z nadrzędnym wejściem ustawiającym lub z nadrzędnym 

wejściem zerującym 

Liczba: 16 (indywidualnie programowanych) 

Wyjście: Zapisywane w pamięci nieulotnej 

Kolejność wykonywania: Jako wejście przed zabezpieczeniem, sterowaniem i 

logiką FlexLogic 

 

Diody LED programowane przez użytkownika 

Liczba: 48 plus wyłączeniowe i alarmowe 

Możliwość programowania: Z dowolnej zmiennej logicznej, wejścia stykowego lub 

wirtualnego 

Tryb resetowania: Autoreset lub z podtrzymaniem 

 

TEST DIOD LED 

Inicjacja: Z dowolnego wejścia stykowego lub stanu 

programowanego przez użytkownika 

Liczba testów: 3, możliwość przerwania w dowolnym czasie 

Czas trwania pełnego testu: Około 3 minut 

Sekwencja testowa 1: Wszystkie diody LED zapalone 

Sekwencja testowa 2: Wszystkie diody LED zgaszone, jednorazowo dioda LED 

zapalona przez 1 s 

Sekwencja testowa 3: Wszystkie diody LED zapalone, jednorazowo dioda LED 

zgaszona przez 1 s 

 

WIDOKI DEFINIOWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA 

Liczba widoków: 16 
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Liczba wierszy w widoku: 2 × 20 znaków alfanumerycznych 

Parametry: Maksymalnie 5, dowolne adresy rejestrów Modbus 

Wywoływanie i przewijanie: Klawiatura lub dowolny stan programowany przez 

użytkownika, włącznie z przyciskami 

 

PRZYCISKI STERUJĄCE 

Liczba przycisków: 7 

Działanie: Sterowanie operandami FlexLogic 

 

PRZYCISKI PROGRAMOWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA (OPCJONALNE) 

Liczba przycisków: 12 (standardowy panel przedni); 

16 (rozszerzony panel przedni) 

Tryb: Automatyczne kasowanie, z podtrzymaniem 

Komunikat na wyświetlaczu: 2 wiersze po 20 znaków 

Timer zwolnienia: 0,00 do 60,00 s z krokiem 0,05 

Timer automatycznego kasowania: 0,2 do 600,0 s z krokiem 0,1 

Timer utrzymywania: 0,0 do 10,0 s z krokiem 0,1 

 

PRZEŁĄCZNIK WYBORU 

Liczba członów: 2 

Górna pozycja graniczna: 1 do 7 z krokiem 1 

Tryb wyboru: Upływ czasu lub potwierdzenie 

Timer upływu czasu: 3,0 do 60,0 s z krokiem 0,1 

Wejścia sterowania: Podwyższające napięcie i 3-bitowe 

Tryb włączania: Przywrócenie z pamięci nieulotnej, synchronizacja z 3-

bitowym wejściem sterowania lub tryb 

synchronizacji/przywracania 

 

PRZEŁĄCZNIK 8-BITOWY 

Liczba członów: 6 

Sygnały wejściowe: Dwie 8-bitowe liczby całkowite poprzez operandy 

FlexLogic 

Sygnał sterujący: Dowolny operand FlexLogic 

Czas odpowiedzi: < 8 ms przy 60 Hz, < 10 ms przy 50 Hz 

 

ELEMENTY CYFROWE 

Liczba członów: 48 
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Sygnał działania: Dowolny operand FlexLogic 

Zwłoka pobudzenia: 0,000 do 999999,999 s z krokiem 0,001 

Zwłoka zwolnienia: 0,000 do 999999,999 s z krokiem 0,001 

Dokładność czasu: ±3% lub ±4 ms (większa z tych wartości) 

 

2.5.3 Monitorowanie 

OSCYLOGRAFIA 

Maksymalna liczba zapisów: 64 

Częstotliwość próbkowania: 64 próbki na cykl zasilania 

Zdarzenia wyzwalające: Pobudzenie, zwolnienie lub zadziałanie dowolnego 

elementu; zmiana stanu wejścia stykowego; zmiana stanu 

wyjścia stykowego; równanie FlexLogic 

Dane: Kanały wejściowe AC; stan elementu; stan wejścia 

stykowego; stan wyjścia stykowego 

Przechowywanie danych: W pamięci nieulotnej 

 

REJESTRATOR ZDARZEŃ 

Pojemność: 1024 zdarzenia 

Oznaczenie czasu: Do 1 mikrosekundy 

Zdarzenia wyzwalające: Pobudzenie, zwolnienie lub zadziałanie dowolnego 

elementu; zmiana stanu wejścia stykowego; zmiana stanu 

wyjścia stykowego; zdarzenia autotestu  

Przechowywanie danych: W pamięci nieulotnej 

 

REJESTRATOR DANYCH 

Liczba kanałów: 1 do 16 

Parametry: Dowolna dostępna rzeczywista wartość analogowa 

Częstotliwość próbkowania: 15 do 3600000 ms z krokiem 1 

Wyzwalanie: Dowolny operand FlexLogic 

Tryb: Ciągły lub wyzwalany 

Pojemność pamięci: (NN zależy od pamięci) 

Częstotliwość co 1 s: 

01 kanał przez NN dni 

16 kanałów przez NN dni 

 

Częstotliwość co 60 minut: 

01 kanał przez NN dni 
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16 kanałów przez NN dni 

 

2.5.4 Wejścia 

CZĘSTOTLIWOŚĆ 

Nastawa częstotliwości nominalnej: 25 do 60 Hz 

Częstotliwość próbkowania: 64 próbki na cykl zasilania 

Przedział częstotliwości śledzenia: 20 do 70 Hz 

 

WEJŚCIA STYKOWE 

Styki bezpotencjałowe: Maks. 1000 Ω 

Styki z ciągłym przepływem prądu stałego: Maks. 300 V DC 

Progi do wyboru: 17 V, 33 V, 84 V, 166 V 

Tolerancja: ±10% 

Liczba styków na wspólny zacisk masy: 4 

Czas rozpoznawania: < 1 ms 

Czas odbicia styków: 0,0 do 16,0 ms z krokiem 0,5 

Ciągły pobór prądu: 4 mA (pod napięciem) 

 

WEJŚCIA STYKOWE Z AUTOMATYCZNYM CZYSZCZENIEM 

Styki bezpotencjałowe: Maks. 1000 Ω 

Styki z ciągłym przepływem prądu stałego: Maks. 300 V DC 

Progi do wyboru: 17 V, 33 V, 84 V, 166 V 

Tolerancja: ±10% 

Liczba styków na wspólny zacisk masy: 2 

Czas rozpoznawania: < 1 ms 

Czas odbicia styków: 0,0 do 16,0 ms z krokiem 0,5 

Ciągły pobór prądu: 4 mA (pod napięciem) 

Prąd udarowy do automatycznego czyszczenia: 50 do 70 mA 

Czas trwania impulsu do automatycznego czyszczenia: 25 do 50 ms 

 

WEJŚCIA DCMA 

Wejście prądowe (mA DC): 0 do -1, 0 do +1, -1 do +1, 0 do 5, 0 do 10, 0 do 20, 4 do 

20 (programowalne) 

Impedancja wejścia: 379 Ω ±10% 

Zakres przekształcenia: -1 do + 20 mA DC 

Dokładność: ±0,2% pełnej skali 

Typ: Pasywne 
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WEJŚCIA RTD 

Typy (3-przewodowe): 100 Ω platynowe, 100 i 120 Ω niklowe, 10 Ω miedziane 

Prąd wykrywania: 5 mA 

Zakres: -50 do +250°C 

Dokładność: ±2°C 

Izolacja: 36 V międzyszczyt. 

 

WEJŚCIE IRIG-B 

Modulacja amplitudy: 1 do 10 V międzyszczyt. 

Przesunięcie składowej stałoprądowej: Zgodne z TTL 

Impedancja wejścia: 50 kΩ 

Izolacja: 2 kV 

 

WEJŚCIA BEZPOŚREDNIE 

Punkty wejścia: 32 

Urządzenia zdalne 16 

Stany domyślne przy utracie poleceń: On, Off, Latest/Off, Latest/On 

Konfiguracja pierścieniowa: Tak, nie 

Szybkość transmisji danych: 64 lub 128 kb/s 

CRC: 32-bitowa 

Alarm CRC: 

Odpowiada na: Szybkość przesyłania komunikatów niezgodna z CRC 

Liczba komunikatów monitorujących: 10 do 10000 z krokiem 1 

Próg alarmu: 1 do 1000 z krokiem 1 

Alarm komunikatów niezwróconych: 

Odpowiada na: Szybkość przesyłania komunikatów niezwróconych w 

konfiguracji pierścieniowej 

Liczba komunikatów monitorujących: 10 do 10000 z krokiem 1 

Próg alarmu: 1 do 1000 z krokiem 1 

 

TELEZABEZPIECZENIE 

Punkty wejścia: 16 

Urządzenia zdalne 3 

Stany domyślne przy utracie poleceń: On, Off, Latest/Off, Latest/On 

Konfiguracja pierścieniowa: Nie 

Szybkość transmisji danych: 64 lub 128 kb/s 
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CRC: 32-bitowa 

 

2.5.5 Zasilanie 

DOLNY ZAKRES 

Nominalne napięcie DC: 24 do 48 V 

Minimalne napięcie DC: 20 V 

Maksymalne napięcie DC: 60 V w przypadku modułu zasilania RL, 75 V w przypadku 

modułu zasilania SL 

Czas wstrzymania w razie zaniku napięcia: 200 ms przy maksymalnym obciążeniu 

UWAGA: Dolny zakres odnosi się tylko do napięcia DC. 

 

GÓRNY ZAKRES 

Nominalne napięcie DC: 125 do 250 V 

Minimalne napięcie DC: 88 V 

Maksymalne napięcie DC: 300 V 

Nominalne napięcie AC: 100 do 240 V przy częstotliwości 50/60 Hz 

Minimalne napięcie AC: 88 V przy częstotliwości od 25 do 100 Hz 

Maksymalne napięcie AC: 265 V przy częstotliwości od 25 do 100 Hz 

Czas wstrzymania w razie zaniku napięcia: 200 ms przy maksymalnym obciążeniu 

 

WSZYSTKIE ZAKRESY 

Wytrzymałość na napięcie: 2 × najwyższe napięcie nominalne przez 10 ms 

Pobór mocy: Typowy = od 15 do 20 W/VA 

Maksymalny = 45 W/VA 

W sprawie dokładnego kodu do zamówienia w związku z 

poborem mocy skontaktować się z producentem. 

 

WEWNĘTRZNY BEZPIECZNIK 

Parametry znamionowe: 

Zasilanie dla dolnego zakresu: 8 A / 250 V Zasilanie dla górnego zakresu: 4 A / 250 V 

Prąd wyłączalny: 

AC: 100 000 A (wartość skuteczna, układ symetryczny) 

DC: 10 000 A 

 

2.5.6 Wyjścia 

WYJŚCIE PRZEKAŹNIKOWE ZWIERNE 

Prąd załączany i przenoszony przez 0,2 s: 30 A zgodnie z ANSI C37.90 
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Prąd przenoszony ciągły: 6 A 

Rozłączanie (obciążenie indukcyjne DC, L/R = 40 ms): 

Napięcie Prąd 

24 V 1 A 

48 V 0,5 A 

125 V 0,3 A 

250 V 0,2 A 

Czas zadziałania: < 4 ms 

Materiał styku: Stop srebra 

 

PRZEKAŹNIK BLOKUJĄCY 

Prąd załączany i przenoszony przez 0,2 s: 30 A zgodnie z ANSI C37.90 

Prąd przenoszony ciągły: 6 A zgodnie z IEEE C37.90 

Rozłączanie (obciążenie rezystancyjne DC zgodnie z IEC 61810-1): 

Napięcie Prąd 

24 V 6 A 

48 V 1,6 A 

125 V 0,4 A 

250 V 0,2 A 

 

Czas zadziałania: < 4 ms 

Materiał styku: Stop srebra 

Sterowanie: Oddzielnie wejścia sterujące i zerujące 

Tryb sterowania: Z nadrzędnym wejściem sterującym lub z nadrzędnym 

wejściem zerującym 

 

MONITOR NAPIĘCIA WYJŚCIA PRZEKAŹNIKOWEGO ZWIERNEGO 

Dotyczy napięcia: Od ok. 15 do 250 V DC 

Prąd ładowania podtrzymującego: Od ok. 1 do 2,5 mA 

 

MONITOR PRĄDU WYJŚCIA PRZEKAŹNIKOWEGO ZWIERNEGO 

Prąd progowy: Od ok. 80 do 100 mA 

 

WYJŚCIE PRZEKAŹNIKOWE PRZEŁĄCZNE I AWARII KRYTYCZNEJ 

Prąd załączany i przenoszony przez 0,2 s: 30 A zgodnie z ANSI C37.90 

Prąd przenoszony ciągły: 8 A 

Rozłączanie (obciążenie indukcyjne DC, L/R = 40 ms): 

Napięcie Prąd 

24 V 1 A 

48 V 0,5 A 

125 V 0,3 A 
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250 V 0,2 A 

Czas zadziałania: < 8 ms 

Materiał styku: Stop srebra 

 

SZYBKIE WYJŚCIE PRZEKAŹNIKOWE PRZEŁĄCZNE 

Prąd załączany i przenoszony: Maks. 0,1 A (obciążenie rezystancyjne) 

Minimalna impedancja obciążenia: 

Napięcie wejściowe Impedancja 

 Rezystor 2 W Rezystor 1 W 

250 V DC 20 KΩ 50 KΩ 

120 V DC 5 KΩ 2 KΩ 

48 V DC 2 KΩ 2 KΩ 

24 V DC 2 KΩ 2 KΩ 

Uwaga: Wartości dla 24 V i 48 V są takie same ze względu na wymagany spadek napięcia o 

95% na impedancji obciążenia. 

 

Czas zadziałania: < 0,6 ms 

Wewnętrzny rezystor ograniczający: 100 Ω, 2 W 

 

PRZEKAŹNIK Z WYJŚCIAMI TRANZYSTOROWYMI 

Czas zadziałania i zwolnienia: <100 µs 

Maksymalne napięcie: 265 V DC 

Maksymalny prąd ciągły: 5 A w temperaturze 45°C; 4 A w temperaturze 65°C 

Prąd załączany i przenoszony: 

Przez 0,2 s: 30 A zgodnie z ANSI C37.90 

Przez 0,03 s: 300 A 

Prąd wyłączalny: 

 UL 508 Zastosowanie w sieci 
przesyłowej (SPZ) 

Zastosowanie przemysłowe 

Liczba operacji / 
odstępy czasu 

5000 operacji / 1 s — 
zał., 9 s — wył. 

5 operacji / 
0,2 s — zał., 0,2 s — wył. w 
ciągu 1 minuty 

10 000 operacji / 0,2 s — zał., 
30 s — wył. 

1000 operacji / 
0,5 s — zał., 0,5 s — 
wył. 

Prąd wyłączalny (od 0 do 
250 V DC) 

3,2 A 
L/R = 10 ms 

10 A 
L/R = 40 ms 

10 A 
L/R = 40 ms 

1,6 A 
L/R = 20 ms 

0,8 A 
L/R = 40 ms 

 

ZEWNĘTRZNE WYJŚCIE ZASILANIA STERUJĄCEGO (DO WEJŚCIA ZE STYKIEM 

BEZPOTENCJAŁOWYM) 

Wydajność: 100 mA DC przy 48 V DC 
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Izolacja: ±300 Vszczyt 

 

WYJŚCIA BEZPOŚREDNIE 

Punkty wyjściowe: 32 

 

WYJŚCIA DCMA 

Zakres: Od -1 do 1 mA, od 0 do 1 mA, od 4 do 20 mA 

Maks. rezystancja obciążenia: 12 kΩ w zakresie od -1 do 1 mA 

12 kΩ w zakresie od 0 do 1 mA 

600 Ω w zakresie od 4 do 20 mA 

Dokładność: ±0,75% pełnej skali w zakresie od 0 do 1 mA 

±0,5% pełnej skali w zakresie od -1 do 1 mA 

±0,75% pełnej skali w zakresie od 0 do 20 mA 

99% czasu stabilizacji dla skokowej zmiany: 100 ms 

Izolacja: 1,5 kV 

Sygnał działania: Dowolny parametr FlexAnalog 

Górna i dolna wartość graniczna sygnału działania: od -90 do 90 j.w. z krokiem 0,001 

 

2.5.7 Protokoły komunikacyjne 

IEC 61850 

IEC 61850: Obsługuje standard IEC 61850 wydanie 2.0. Szczegóły 

można znaleźć w Podręczniku komunikacji serii UR i 

deklaracjach zgodności. 

RS232 

Port z przodu: 19,2 lub 115,2 kb/s, Modbus RTU 

RS485 

1 port z tyłu: Do 115 kb/s, Modbus RTU, DNP 3, IEC 60870-5-103 

Typowa odległość 1200 m 

Izolacja: 2 kV, izolowane razem przy 36 Vszczyt 

 

ETHERNET (POŁĄCZENIE ŚWIATŁOWODOWE) 

Parametr Typ światłowodu 

100 Mb wielomodowy 

Długość fali 1310 nm 

Złącze LC 

Moc nadajnika -20 dBm 

Czułość odbiornika -30 dBm 

Budżet mocy 10 dB 

Maksymalna moc wejściowa -14 dBm 

Typowa odległość 2 km 



ROZDZIAŁ 2: OPIS PRODUKTU 

SYSTEM STEROWANIA C30 — INSTRUKCJA OBSŁUGI 

Dupleks Pełny / półdupleks 

Redundancja Tak 

 

ETHERNET (SKRĘTKA DWUŻYŁOWA 10/100 MB) 

Tryby: 10 Mb, 10/100 Mb (automatyczne wykrywanie) 

Złącze: RJ45 

 

UPROSZCZONY PROTOKÓŁ SYNCHRONIZACJI CZASU (SNTP) 

Błąd synchronizacji zegara: < 10 ms (typowy) 

 

PROTOKÓŁ PRECYZYJNEGO CZASU (PTP) 

Norma PTP IEEE 1588 2008 (wersja 2) 

Profil zasilania (Power Profile, PP) zgodnie z normą IEEE PC37.238TM2011 

Zwykły zegar tylko urządzeń podrzędnych 

Mechanizm pomiaru opóźnień równorzędnych 

 

PROTOKÓŁ REDUNDANCJI RÓWNOLEGŁEJ (PARALLEL REDUNDANCY PROTOCOL, PRP) 

(IEC 62439-3 PUNKT 4, 2012) 

Używane porty Ethernet: 2 i 3 

Obsługiwane sieci: Ethernet 10/100 Mb 

 

POZOSTAŁE 

TFTP, SFTP, HTTP, IEC 60870-5-104, Ethernet Global Data (EGD), IEEE C37.118. 

 

2.5.8 Komunikacja między przekaźnikami 

DOSTĘPNE POŁĄCZENIA PRZEZ EKRANOWANĄ SKRĘTKĘ DWUŻYŁOWĄ 

Typ interfejsu Typowa odległość 

RS422 1200 m 

G.703 100 m 

 

UWAGA 

Długość połączenia RS422 opiera się na mocy nadajnika i nie uwzględnia 

zapewnionego przez użytkownika źródła sygnału zegarowego. 

 

BUDŻET MOCY ŁĄCZA 

Emiter, typ światłowodu Moc nadajnika Czułość odbiornika Budżet mocy 

820 nm LED, wielomodowy -20 dBm -30 dBm 10 dB 

1300 nm LED, wielomodowy -21 dBm -30 dBm 9 dB 

1300 nm ELED, jednomodowy -23 dBm -32 dBm 9 dB 

1300 nm laser, jednomodowy -1 dBm -30 dBm 29 dB 
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1550 nm laser, jednomodowy +5 dBm -30 dBm 35 dB 

 

UWAGA 

Podane wartości budżetu mocy zostały obliczone przy uwzględnieniu danych 

producenta: mocy nadajnika i czułości odbiornika w najgorszym przypadku. 

Wartości budżetu mocy dla łącza 1300 nm ELED zostały obliczone przy uwzględnieniu 

danych producenta: mocy nadajnika i czułości odbiornika w temperaturze otoczenia. W 

skrajnych temperaturach wartości te są inne w zależności od tolerancji składowych. 

Przeciętnie moc wyjściowa maleje wraz ze wzrostem temperatury o 1 dB/5°C. 

 

MAKSYMALNA WEJŚCIOWA MOC OPTYCZNA 

Emiter, typ światłowodu Maksymalna wejściowa moc optyczna 

820 nm LED, wielomodowy -7,6 dBm 

1300 nm LED, wielomodowy -11 dBm 

1300 nm ELED, jednomodowy -14 dBm 

1300 nm laser, jednomodowy -14 dBm 

1550 nm laser, jednomodowy -14 dBm 

 

TYPOWA DŁUGOŚĆ ŁĄCZA 

Emiter, typ światłowodu Typ kabla Łącznik Typowa odległość 

820 nm LED, wielomodowy 62,5/125 μm ST 1,65 km 

50/125 pm ST 1,65 km 

1300 nm LED, wielomodowy 62,5/125 μm ST 4 km 

50/125 pm ST 4 km 

1300 nm ELED, jednomodowy 9/125 pm ST 11,4 km 

1300 nm laser, jednomodowy 9/125 pm ST 64 km 

1550 nm laser, jednomodowy 9/125 pm ST 105 km 

 

UWAGA 

Wymienione typowe długości są oparte na następujących założeniach dotyczących 

strat w systemie. Maksymalna długość połączeń w systemie użytkownika może być 

inna, ponieważ w różnych instalacjach występują różne rzeczywiste straty. 

 

STRATY NA ZŁĄCZACH (ŁĄCZNIE DLA OBU KOŃCÓW) 

Złącze ST: 2 dB 

STRATY NA ŚWIATŁOWODZIE 

820 nm wielomodowy: 3 dB/km 

1300 nm wielomodowy: 1 dB/km 

1300 nm jednomodowy: 0,35 dB/km 

1550 nm jednomodowy: 0.25 dB/km 
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Straty na punktach połączenia: Jeden punkt połączenia co 2 km ze stratą 0,05 dB na 

punkcie 

 

ZAPAS W SYSTEMIE 

W celu skompensowania wszystkich innych strat dodano stratę 3 dB. 

 

Kompensowana różnica w opóźnieniu kanału nadawczego i odbiorczego (asymetria 

kanałów) przy użyciu zegara aktualizowanego przez sygnał satelity GPS: 10 ms 

 

2.5.9  Warunki otoczenia 

TEMPERATURA OTOCZENIA 

Temperatura przechowywania: Od -40 do 85°C 

Temperatura pracy: Od -40 do 60°C; w temperaturze poniżej -20°C może 

pogorszyć się kontrast wyświetlacza LCD. 

WILGOTNOŚĆ 

Wilgotność: Podczas pracy do 95% (bez kondensacji) w temperaturze 

55°C (zgodnie z normą IEC 60068-2-30, wariant 1, 6 dni) 

POZOSTAŁE 

Wysokość n.p.m.: 2000 m (maksymalnie) 

Stopień zanieczyszczenia: II 

Kategoria przepięć: II 

Stopień ochrony: Przód IP20, tył IP10 

Hałas: 0 dB 

 

2.5.10  Próby typu 

PRÓBY TYPU PRZEKAŹNIKA C30 

Próba Norma odniesienia Poziom testowy 

Wytrzymałość dielektryczna EN 60255-5
1
 2,2 kV 

Napięcie udarowe wytrzymywane EN 60255-5
1
 5 kV 

Oscylacje tłumione IEC 61000-4-18 / IEC 60255-22-1 2,5 kV CM, 1 kV DM 

Wyładowanie elektrostatyczne EN 61000-4-2 / IEC 60255-22-2 Poziom 3 

Odporność na pole 
elektromagnetyczne 
promieniowane 

EN 61000-4-3 / IEC 60255-22-3 Poziom 3 

Odporność na szybkie stany 
przejściowe 

EN 61000-4-4 / IEC 60255-22-4 Klasa A i B 

Odporność na udary EN 61000-4-5 / IEC 60255-22-5 Poziom 3 i 4 

Odporność na zakłócenia 
przewodzone indukowane przez 
pola elektromagnetyczne o 
częstotliwości radiowej 

EN 61000-4-6 / IEC 60255-22-6 Poziom 3 

Odporność na zaburzenia o EN 61000-4-7
1
 / IEC 60255-22-7 Klasa A i B 
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Próba Norma odniesienia Poziom testowy 

częstotliwości sieciowej 

Zanik napięcia i składowa stała 
prądu tętniącego 

IEC 60255-11 12% tętnień, przerwy 200 ms 

Zaburzenia promieniowane i 
przewodzone 

CISPR11 / CISPR22 / IEC 60255-
25 

Klasa A 

Drgania sinusoidalne IEC 60255-21-1 Klasa 1 

Wstrząsy i uderzenia IEC 60255-21-2 Klasa 1 

Wstrząsy sejsmiczne IEC 60255-21-3 Klasa 1 

Odporność na pole magnetyczne 
o częstotliwości sieci 
elektroenergetycznej 

IEC 61000-4-8 Poziom 5 

Odporność na impulsowe pole 
magnetyczne 

IEC 61000-4-9 Poziom 4 

Odporność na pole magnetyczne 
oscylacyjne tłumione 

IEC 61000-4-10 Poziom 4 

Odporność na zapady napięcia, 
krótkie przerwy i zmiany napięcia 

IEC 61000-4-11 Zapady 0, 40, 70, 80%; przerwy co 250 / 
300 cykli 

Oscylacje tłumione IEC 61000-4-12
1
 2,5 kV CM, 1 kV DM 

Odporność na zakłócenia 
przewodzone indukowane przez 
pola o częstotliwości radiowej od 
0 do 150 kHz 

IEC 61000-4-16 Poziom 4 

Odporność na tętnienia IEC 61000-4-17 15% tętnień 

Stopień ochrony IEC 60529
1
 Przód IP40, tył IP10 

Zimno IEC 60068-2-1 -40°C przez 16 godzin 

Gorąco IEC 60068-2-2 85°C przez 16 godzin 

Wilgotność IEC 60068-2-30 6 dni, wariant 1 

Oscylacje tłumione IEEE/ANSI C37.90.1 2.5 kV, 1 MHz 

Odporność na pole 
elektromagnetyczne 
promieniowane 

IEEE/ANSI C37.90.2 20 V/m, od 80 MHz do 1 GHz 

Bezpieczeństwo UL508
1
 e83849NKCR 

Bezpieczeństwo UL C22.2-14
1
 e83849NKCR7 

Bezpieczeństwo UL1053
1
 e83849 NKCR 

Bezpieczeństwo IEC 60255-27 Izolacja: klasa 1, stopień 
zanieczyszczenia: 2, kategoria przepięć II 

1 Próby niewykonane przez podmiot zewnętrzny. 

 

2.5.11 Próby fabryczne 

TERMICZNE 

Wyroby przechodzą próbę środowiskową na podstawie procesu wybierania próbek w 

ramach dopuszczalnego poziomu jakości (Accepted Quality Level, AQL). 

 

2.5.12 Atesty 

ATESTY 

Zgodność Stosowna dyrektywa rady Zgodność z normą 

CE Dyrektywa niskonapięciowa EN 60255-5 

Dyrektywa EMC EN 60255-26 / EN 50263 

EN 61000-6-5 
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C-UL-US  UL 508 

UL1053 

C22.2 nr 14 

EAC Maszyny i urządzenia TR CU 010/2011 

 

EAC 

Przepisy techniczne EAC (TR) dotyczące maszyn i urządzeń mają zastosowanie tylko do 

Unii Celnej (CU) Federacji Rosyjskiej, Białorusi i Kazachstanu. 

Pozycja Opis 

Kraj pochodzenia Portoryko lub Kanada; patrz etykieta z tyłu przekaźnika UR 

Data produkcji Patrz etykieta z tyłu przekaźnika UR 

Deklaracja zgodności i/lub Certyfikat 
zgodności 

Dostępny na życzenie 

 

2.5.13 Konserwacja 

MONTAŻ 

Przykręcić wsporniki montażowe momentem ok. 2,3 Nm (20 in/lb) (±2 in/lb). 

 

CZYSZCZENIE 

Zwykle czyszczenie nie jest wymagane. Jeśli wyświetlacz na panelu przednim jest 

zakurzony, przetrzeć go suchą szmatką. 

 

UWAGA 

Aby stan kondensatorów elektrolitycznych nie uległ pogorszeniu, urządzenia magazynowane 

w stanie bez zasilania należy włączać raz w roku na godzinę ciągłej pracy. 
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System sterowania C30 

Rozdział 3: Instalacja 

W niniejszym rozdziale omówiono instalację sprzętu i oprogramowania. Należy rozpakować, 

sprawdzić i podłączyć jednostkę, a następnie zainstalować oprogramowanie i skonfigurować 

ustawienia. 

 

3.1 Rozpakowanie i kontrola 

Tę procedurę należy wykonać w celu rozpakowania i sprawdzenia jednostki. 

1. Otworzyć opakowanie przekaźnika i sprawdzić, czy dostarczono następujące 

elementy: 

- C30 

- Śruby montażowe 

- Płyta DVD GE EnerVista™ (z oprogramowaniem i dokumentacją) 

- Instrukcja obsługi systemu C30 (wersja elektroniczna na płycie DVD; wersja 

papierowa dostępna, jeśli ją zamówiono) 

- Podręcznik komunikacji serii UR (wersja elektroniczna na płycie DVD; wersja 

papierowa dostępna, jeśli zamówiono instrukcję obsługi w takiej wersji) 

- Certyfikat kalibracji 

- Raport z prób 

- Deklaracja zgodności CE 

2. Sprawdzić jednostkę pod kątem uszkodzeń fizycznych. 

3. Przeczytać tylną tabliczkę znamionową i upewnić się, że dostarczono właściwy 

model. Numer modelu znajduje się w prawym górnym rogu. 

 



ROZDZIAŁ 3: INSTALACJA 

SYSTEM STEROWANIA C30 — INSTRUKCJA OBSŁUGI  3-2 

controller controller 

RATINGS RATINGS 

control power control power 

contact inputs contact inputs 

contact outputs: 
refer to Instruction Manual 

contact outputs: 
refer to Instruction Manual 

model model 

mods mods 

wiring diagram: see manual wiring diagram: see manual 

inst. Manual Inst. Manual 

Serial Number Serial Number 

Firmware Firmware 

Mfg. Date Mfg. Date 

PO Num. PO Num. 

Item Num. Item Num. 

LISTED IND. CONT. EQ. 52TL LISTED IND. CONT. EQ. 52TL 

 

4. W przypadku problemów skontaktować się z firmą GE Digital Energy, korzystając z 

informacji zawartych w punkcie Uzyskiwanie pomocy w rozdziale 1. 

5. Upewnić się, że posiadana jest najnowsza wersja Instrukcji obsługi systemu C30 i 

Podręcznika komunikacji serii UR dla danej wersji oprogramowania sprzętowego.  

W tym celu należy przejść na stronę 

http://gedigitalenergy.com/multilin/manuals/index.htm 

Instrukcja obsługi zawiera ogólne informacje na temat sposobu instalacji, konfigurowania 

i użytkowania jednostki. Podręcznik komunikacji jest przeznaczony do zaawansowanego 

użycia protokołów komunikacji. Warunki gwarancji znajdują się na końcu niniejszej instrukcji 

obsługi i w witrynie internetowej firmy GE Digital Energy. 

 

3.2 Wycięcia w panelu 

Ten rozdział nie dotyczy układu HardFiber Brick (patrz instrukcja obsługi tego układu). 

Przekaźnik należy instalować wewnątrz budynków w warunkach określonych w danych 

technicznych. Przekaźnik spełnia warunki II kategorii zanieczyszczeń, co oznacza, że można 

go instalować w biurach, laboratoriach lub środowiskach badawczych. 

 

3.2.1 Jednostki do montażu poziomego 

System C30 jest dostępny w wersji do montażu poziomego w szafie 19-calowej, ze 

zdejmowanym panelem przednim. Panel przedni może być standardowy lub rozszerzony, co 

określa się w momencie składania zamówienia. Rozszerzony panel przedni zawiera 

dodatkowe, programowane przez użytkownika przyciski oraz kontrolki LED. 

Konstrukcja modułowa przekaźnika umożliwia jego rozbudowę i naprawę przez 

wykwalifikowanych serwisantów. Panel przedni jest montowany na zawiasach, co zapewnia 

http://gedigitalenergy.com/multilin/manuals/index.htm
http://gedigitalenergy.com/multilin/manuals/index.htm
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dostęp do wyjmowanych modułów. Sam panel można również zdjąć, aby go zamontować na 

drzwiach o ograniczonej przestrzeni z tyłu. 

Wymiary obudowy przedstawiono na poniższym rysunku wraz ze szczegółami wycięcia 

panelu. Planując umiejscowienie wycięcia panelu, należy zapewnić miejsce na swobodne 

odchylenie panelu przedniego w odniesieniu do sąsiedniego sprzętu. 

Przekaźnik należy zamontować tak, aby panel przedni był częściowo wpuszczony w panel 

drzwi lub rozdzielnicy, co zapewnia operatorowi dostęp do klawiatury i portu 

komunikacyjnego RS232. Przekaźnik mocuje się do panelu za pomocą czterech 

dostarczonych z nim śrub. 

Rysunek 3-1: Wymiary wersji poziomej (panel rozszerzony) 

 

Rysunek 3-2: Montaż w poziomie (panel rozszerzony) 

 

CUT-OUT WYCIĘCIE 
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Rysunek 3-3: Montaż w poziomie i wymiary (panel standardowy) 

 

Horizontal top view (19’’, 4 RU) Widok wersji poziomej z góry (19 cali, 4 RU) 

Brackets repositioned for switchgear 
mounting 

Zmienione położenie wsporników 
umożliwiające montaż w rozdzielnicy 

Remote mounting, view from the rear of the 
panel 

Montaż zdalny, widok z tyłu panelu 

Horizontal front view Widok wersji poziomej z przodu 

Cutout Wycięcie 

Bezel outline Obrys maskownicy 

 

 

3.2.2 Jednostki do montażu pionowego 

System C30 jest dostępny w wersji o zmniejszonych wymiarach (3/4) do montażu pionowego 

ze zdejmowanym panelem przednim. Panel przedni może być standardowy lub rozszerzony, 

co określa się w momencie składania zamówienia. Rozszerzony panel przedni zawiera 

dodatkowe, programowane przez użytkownika przyciski oraz kontrolki LED. 

Konstrukcja modułowa przekaźnika umożliwia jego rozbudowę i naprawę przez 

wykwalifikowanych serwisantów. Panel przedni jest montowany na zawiasach, co zapewnia 

łatwy dostęp do wyjmowanych modułów. Sam panel można również zdjąć, aby go 

zamontować na drzwiach o ograniczonej przestrzeni z tyłu. 

Wymiary obudowy przedstawiono na poniższym rysunku wraz ze szczegółami wycięcia 

panelu. Planując umiejscowienie wycięcia panelu, należy zapewnić miejsce na swobodne 

odchylenie panelu przedniego w odniesieniu do sąsiedniego sprzętu. 

Przekaźnik należy zamontować tak, aby panel przedni był częściowo wpuszczony w panel 

drzwi lub rozdzielnicy, co zapewnia operatorowi dostęp do klawiatury i portu 
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komunikacyjnego RS232. Przekaźnik mocuje się do panelu za pomocą czterech 

dostarczonych z nim śrub. 

 

Rysunek 3-4: Wymiary wersji pionowej (panel rozszerzony) 

 

Vertical Enhanced Front View Widok pionowej wersji rozszerzonej z przodu 

Mounting Bracket Wspornik montażowy 

Front of Panel Przód panelu 

Front Bezel Maskownica przednia 

Vertical Enhanced Side View Widok pionowej wersji rozszerzonej z boku 

Terminal Blocks Listwy zaciskowe 
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Front of Panel Reference Only Przód panelu (tylko do celów referencyjnych) 

CUTOUT WYCIĘCIE 

Vertical Enhanced Top View Widok pionowej wersji rozszerzonej z góry 

4 places 4 miejsca 

Vertical Enhanced Mounting Panel Panel montażowy pionowej wersji 
rozszerzonej 

 

Rysunek 3-5: Wymiary wersji pionowej i wymiary montażowe (panel standardowy) 

 

Front of panel Przód panelu 

Panel Panel 

Mounting Bracket Wspornik montażowy 

Front bezel Maskownica przednia 

Vertical front view Widok wersji pionowej z przodu 
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Vertical side view Widok wersji pionowej z boku 

Panel shown for reference only Panel pokazano tylko w celach 
referencyjnych 

Terminal Blocks Listwy zaciskowe 

Vertical bottom view Widok wersji pionowej z dołu 

Vertical panel mounting Montaż panelu pionowego 

 

Aby uzyskać informacje na temat urządzeń C30 z rozszerzonym panelem przednim do 

montażu bocznego, należy zapoznać się z następującymi dokumentami dostępnymi na 

płycie DVD dla urządzeń UR i stronie internetowej firmy GE Digital Energy: 

• GEK-113180 — Instrukcja składania panelu przedniego UR-V do montażu 

bocznego urządzeń z serii UR 

• GEK-113181 — Karta instrukcji podłączania zdalnego rozszerzonego panelu 

przedniego UR-V do pionowego urządzenia UR 

• GEK-113182— Karta instrukcji podłączania zdalnego rozszerzonego panelu 

przedniego UR-V do poziomego urządzenia UR zamontowanego w pionie 

 

W przypadku urządzeń C30 do montażu bocznego ze standardowym panelem przednim 

należy korzystać z poniższych rysunków. 

  

http://gedigitalenergy.com/app/ViewFiles.aspx?prod=urfamily&type=3
http://gedigitalenergy.com/app/ViewFiles.aspx?prod=urfamily&type=3
http://gedigitalenergy.com/app/ViewFiles.aspx?prod=urfamily&type=3
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Rysunek 3-6: Montaż boczny wersji pionowej (panel standardowy) 

 

STEP 1 – CREATE THE HOLES AND CUT-
OUT INTO THE PANEL AS PER DRAWING 
843753 

ETAP 1 — WYKONAĆ OTWORY I 
WYCIĘCIE W PANELU ZGODNIE Z 
RYSUNKIEM 843753 

STEP 2 MOUNT BRACKETS TO PANEL ETAP 2 — PRZYMOCOWAĆ WSPORNIKI 
DO PANELU 
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STEP 3 MOUNT FRONT BEZEL TO PANEL ETAP 3 — PRZYMOCOWAĆ 
MASKOWNICĘ PRZEDNIĄ DO PANELU 

STEP 4 ASSEMBLE UR-V UNIT TO 
MOUNTING BRACKETS 

ETAP 4 — PRZYMOCOWAĆ JEDNOSTKĘ 
UR-V DO WSPORNIKÓW 
MONTAŻOWYCH 

UR 19’’ MOUNTING BRACKET P/N/ 1001-
0042 2 PLACES 

WSPORNIK MONTAŻOWY UR 19’’ NR 
CZĘŚCI 1001-0042 2 MIEJSCA 

#10-32 NYLOCK NUT P/N: 1422-1032 4 
PLACES 

NAKRĘTKA NYLOCK NR 10-32 NR 
CZĘŚCI 1422-1032 4 MIEJSCA 

#10-3/8’’ PAN PHILIPS HEAD ZINC 
P/N 1410-0006 4 PLACES TO MOUNT THE 
BRACKETS 

WKRĘT OCYNKOWANY Z ŁBEM PŁASKO-
SOCZEWKOWYM PHILIPS NR 10 X 3/8” 
NR CZĘŚCI 1410-0006 4 MIEJSCA DO 
ZAMOCOWANIA WSPORNIKÓW 

PANEL PANEL 

UR-V FRONT BEZEL ASSEMBLY ZESPÓŁ MASKOWNICY PRZEDNIEJ UR-V 

SIDE MOUNT COVER 
P/N 

POKRYWA DO MONTAŻU BOCZNEGO 
NR CZĘŚCI 

GROUND CABLE ATTACH CABLE TO 
FRONT BEZEL BEFORE MOUNTING 
FRONT BEZEL ON THE PANEL 

KABEL UZIEMIAJĄCY. PRZYMOCOWAĆ 
KABEL DO MASKOWNICY PRZEDNIEJ 
PRZED JEJ PRZYMOCOWANIEM DO 
PANELU. 

DISPLAY CABLE KABEL WYŚWIETLACZA 

#6X1/2’’ PAN PILIPS HEAD BLOCK OXIDE 
PLASTITE SCREW P/N 
6 PLACES 

CZERNIONA ŚRUBA PLASTITE Z ŁBEM 
PŁASKO-SOCZEWKOWYM PHILIPS NR 6 
X 1/2’’ NR CZĘŚCI 
6 MIEJSC 

PLUG THE DISPLAY CABLE INTO THE 
FRONT BEZEL BEFORE MOUNTING THE 
UNIT ON THE PANEL 

PODŁĄCZYĆ KABEL WYŚWIETLACZA DO 
MASKOWNICY PRZEDNIEJ PRZED 
PRZYMOCOWANIEM JEDNOSTKI DO 
PANELU 

#8-3/8’’ PAN PHILIPS HEAD BLACK OXIDE 
SCREW 
P/N 
8 PLACES TO MOUNT THE UNIT 

CZERNIONA ŚRUBA Z ŁBEM PŁASKO-
SOCZEWKOWYM PHILIPS NR 8 X 3/8’’ 
NR CZĘŚCI 
8 MIEJSC DO PRZYMOCOWANIA 
JEDNOSTKI 

#8 LOCKWASHER EXTERNAL TOOTH 
P/N 
8 PLACES TO MOUNT THE UNIT 

PODKŁADKA BLOKUJĄCA NR 8 Z 
ZEWNĘTRZNYM ZĘBEM 
NR CZĘŚCI 
8 MIEJSC DO PRZYMOCOWANIA 
JEDNOSTKI 
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Rysunek 3-7: Wymiary tylne wersji pionowej do montażu bocznego (panel 

standardowy) 

 

INCHES 
MILLIMETERS 

CALE 
MILIMETRY 

PANEL SHOWN FOR REFERNCE ONLY 
(VIEWED FROM FRONT) 

PANEL PRZEDSTAWIONY TYLKO W 
CELACH REFERENCYJNYCH (WIDOK Z 
PRZODU) 

CUT-OUT WYCIĘCIE 

0.159’’ DIA. (6 PLACES) ŚR. 0,159” (6 MIEJSC) 

0.213’’ DIS. (5.4) 
(4 PLACES) SEE HOLES MARKED “X” 

ŚR. 0,213” (5,4) 
(4 MIEJSCA) PATRZ OTWORY 
OZNACZONE „X” 
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3.2.3 Układ tylnych zacisków 

 

Optional direct input/output module Opcjonalny moduł bezpośrednich 
wejść/wyjść 

Optional contact input/output module Opcjonalny stykowy moduł wejść/wyjść 

CPU module (T module shown) Moduł sterownikowy CPU (przedstawiono 
moduł T) 

Power supply module Moduł zasilania 

 

OSTRZEŻENIE 

Nie dotykać tylnych zacisków, gdy przekaźnik jest podłączony do napięcia, gdyż 

może to spowodować śmierć lub poważne obrażenia na skutek porażenia 

prądem elektrycznym. 

 

UWAGA 

Wtykowe porty małego formatu (SFP) są podłączanymi urządzeniami nadawczo-

odbiorczymi. Nie używać niezatwierdzonych urządzeń nadawczo-odbiorczych ani nie 

podłączać zatwierdzonych urządzeń-nadawczo-odbiorczych do niewłaściwych gniazd 

Ethernet, gdyż może to spowodować uszkodzenie sprzętu. 

 

Zaciski przekaźnika są numerowane za pomocą trzech znaków, które identyfikują pozycję 

gniazda modułu, numer rzędu i literę kolumny. W przypadku modułów o szerokości dwóch 

gniazd ich oznaczenie odpowiada pozycji pierwszego gniazda (znajdującego się bliżej 

modułu sterownikowego CPU) wskazanej strzałką na listwie zaciskowej. Poniższy rysunek 

pokazuje przykład oznaczeń tylnych zacisków. 
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Rysunek 3-8: Przykładowe moduły w gniazdach F i H 

 

Slot position Pozycja gniazda 

Column letter Litera kolumny 

Row number Numer rzędu 

 

 

3.3 Okablowanie 

3.3.1 Typowe okablowanie 

Rysunek 3-9: Schemat typowego okablowania (jako moduł sterownikowy CPU 

przedstawiono moduł T) 
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Form-A output H1 Wyjście przekaźnikowe zwierne H1 

Contact input H5a Wejście stykowe H5a 

Surge Ochronnik przepięciowy 

Contact input and output module Moduł wejść i wyjść stykowych 

Common Masa 

Voltage and current supervision Kontrola napięcia i prądu 

Voltage supervision Kontrola napięcia 

DC only Tylko DC 

AC or DC AC lub DC 

Fibre optic Światłowód 

Critical failture Awaria krytyczna 

48v DC output Wyjście 48 V DC 

Filter Filtr 



ROZDZIAŁ 3: INSTALACJA 

SYSTEM STEROWANIA C30 — INSTRUKCJA OBSŁUGI  3-14 

Power supply Zasilacz 

Port Port 

BaseFX BaseFX 

IRIG-B input Wejście IRIG-B 

Shielded twister pairs Ekranowane skrętki dwużyłowe 

Ground at remote device Uziemienie na urządzeniu zdalnym 

Co-axial Koncentryczny 

front przód 

Computer Komputer 

9-pin connector Złącze 9-pinowe 

CONTACTS ARE SHOWN WITH NO 
CONTROL POWER 

STYKI PRZEDSTAWIONO BEZ ZASILANIA 
STEROWNICZEGO 

No. 10AWG minimum Minimum 10 AWG 

Ground bus Szyna uziemiająca 

Modules must be grounded if terminal is 
provided 

Moduły muszą być uziemione, jeśli mają 
odpowiedni zacisk 

Optional Opcjonalny 

Module management Rozmieszczenie modułów 

Input/output Wejście/Wyjście 

CPU CPU 

Power supply Zasilacz 

C30 controller system System sterowania C30 

 

3.3.2 Wytrzymałość dielektryczna 

Wytrzymałość dielektryczna to maksymalna wytrzymałość elektryczna bez wywołania 

przebicia. Mierzy się ją w woltach. W tabeli przedstawiono wytrzymałość dielektryczną 

modułów z serii UR. 

Tabela 3-1: Wytrzymałość dielektryczna modułów z serii UR 

Typ 
modułu 

Funkcja modułu Zaciski Wytrzymałość 
dielektryczna Od Do 

1 
Zasilacz Wysokie (+); Niskie (+); 

(-) 
Rama 2000 V AC w czasie 1 

minuty 

1 
Zasilacz 48 V DC (+) i (-) Rama 2000 V AC w czasie 1 

minuty 

1 
Zasilacz Zaciski przekaźnika Rama 2000 V AC w czasie 1 

minuty 

2 Zarezerwowane nd. nd. nd. 

3 Zarezerwowane nd. nd. nd. 

4 Zarezerwowane nd. nd. nd. 

5 Wejścia/wyjścia 
analogowe 

Wszystkie z wyjątkiem 
8b 

Rama < 50 V DC 

6 
Stykowe 
wejścia/wyjścia 
cyfrowe 

Wszystkie Rama 2000 V AC w czasie 1 
minuty 

7 G.703 Wszystkie z wyjątkiem 
2b, 3a, 7b i 8a 

Rama 2000 V AC w czasie 1 
minuty 

RS422 Wszystkie z wyjątkiem 
6a, 7b i 8a 

Rama < 50 V DC 

9 CPU Wszystkie Rama 2000 V AC w czasie 1 
minuty 
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UWAGA 

W sprzęcie używane są filtry sieciowe i zaciski zabezpieczające przed stanami 

przejściowymi, które zapobiegają uszkodzeniom powodowanym przez stany 

przejściowe wysokich napięć szczytowych, zakłócenia częstotliwości radiowej (RFI) i 

zakłócenia elektromagnetyczne (EMI). Te elementy zabezpieczające mogą zostać 

uszkodzone po przyłożeniu napięcia probierczego zgodnego z normą ANSI/IEEE 

C37.90 na okres dłuższy niż jedna minuta. 

 

3.3.3 Zasilanie sterownicze 

UWAGA 

Zasilanie sterownicze doprowadzane do przekaźnika musi być podłączone do 

odpowiedniego zakresu napięcia zasilania przekaźnika. W przypadku przyłożenia 

napięcia do nieprawidłowych zacisków może dojść do uszkodzenia sprzętu. 

C30, jak większość przekaźników elektronicznych, zawiera kondensatory 

elektrolityczne. Parametry tych kondensatorów ulegają z czasem pogorszeniu, jeśli 

napięcie nie jest do nich regularnie dostarczane. Pogorszeniu można zapobiec, 

podłączając przekaźnik do zasilania co najmniej raz w roku. 

 

Można zamówić moduł zasilacza dla dwóch zakresów napięć, a przekaźnik C30 można 

zamówić z opcjonalnym, nadmiarowym modułem zasilacza lub bez niego. Każdy zakres ma 

wyznaczone złącze wejściowe, które zapewnia prawidłową pracę. Zakresy są następujące 

(szczegóły zawarto w punkcie „Dane techniczne” w rozdziale 2): 

• Zakres niski (LO) — napięcie znamionowe od 24 do 48 V (tylko DC) 

• Zakres wysoki (HI) — napięcie znamionowe od 125 do 250 V 

Moduł zasilacza dostarcza zasilanie do przekaźnika i do bezpotencjałowych styków 

wejściowych. 

Moduł zasilacza dostarcza napięcie 48 V DC do bezpotencjałowych styków wejściowych 

i przekaźnika awarii krytycznej (patrz Schemat typowego okablowania we wcześniejszej 

części dokumentu). Przekaźnik awarii krytycznej jest urządzeniem przełącznym, które jest 

zasilane po przyłożeniu napięcia zasilania sterowniczego i jego udanym uruchomieniu bez 

błędów krytycznych podczas autodiagnostyki. Jeśli w wyniku wykonywanych na bieżąco 

kontroli autodiagnostycznych wykryty zostanie błąd krytyczny (patrz punkt „Błędy 

autodiagnostyki” w rozdziale 7) lub jeśli nastąpi utrata zasilania sterowniczego, przekaźnik 

zostanie wyłączony spod napięcia. 

W systemach o wysokiej dostępności przekaźnik C30 jest wyposażony w opcję w postaci 

dwóch zasilaczy umieszczonych równolegle na magistrali. Jeśli nastąpi awaria jednego 

zasilacza, drugi przejmuje pełne obciążenie przekaźnika bez zakłóceń. Każdy moduł 
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zasilacza ma zieloną diodę LED z przodu, która informuje, że zasilacz działa. Przekaźnik 

awarii krytycznej w module również informuje o awarii zasilacza. 

Dioda LED z przodu modułu zasilania sterowniczego informuje o statusie zasilania, 

jak wskazano w tabeli. 

 

Tabela 3-2: Dioda LED zasilania na panelu przednim 

Wskazanie diody LED Zasilanie 

Światło ciągłe OK 

Miganie Awaria 

Wyłączona Awaria lub brak zasilania 

 

Rysunek 3-10: Podłączenie zasilania sterującego 

 

AC or DC AC lub DC 

heavy copper conductor or braided wire gruby przewodnik miedziany lub plecionka 

NOTE: 14 gauge stranded wire with suitable 
disconnect devices is recommended 

UWAGA: zalecany drut pleciony o grubości 
14 z odpowiednimi urządzeniami 
odłączającymi 

Switchgear ground bus Szyna uziemiająca rozdzielnicy 

FILTER FILTR 

SURGE OCHRONNIK PRZEPIĘCIOWY 

LOW NISKIE 

HIGH WYSOKIE 

CONTROL POWER ZASILANIE STERUJĄCE 

UR-series protection system Układ zabezpieczeń urządzeń z serii UR 

 

3.3.4 Moduły magistrali procesowej 

Przekaźnik C30 można zamówić z modułem interfejsu magistrali procesowej. Moduł ten 

łączy się z systemem magistrali procesowej HardFiber (układem HardFiber Brick), 

umożliwiając dwukierunkową komunikację światłowodową w standardzie IEC 61850 z 
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maksymalnie ośmioma układami HardFiber Brick. System HardFiber bezproblemowo 

integruje się z istniejącymi zastosowaniami urządzeń serii UR, w tym z funkcjami 

zabezpieczającymi, FlexLogic, pomiarowymi i komunikacyjnymi. 

Ta magistrala procesowa oferuje następujące korzyści: 

• Zmniejsza nakłady pracy związane z projektowaniem, instalowaniem 

i testowaniem zastosowań zabezpieczających i sterujących z wykorzystaniem 

przekaźników uniwersalnych, zmniejszając liczbę zakończeń miedzianych. 

• Bezproblemowo integruje się z istniejącymi zastosowaniami przekaźników 

uniwersalnych, ponieważ moduł interfejsu magistrali procesowej zgodny z normą 

IEC 61850 zastępuje tradycyjne moduły CT/VT. 

• Komunikuje się z użyciem komunikatów zgodnych z otwartym standardem IEC 

61850. Szczegóły na temat systemu HardFiber zawiera jego instrukcja obsługi. 

 

3.3.5 Wejścia i wyjścia stykowe 

Każdy moduł wejść/wyjść stykowych ma 24 zaciski. Są one ułożone po 3 zaciski w rzędzie. 

Łącznie jest osiem takich rzędów. Jednego rzędu trzech zacisków można używać jako wyjść 

jednego przekaźnika. Na przykład w przypadku wyjść przekaźników przełącznych zaciski są 

podłączone do styku normalnie otwartego (NO), normalnie zamkniętego (NC) i wspólnego 

przekaźnika. W przypadku wyjścia zwiernego istnieją opcje użycia wykrywania prądu lub 

napięcia do kontrolowania funkcji w zależności od zamawianego modułu. W przypadku tych 

dwóch zastosowań używa się innej konfiguracji zacisków dla wejść stykowych. 

Wejścia stykowe są zgrupowane przy wspólnym zacisku masy. Urządzenie C30 ma dwie 

wersje grupowania: po cztery lub po dwa wejścia na zacisk masy. Gdy zamawiany jest 

moduł stykowych wejść/wyjść, stosowana jest wersja z czterema wejściami na zacisk masy. 

Jeśli konieczna jest izolacja wejść na każdy rząd, wówczas wybierana jest opcja dwóch 

wejść na wspólny zacisk masy (moduł 4D). 

Tabele i schematy na kolejnych stronach ilustrują typy modułów (6A itd.) i układy styków, 

które można zmówić dla przekaźnika. Z uwagi na to, że dla jednego wyjścia stykowego 

używany jest cały rząd, nazwa wyjścia jest przypisywana z użyciem pozycji gniazda modułu i 

numeru rzędu. Jednakże, ze względu na obecność dwóch wejść stykowych w każdym 

rzędzie, te nazwy są przypisywane według pozycji gniazda modułu, numeru rzędu i kolumny. 

Niektóre wyjścia przekaźnikowe zwierne/półprzewodnikowe zawierają obwody służące do 

monitorowania napięcia DC przez styk wyjściowy, gdy jest otwarty, i prądu DC 

przepływającego przez ten styk, gdy jest zamknięty. Każdy z monitorów zawiera detektor 

poziomu, którego wyjście ma ustawienie logiczne „On = 1”, gdy prąd w obwodzie przekracza 

ustawienie progowe. Monitor napięcia ma ustawienie „On = 1”, gdy występuje napięcie przez 

otwarty styk (detektor dopuszcza prąd równy ok. 1–2,5 mA), a monitor prądu ma ustawienie 
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„On = 1”, gdy prąd przepływający przez zamknięty styk przekracza wartość równą ok. 80–

100 mA. Monitor napięcia ma sprawdzać stan całego obwodu wyłączenia, a monitora prądu 

można używać do podtrzymywania styku wyjściowego, dopóki styk zewnętrzny nie przerwie 

przepływu prądu. Po włączeniu monitorowania prądu można go używać jako sygnału 

podtrzymującego w celu uniemożliwienia stykowi zwiernemu przerwania zasilanego obwodu 

cewki indukcyjnej i zgrzania styków wyjściowych. 

Poniżej przedstawiono schematy blokowe dla wyjść przekaźnikowych 

zwiernych/półprzewodnikowych z opcjonalnym monitorem napięcia, opcjonalnym monitorem 

prądu i bez monitorów. Wartości rzeczywiste przedstawione dla wyjścia stykowego 1 są takie 

same dla wszystkich wyjść stykowych. Wyjście stykowe zwierne z monitorowaniem prądu lub 

napięcia albo bez monitorowania nie jest czułe na polaryzację. Polaryzacja przedstawiona na 

rysunku jest wymagana do połączenia półprzewodnikowego wyjścia stykowego. 

 

Rysunek 3-11: Wyjścia stykowe zwierne i półprzewodnikowe z monitorowaniem 

napięcia i prądu 

 

a) Voltage with optional current monitoring a) Napięcie z opcjonalnym monitorowaniem 
prądu 

Voltage monitoring only Tylko monitorowanie napięcia 

Load Obciążenie 

Both voltage and current monitoring Monitorowanie napięcia i prądu 

b) Current with optional voltage monitoring b) Prąd z opcjonalnym monitorowaniem 
napięcia 

Current monitoring only Tylko monitorowanie prądu 

Both voltage and current monitoring 
(external jumper a-b is required) 

Monitorowanie napięcia i prądu (wymagany 
jest zewnętrzny mostek zwierający a-b) 

No monitoring Bez monitorowania 
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Działanie monitorów napięcia i prądu jest odzwierciedlone przez odpowiednie operandy 

FlexLogic (CONT OP # VON, CONT OP # VOFF i CONT OP # ION), których można używać 

w logice zabezpieczającej, sterującej i alarmowej. Typowe zastosowanie monitora napięcia 

to monitoring ciągłości obwodu wyłączania wyłącznika, a typowym zastosowaniem monitora 

prądu jest podtrzymanie polecenia sterującego. 

W punkcie „Elementy cyfrowe” w rozdziale 5 podano przykład zastosowania 

przekaźnikowych styków zwiernych i półprzewodnikowych do monitorowania ciągłości 

obwodu wyłączania wyłącznika. 

 

OSTRZEŻENIE 

Dotykanie styków przekaźnika, gdy jednostka jest pod napięciem, należy 

uznawać za niebezpieczne. Dotknięcie styków przekaźnika pod napięciem grozi 

śmiercią lub poważnymi obrażenia ciała. 

 

 

UWAGA 

STOSOWANIE WYJŚĆ PRZEKAŹNIKOWYCH ZWIERNYCH I 

PÓŁPRZEWODNIKOWYCH W OBWODACH O WYSOKIEJ IMPEDANCJI 

W przypadku przekaźnikowych styków wyjściowych zwiernych lub 

półprzewodnikowych z wewnętrznym obwodem pomiaru napięcia na styku ten obwód 

ma impedancję, która może powodować problemy w przypadku jego używania w 

połączeniu z zewnętrznym sprzętem do monitorowania o wysokiej impedancji 

wejściowej, np. nowoczesnym obwodem wyzwalającym systemu testowania 

przekaźników. Te obwody monitorujące mogą nadal wykrywać stan zamknięcia styku 

zwiernego po jego zamknięciu i późniejszym otwarciu, jeśli jest on mierzony jako 

impedancja. 

W takim przypadku rozwiązaniem jest użycie wejścia systemu do testowania 

przekaźników, które wyzwala pomiar napięcia, i podłączenie styku zwiernego przez 

opornik obniżający napięcie do źródła napięcia prądu stałego. Jeśli jako źródło 

używane jest wyjście 48 V DC zasilacza, odpowiedni do tego celu jest 10-watowy 

opornik 500 Ω. W tej konfiguracji napięcia na styku zwiernym lub oporniku można 

używać do monitorowania stanu wyjścia. 

 

UWAGA 

W miejsce tyldy „~” należy wstawić pozycję gniazda modułu. W miejsce symbolu 

numeru „#” należy wstawić numer styku. 



ROZDZIAŁ 3: INSTALACJA 

SYSTEM STEROWANIA C30 — INSTRUKCJA OBSŁUGI  3-20 

 

UWAGA 

Jeśli monitorowanie prądu jest używane do podtrzymywania zwiernych i 

półprzewodnikowych wyjść stykowych przekaźnika, należy określić operand FlexLogic 

ustawiający 10-milisekundowe opóźnienie resetu wyjścia stykowego, aby zapobiec 

uszkodzeniu styku wyjściowego (na przykład wtedy, gdy element inicjujący wyjście 

stykowe powoduje odbijanie w okolicach wartości pobudzenia). 

 

Tabela 3-3: Przypisania zacisków w module wejść i wyjść stykowych 

Moduł ~6A  Moduł ~6B  Moduł ~6C  Moduł ~6D 

Przypisanie 
zacisku 

Wyjście lub 
wejście 

Przypisanie 
zacisku 

Wyjście lub 
wejście 

Przypisanie 
zacisku 

Wyjście Przypisanie 
zacisku 

Moc 
wyjściowa 

~1 Zwierne ~1 Zwierne ~1 Przełączne ~1a, ~1c 2 wejścia 

~2 Zwierne ~2 Zwierne ~2 Przełączne ~2a, ~2c 2 wejścia 

~3 Przełączne ~3 Przełączne ~3 Przełączne ~3a,~3c 2 wejścia 

~4 Przełączne ~4 Przełączne ~4 Przełączne ~4a, ~4c 2 wejścia 

~5a, ~5c 2 wejścia ~5 Przełączne ~5 Przełączne ~5a, ~5c 2 wejścia 

~6a, ~6c 2 wejścia ~6 Przełączne ~6 Przełączne ~6a, ~6c 2 wejścia 

~7a, ~7c 2 wejścia ~7a, ~7c 2 wejścia ~7 Przełączne ~7a, ~7c 2 wejścia 

~8a,~8c 2 wejścia ~8a,~8c 2 wejścia ~8 Przełączne ~8a, ~8c 2 wejścia 

       

Moduł ~6E  Moduł ~6F  Moduł ~6G  Moduł ~6H 

Przypisanie 
zacisku 

Wyjście lub 
wejście 

Przypisanie 
zacisku 

Wyjście Przypisanie 
zacisku 

Wyjście 
lub 
wejście 

Przypisanie 
zacisku 

Wyjście 
lub wejście 

~1 Przełączne ~1 
Szybkie 
przełączne 

~1 Zwierne ~1 Zwierne 

~2 Przełączne ~2 
Szybkie 
przełączne 

~2 Zwierne ~2 Zwierne 

~3 Przełączne ~3 Szybkie 
przełączne 

~3 Zwierne ~3 Zwierne 

~4 Przełączne ~4 Szybkie 
przełączne 

~4 Zwierne ~4 Zwierne 

~5a, ~5c 2 wejścia ~5 Szybkie 
przełączne 

~5a, ~5c 2 wejścia ~5 Zwierne 

~6a, ~6c 2 wejścia ~6 
Szybkie 
przełączne 

~6a, ~6c 2 wejścia ~6 Zwierne 

~7a, ~7c 2 wejścia ~7 Szybkie 
przełączne 

~7a, ~7c 2 wejścia ~7a, ~7c 2 wejścia 

~8a,~8c 
2 wejścia ~8 

Szybkie 
przełączne 

~8a, ~8c 2 wejścia ~8a, ~8c 2 wejścia 

 

Moduł ~6K  Moduł ~6L  Moduł ~6M  Moduł ~6N 

Przypisanie 
zacisku 

Wyjście Przypisanie 
zacisku 

Wyjście lub 
wejście 

Przypisanie 
zacisku 

Wyjście lub 
wejście 

Przypisanie 
zacisku 

Wyjście 
lub wejście 

~1 Przełączne ~1 Zwierne ~1 Zwierne ~1 Zwierne 

~2 Przełączne ~2 Zwierne ~2 Zwierne ~2 Zwierne 

~3 Przełączne ~3 Przełączne ~3 Przełączne ~3 Zwierne 

~4 Przełączne ~4 Przełączne ~4 Przełączne ~4 Zwierne 
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~5 Szybkie 
przełączne 

~5a, ~5c 2 wejścia ~5 Przełączne ~5a, ~5c 2 wejścia 

~6 
Szybkie 
przełączne 

~6a, ~6c 2 wejścia ~6 Przełączne ~6a, ~6c 2 wejścia 

~7 Szybkie 
przełączne 

~7a, ~7c 2 wejścia ~7a, ~7c 2 wejścia ~7a, ~7c 2 wejścia 

~8 
Szybkie 
przełączne 

~8a, ~8c 2 wejścia ~8a, ~8c 2 wejścia ~8a, ~8c 2 wejścia 

       

Moduł ~6P  Moduł ~6R  Moduł ~6S  Moduł ~6T 

Przypisanie 
zacisku 

Wyjście 
lub 
wejście 

Przypisanie 
zacisku 

Wyjście lub 
wejście 

Przypisanie 
zacisku 

Wyjście lub 
wejście 

Przypisanie 
zacisku 

Wyjście 
lub wejście 

~1 Zwierne ~1 Zwierne ~1 Zwierne ~1 Zwierne 

~2 Zwierne ~2 Zwierne ~2 Zwierne ~2 Zwierne 

~3 Zwierne ~3 Przełączne ~3 Przełączne ~3 Zwierne 

~4 Zwierne ~4 Przełączne ~4 Przełączne ~4 Zwierne 

~5 Zwierne ~5a, ~5c 2 wejścia ~5 Przełączne ~5a, ~5c 2 wejścia 

~6 Zwierne ~6a, ~6c 2 wejścia ~6 Przełączne ~6a, ~6c 2 wejścia 

~7a, ~7c 2 wejścia ~7a, ~7c 2 wejścia ~7a, ~7c 2 wejścia ~7a, ~7c 2 wejścia 

~8a,~8c 2 wejścia ~8a,~8c 2 wejścia ~8a,~8c 2 wejścia ~8a,~8c 2 wejścia 

       

Moduł ~6U  Moduł ~6v  Moduł ~67  Moduł ~4A 

Przypisanie 
zacisku 

Wyjście 
lub 
wejście 

Przypisanie 
zacisku 

Wyjście lub 
wejście 

Przypisanie 
zacisku 

Wyjście Przypisanie 
zacisku 

Moc 
wyjściowa 

~1 Zwierne ~1 Zwierne ~1 Zwierne ~1 
Nieużywan
e 

~2 Zwierne ~2 Zwierne ~2 Zwierne ~2 
Półprzewod
nikowe 

~3 Zwierne ~3 Przełączne ~3 Zwierne ~3 Nieużywan
e 

~4 Zwierne ~4 2 wyjścia ~4 Zwierne ~4 Półprzewod
nikowe 

~5 Zwierne ~5a, ~5c 2 wejścia ~5 Zwierne ~5 Nieużywan
e 

~6 Zwierne ~6a, ~6c 2 wejścia ~6 Zwierne ~6 
Półprzewod
nikowe 

~7a, ~7c 2 wejścia ~7a, ~7c 2 wejścia ~7 Zwierne ~7 Nieużywan
e 

~8a,~8c 
2 wejścia ~8a, ~8c 2 wejścia ~8 Zwierne ~8 

Półprzewod
nikowe 

       

Moduł ~4B  Moduł ~4C  Moduł ~4D  Moduł ~4L 

Przypisanie 
zacisku 

Wyjście Przypisanie 
zacisku 

Wyjście Przypisanie 
zacisku 

Wyjście Przypisanie 
zacisku 

Moc 
wyjściowa 

~1 
Nieużywan
e 

~1 Nieużywane ~1a, ~1c 2 wejścia ~1 2 wyjścia 

~2 
Półprzewod
nikowe 

~2 
Półprzewodni
kowe 

~2a, ~2c 2 wejścia ~2 2 wyjścia 

~3 Nieużywan
e 

~3 Nieużywane ~3a, ~3c 2 wejścia ~3 2 wyjścia 

~4 Półprzewod
nikowe 

~4 Półprzewodni
kowe 

~4a, ~4c 2 wejścia ~4 2 wyjścia 

~5 Nieużywan
e 

~5 Nieużywane ~5a, ~5c 2 wejścia ~5 2 wyjścia 



ROZDZIAŁ 3: INSTALACJA 

SYSTEM STEROWANIA C30 — INSTRUKCJA OBSŁUGI  3-22 

~6 
Półprzewod
nikowe 

~6 
Półprzewodni
kowe 

~6a, ~6c 2 wejścia ~6 2 wyjścia 

~7 Nieużywan
e 

 ~7 Nieużywane  ~7a, ~7c 2 wejścia  ~7 2 wyjścia 

~8 
Półprzewod
nikowe 

 
~8 

Półprzewodni
kowe 

 
~8a,~8c 

2 wejścia 
 

~8 
Nieużywan
e 

 

 

Rysunek 3-12: Schemat połączeń modułów wejść i wyjść stykowych (arkusz 1 z 2) 
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Not Used Nieużywane 

DIGITAL I/O CYFROWE WE/WY 

CONTACT IN WE STYKOWE 

COMMON MASA 

SURGE OCHRONNIK PRZEPIĘCIOWY 

 

 

Rysunek 3-13: Schemat połączeń modułów wejść i wyjść stykowych (arkusz 2 z 2) 

 

DIGITAL I/O CYFROWE WE/WY 

CONTACT IN WE STYKOWE 

COMMON MASA 

SURGE OCHRONNIK PRZEPIĘCIOWY 
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UWAGA 

Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie, należy stosować polaryzację przedstawioną 

na rysunkach dla wszystkich połączeń wejść i wyjść stykowych. 

 

3.3.5.1 Wejścia stykowe 

Do zacisku B3b podłączona jest jedna strona styku bezpotencjałowego. Jest to dodatnia 

szyna napięcia 48 V DC zasilana przez moduł zasilacza. Druga strona styku 

bezpotencjałowego jest podłączona do wymaganego zacisku wejścia stykowego. Każda 

grupa wejść stykowych ma własny zacisk masy (ujemny), który musi być podłączony do 

ujemnego zacisku DC (B3a) modułu zasilacza. Po zamknięciu styku bezpotencjałowego 

przez odpowiedni obwód przepływa prąd o natężeniu od 1 do 3 mA. 

Jedna strona styku z ciągłym przepływem prądu jest podłączona do dodatniego zacisku 

zewnętrznego zasilacza DC. Druga strona tego styku jest podłączona do wymaganego 

zacisku wejścia stykowego. Jeśli używany jest styk z ciągłym przepływem prądu, wówczas 

ujemna strona zewnętrznego źródła zasilania musi być podłączona do zacisku masy 

(ujemnego) każdej grupy styków. Maksymalne napięcie zewnętrznego źródła zasilania w tej 

konfiguracji to 300 V DC. 

Próg napięcia, przy którym każda grupa czterech wejść stykowych wykrywa zamknięcie 

styku wejściowego, można programować: 17 V DC w przypadku źródeł 24 V, 33 V DC w 

przypadku źródeł 48 V, 84 V DC w przypadku źródeł 110–125 V i 166 V DC w przypadku 

źródeł 250 V. 
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Rysunek 3-14: Połączenia wejść stykowych bezpotencjałowych i z ciągłym 

przepływem prądu 

 

Dry Dry 

Terminals from type 6B contact input/output 
module 

Zaciski z modułu wejść/wyjść stykowych 
typu 6B 

Contact input 1 Wejście stykowe 1 

Common Masa 

Surge Ochronnik przepięciowy 

Critical failure Awaria krytyczna 

48 V DC output Wyjście 48 V DC 

Control Power Zasilanie sterownicze 

Surge Ochronnik przepięciowy 

Filter Filtr 

Power supply module Moduł zasilania 

Wet Z prądem ciągłym 

Terminals from type 6B contact input/output 
module 

Zaciski z modułu wejść/wyjść stykowych 
typu 6B 

 

UWAGA 

W miejsce tyldy „~” należy wstawić pozycję gniazda modułu. 

 

Przekaźnik nie ma funkcji wykrywania zwarcia doziemnego na wyjściu zewnętrznym 

zasilania sterowniczego 48 V DC. Zalecamy używanie zewnętrznego zasilacza DC. 

 

3.3.5.2 Używanie wejść stykowych z automatycznym czyszczeniem 

Wejścia stykowe wykrywają zmianę stanu styku urządzenia zewnętrznego na podstawie 

mierzonego prądu. Jeśli urządzenia zewnętrzne znajdują się w agresywnym środowisku 

przemysłowym (wewnątrz lub na zewnątrz), ich styki mogą być wystawione na działanie 
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różnych rodzajów zanieczyszczeń. Zazwyczaj na powierzchni styków występuje cienka 

warstwa izolacyjna siarczków lub tlenków albo zanieczyszczeń, co czasem utrudnia lub 

uniemożliwia wykrycie zmiany stanu. Tę warstwę należy usunąć, aby zapewnić ciągłość 

obwodu — w tym celu można użyć impulsu o wyższej wartości prądu niż normalna. 

Po przekroczeniu progu na wejścia stykowe z automatycznym czyszczeniem jest podawany 

impuls dużego prądu w celu wypalenia warstwy tlenków, co zapewnia konserwację styków. 

Następnie prąd podawany na wejścia stykowe jest zmniejszany do wartości ustalonej. Impuls 

następuje po pięciosekundowym opóźnieniu po zmianie stanu wejścia stykowego. 

 

Rysunek 3-15: Prąd przepływający przez wejścia stykowe z automatycznym 

czyszczeniem 

 

current prąd 

50 to 70 mA 50 do 70 mA 

time czas 

 

Normalne wejścia stykowe ograniczają prąd do wartości poniżej 3 mA w celu zmniejszenia 

obciążenia akumulatorów stacji. Przez wejścia stykowe z automatycznym czyszczeniem 

mogą natomiast przepływać prądy 50–70 mA w pierwszej chwili po wykryciu zmiany stanu. 

Następnie w ciągu 25–50 ms ten prąd jest powoli zmniejszany do 3 mA. Prąd szczytowy o 

natężeniu 50–70 mA wypala całą powłokę na stykach, umożliwiając prawidłowe wykrywanie 

zmian stanu. W razie odbijania styku zewnętrznego urządzenia automatyczne czyszczenie 

zaczyna się po zakończeniu odbijania. 

Inną ważną różnicą między modułem z wejściami z automatycznym czyszczeniem a 

modułami ze zwykłymi wejściami jest fakt, że wspólną masę mają tylko dwa wejścia stykowe 

(w pierwszym przypadku), a nie cztery wejścia (patrz schematy okablowania modułu wejść i 

wyjść stykowych). Jest to przydatne w przypadku podłączania wejść stykowych do osobnych 

źródeł napięcia. W związku z tym nastawa napięcia progowego jest również definiowana dla 

grupy dwóch wejść stykowych. 
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Funkcję automatycznego czyszczenia można wyłączać lub włączać przy użyciu 

przełączników DIP na poszczególnych kartach rozszerzenia. Dla każdego z 16 styków 

występuje osobny przełącznik DIP. 

 

Rysunek 3-16: Przełączniki DIP funkcji automatycznego czyszczenia 

 

CONTACT INPUT 1 AUTO-BURNISH = 
OFF 

AUTOMATYCZNE CZYSZCZENIE 
WEJŚCIA STYKOWEGO 1 = WYŁ. 

CONTACT INPUT 2 AUTO-BURNISH= ON AUTOMATYCZNE CZYSZCZENIE 
WEJŚCIA STYKOWEGO 2 = WŁ. 

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa obwód automatycznego czyszczenia zawiera 

wewnętrzny bezpiecznik. Podczas regularnej konserwacji należy sprawdzać funkcję 

automatycznego czyszczenia za pomocą oscyloskopu. 

 

3.3.6 Wejścia i wyjścia przetwornikowe 

Moduły wejść przetwornikowych mogą odbierać sygnały wejściowe z zewnętrznych 

przetworników z wyjściami DCmA (wejście DCmA) lub termometrów rezystancyjnych (RTD). 

Dostarczany jest sprzęt i oprogramowanie służące do odbierania sygnałów z tych 

przetworników zewnętrznych i przetwarzania tych sygnałów do formatu cyfrowego zgodnie z 

wymaganym użyciem. 

Moduły wyjść przetwornikowych oferują wyjścia prądu stałego w kilku standardowych 

zakresach DCmA. Dostarczane jest oprogramowanie umożliwiające skonfigurowanie 

praktycznie dowolnej liczby złączy analogowych używanych w przekaźniku do obsługi wyjść 

analogowych. 

Każdy moduł wejść/wyjść przetwornikowych ma łącznie 24 zaciski. Są one ułożone po trzy 

zaciski w rzędzie. Łącznie jest osiem takich rzędów. Dany rząd zacisków może być używany 

jako wejścia lub wyjścia. Zaciski w kolumnie „a” mają polaryzację dodatnią, a zaciski w 
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kolumnie „c” ujemną. Ze względu na to, że cały rząd jest używany jako pojedynczy kanał 

wejścia/wyjścia, nazwa kanału jest przypisywana według pozycji gniazda modułu i numeru 

rzędu. 

Każdy moduł wymaga również wykonania połączenia między zewnętrzną szyną uziemiającą 

a zaciskiem 8b. Wyjścia prądowe wymagają użycia ekranowanej skrętki dwużyłowej, której 

ekran jest uziemiony tylko na jednym końcu. Poniższy rysunek ilustruje typy modułów 

przetwornikowych (5A, 5C, 5D, 5E i 5F) i układy kanałów, które można zmówić dla 

przekaźnika. 

W miejsce tyldy „~” należy wstawić pozycję gniazda modułu. 

 

Rysunek 3-17: Okablowanie modułu wejść/wyjść przetwornikowych 

 

dcmA In Wejście dcmA 

for RTD dla RTD 

Hot Gorąco 

Comp Komp. 

return powrót 

ANALOG I/O ANALOGOWE WE/WY 

SURGE OCHRONNIK PRZEPIĘCIOWY 

 

Poniższy rysunek przedstawia sposób podłączenia termometrów rezystancyjnych. 
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Rysunek 3-18: Połączenia RTD 

 

three-wire shielded cable trzyżyłowy kabel ekranowany 

Route cable in separate conduit from current 
carrying conductors 

Poprowadzić kabel w osobnym kanale od 
przewodników prądu 

RTD terminals Zaciski RTD 

RTD RTD 

Maximum total lead resistance: 25 ohms for 
Platinum RTDs 

Maksymalna łączna rezystancja przewodów: 
25 omów w przypadku platynowych 
termometrów RTD 

SURGE OCHRONNIK PRZEPIĘCIOWY 

Hot Gorąco 

Comp Komp. 

Return Powrót 

 

3.3.7  Port RS232 na panelu przednim 

Na panelu przednim znajduje się 9-pinowy szeregowy port RS232C do programowania za 

pomocą komputera. Do użycia tego interfejsu wymagany jest tylko komputer z 

zainstalowanym oprogramowaniem EnerVista UR Setup dostarczanym wraz z 

przekaźnikiem. Na poniższym rysunku przedstawiono 9- i 25-pinowe złącza portu RS232. 

Szybkość transmisji tego portu można konfigurować. Jej wartość domyślna to 115 200 b/s. 
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Rysunek 3-19: Podłączenie portu RS232 na panelu przednim 

 

RELAY PRZEKAŹNIK 

PERSONAL COMPUTER KOMPUTER OSOBISTY 

RS232 INTERFACE INTERFEJS RS232 

D CONNECTOR ZŁĄCZE TYPU D 

FRONT PANEL PROGRAM PORT PORT PROGRAMOWANIA NA PANELU 
PRZEDNIM 

9 PIN 9-PINOWE 

COM 1 OR COM 2 SERIAL PORT PORT SZEREGOWY COM 1 LUB COM 2 

RELAY PRZEKAŹNIK 

COMPUTER KOMPUTER 

Front panel 9 pin RS232 program port 9-pinowy port RS232 do programowania na 
panelu przednim 

N/A nd. 

(SGND) Signal Ground (SGND) Masa sygnału 

 

3.3.8 Porty komunikacyjne CPU 

3.3.8.1 Informacje ogólne 

Oprócz portu RS232 na panelu przednim dostępny jest tylny port komunikacyjny RS485. 

Moduły sterownikowe CPU nie wymagają połączenia z uziemieniem przez ochronnik 

przepięciowy. 
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Rysunek 3-20: Okablowanie komunikacyjne modułu sterownikowego CPU 

 

ground at remote device uziemienie na urządzeniu zdalnym 

MM fiber-optic cable Kabel światłowodowy MM 

Base-FX Base-FX 

Port 1 Port 1 

COMMON MASA 

BNC BNC 

IRIG-B input Wejście IRIG-B 

Shielded twisted-pairs Ekranowane skrętki dwużyłowe 

Co-axial cable Kabel koncentryczny 

 

3.3.8.2 Port RS485 

Transmisja i odbiór danych przez port RS485 odbywają się za pośrednictwem pojedynczej 

skrętki dwużyłowej, przy czym nadawanie i odbieranie danych odbywa się naprzemiennie na 

tych samych dwóch przewodach. Dzięki temu portowi możliwe jest ciągłe monitorowanie i 

sterowanie za pomocą zdalnego komputera, systemu SCADA lub elektroenergetycznej 

telefonii nośnej (PLC). 
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Aby zminimalizować błędy powstające wskutek zakłóceń, zaleca się stosowanie 

ekranowanej skrętki dwużyłowej. Należy zachować prawidłową polaryzację. Na przykład 

przekaźniki muszą być podłączone tak, aby połączone ze sobą były wszystkie zaciski „+” 

złącza RS485 oraz wszystkie zaciski „-” tego złącza. Z uwagi na to, że dane są przesyłane 

przez skrętkę dwużyłową, wszystkie urządzenia połączone przez złącze RS485 wymagają 

wspólnego odniesienia lub wspólnego napięcia. Za to wspólne napięcie przyjmuje się 

wspólne napięcie zasilacza. Niektóre systemy dopuszczają użycie ekranu (żyły ciągłości) 

jako przewodu wspólnego i bezpośrednie podłączenie do zacisku COM (nr 3) urządzenia 

C30. Inne działają prawidłowo tylko wtedy, gdy przewód wspólny jest podłączony do zacisku 

COM urządzenia C30, ale jest odizolowany od ekranu. 

Aby zapobiec występowaniu pętli prądowych, ekran należy uziemić tylko w jednym punkcie. 

Jeśli z innych względów ekran musi być uziemiony w więcej niż jednym punkcie, należy 

zainstalować oporniki (zazwyczaj 100-omowe) między ekranem a uziemieniem w każdym 

punkcie uziemiającym. Każdy przekaźnik musi być połączony łańcuchowo z następnym w 

ramach jednego połączenia. W ten sposób można połączyć ze sobą 32 przekaźniki bez 

przekraczania możliwości sterownika. W przypadku większych systemów należy dodać 

kolejne kanały szeregowe. Można również użyć dostępnych na rynku wtórników, aby 

utworzyć kanał z więcej niż 32 przekaźnikami. Należy unikać połączeń gwiazdowych i 

odcinkowych. 

Uderzenia piorunów i doziemne prądy udarowe mogą powodować duże chwilowe różnice 

napięć między odległymi końcami połączenia komunikacyjnego. Z tego powodu wewnątrz 

obu portów komunikacyjnych zainstalowano urządzenia zabezpieczające przed udarem. 

Izolowany zasilacz z transoptorowym interfejsem transmisji danych zmniejsza również 

sprzęganie zakłóceń. Aby zapewnić maksymalną niezawodność, należy upewnić się, że w 

całym sprzęcie zainstalowano podobne urządzenia zabezpieczające przed stanami 

przejściowymi. 

Oba końce obwodu RS485 należy zakończyć opornikiem, jak przedstawiono na rysunku. 
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Rysunek 3-21: Połączenie szeregowe RS485 

 

SCADA / PLC / computer SCADA/PLC/komputer 

Data Dane 

Optocoupler Optoizolator 

COM COM 

Shield Ekran 

Twisted pair Skrętka 

Ground shield at SCAA / PLC / computer 
only or at UR-series device only 

Ekran uziemiony tylko po stronie systemu 
SCADA/PLC/komputera lub tylko po stronie 
urządzenia z serii UR 

ZT(*) terminating impedance at each end 
(typically 120 Ω and 1 nF) 

ZT(*): opornik na każdym końcu (zazwyczaj 
120 Ω i 1 nF) 

Up to 32 devices, maximum 4000 feet (1200 
m) 

Do 32 urządzeń na odległość maksymalnie 
1200 m (4000 stóp) 

UR-series device Urządzenie z serii UR 

relay przekaźnik 

Last device Ostatnie urządzenie 

 

3.3.8.3 Porty światłowodowe 10Base-FL i 100Base-FX 

Światłowodowe porty komunikacyjne umożliwiają szybką i sprawną komunikację między 

przekaźnikami z szybkością 100 Mb/s. Światłowód można podłączyć do przekaźnika 

obsługującego długość fali 1310 nm w trybie wielomodowym. 

Gdy złącza światłowodowe nie są używane, należy upewnić się, że zainstalowano osłony 

przeciwpyłowe. Zabrudzone lub zarysowane złącza powodują duże straty na łączu 

światłowodowym. 
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3.3.9  IRIG-B 

IRIG-B to standardowy format kodowania czasowego, który umożliwia synchronizację 

znakowania zdarzeń między połączonymi urządzeniami. Kod IRIG-B zapewnia dokładność 

czasu do 100 ns. Za pomocą wejścia IRIG-B urządzenie C30 obsługuje wewnętrzny 

oscylator o rozdzielczości i dokładności 1 µs. Kody czasowe IRIG to szeregowe kody z 

modulacją szerokości, które mogą podlegać przesunięciu na poziomie DC lub modulacji 

amplitudowej (AM). Dostępny jest sprzęt innych dostawców do generowania sygnału IRIG-B. 

Ten sprzęt może korzystać z globalnego systemu pozycjonowania (GPS) do uzyskiwania 

odniesienia czasowego, dzięki czemu można synchronizować urządzenia znajdujące się w 

różnych lokalizacjach geograficznych. 

 

Rysunek 3-22: Opcje połączenia IRIG-B 

 

GPS connection Połączenie GPS 

GPS satellite system Satelitarny system GPS 

IRIG-B time code generator Generator kodów czasowych IRIG-B 
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(DC-shift or amplitude modulated signal can 
be used) 

(Można używać sygnału z przesunięciem DC 
lub modulacją amplitudy) 

coaxial cable kabel koncentryczny 

UR-series device Urządzenie z serii UR 

receiver odbiornik 

BNC (in) BNC (we) 

Twisted-pair cable Skrętka dwużyłowa 

 

UWAGA 

Użycie odbiornika z modulacją amplitudy powoduje błędy do 1 ms w znakowaniu czasowym 

zdarzeń. 

 

3.4 Komunikacja przez bezpośrednie wejścia i wyjścia 

3.4.1 Opis 

Bezpośrednie wejścia i wyjścia korzystają z modułów komunikacyjnych serii 7 i umożliwiają 

bezpośrednie przesyłanie komunikatów między urządzeniami UR. Podstawowe informacje o 

modułach komunikacyjnych przedstawiono w tabeli w dalszej części tego podrozdziału. 

Kanały komunikacyjne są zazwyczaj podłączone w konfiguracji pierścieniowej, co 

przedstawiono na poniższym rysunku. Nadajnik jednego modułu jest podłączony do 

odbiornika następnego modułu. Nadajnik tego drugiego modułu jest podłączony do 

odbiornika następnego modułu w pierścieniu. Niniejszy schemat jest kontynuowany, w 

wyniku czego powstaje pierścień komunikacyjny. Rysunek przedstawia pierścień czterech 

przekaźników z serii UR z następującymi połączeniami: UR1-Tx do UR2-Rx, UR2-Tx do 

UR3-Rx, UR3-Tx do UR4-Rx i UR4-Tx do UR1-Rx. W ten sposób można połączyć ze sobą 

maksymalnie 16 przekaźników z serii UR w ramach jednego pierścienia. 

 

Rysunek 3-23: Jednokanałowe połączenie bezpośrednich wejść i wyjść 

 

 

Wzajemne połączenie dwukanałowych modułów komunikacyjnych typu 7 przedstawiono 

poniżej. Moduły dwukanałowe umożliwiają utworzenie nadmiarowej konfiguracji 
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pierścieniowej. Oznacza to, że można utworzyć dwa pierścienie w celu zapewnienia 

dodatkowej, niezależnej ścieżki danych. Wymagane połączenia to: UR1-Tx1 do UR2-Rx1, 

UR2-Tx1 do UR3-Rx1, UR3-Tx1 do UR4-Rx1 i UR4-Tx1 do UR1-Rx1 w przypadku 

pierwszego pierścienia oraz UR1-Tx2 do UR4-Rx2, UR4-Tx2 do UR3-Rx2, UR3-Tx2 do 

UR2-Rx2 i UR2-Tx2 do UR1-Rx2 w przypadku drugiego. 

 

Rysunek 3-24: Dwukanałowe połączenie bezpośrednich wejść i wyjść 

 

 

Poniższy schemat przedstawia połączenie trzech przekaźników z serii UR wykorzystujące 

dwa niezależne kanały komunikacyjne. Urządzenia UR1 i UR3 są wyposażone w 

jednokanałowe moduły komunikacyjne typu 7, natomiast urządzenie UR2 w dwukanałowy 

moduł komunikacyjny. Te dwa kanały komunikacyjne mogą być różnych typów w zależności 

od używanych modułów typu 7. Aby umożliwić przekazywanie bezpośrednich danych 

wejściowych i wyjściowych z kanału 1 do kanału 2 w urządzeniu UR2, należy wybrać w nim 

ustawienie „Enabled” (Włączone) dla opcji DIRECT I/O CHANNEL CROSSOVER 

(Przekazywanie między kanałami bezpośredniego we/wy). Wymusza to przekazywanie w 

urządzeniu UR2 komunikatów otrzymywanych przez odbiornik Rx1 z nadajnika Tx2 oraz 

komunikatów otrzymywanych przez odbiornik Rx2 z nadajnika Tx1. 
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Rysunek 3-25: Kombinacja jedno-/dwukanałowych połączeń bezpośrednich wejść i 

wyjść 

 

Channel Kanał 

 

Moduły do komunikacji między przekaźnikami są dostępne z kilkoma interfejsami, a kilka z 

nich opisano bardziej szczegółowo poniżej. Używane interfejsy zależą od opcji wybranych 

przy zakupie. Opcje te opisano w punkcie „Komunikacja między przekaźnikami” w tabelach 

kodów zamówień w rozdziale 2. W przypadku wszystkich modułów światłowodowych 

używane są złącza ST. 

 

3.4.2 Połączenie światłowodowe: nadajniki LED i ELED 

Na poniższym rysunku przedstawiono konfigurację dla tylko światłowodowych modułów 7A, 

7B, 7C, 7H, 7I oraz 7J. 

 

Rysunek 3-26: Moduły światłowodowe LED i ELED 

 

7A, 7B, and 7C modules Moduły 7A, 7B i 7C 
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1 channel 1 kanał 

2 channels 2 kanały 

 

3.4.3 Światłowodowe nadajniki laserowe 

Na poniższym rysunku przedstawiono konfigurację dla światłowodowych modułów 

laserowych 72, 73, 7D i 7K. 

 

Rysunek 3-27: Światłowodowe moduły laserowe 7x 

 

7A2 and 7D modules Moduły 72 i 7D 

1 channel 1 kanał 

2 channels 2 kanały 

 

Na poniższym rysunku przedstawiono konfigurację dla światłowodowych modułów 

laserowych 2I i 2J. 

Rysunek 3-28: Światłowodowe moduły laserowe 2I i 2J 

 

2I and 2J modules Moduły 2I i 2J 

1 channel 1 kanał 

2 channels 2 kanały 
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PRZESTROGA 

Patrzenie w wyjście nadajnika światłowodowego może spowodować obrażenia 

oka. 

 

UWAGA 

Jeśli używa się interfejsu laserowego, może być konieczne zastosowanie tłumików w 

celu zapewnienia, że nie zostanie przekroczona maksymalna wejściowa moc optyczna 

odbiornika. 

 

3.4.4 Interfejs G.703 

3.4.4.1 Opis 

Na poniższym rysunku przedstawiono współbieżną konfigurację interfejsu 64K ITU G.703. 

Moduł G.703 działa ze stałą szybkością 64 kb/s. Ustawienie SETTINGS  PRODUCT 

SETUP DIRECT I/O  DIRECT I/O DATA RATE (Ustawienia > Konfiguracja produktu > 

Bezpośrednie we/wy > Szybkość transmisji bezpośrednich danych we/wy) nie ma 

zastosowania do tego modułu. 

Do zewnętrznych połączeń zaleca się używanie ekranowanej skrętki dwużyłowej AWG 24 z 

ekranem uziemionym tylko na jednym końcu. Podłączenie ekranu do styków X1a lub X6a 

uziemia go, ponieważ styki te są wewnętrznie połączone z uziemieniem. Z tego powodu, jeśli 

styk X1a lub X6a jest używany do uziemienia ekranu na jednym końcu, nie należy uziemiać 

ekranu na drugim końcu. Moduł interfejsu jest zabezpieczany przez urządzenia ochrony 

przeciwprzepięciowej. 

 

Rysunek 3-29: Konfiguracja interfejsu G.703 

 

communications komunikacja 

Shield Ekran 

Surge Ochronnik przepięciowy 

channel kanał 
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Na poniższym rysunku przedstawiono typowe połączenia styków między dwoma interfejsami 

G.703. Rzeczywisty fizyczny układ tych styków przedstawiono w punkcie „Układ tylnych 

zacisków” wcześniej w tym rozdziale. Wszystkie połączenia między stykami muszą zostać 

zachowane w połączeniu z multiplekserem. 

 

Rysunek 3-30: Typowe połączenia styków między dwoma interfejsami G.703 

 

communications komunikacja 

Shield Ekran 

Surge Ochronnik przepięciowy 

channel kanał 

 

UWAGA 

W wyrobach różnych producentów występują różne oznaczenia styków. Nierzadko 

wyprowadzenia mają oznaczenia TxA, TxB, RxA i RxB. W takich przypadkach należy 

przyjąć, że oznaczenie „A” jest równoważne „+”, a oznaczenie „B” to inaczej „-”. 

 

3.4.4.2 Procedury ustawiania przełączników wyboru modułu G.703 

1. Przy odłączonym zasilaniu przekaźnika wyjąć moduł G.703 (7R lub 7S) w niżej 

opisany sposób. Zapisać pierwotną lokalizację modułu, aby mieć pewność, że taki 

sam lub zamienny moduł zostanie włożony do prawidłowego gniazda. 

2. Jednocześnie pociągnąć zaciski do wysuwania/wkładania, umieszczone na górze 

i na dole każdego modułu, aby zwolnić moduł do wysunięcia (więcej informacji o 

uzyskiwaniu dostępu do modułów podano w rozdziale „Konserwacja”). 

3. Wykręcić śrubę w pokrywie modułu. 

4. Zdjąć górną pokrywę, przesuwając ją do tyłu, a następnie unieść ją. 

5. Ustawić przełączniki wyboru określania czasu (kanał 1 i 2) na żądane tryby czasu. 

6. Założyć górną pokrywę i wkręcić śrubę pokrywy. 

7. Ponownie włożyć moduł G.703. Zwrócić uwagę, aby moduł właściwego typu 

został włożony w odpowiednie gniazdo. W trakcie płynnego wkładania modułu w 

gniazdo zaciski do wsuwania/wkładania, umieszczone na górze i na dole każdego 

modułu, muszą być w pozycji zwolnienia. Po odsunięciu zacisków od podniesionej 
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krawędzi ramy należy je jednocześnie zatrzasnąć. Po ich zatrzaśnięciu moduł jest 

w pełni włożony. 

 

Rysunek 3-31: Ustawianie przełączników określania czasu G.703 

 

FRONT PRZÓD 

Bottom cover Dolna pokrywa 

Ejector/inserter clip Zacisk do wysuwania/wkładania 

Channel 1 Kanał 1 

Timing selection switches Przełączniki wyboru synchronizacji 

Top cover Górna pokrywa 

Cover screw Śruba pokrywy 

REAR TYŁ 

 

Tabela 3-4: Opcje określania czasu w module G.703 

Przełączniki Funkcja 

S1 OFF  ustalanie czasu z użyciem oktetów wyłączone 
ON  ustalanie czasu z użyciem oktetów sygnałem 8 kHz 

S5 i S6 S5 = OFF i S6 = OFF  tryb sygnału zegarowego pętli 
S5 = ON i S6 = OFF  tryb wewnętrznego sygnału zegarowego 
S5 = OFF i S6 = ON  tryb minimalnego zdalnego sprzężenia zwrotnego 
S5 = ON i S6 = ON  tryb podwójnego sprzężenia zwrotnego 

 

3.4.4.3 Synchronizacja modułu G.703 na podstawie oktetów 

Jeśli synchronizacja na podstawie oktetów jest włączona (ON), sygnał 8 kHz jest 

przyjmowany podczas złamania kodowego bitu 8 (najmniej znaczącego), koniecznego przy 

połączeniu z 

systemami wyższego poziomu. Kiedy przekaźniki C30 są połączone symetrycznie, 

synchronizacja na podstawie oktetów jest wyłączona (OFF). 
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3.4.4.4 Tryby ustalania czasu w module G.703 

Dla modułu G.703 dostępne są dwa tryby sygnału zegarowego: tryb wewnętrznego sygnału 

zegarowego i tryb sygnału zegarowego pętli (domyślny). 

• Tryb wewnętrznego sygnału zegarowego — systemowy sygnał zegarowy jest 

generowany wewnętrznie. W związku z tym tryb wewnętrznego sygnału 

zegarowego modułu G.703 należy ustawić przy połączeniach symetrycznych (UR-

UR). Przy połączeniach symetrycznych należy wyłączyć synchronizację na 

podstawie oktetów (S1 = OFF) i ustawić tryb wewnętrznego sygnału zegarowego 

(S5 = ON i S6 = OFF). 

• Tryb sygnału zegarowego pętli — systemowy sygnał zegarowy jest uzyskiwany 

z odebranego sygnału linii. W związku z tym tryb sygnału zegarowego pętli 

modułu G.703 należy ustawić przy połączeniach z systemami wyższego poziomu. 

Przy połączeniu z systemem wyższego poziomu (UR-multiplekser, ustawienia 

fabryczne) należy włączyć synchronizację na podstawie oktetów (S1 = ON) oraz 

ustawić tryb sygnału zegarowego pętli (S5 = OFF i S6 = OFF). 

Poniżej przedstawiono ustawienia przełączników dla trybu wewnętrznego sygnału 

zegarowego i trybu sygnału zegarowego pętli. 

 

Rysunek 3-32: Przełączniki 

 

Internal timing mode Tryb wewnętrznego sygnału zegarowego 

Loop timing mode (factory default) Tryb sygnału zegarowego pętli (domyślne 
ustawienie fabryczne) 

ON WŁ. 

OFF WYŁ. 

 

3.4.4.5 Tryby testowe modułu G.703 

W trybie minimalnego zdalnego sprzężenia zwrotnego multiplekser ma włączoną funkcję 

zwracania danych z zewnętrznego interfejsu bez przetwarzania w celu asystowania w 

diagnozowaniu problemów po stronie linii G.703 niezależnie od częstotliwości zegarowej. 

Dane wchodzą przez wejścia modułu G.703, przechodzą przez przerzutnik do stabilizacji 

danych, który także przywraca właściwą polaryzację sygnału, przechodzą przez multiplekser, 
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a następnie wracają do nadajnika. Odebrane dane zakodowane kodem różnicowym są 

przetwarzane i przesyłane do modułu nadajnika G.703, po czym zostają usunięte. Moduł 

odbiornika G.703 jest w pełni funkcjonalny, kontynuuje przetwarzanie danych i przesyła je do 

modułu odbiornika różnicowego kodu Manchester. Ponieważ sygnał zegarowy jest zwracany 

w momencie odebrania, oczekuje się, że źródło sygnału zegarowego pochodzi ze strony linii 

G.703 interfejsu. 

 

Rysunek 3-33: Tryb minimalnego zdalnego sprzężenia zwrotnego modułu G.703 

 

DMR = Differential Manchester Receiver 
DMX = Differential Manchester Transmitter 
G7X = G.703 Transmitter 
G7R = G.703 Receiver 

DMR (Differential Manchester Receiver) — 
odbiornik różnicowego kodu Manchester 
DMX (Differential Manchester Transmitter) 
— nadajnik różnicowego kodu Manchester 
G7X — nadajnik G.703 
G7R — odbiornik G.703 

 

W trybie podwójnego sprzężenia zwrotnego multipleksery są aktywne i funkcje obwodu są 

podzielone na dwie, a każda para odbiornik/nadajnik jest połączona w celu dekonstrukcji i 

rekonstrukcji swoich sygnałów. Dane w różnicowym kodzie Manchester docierają do modułu 

odbiornika różnicowego kodu Manchester, a następnie są zawracane do modułu nadajnika 

różnicowego kodu Manchester. Podobnie dane G.703 docierają do modułu odbiornika G.703 

i są przesyłane przez moduł nadajnika G.703 w celu zwrócenia jako dane G.703. Ze względu 

na pełny podział toru komunikacji i ponieważ w każdym przypadku sygnały zegarowe są 

wyodrębniane i rekonstruowane z danymi wychodzącymi, w tym trybie muszą istnieć dwa 

niezależne źródła sygnału zegarowego. Jedno źródło leży po stronie linii G.703 interfejsu, a 

drugie po stronie różnicowego kodu Manchester interfejsu. 
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Rysunek 3-34: Tryb podwójnego sprzężenia zwrotnego modułu G.703 

 

DMR = Differential Manchester Receiver 
DMX = Differential Manchester Transmitter 
G7X = G.703 Transmitter 
G7R = G.703 Receiver 

DMR (Differential Manchester Receiver) — 
odbiornik różnicowego kodu Manchester 
DMX (Differential Manchester Transmitter) 
— nadajnik różnicowego kodu Manchester 
G7X — nadajnik G.703 
G7R — odbiornik G.703 

 

3.4.5 Interfejs RS422 

3.4.5.1 Opis 

Dostępne są dwa moduły RS422 do komunikacji między przekaźnikami: jednokanałowy 

RS422 (moduł 7T) i dwukanałowy RS422 (moduł 7W). Moduły te można skonfigurować do 

pracy z szybkością 64 lub 128 kb/s. Do zewnętrznych połączeń zaleca się używanie 

ekranowanej skrętki dwużyłowej o średnicy AWG 20–24. Moduły te są zabezpieczane przez 

optycznie izolowane urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej. 

Styki ekranu (6a i 7b) są połączone wewnętrznie ze stykiem uziemienia (8a). Prawidłowe 

zakończenie ekranu jest następujące: 

• Obiekt 1 — zakończenie ekranu na styku 6a lub 7b, lub na obu 

• Obiekt 2 — zakończenie ekranu na styku COM 2b 

Impedancja końcowa linii sygnału zegara powinna odpowiadać impedancji linii. 

 

Rysunek 3-35: Połączenia interfejsu RS422 

 

Single-channel RS422 module Moduł jednokanałowy RS422 

Shield Ekran 
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Clock Zegar 

Surge Ochronnik przepięciowy 

Inter-relay comms Komunikacja między przekaźnikami 

Inter-relay communications Komunikacja między przekaźnikami 

indicates the slot position wskazuje pozycję gniazda 

 

Na poniższym rysunku przedstawiono typowe połączenia styków między dwoma 

jednokanałowymi interfejsami RS422 zainstalowanymi w gnieździe. Wszystkie połączenia 

między stykami muszą zostać zachowane w połączeniu z multiplekserem. 

Rysunek 3-36: Typowe połączenia styków między dwoma interfejsami RS422 

 

communications komunikacja 

Shield Ekran 

channel kanał 

Clock Zegar 

Common Masa 

Surge Ochronnik przepięciowy 

 

3.4.5.2 Układ dwukanałowy z użyciem multiplekserów 

Interfejs RS422 może być używany w aplikacjach jedno- lub dwukanałowych w systemach 

SONET/SDH lub multipleksowanych. W aplikacjach jednokanałowych interfejs RS422 łączy 

się z systemami wyższego poziomu w typowy sposób przez obserwowanie połączeń 

nadawania (Tx), odbioru (Rx) i synchronizacji (ST). Jednakże w aplikacjach dwukanałowych 

muszą być spełniane pewne kryteria, ponieważ dla dwóch kanałów RS422 występuje jedno 

wejście zegarowe. System działa prawidłowo, gdy następujące połączenia są zrealizowane i 

moduł danych ma funkcję sygnału zegarowego terminala (terminal timing, TT). Funkcja TT to 

typowa funkcja większości synchronicznych modułów danych, umożliwiająca przyjmowanie 

przez moduł sygnału zegarowego z zewnętrznego źródła. Przy użyciu funkcji TT można 

implementować aplikacje dwukanałowe, jeśli są zrealizowane następujące połączenia: 

wyjścia nadawania sygnału zegarowego z multipleksera (moduł danych 1) są w zwykły 

sposób połączone z wejściami sygnału zegarowego interfejsu RS422 przekaźnika UR. 

Dodatkowo wyjścia nadawania sygnału zegarowego modułu danych 1 są również równoległe 

z wejściami TT modułu danych 2. Przy użyciu tej konfiguracji sygnały zegarowe dla obu 

modułów danych i obu kanałów RS422 przekaźnika UR pochodzą z jednego źródła sygnału 

zegarowego. W efekcie próbkowanie danych w przypadku obu kanałów RS422 przekaźnika 
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UR jest zsynchronizowane przez wyprowadzenia nadawania sygnału zegarowego w module 

danych 1, jak pokazano poniżej. Jeśli funkcja TT nie jest dostępna lub ten typ połączenia nie 

jest pożądany, uzasadnionym rozwiązaniem jest interfejs G.703, nie narzucający ograniczeń 

związanych z sygnałem zegarowym. 

 

Rysunek 3-37: Konfiguracja sygnału zegarowego w aplikacji interfejsu RS422 z dwoma 

kanałami i trzema terminalami 

 

Data module 1 Moduł danych 1 

Signal name Nazwa sygnału 

SD(A) - Send data SD(A) — wysyłanie danych 

RD(A) - Received data RD(A) — odbiór danych 

RS(A) - Request to send (RTS) RS(A) — żądanie wysyłania (RTS) 

RT(A) - Receive timing RT(A) — sygnał zegarowy odbioru 

CS(A) - Clear To send CS(A) — gotowość wysyłania 

Local loopback Lokalna pętla zwrotna 

Remote loopback Zdalna pętla zwrotna 

Signal ground Masa sygnału 

ST(A) - Send timing ST(A) — sygnał zegarowy wysyłania 

CHANNEL 1 KANAŁ 1 

SURGE OCHRONNIK PRZEPIĘCIOWY 

Shld. Ekran 

com COM 

INTER-RELAY COMMUNICATIONS KOMUNIKACJA MIĘDZY PRZEKAŹNIKAMI 

 

Moduł danych 1 dostarcza sygnał zegarowy do interfejsu RS422 przekaźnika C30 przez 

wyjścia ST(A) i ST(B). Ponadto moduł danych 1 dostarcza sygnał zegarowy do wejść TT(A) i 
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TT(B) modułu danych 2 przez wyjścia ST(A) i AT(B). Na rysunku pominięto numery styków 

modułu danych, ponieważ różnią się one zależnie od producenta. 

 

3.4.5.3  Sygnał zegarowy nadawania 

Interfejs RS422 przyjmuje jedno wejście sygnału zegarowego do taktowania nadawania. 

Ważne jest, aby przy zboczu narastającym sygnału zegarowego nadawania o częstotliwości 

64 kHz interfejsu multipleksera następowało próbkowanie danych w środku okna wysyłania 

danych. W związku z tym dla zapewnienia prawidłowego działania systemu należy 

potwierdzić przejścia sygnału zegarowego i danych. Na przykład na poniższym rysunku 

przedstawiono zbocze narastające sygnału zegarowego Tx w środku bitu danych Tx. 

 

Rysunek 3-38: Przejścia sygnału zegarowego i danych 

 

Clock Zegar 

Data Dane 

 

3.4.5.4 Sygnał zegarowy odbierania 

W interfejsie RS422 używany jest kod modulacji NRZI-MARK (odwrotny bez powrotu do 

zera), w związku z czym odbieranie przez niego danych nie zależy od sygnału zegarowego 

Rx. NRZI-MARK jest kodem opartym na zboczach, odwracalnym z własnym taktowaniem. 

W celu odzyskania sygnału zegarowego Rx ze strumienia danych używa się zintegrowanego 

obwodu cyfrowej pętli synchronizacji fazowej (digital phase lock loop, DPLL). Pętla DPLL jest 

sterowana przez wewnętrzny sygnał zegarowy, 16-krotnie nadpróbkowany, i wykorzystuje go 

oraz strumień danych do generowania sygnału zegarowego danych, który może być 

używany jako sygnał zegarowy odbioru sterownika komunikacji szeregowej (SCC). 

 

3.4.6 Interfejs RS422 i światłowodowy 

Na poniższym rysunku przedstawiono połączoną konfigurację interfejsu RS422 i interfejsu 

światłowodowego działającą z szybkością 64 kilobodów. Moduły 7L, 7M, 7N, 7P i 74 są 

używane w konfiguracjach z dwoma końcami z kanałem redundantnym lub w konfiguracjach 
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z trzema końcami, w których kanał 1 jest realizowany przez interfejs RS422 (ewentualnie 

przez multiplekser), a kanał 2 przez bezpośrednie połączenie światłowodowe. 

Do zewnętrznych połączeń RS422 zaleca się używanie ekranowanej skrętki dwużyłowej 

AWG 20–24 z ekranem uziemionym tylko na jednym końcu. W odniesieniu do 

bezpośredniego kanału światłowodowego należy prawidłowo rozwiązać kwestie budżetu 

mocy. 

 

UWAGA 

Jeśli używa się interfejsu laserowego, może być konieczne zastosowanie tłumików w 

celu zapewnienia, że nie zostanie przekroczona maksymalna wejściowa moc optyczna 

odbiornika. 

 

Rysunek 3-39: Połączenie interfejsu RS422 i światłowodowego 

 

communications komunikacja 

and oraz 

Clock channel Kanał zegara 

Common Masa 

Fiber channel Kanał światłowodowy 

Surge Ochronnik przepięciowy 

COM COM 

Shield Ekran 

 

Połączenia przedstawione na rysunku są przeznaczone dla multiplekserów 

skonfigurowanych jako urządzenia do transmisji danych (DCE). 

 

3.4.7 Interfejs G.703 i światłowodowy 

Na poniższym rysunku przedstawiono połączoną konfigurację interfejsu G.703 i interfejsu 

światłowodowego działającą z szybkością 64 kb/s. Moduły 7E, 7F, 7G, 7Q i 75 są używane 

w konfiguracjach, w których kanał 1 jest realizowany przez interfejs G.703 (ewentualnie 

przez multiplekser), a kanał 2 przez bezpośrednie połączenie światłowodowe. Do 

zewnętrznych połączeń G.703 zaleca się używanie ekranowanej skrętki dwużyłowej AWG 24 

z ekranem podłączonym do styku 1a tylko na jednym końcu. W odniesieniu do 
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bezpośredniego kanału światłowodowego należy prawidłowo rozwiązać kwestie budżetu 

mocy. Więcej informacji o interfejsie G.703 i interfejsie światłowodowym podano we 

wcześniejszych punktach. 

 

UWAGA 

Jeśli używa się interfejsu laserowego, może być konieczne zastosowanie tłumików w 

celu zapewnienia, że nie zostanie przekroczona maksymalna wejściowa moc optyczna 

odbiornika. 

 

Rysunek 3-40: Połączenie G.703 i interfejsu światłowodowego 

 

communications  komunikacja 

and oraz 

Clock channel Kanał zegara 

Common Masa 

Fiber channel Kanał światłowodowy 

Surge Ochronnik przepięciowy 

Shield Ekran 

 

3.4.8 Interfejs IEEE C37.94 

Moduły komunikacyjne IEEE C37.94 przekaźników z serii UR (moduły 2G, 2H, 2I, 2J, 76 i 

77) są przeznaczone do łączenia z multiplekserami cyfrowymi zgodnymi ze standardem 

IEEE C37.94 lub z konwerterem interfejsów zgodnym ze standardem IEEE C37.94 do użytku 

w aplikacjach z bezpośrednimi wejściami i wyjściami. W standardzie IEEE C37.94 

zdefiniowano połączenie światłowodowe punkt-punkt do synchronicznej wymiany danych 

między multiplekserem a telezabezpieczeniem. Szybkość transmisji danych wynosi zwykle 

64 kb/s, ale standard ten przewiduje szybkości do 64n kb/s, gdzie n = 1, 2,..., 12. Moduły 

komunikacyjne C37.94 przekaźników z serii UR działają z szybkością 64 kb/s (n równe 

zawsze 1) lub 128 kb/s (n równe zawsze 2). Pod względem ramkowania i szybkości 

transmisji ramka jest ważnym wzorcem G.704 zalecanym przez Międzynarodowy Związek 

Telekomunikacyjny (ITU-T). Ramka ma 256 bitów i jest powtarzana z częstotliwością 8000 

Hz, czyli z szybkością 2048 kb/s. 

Dane techniczne tego modułu są następujące: 
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• Norma IEEE — C37.94 dla interfejsu światłowodowego 1 × 128 kb/s (w przypadku 

modułów 2G i 2H) lub C37.94 dla interfejsu światłowodowego 2 x 64 kb/s (w 

przypadku modułów 76 i 77) 

• Typ kabla światłowodowego — światłowód o średnicy rdzenia 50 nm lub 62,5 µm 

• Tryb pracy światłowodu — wielomodowy 

• Długość kabla światłowodowego — do 2 km 

• Złącze światłowodowe — typ ST 

• Długość fali — 820 ±40 nm 

• Połączenie — jak przy wszystkich połączeniach światłowodowych wymagane jest 

połączenie od Tx do Rx 

Moduł komunikacyjny C37.94 przekaźnika z serii UR można podłączyć bezpośrednio do 

dowolnego zgodnego multipleksera cyfrowego obsługującego standard IEEE C37.94. 

Koncepcję przedstawiono na rysunku. 

 

Rysunek 3-41: Połączenie IEEE C37.94 ze zgodnym multiplekserem cyfrowym 

 

UR-series device Urządzenie z serii UR 

fiber interface interfejs światłowodowy 

up to 2 km do 2 km 

Digital multiplexer, IEEE C37.94 compliant Multiplekser cyfrowy, zgodny z IEEE C37.94 

 

Moduł komunikacyjny C37.94 przekaźnika z serii UR można podłączyć do interfejsu 

elektrycznego (G.703, RS422 lub X.21) niezgodnego multipleksera cyfrowego przez 

konwerter interfejsu światłowodowego na elektryczny, obsługujący standard IEEE C37.94. 

Koncepcję przedstawiono na poniższym rysunku. 

 

Rysunek 3-42: Połączenie IEEE C37.94 z niezgodnym multiplekserem cyfrowym 

 

UR-series device Urządzenie z serii UR 
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fiber interface interfejs światłowodowy 

up to 2 km do 2 km 

converter konwerter 

Digital multiplexer, EIA-422 compliant Multiplekser cyfrowy, zgodny z EIA-422 

 

 

W 2008 r. firma GE Digital Energy wprowadziła do oferty udoskonalone moduły 76 i 77 do 

komunikacji w standardzie C37.94, aby umożliwić realizację funkcji wielostronnej lokalizacji 

zakłócenia (z oprogramowaniem sprzętowym w wersji 5.60 i nowszym). Wszystkie moduły 

76 i 77 dostarczone od wprowadzenia tej zmiany obsługują tę funkcję i są w pełni wstecznie 

zgodne z oprogramowaniem sprzętowym w wersji poniżej 5.60. W przypadku klientów 

używających oprogramowania sprzętowego w wersji 5.60 i nowszej moduł można 

zidentyfikować na podstawie wydrukowanego na nim oznaczenia „Rev D” i musi on być 

stosowany na wszystkich końcach sieci komunikacyjnej przekaźników C30 w aplikacjach z 

dwoma i trzema końcami. Jeśli nie będzie on występować na wszystkich końcach, 

sporadycznie będą pojawiać się alarmy dotyczące komunikacji. W przypadku klientów 

używających oprogramowania sprzętowego w wersji poniżej 5.60 nie jest konieczne 

dostosowanie do wersji zainstalowanych modułów. 

Moduł komunikacyjny C37.94 przekaźnika z serii UR ma sześć przełączników do konfiguracji 

sygnału zegarowego. Na poniższym rysunku przedstawiono funkcje przełączników 

sterujących. 

 

Rysunek 3-43: Przełączniki 

 

Internal timing mode Tryb wewnętrznego sygnału zegarowego 

Loop timing mode (factory default) Tryb sygnału zegarowego pętli (domyślne 
ustawienie fabryczne) 

ON WŁĄCZONE 

OFF WYŁĄCZONE 

 

W trybie wewnętrznego sygnału zegarowego systemowy sygnał zegarowy jest generowany 

wewnętrznie. W związku z tym należy ustawić przełączniki wyboru na tryb wewnętrznego 

sygnału zegarowego 
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dla przekaźnika 1 oraz tryb sygnału zegarowego w pętli dla przekaźnika 2. Musi być 

skonfigurowane tylko jedno źródło sygnału zegarowego. 

W trybie sygnału zegarowego w pętli ustawienie zegara systemowego jest ustalane na 

podstawie odebranego sygnału liniowego. W związku z tym należy ustawić przełączniki 

wyboru 

na tryb sygnału zegarowego pętli w przypadku połączeń z systemami wyższego poziomu. 

Procedura zdejmowania pokrywy modułu komunikacji IEEE C37.94 jest następująca: 

1. Przy odłączonym zasilaniu przekaźnika wyjąć moduł IEEE C37.94 (2G, 2H, 2I, 2J, 

76 lub 77) w następujący sposób. Zapisać pierwotną lokalizację modułu, aby mieć 

pewność, że taki sam lub zamienny moduł zostanie włożony do prawidłowego 

gniazda. 

2. Jednocześnie pociągnąć zaciski do wysuwania/wkładania, umieszczone na górze 

i na dole każdego modułu, aby zwolnić moduł do wysunięcia. 

3. Wykręcić śrubę w pokrywie modułu. 

4. Zdjąć górną pokrywę, przesuwając ją do tyłu, a następnie unieść ją. 

5. Ustawić przełączniki wyboru sygnału zegarowego (kanał 1 i 2) na żądane tryby 

sygnału zegarowego (patrz wcześniejszy opis). 

6. Założyć górną pokrywę i wkręcić śrubę pokrywy. 

7. Ponownie włożyć moduł IEEE C37.94. Zwrócić uwagę, aby moduł właściwego 

typu został włożony w odpowiednie gniazdo. W trakcie płynnego wkładania 

modułu w gniazdo zaciski do wsuwania/wkładania, umieszczone na górze i na 

dole każdego modułu, muszą być w pozycji zwolnienia. Po odsunięciu zacisków 

od podniesionej krawędzi ramy należy je jednocześnie zatrzasnąć. Po ich 

zatrzaśnięciu moduł jest w pełni włożony. 
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Rysunek 3-44: Ustawianie przełączników wyboru sygnału zegarowego w module 

IEEE C37.94 

 

FRONT PRZÓD 

Bottom cover Dolna pokrywa 

Ejector/inserter clip Zacisk do wysuwania/wkładania 

Channel 1 Kanał 1 

Timing selection switches Przełączniki wyboru synchronizacji 

Top cover Górna pokrywa 

Cover screw Śruba pokrywy 

REAR TYŁ 

 

Moduły dostarczane od stycznia 2012 r. mają diody LED stanu, wskazujące stan 

przełączników DIP, jak pokazano na poniższym rysunku. 
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Rysunek 3-45: Diody LED stanu 

 

Ch1 Clock Configuration LED Dioda LED konfiguracji sygnału zegarowego 
kanału 1 

CH1 Link/Activity LED Dioda LED łącza/aktywności kanału 1 

FRONT VIEW WIDOK Z PRZODU 

REAR VIEW WIDOK Z TYŁU 

 

Dioda LED konfiguracji sygnału zegarowego ma następujące stany: 

• Migający zielony — tryb sygnału zegarowego w pętli podczas odbierania ważnego 

pakietu danych. 

• Migający żółty — tryb wewnętrznego sygnału zegarowego podczas odbierania 

ważnego pakietu danych. 

• Ciągły czerwony — (przełączenie w) tryb wewnętrznego sygnału zegarowego 

podczas nieodbierania ważnego pakietu danych.  

• Dioda LED łącza/aktywności ma następujące stany: 

• Migający zielony — układ FPGA odbiera ważny pakiet danych. 

• Ciągły żółty — układ FPGA odbiera „żółty bit”; pozostaje żółty przy każdym 

„żółtym bicie”. 

• Ciągły czerwony — układ FPGA nie odbiera ważnego pakietu lub odebrany pakiet 

jest nieprawidłowy. 

 

3.4.9 Interfejs C37.94SM 

Moduły komunikacyjne C37.94SM przekaźników z serii UR (2A i 2B) są przeznaczone do 

łączenia ze zmodyfikowanymi multiplekserami cyfrowymi zgodnymi ze standardem IEEE 

C37.94 lub z konwerterami interfejsów zgodnymi ze standardem IEEE C37.94 po 
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przekształceniu sygnału światłowodu wielomodowego 820 nm na sygnał światłowodu 

jednomodowego 1300 nm ELED. W standardzie IEEE C37.94 zdefiniowano połączenie 

światłowodowe punkt-punkt do synchronicznej wymiany danych między multiplekserem a 

telezabezpieczeniem. Szybkość transmisji danych wynosi zwykle 64 kb/s, ale standard ten 

przewiduje szybkości do 64n kb/s, gdzie n = 1, 2,..., 12. Moduł komunikacyjny C37.94SM 

przekaźnika z serii UR działa tylko z szybkością 64 kb/s (n zawsze równe 1). Pod względem 

ramkowania i szybkości transmisji ramka jest ważnym wzorcem G.704 zalecanym przez 

Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU-T). Ramka ma 256 bitów i jest 

powtarzana z częstotliwością 8000 Hz, czyli z szybkością 2048 kb/s. 

Dane techniczne tego modułu są następujące: 

• Emulowany standard IEEE — emulacja standardu C37.94 w przypadku interfejsu 

światłowodowego 1 × 64 kb/s (moduły ustawione na n = 1 lub 64 kb/s) 

• Typ kabla światłowodowego — światłowód o średnicy rdzenia 9/125 µm 

• Mod światłowodu — jednomodowy, zgodny z ELED, z nadajnikiem HP HFBR-

1315T i odbiornikiem HP HFBR-2316T 

• Długość kabla światłowodowego — do 11,4 km 

• Złącze światłowodowe — typ ST 

• Długość fali — 1300 ±40 nm 

• Połączenie — jak przy wszystkich połączeniach światłowodowych wymagane jest 

połączenie od Tx do Rx 

Moduł komunikacyjny C37.94SM przekaźnika z serii UR można podłączyć bezpośrednio do 

dowolnego zgodnego multipleksera cyfrowego obsługującego standard C37.94SM. 

 

 

UR-series device Urządzenie z serii UR 

fiber interface interfejs światłowodowy 

up to 10 km do 10 km 

Digital multiplexer Multiplekser cyfrowy 

 

Może on także zostać bezpośrednio połączony z innym przekaźnikiem z serii UR z modułem 

C37.94SM, jak pokazano poniżej. 
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UR-series device with C37.94SM module Urządzenie z serii UR z modułem C37.94SM 

fiber interface interfejs światłowodowy 

up to 10 km do 10 km 

 

W 2008 r. firma GE Digital Energy wprowadziła do oferty udoskonalone moduły 2A i 2B do 

komunikacji w standardzie C37.94SM, aby umożliwić realizację funkcji wielostronnej 

lokalizacji zakłócenia (z oprogramowaniem sprzętowym w wersji 5.60 i nowszym). Wszystkie 

moduły 2A i 2B dostarczane od wprowadzenia tej zmiany obsługują tę funkcję i są w pełni 

wstecznie zgodne z oprogramowaniem sprzętowym w wersji starszej niż 5.60. W przypadku 

klientów używających oprogramowania sprzętowego w wersji 5.60 i nowszej moduł można 

zidentyfikować na podstawie wydrukowanego na nim oznaczenia „Rev D” i musi on być 

stosowany na wszystkich końcach sieci komunikacyjnej przekaźników C30 w aplikacjach z 

dwoma i trzema końcami. Jeśli nie będzie on występować na wszystkich końcach, 

sporadycznie będą pojawiać się alarmy dotyczące komunikacji. W przypadku klientów 

używających oprogramowania sprzętowego w wersji poniżej 5.60 nie jest konieczne 

dostosowanie do wersji zainstalowanych modułów. 

Moduł komunikacyjny C37.94SM przekaźnika z serii UR ma sześć przełączników do 

konfiguracji sygnału zegarowego. Na poniższym rysunku przedstawiono funkcje 

przełączników sterujących. 

 

Rysunek 3-46: Przełączniki 

 

Internal timing mode Tryb wewnętrznego sygnału zegarowego 

Loop timing mode (factory default) Tryb sygnału zegarowego pętli (domyślne 
ustawienie fabryczne) 

ON WŁĄCZONE 

OFF WYŁĄCZONE 
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W trybie wewnętrznego sygnału zegarowego systemowy sygnał zegarowy jest generowany 

wewnętrznie. W związku z tym należy ustawić przełączniki wyboru na tryb wewnętrznego 

sygnału zegarowego dla przekaźnika 1 oraz tryb sygnału zegarowego w pętli dla przekaźnika 

2. Musi być skonfigurowane tylko jedno źródło sygnału zegarowego. 

W trybie sygnału zegarowego w pętli ustawienie zegara systemowego jest ustalane na 

podstawie odebranego sygnału liniowego. W związku z tym tryb sygnału zegarowego pętli 

należy ustawić przy połączeniach z systemami wyższego poziomu. 

Procedura zdejmowania pokrywy modułu komunikacji C37.94SM jest następująca: 

1. Przy odłączonym zasilaniu przekaźnika wyjąć moduł C37.94SM (2A lub 2B) w 

niżej opisany sposób. Zapisać pierwotną lokalizację modułu, aby mieć pewność, 

że taki sam lub zamienny moduł zostanie włożony do prawidłowego gniazda. 

2. Jednocześnie pociągnąć zaciski do wysuwania/wkładania, umieszczone na górze 

i na dole każdego modułu, aby zwolnić moduł do wysunięcia 

3. Wykręcić śrubę w pokrywie modułu. 

4. Zdjąć górną pokrywę, przesuwając ją do tyłu, a następnie unieść ją. 

5. Ustawić przełączniki wyboru sygnału zegarowego (kanał 1 i 2) na żądane tryby 

sygnału zegarowego (patrz wcześniejszy opis). 

6. Założyć górną pokrywę i wkręcić śrubę pokrywy. 

7. Ponownie włożyć moduł C37.94SM. Zwrócić uwagę, aby moduł właściwego typu 

został włożony w odpowiednie gniazdo. W trakcie płynnego wkładania modułu w 

gniazdo zaciski do wsuwania/wkładania, umieszczone na górze i na dole każdego 

modułu, muszą być w pozycji zwolnienia. Po odsunięciu zacisków od podniesionej 

krawędzi ramy należy je jednocześnie zatrzasnąć. Po ich zatrzaśnięciu moduł jest 

w pełni włożony. 
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Rysunek 3-47: Ustawianie przełączników wyboru sygnału zegarowego w module 

C37.94SM 

 

FRONT PRZÓD 

Bottom cover Dolna pokrywa 

Ejector/inserter clip Zacisk do wysuwania/wkładania 

Channel 1 Kanał 1 

Timing selection switches Przełączniki wyboru synchronizacji 

Top cover Górna pokrywa 

Cover screw Śruba pokrywy 

REAR TYŁ 

 

Moduły dostarczane od stycznia 2012 r. mają diody LED stanu, wskazujące stan 

przełączników DIP, jak pokazano na poniższym rysunku. 
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Rysunek 3-48: Diody LED stanu 

 

 

Ch1 Clock Configuration LED Dioda LED konfiguracji sygnału zegarowego 
kanału 1 

CH1 Link/Activity LED Dioda LED łącza/aktywności kanału 1 

FRONT VIEW WIDOK Z PRZODU 

REAR VIEW WIDOK Z TYŁU 

 

Dioda LED konfiguracji sygnału zegarowego ma następujące stany: 

• Migający zielony — tryb sygnału zegarowego w pętli podczas odbierania ważnego 

pakietu danych. 

• Migający żółty — tryb wewnętrznego sygnału zegarowego podczas odbierania 

ważnego pakietu danych. 

• Ciągły czerwony — (przełączenie w) tryb wewnętrznego sygnału zegarowego 

podczas nieodbierania ważnego pakietu danych. Dioda LED łącza/aktywności ma 

następujące stany: 

• Migający zielony — układ FPGA odbiera ważny pakiet danych. 

• Ciągły żółty — układ FPGA odbiera „żółty bit”; pozostaje żółty przy każdym 

„żółtym bicie”. 

• Ciągły czerwony — układ FPGA nie odbiera ważnego pakietu lub odebrany pakiet 

jest nieprawidłowy. 
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3.5 Aktywacja przekaźnika 

Przekaźnik opuszcza fabrykę w domyślnym stanie „Not Programmed” (Niezaprogramowany). 

Po włączeniu zasilania dioda LED „Trouble” (Usterka) świeci się, a dioda LED „In Service” 

(Pracuje) jest zgaszona. Przekaźnik w stanie „Not Programmed” blokuje sygnały na 

wszelkich wyjściach przekaźnikowych. Stan ten jest utrzymywany do czasu, gdy przekaźnik 

zostanie celowo ustawiony w stanie „Programmed” (Zaprogramowany). 

 

Po włączeniu zasilania dioda LED „Trouble” (Usterka) świeci się, dioda LED 
„In Service” (Pracuje) jest zgaszona oraz jest wyświetlany ten komunikat. 
Informuje on, że przekaźnik jest w stanie „Not Programmed” 
(Niezaprogramowany) i zabezpieczony (wyjścia przekaźnikowe 
zablokowane) przed instalacją przekaźnika bez wprowadzonych nastaw. 
Komunikat ten jest stale wyświetlany, dopóki przekaźnik nie zostanie 
celowo ustawiony w stanie „Programmed” (Zaprogramowany). 

Przekaźnik można uaktywnić na panelu przednim lub w oprogramowaniu EnerVista. 

Aby uaktywnić przekaźnik na panelu przednim: 

1. Nacisnąć przycisk MENU, aż na chwilę pojawi się nagłówek SETTINGS 

(Ustawienia) i zostanie wyświetlony komunikat PRODUCT SETUP (Konfiguracja 

produktu). 

2. Nacisnąć strzałkę MESSAGE w prawo, aż pojawi się komunikat SECURITY 

(Zabezpieczenie). 

3. Nacisnąć strzałkę MESSAGE w dół, aż pojawi się komunikat INSTALLATION 

(Instalacja). 

4. Nacisnąć strzałkę MESSAGE w prawo, aż pojawi się komunikat RELAY 

SETTINGS: Not Programmed (Ustawienia przekaźnika: niezaprogramowany). 

 

5. Kiedy widoczny jest komunikat RELAY SETTINGS: Not Programmed, nacisnąć 

przycisk VALUE (Wartość), aby zmienić ustawienie na „Programmed” 

(Zaprogramowany). 

6. Nacisnąć przycisk ENTER, aby zapisać zmianę. 
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7. Po wyświetleniu komunikatu „NEW SETTING HAS BEEN STORED” (Nowe 

ustawienie zostało zapisane) przekaźnik znajduje się w stanie „Programmed” i 

zapala się dioda LED „In Service” (Pracuje). 

 

Aby uaktywnić przekaźnik za pomocą oprogramowania EnerVista: 

1. Przejść do menu Settings > Product Setup > Installation (Ustawienia > 

Konfiguracja produktu > Instalacja) i zmienić pole Relay Settings (Ustawienia 

przekaźnika) na „Programmed” (Zaprogramowany). 

2. Zapisać zmiany. 

 

3.6 Instalacja oprogramowania 

3.6.1 Ogólne informacje o komunikacji z użyciem oprogramowania EnerVista 

Oprogramowanie EnerVista UR Setup komunikuje się z przekaźnikiem przez port RS232 na 

panelu przednim lub przez porty RS485 / Ethernet na panelu tylnym. 

Do komunikacji przez port RS232 na panelu przednim używa się standardowego prostego 

kabla szeregowego. Złącze męskie DB-9 podłącza się do przekaźnika, a złącze żeńskie DB-

9 lub DB-25 — do portu komputera COM2 zgodnie z opisem w punkcie „Porty 

komunikacyjne CPU” wcześniej w tym rozdziale. 

 

Rysunek 3-49: Dostępne sposoby komunikacji z przekaźnikiem 
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Ethernet 10/100 Mbps Ethernet 10/100 Mb/s 

regional control center regionalna dyspozytornia 

remote communications link łącze telekomunikacyjne 

Local control Sterowanie lokalne 

Engineer Inżynier 

GE Multilin F485 comunications converter Konwerter komunikacyjny GE Multilin F485 

UR-series IED Inteligentne urządzenie elektroniczne z serii 
UR 

Modem Modem 

Reports Raporty 

Troubleshooting 
Commissioning 
Setting Changes 

Wykrywanie i usuwanie usterek 
Rozruch 
Zmiany nastaw 

 

Do komunikacji między portem RS485 z tyłu przekaźnika C30 a portem RS232 komputera 

wymagany jest konwerter RS232/RS485 GE Digital Energy. Urządzenie to (numer 

katalogowy F485) podłącza się do komputera przez prosty kabel szeregowy. Konwerter 

F485 podłącza się do portu komunikacyjnego z tyłu przekaźnika C30 ekranowaną skrętką 

dwużyłową (20, 22 lub 24 AWG). Zaciski konwertera (+, -, GND) łączy się z zaciskami 

modułu komunikacyjnego przekaźnika C30 (+, -, COM). Szczegółowe informacje podano w 

punkcie „Porty komunikacyjne CPU” w rozdziale 3. Linia jest zakończona układem RC (120 

Ω, 1 nF), jak opisano w tym rozdziale. 

 

3.6.2 Wymagania systemowe 

Do komunikacji z przekaźnikiem można używać panelu przedniego przekaźnika lub 

oprogramowania EnerVista UR Setup. Interfejs oprogramowania jest preferowaną metodą 

edycji ustawień i wyświetlania rzeczywistych wartości, ponieważ na monitorze komputera 

może być wyświetlanych więcej informacji. 

Minimalne wymagania systemowe oprogramowania EnerVista są następujące: 

• Pentium 4 (zalecany Core Duo) 

• Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (zalecany dodatek Service Pack 3), 

Windows 7 lub Windows Server 2008 Release 2 64-bitowy 

• 1 GB pamięci RAM (zalecane 2 GB) 

• 500 MB wolnego miejsca na dysku twardym (zalecane 1 GB) 

• Monitor o rozdzielczości 1024 × 768 (zalecana 1280 × 800) 

• Port szeregowy 

• Port Ethernet tego samego typu, co jeden z portów modułu CPU przekaźnika UR 

lub połączenie LAN z przekaźnikiem UR 

• Dostęp do Internetu lub napęd DVD 

W przypadku następujących kwalifikowanych modemów potwierdzono zgodność z 

systemem C30 i oprogramowaniem EnerVista: 
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• Faksmodem zewnętrzny US Robotics 56K 5686 

• Modem zewnętrzny US Robotics Sportster 56K X2 

• Modem wewnętrzny PCTEL 2304WT V.92 MDC 

 

3.6.3 Instalacja oprogramowania 

Po upewnieniu się, że spełnione są wymagania oprogramowania EnerVista UR Setup, 

należy zainstalować je z płyty DVD lub pobrać oprogramowanie EnerVista Launchpad ze 

strony http://www.gedigitalenergy.com/multilin i zainstalować je. 

Aby zainstalować oprogramowanie UR EnerVista z płyty DVD: 

1. Włożyć płytę DVD do napędu DVD komputera. 

2. Kliknąć przycisk Install Now (Zainstaluj teraz) i postępować zgodnie z 

instrukcjami. 

3. Po zakończeniu instalacji uruchomić aplikację EnerVista Launchpad. 

4. W oknie Launch Pad kliknąć kafelek IED Setup (Konfiguracja urządzenia IED). 

 

Rysunek 3-50: Dodawanie urządzenia UR w oknie Launchpad 

 

5. W oknie EnerVista Launch Pad kliknąć przycisk Add Product (Dodaj produkt) i 

wybrać właściwy produkt w następujący sposób. Wybrać opcję Web (Internet), 

aby uzyskać najnowszą wersję oprogramowania, albo opcję CD w razie braku 

połączenia z Internetem. Następnie kliknąć przycisk Add Now (Dodaj teraz), aby 

wyświetlić pozycje oprogramowania dla tego produktu. Narzędzie EnerVista 

Launchpad uzyskuje oprogramowanie z Internetu lub płyty DVD i automatycznie 

uruchamia program instalacyjny. 

  

http://www.gedigitalenergy.com/multilin
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Rysunek 3-51: Identyfikacja typu urządzenia UR 

 

6. Wybrać pełną ścieżkę, włącznie z nową nazwą katalogu, w którym ma zostać 

zainstalowane oprogramowanie EnerVista UR Setup. 

7. Kliknąć przycisk Next (Dalej), aby rozpocząć instalację. Pliki zostaną 

zainstalowane we wskazanym katalogu i program instalacyjny automatycznie 

utworzy ikony i doda pozycję w menu Start systemu Windows. 

8. Kliknąć przycisk Finish (Zakończ), aby zakończyć instalację. Urządzenie UR 

zostało dodane do listy zainstalowanych inteligentnych urządzeń elektronicznych 

(IED) w oknie EnerVista Launchpad, jak pokazano poniżej. 

 

Rysunek 3-52: Urządzenie UR dodane w oknie Launchpad 

 

 

3.7 Konfiguracja dostępu do systemu C30 przy użyciu 

oprogramowania 

Zdalne połączenie z systemem C30 może zostać ustanowione przez tylny port RS485 lub 

Ethernet z komputerem z uruchomionym oprogramowaniem EnerVista UR Setup. Dostęp do 
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systemu C30 można także uzyskać lokalnie przy użyciu komputera przez port RS232 na 

panelu przednim lub tylny port Ethernet za pomocą funkcji Quick Connect. 

• Konfigurowanie systemu C30 do zdalnego dostępu przez tylny port RS485 

opisano w kolejnym punkcie. 

• Konfigurowanie systemu C30 do zdalnego dostępu przez tylny port Ethernet 

opisano w punkcie „Konfiguracja komunikacji przez sieć Ethernet”. 

• Konfigurowanie systemu C30 do lokalnego dostępu przy użyciu komputera przez 

przedni port RS232 albo tylny port Ethernet opisano w punkcie „Łączenie się z 

systemem C30”. 

• Automatyczne wykrywanie urządzeń UR i konfigurowanie dla nich 

oprogramowania opisano w punkcie „Automatyczne wykrywanie urządzeń UR”. 

 

3.7.1 Konfiguracja komunikacji szeregowej 

Wymagane są: komputer z portem RS232 i kabel szeregowy. Do korzystania z portu RS485 

z tyłu przekaźnika potrzebny jest konwerter GE Digital 

Energy F485 (lub zgodny konwerter RS232-RS485). Szczegółowe informacje podano w 

instrukcji do urządzenia F485. 

1. Podłączyć komputer do konwertera F485, a konwerter F485 do portu RS485 z 

tyłu urządzenia UR, albo podłączyć komputer bezpośrednio do portu RS232 z 

przodu przekaźnika. 

2. W programie EnerVista Launchpad na komputerze wybrać urządzenie UR, aby 

uruchomić oprogramowanie. 

3. Kliknąć przycisk Device Setup (Konfiguracja urządzenia), aby otworzyć okno 

Device Setup, i kliknąć przycisk Add Site (Dodaj obiekt), aby zdefiniować nowy 

obiekt. 

4. W polu Site Name (Nazwa obiektu) wpisać nazwę obiektu. Opcjonalnie można 

dodać krótki opis obiektu oraz określić kolejność wyświetlania urządzeń 

zdefiniowanych dla tego obiektu. W tym przykładzie nazwa obiektu to „Location 

1”. Po zakończeniu kliknąć przycisk OK. Nowy obiekt pojawi się na liście w lewej 

górnej części okna EnerVista UR Setup. 

5. Kliknąć przycisk Device Setup, a następnie wybrać nowy obiekt, aby ponownie 

otworzyć okno Device Setup. 

6. Kliknąć przycisk Add Device (Dodaj urządzenie), aby zdefiniować nowe 

urządzenie. 

7. Wprowadzić nazwę w polu Device Name (Nazwa urządzenia) oraz opis 

(opcjonalny) obiektu. 
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8. Na liście rozwijanej Interface wybrać pozycję „Serial” (Interfejs szeregowy). 

Zostaną wyświetlone parametry interfejsu, które należy ustawić w celu nawiązania 

komunikacji szeregowej. 

 

Rysunek 3-53: Konfigurowanie komunikacji szeregowej 

 

9. W odpowiednich polach wpisać port COM używany przez komputer, szybkość 

transmisji oraz ustawienia parzystości z menu SETTINGS  PRODUCT SETUP 

 COMMUNICATIONS  SERIAL PORTS (Ustawienia > Konfiguracja 

produktu > Komunikacja > Porty szeregowe) na panelu przednim oraz ustawienie 

adresu przekaźnika podrzędnego (slave) z menu na panelu przednim SETTINGS 

 PRODUCT SETUP  COMMUNICATIONS  MODBUS PROTOCOL  

MODBUS SLAVE ADDRESS (Ustawienia > Konfiguracja produktu > Protokół 

Modbus > Adres Modbus urządzenia zależnego) w odpowiednich polach. 

10. Kliknąć przycisk Read Order Code (Odczytaj kod zamówienia), aby połączyć się 

z systemem C30 i wysłać do programu kod zamówienia. Jeśli wystąpi błąd 

komunikacji, upewnić się, że wpisane na wcześniejszym etapie parametry 

komunikacji szeregowej w programie EnerVista UR Setup odpowiadają 

wartościom ustawień przekaźnika. 

11. Po odebraniu kodu zamówienia przekaźnika kliknąć przycisk OK. Nowe 

urządzenie zostanie dodane w oknie Site List (Lista obiektów) lub w oknie Online 

Window w lewym górnym rogu głównego okna programu EnerVista UR Setup. 

Urządzenie jest teraz skonfigurowane do komunikacji w standardzie RS232. Aby nawiązać 

połączenie, przejść do punktu „Łączenie się z systemem C30”. 
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3.7.2 Konfigurowanie komunikacji przez sieć Ethernet 

Podłączyć kabel, zdefiniować obiekt i dodać przekaźnik jako urządzenie w tym obiekcie. 

Komputer i urządzenie UR muszą znajdować się w tej samej podsieci. 

1. Podłączyć kabel sieciowy Ethernet do portu Ethernet z tyłu urządzenia. 

2. W programie EnerVista Launchpad na komputerze wybrać urządzenie UR, aby 

uruchomić oprogramowanie EnerVista UR Setup. 

3. Kliknąć przycisk Device Setup (Konfiguracja urządzenia), aby otworzyć okno 

Device Setup, i kliknąć przycisk Add Site (Dodaj obiekt), aby zdefiniować nowy 

obiekt. 

4. W polu Site Name (Nazwa obiektu) wpisać nazwę obiektu. Opcjonalnie można 

dodać krótki opis obiektu oraz określić kolejność wyświetlania urządzeń 

zdefiniowanych dla tego obiektu. W tym przykładzie nazwa obiektu to „Location 

2”. Po zakończeniu kliknąć przycisk OK. 

Nowy obiekt pojawi się na liście w lewej górnej części okna EnerVista UR Setup. 

5. Kliknąć przycisk Device Setup, a następnie wybrać nowy obiekt, aby ponownie 

otworzyć okno Device Setup. 

6. Kliknąć przycisk Add Device (Dodaj urządzenie), aby zdefiniować nowe 

urządzenie. 

7. Wprowadzić nazwę w polu Device Name (Nazwa urządzenia) oraz opis 

(opcjonalny) obiektu. 

8. Na liście rozwijanej Interface wybrać pozycję „Ethernet”. Zostaną wyświetlone 

parametry interfejsu, które należy ustawić, aby połączenie Ethernet działało 

poprawnie. 
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Rysunek 3-54: Konfigurowanie komunikacji przez sieć Ethernet 

 

9. Wprowadzić adres IP podany na panelu przednim w menu SETTINGS  

PRODUCT SETUP  COMMUNICATIONS  NETWORK  IP ADDRESS 

(Ustawienia > Konfiguracja produktu > Komunikacja > Sieć > Adres IP) w polu IP 

Address. 

10. Wpisać adres przekaźnika podrzędnego (slave) i wartość adresu portu Modbus z 

odpowiednich ustawień na panelu przednim w menu SETTINGSPRODUCT 

SETUP  COMMUNICATIONS  MODBUS PROTOCOL (Ustawienia > 

Konfiguracja produktu > Komunikacja > Protokół Modbus). 

11. Kliknąć przycisk Read Order Code (Odczytaj kod zamówienia), aby połączyć się 

z systemem C30 i wysłać kod zamówienia. Jeśli wystąpi błąd komunikacji, 

upewnić się, że trzy wartości wpisane na wcześniejszych etapach w programie 

EnerVista UR Setup odpowiadają wartościom ustawień przekaźnika. 

12. Po odebraniu kodu zamówienia przekaźnika kliknąć przycisk OK. Nowe 

urządzenie zostanie dodane w oknie Site List (Lista obiektów) lub w oknie Online 

Window w lewym górnym rogu głównego okna programu EnerVista UR Setup. 

Urządzenie w obiekcie jest teraz skonfigurowane do komunikacji w sieci Ethernet. Aby 

nawiązać połączenie, przejść do punktu „Łączenie się z systemem C30”. 

 

3.7.3 Automatyczne wykrywanie urządzeń UR 

Oprogramowanie EnerVista UR Setup może automatycznie wykrywać wszystkie inteligentne 

urządzenia elektroniczne (IED) z serii UR w sieci Ethernet i komunikować się z nimi. 
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Pojedyncze kliknięcie przycisku Discover (Wykryj) w oknie Device Setup (Konfiguracja 

urządzenia) uruchamia funkcję automatycznego wykrywania przez oprogramowanie 

wszelkich przekaźników z serii UR w sieci. Następnie oprogramowanie EnerVista UR Setup 

przechodzi do konfigurowania wszystkich ustawień i opcji kodów zamówień w oknie. Dzięki 

tej funkcji użytkownik może identyfikować i „odpytywać” wszystkie urządzenia z serii UR w 

danej lokalizacji. 

Aby wykryć urządzenia UR: 

1. W programie EnerVista kliknąć przycisk Device Setup (Konfiguracja urządzenia). 

2. W wyświetlonym oknie kliknąć przycisk Discover (Wykryj). Jeśli żądane 

urządzenie nie zostanie znalezione, należy je dodać ręcznie zgodnie z 

wcześniejszym opisem. 

 

Rysunek 3-55: Przycisk Discover (Wykryj) do wykrywania urządzeń UR w sieci 

 

 

3.8 Łączenie się z systemem C30 

Możliwe są cztery sposoby łączenia się z urządzeniem: 

• port RS232 (opisany tutaj), 

• port RS485, 

• port Ethernet (opisany tutaj), 

• LAN 

Jeśli połączenie nie jest możliwe z powodu błędu „ACCESS VIOLATION” (Naruszenie zasad 

dostępu), kliknąć przycisk Device Setup (Konfiguracja urządzenia) i odświeżyć kod 

zamówienia urządzenia. 

 

3.8.1 Łączenie się z systemem C30 w programie EnerVista 

Informacje o obsłudze oprogramowania EnerVista podano w rozdziale „Interfejsy”. 

Aby uzyskać dostęp do przekaźnika w programie EnerVista: 

1. Otworzyć okno Settings > Product Setup > Display Properties (Ustawienia > 

Konfiguracja produktu > Właściwości wyświetlacza), jak pokazano poniżej. Zostanie 
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wyświetlone okno ze wskaźnikiem stanu w lewej dolnej części okna programu 

EnerVista UR Setup. 

 

Rysunek 3-56: Okno programu EnerVista 

 

Quick action hot links Przyciski szybkiego dostępu 

Expand the site list by double-clicking or 
selecting the +/– box. 

Rozwinąć listę obiektów, dwukrotnie klikając 
lub wskazując kwadrat +/-. 

Communications status indicators: 
Green = OK 
Red = No communications 
UR icon = report is open 

Wskaźniki stanu komunikacji: 
Zielony = OK 
Czerwony = brak komunikacji 
Ikona przekaźnika UR = raport jest otwarty 

 

2. Jeśli wskaźnik stanu jest czerwony, sprawdzić, czy kabel sieciowy Ethernet jest 

poprawnie podłączony do portu Ethernet z tyłu przekaźnika oraz czy przekaźnik 

został prawidłowo skonfigurowany do komunikacji (wcześniejsze kroki A i B). 

3. Jeśli zamiast wskaźnika stanu jest widoczna ikona przekaźnika, oznacza to, że jest 

otwarty raport (np. oscylografia lub rejestr zdarzeń). Po zamknięciu raportu zostanie 

ponownie wyświetlony zielony wskaźnik stanu. 

4. Teraz można edytować, drukować lub zmieniać ustawienia Display Properties 

(Właściwości wyświetlacza). 

 

3.8.1.1 Przyciski szybkiego dostępu 

W programie EnerVista UR Setup dostępnych jest kilka przycisków szybkiego dostępu, 

umożliwiających szybkie uruchomienie kilku często używanych funkcji związanych z obsługą 
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przekaźników UR. W oknie Online Window użytkownicy mogą wybrać przekaźnik do 

„odpytywania” z listy rozwijanej, a następnie kliknąć przycisk akcji do wykonania. Dostępne 

są następujące przyciski szybkiego dostępu: 

• Wyświetlenie rejestru zdarzeń, 

• Wyświetlenie ostatniego zarejestrowanego zapisu oscylografii, 

• Wyświetlenie stanu wszystkich wejść i wyjść przekaźnika C30, 

• Wyświetlenie wszystkich wartości pomiarowych przekaźnika C30, 

• Wyświetlenie zestawienia zabezpieczeń przekaźnika C30, 

• Wygenerowanie raportu z pracy. 

 

3.8.2 Używanie funkcji Quick Connect (Szybkie połączenie) przy połączeniu 

przez port RS232 na panelu przednim 

Aby połączyć się z przekaźnikiem UR z komputera przez kabel szeregowy: 

1. Podłączyć kabel szeregowy RS232 z dziewięcioma stykami na obu końcach do 

komputera i portu RS232 na panelu przednim. 

2. Upewnić się, że jest zainstalowana najnowsza wersja oprogramowania EnerVista 

UR Setup (dostępna na płycie DVD GE EnerVista lub w Internecie pod adresem 

http://www.gedigitalenergy.com/multilin). Jeśli program ten nie został jeszcze 

zainstalowany, przejść do punktu dotyczącego instalacji oprogramowania. 

3. W programie EnerVista Launchpad wybrać urządzenie UR, aby uruchomić 

oprogramowanie EnerVista UR Setup. 

4. Kliknąć przycisk Quick Connect (Szybkie połączenie), aby otworzyć okno. 

 

Rysunek 3-57: Okno Quick Connect (Szybkie połączenie) do uzyskiwania dostępu do 

urządzenia 

 

5. Wybrać interfejs Serial (Interfejs szeregowy) i prawidłowy port COM, a następnie 

kliknąć przycisk Connect (Połącz). 

6. W programie EnerVista UR Setup zostanie utworzony obiekt o nazwie „Quick 

Connect” z odpowiednim urządzeniem również o nazwie „Quick Connect” i 

zostaną one wyświetlone po lewej stronie ekranu. Należy rozwinąć te sekcje, aby 

http://www.gedigitalenergy.com/multilin
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wyświetlić dane bezpośrednio z urządzenia C30. Kliknąć przycisk Device Setup, 

aby zmienić nazwy lokalizacji. 

Po każdym uruchomieniu programu EnerVista UR Setup kliknąć przycisk Quick Connect, 

aby nawiązać bezpośrednie połączenie z przekaźnikiem C30. W ten sposób zapewnia się, 

że konfiguracja programu EnerVista UR Setup odpowiada numerowi modelu C30. 

 

3.8.3 Używanie funkcji Quick Connect (Szybkie połączenie) przy połączeniu 

przez tylny port Ethernet 

Aby skorzystać z funkcji Quick Connect w celu uzyskania dostępu do przekaźnika C30 z 

komputera przez połączenie Ethernet, należy najpierw przypisać przekaźnikowi adres IP za 

pomocą klawiatury na panelu przednim. 

1. Nacisnąć przycisk MENU, aż pojawi się menu Settings (Ustawienia). 

2. Przejść do menu Settings  Product Setup Communications  Network 

 IP Address Setting (Ustawienia > Konfiguracja produktu > Komunikacja > Sieć 

> Ustawienie adresu IP). 

3. Wpisać adres IP, np. „1.1.1.1”, i nacisnąć przycisk ENTER, aby zapisać tę 

wartość. 

4. W tym samym menu wskazać ustawienie Subnet IP Mask (Maska podsieci). 

5. Wpisać adres IP podsieci, np. „255.0.0.0”, i nacisnąć przycisk ENTER, aby 

zapisać tę wartość. 

Następnie podłączyć kablem krosowym komputer do tylnego portu Ethernet. Na wszelki 

wypadek na poniższym rysunku przedstawiono styki kabla krosowego Ethernet. 

 

Rysunek 3-58: Styki kabla krosowego Ethernet 

 

END 1 Końcówka 1 

Pin Styk 

Wire color Kolor żyły 

Diagram Schemat 

White/orange Biało-pomarańczowy 

Orange Pomarańczowy 

White/green Biało-zielony 

Blue Niebieski 

White/blue Biało-niebieski 
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Green Zielony 

White/brown Biało-brązowy 

Brown Brązowy 

 

Teraz przypisać komputerowi adres IP zgodny z adresem IP przekaźnika. 

1. Na pulpicie systemu Windows kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę Moje 

miejsca sieciowe i wskazać pozycję Właściwości, aby otworzyć okno Połączenia 

sieciowe. 

 

2. Kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę Połączenie lokalne i wskazać pozycję 

Właściwości. 

 

3. Na liście zaznaczyć pozycję Protokół internetowy (TCP/IP) i kliknąć przycisk 

Właściwości. 
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4. Zaznaczyć pole „Użyj następującego adresu IP:”. 

5. Wpisać Adres IP, przy czym pierwsze trzy liczby muszą być takie same jak w adresie 

IP przekaźnika C30, a ostatnia liczba inna (w tym przykładzie 1.1.1.2). 

6. Wpisać maskę podsieci identyczną jak ustawiona dla przekaźnika C30 (w tym 

przykładzie 255.0.0.0). 

7. Kliknąć przycisk OK, aby zapisać te wartości. 

 

Przed przejściem do dalszych etapów przetestować połączenie Ethernet. 

1. Otworzyć okno konsoli systemu Windows, np. przez wybranie polecenia Start > 

Uruchom w menu Start systemu Windows i wpisanie polecenia „cmd” lub 

kliknięcie przycisku Start i wpisanie polecenia „cmd”. 

2. Wpisać następujące polecenie, zastępując adres IP „1.1.1.1” własnym: 

 

3. Jeśli połączenie zostanie nawiązane, system zwróci cztery odpowiedzi podobne 

do następujących: 

 

4. Wartości time i TTL zależą od konfiguracji sieci lokalnej. 

5. Jeśli po wpisaniu polecenia  pojawi się następująca 

sekwencja: 
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sprawdzić fizyczne połączenie między przekaźnikiem C30 a komputerem i 

dwukrotnie sprawdzić zaprogramowany adres IP w ustawieniu PRODUCT 

SETUP  COMMUNICATIONS  NETWORK  IP ADDRESS SETTING 

(Konfiguracja produktu > Komunikacja > Sieć > Ustawienie adresu IP), a 

następnie ponownie wykonać krok 2. 

6. Jeśli po wpisaniu polecenia  pojawi się następująca 

sekwencja: 

 

sprawdzić fizyczne połączenie między przekaźnikiem C30 a komputerem i 

dwukrotnie sprawdzić zaprogramowany adres IP w ustawieniu PRODUCT SETUP 

 COMMUNICATIONS  NETWORK  IP ADDRESS (Konfiguracja produktu 

> Komunikacja > Sieć > Adres IP), a następnie ponownie wykonać krok 2. 

7. Jeśli po wpisaniu polecenia  pojawi się następująca 

sekwencja: 

 

 

sprawdzić, czy adres IP jest zaprogramowany w lokalnym komputerze, wpisując 

polecenie ipconfig w oknie poleceń. 
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Przed użyciem funkcji Quick Connect przy połączeniu przez port Ethernet wyłączyć wszelkie 

skonfigurowane ustawienia serwera proxy w przeglądarce Internet 

Explorer. 

1. Uruchomić przeglądarkę Internet Explorer. 

2. Wskazać pozycję Tools > Internet Options (Narzędzia > Opcje internetowe) i 

kliknąć kartę Połączenia. 

3. Kliknąć przycisk Ustawienia sieci LAN, aby otworzyć następujące okno. 

 

4. Upewnić się, że pole „Użyj serwera proxy dla sieci LAN” nie jest zaznaczone. 

 

Jeśli ten komputer jest używany do łączenia się z Internetem, po odłączeniu komputera od 

przekaźnika C30 ponownie uaktywnić ustawienia serwera proxy. 

1. Uruchomić przeglądarkę Internet Explorer. 

2. W programie EnerVista Launchpad wybrać urządzenie UR, aby uruchomić 

oprogramowanie EnerVista UR Setup. 

3. Kliknąć przycisk Quick Connect (Szybkie połączenie), aby otworzyć okno. 
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4. Wskazać interfejs Ethernet i wpisać adres IP przypisany do przekaźnika C30, a 

następnie kliknąć przycisk Połącz. W programie EnerVista UR Setup zostanie 

utworzony obiekt o nazwie „Quick Connect” z odpowiednim urządzeniem również 

o nazwie „Quick Connect” i zostaną one wyświetlone po lewej stronie ekranu. 

5. Należy rozwinąć te sekcje, aby wyświetlić dane bezpośrednio z urządzenia C30. 

Po każdym uruchomieniu programu EnerVista UR Setup kliknąć przycisk Quick Connect, 

aby nawiązać bezpośrednie połączenie z przekaźnikiem C30. W ten sposób zapewnia się, 

że konfiguracja programu EnerVista UR Setup odpowiada numerowi modelu C30. 

 

Po zakończeniu bezpośredniej komunikacji z przekaźnikiem C30 przez połączenie Ethernet 

wprowadzić następujące zmiany: 

1. Na pulpicie systemu Windows kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę Moje 

miejsca sieciowe i wskazać pozycję Właściwości, aby otworzyć okno 

Połączenia sieciowe. 

2. Kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę Połączenie lokalne i wskazać pozycję 

Właściwości. 

3. Na liście zaznaczyć pozycję Protokół internetowy (TCP/IP) i kliknąć przycisk 

Właściwości. 

4. Zaznaczyć dla komputera opcję „Uzyskaj adres IP automatycznie”, jak pokazano 

poniżej. 
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Jeśli ten komputer jest używany do łączenia się z Internetem, po odłączeniu komputera od 

przekaźnika C30 ponownie uaktywnić ustawienia serwera proxy. 

 

3.9 Konfigurowanie funkcji CyberSentry i zmiana 

domyślnego hasła 

Jeśli używa się funkcji CyberSentry i przy pierwszym jej użyciu należy ją skonfigurować 

według następującej procedury. 

1. Zalogować się do przekaźnika jako Administrator za pomocą przycisków VALUE 

(Wartość) na panelu przednim lub przy użyciu programu EnerVista z połączeniem 

szeregowym (dzięki czemu nie jest wymagany adres IP). W przypadku logowania 

przez program EnerVista wybrać opcję Device authentication (Uwierzytelnienie 

przez urządzenie). Wpisać domyślne hasło „ChangeMe1#”. Należy pamiętać, że 

ustawienie „Lock relay” (Zablokuj przekaźnik) musi być wyłączone w menu 

Security > Supervisory (Bezpieczeństwo > Nadzór). Kiedy to ustawienie jest 

wyłączone, możliwe jest konfigurowanie oraz uaktualnianie oprogramowania 

sprzętowego. Domyślnie to ustawienie jest wyłączone. 

2. Jeśli to konieczne, uaktywnić rolę Supervisor (Nadzorujący). 

3. Wprowadzić wymagane zmiany w konfiguracji, takie jak ustawienie ważnego 

adresu IP do komunikacji przez sieć Ethernet. 

4. Wylogować się z konta Administrator, wybierając opcję None (Brak). 

 

Następnie na stronie logowania można wybrać uwierzytelnienie przez urządzenie (Device) 

lub przez serwer (Server), ale ten wybór jest dostępny tylko w programie EnerVista. 

Uwierzytelnienie przez urządzenie należy wybrać, aby zalogować się przy użyciu jednej z 
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pięciu wstępnie skonfigurowanych ról: Administrator, Supervisor (Nadzorujący), Engineer 

(Inżynier), Operator, Observer (Obserwator). Jeśli używa się połączenia szeregowego, 

obsługiwane jest tylko uwierzytelnienie przez urządzenie. Jeśli wymagane jest 

uwierzytelnienie przez serwer, w przekaźniku UE należy skonfigurować komunikację z 

serwerem RADIUS. Jest to możliwe tylko przy użyciu oprogramowania EnerVista. Sam 

serwer RADIUS także musi być skonfigurowany. Na końcu tej instrukcji obsługi w dodatku 

„Serwer RADIUS” podano przykład konfiguracji prostego serwera RADIUS. Po 

skonfigurowaniu serwera RADIUS i parametrów połączenia przekaźnika UR z serwerem na 

ekranie logowania programu EnerVista można wybrać uwierzytelnienie przez serwer. 

 

Rysunek 3-59: Ekran logowania do narzędzia CyberSentry 

 

Na etapie rozruchu możliwe jest obchodzenie etapu wprowadzania haseł. W tym celu należy 

włączyć ustawienie Bypass Access (Dostęp z obejściem) w menu Settings > Product Setup 

> Security > Supervisory (Ustawienia > Konfiguracja produktu > Bezpieczeństwo > Nadzór). 

Po przekazaniu urządzenia do eksploatacji należy pamiętać o wyłączeniu ustawienia 

obejścia. 

Hasło dla każdej roli można zmienić na panelu przednim albo przy użyciu programu 

EnerVista. 

Jeśli używa się programu EnerVista, przejść do menu Settings > Product Setup > Security 

(Ustawienia > Konfiguracja produktu > Bezpieczeństwo). Zmienić np. hasło lokalnego 

administratora (Local Administrator Password). Zaleca się zmianę hasła do konta 

Administrator na inne niż domyślne. Zmiana haseł dla pozostałych trzech ról jest opcjonalna. 
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Rysunek 3-60: Zmiana domyślnego hasła 
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System sterowania C30 

Rozdział 4: Interfejsy 

W tym rozdziale przedstawiono opis interfejsu oprogramowania EnerVista, interfejsu panelu 

przedniego oraz schematy logiczne. 

 

4.1 Interfejs oprogramowania EnerVista 

4.1.1 Wstęp 

Oprogramowanie EnerVista UR Setup łączy w sobie funkcje konfigurowania, monitorowania, 

konserwacji i rozwiązywania problemów związanych z funkcjami przekaźnika, a komunikacja 

odbywa się za pomocą sieci lokalnych lub rozległych. Oprogramowanie może być 

użytkowane przy braku połączenia (offline) lub przy połączeniu (online) z urządzeniem UR. 

W trybie offline można tworzyć pliki instalacyjne, które zostaną załadowane później do 

urządzenia. W trybie online komunikacja z urządzeniem odbywa się w czasie rzeczywistym. 

Oprogramowanie EnerVista UR Setup jest dostarczane z każdym przekaźnikiem C30. W tym 

rozdziale przedstawiono opis interfejsu oprogramowania EnerVista. Informacje o sposobie 

rozpoczęcia pracy z programem i jego użytkowaniu znajdują się również w pliku Help 

(Pomoc) oprogramowania EnerVista UR Setup. 

 

4.1.2 Pliki ustawień 

Oprogramowanie EnerVista obsługuje następujące trzy sposoby wprowadzania zmian 

ustawień przekaźnika: 

• W trybie offline (przekaźnik odłączony), aby tworzyć lub edytować pliki ustawień 

przekaźnika do późniejszego załadowania do przekaźników, 

• Przy podłączeniu do komunikującego się przekaźnika, aby bezpośrednio 

modyfikować ustawienia przekaźników za pomocą okienek widoku danych, a 

następnie zapisać ustawienia do przekaźnika, 
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• Tworzyć/edytować pliki ustawień oraz zapisywać je do przekaźnika podczas 

połączenia z przekaźnikiem. 

Pliki ustawień są organizowane według nazw plików nadanych przez użytkownika. Plik 

ustawień zawiera dane dotyczące następujących rodzajów ustawień przekaźnika: 

• Definicja urządzenia 

• Konfiguracja produktu 

• FlexLogic 

• Elementy sterowania 

• Wejścia/wyjścia 

• Zasoby zdalne 

• Testowanie 

Dostarczane są domyślne wartości fabryczne, które można przywrócić po dokonaniu zmian. 
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Rysunek 4-15: Dane dotyczące identyfikowalności w oknie Actual Values (Wartości 

rzeczywiste) 

 

traceability data in online device actual 
values page 

Dane dotyczące identyfikowalności na 
stronie rzeczywistych wartości urządzenia w 
trybie online 

 

Informacje te są także dostępne na wyświetlaczu na panelu przednim w następujących 

pozycjach: 

ACTUAL VALUES PRODUCT INFO  MODEL INFORMATION SERIAL NUMBER 

(WARTOŚCI RZECZYWISTE > INFORMACJE O PRODUKCIE > INFORMACJE O 

MODELU > NUMER SERYJNY) ACTUAL VALUES PRODUCT INFO  MODEL 

INFORMATION LAST SETTING CHANGE (WARTOŚCI RZECZYWISTE > 

INFORMACJE O PRODUKCIE > INFORMACJE O MODELU > OSTATNIA ZMIANA 

USTAWIEŃ) 

 

4.1.8.3 Dodatkowe zasady dotyczące identyfikowalności 

Do funkcji identyfikowalności mają zastosowanie następujące dodatkowe zasady: 

• Jeśli użytkownik zmieni dowolne ustawienia w pliku ustawień w oknie w trybie 

offline, informacje dotyczące identyfikowalności zostaną usunięte z pliku 

ustawień. 

• Jeśli użytkownik utworzy nowy plik ustawień, w pliku tym nie są uwzględniane 

żadne informacje dotyczące identyfikowalności. 

• Jeśli użytkownik przekształci istniejący plik ustawień w inną wersję, istniejące 

dane dotyczące identyfikowalności zostaną usunięte z tego pliku ustawień. 

• Jeśli użytkownik utworzy kopię istniejącego pliku ustawień, wszelkie informacje 

dotyczące identyfikowalności zostaną przeniesione do kopii pliku ustawień. 
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4.2 Interfejs na panelu przednim 

W tym rozdziale opisano obsługę panelu przedniego. 

 

4.2.1 Wyświetlacz na panelu przednim 

Komunikaty są prezentowane na podświetlonym wyświetlaczu ciekłokrystalicznym (LCD), 

dzięki czemu są widoczne w niekorzystnych warunkach oświetleniowych. Kiedy nie używa 

się klawiatury i wyświetlacza, są na nim domyślnie prezentowane komunikaty zdefiniowane 

przez użytkownika. Każdy komunikat wywołany przez zdarzenie o wysokim priorytecie ma 

pierwszeństwo przed domyślnymi komunikatami i zostanie wyświetlony. 

Obsługiwana jest konwersja plików ustawień z wcześniejszych wersji oprogramowania 

sprzętowego. 

 

4.2.2 Klawiatura na panelu przednim 

Komunikaty na wyświetlaczu są pogrupowane na stronach pod następującymi nagłówkami: 

Actual Values (Wartości rzeczywiste), Settings (Ustawienia), Commands (Polecenia) i 

Targets (Komunikaty dotyczące celu). 

Przycisk MENU służy do przechodzenia między tymi stronami. Każda strona z nagłówkiem 

jest podzielona na kolejne strony podmenu. 

Przyciski MESSAGE (Komunikat) służą do przechodzenia między stronami podmenu. 

Przyciski VALUE (Wartość) służą do zwiększania lub zmniejszania wartości nastaw w trybie 

programowania. Za pomocą tych przycisków przewija się także wartości alfanumeryczne w 

trybie edycji tekstu. Wartości mogą być także wprowadzane za pomocą klawiatury 

numerycznej. 

Przycisk kropki dziesiętnej służy do zainicjowania i przejścia do następnego znaku w trybie 

edycji tekstu lub wprowadzenia separatora dziesiętnego. 

W każdej chwili można nacisnąć przycisk HELP (Pomoc), aby uzyskać informacje pomocy 

kontekstowej. 

Przycisk ENTER służy do zapisania wartości nastaw. 

Przy wpisywaniu adresu IP na panelu przednim należy wprowadzić pierwszą sekwencję cyfr, 

a następnie nacisnąć przycisk •, aby wprowadzić wartość w miejscu dziesiętnym. Na 

przykład, aby wpisać adres 127.0.0.1, wpisać 127, następnie nacisnąć przycisk •, wpisać 0, 

nacisnąć przycisk •, wpisać 0, nacisnąć przycisk • i wpisać 1. Aby zapisać adres, nacisnąć 

przycisk ENTER. 

Na poniższym rysunku przedstawiono kolejność czynności przy wprowadzaniu ustawienia. 

Więcej informacji podano w kolejnych punktach. 
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Rysunek 4-16: Posługiwanie się klawiaturą na panelu przednim 

 

1. Press to scroll top level: SETTINGS 1. Nacisnąć, aby przewijać strony na 
najwyższym poziomie: SETTINGS 
(Ustawienia) 

2. Press to scroll second level PRODUCT 
SETUP 

2. Nacisnąć, aby przewijać strony na drugim 
poziomie: PRODUCT SETUP (Konfiguracja 
produktu) 

3. Press to scroll third level fields 3. Nacisnąć, aby przewijać pola na trzecim 
poziomie 

4. Press to scroll through values 4. Nacisnąć, aby przewijać wartości 

5. Press to save change 5. Nacisnąć, aby zapisać zmianę 

 

4.2.3 Poruszanie się między stronami menu 

Nacisnąć przycisk MENU, aby wybrać stronę z nagłówkiem (menu najwyższego poziomu). 

Na chwilę pojawi się nazwa nagłówka, po czym zostanie wyświetlone menu strony z 

nagłówkiem. Każde naciśnięcie przycisku MENU powoduje przełączanie między 

następującymi nagłówkami: 

• Actual Values (Wartości rzeczywiste) 

• Settings (Nastawy) 

• Commands (Polecenia) 

• Targets (Komunikaty dotyczące celu) 

• Factory Service (Serwis fabryczny) 

• User Displays (Widoki użytkownika) — jeśli włączono 

 

4.2.4 Hierarchia menu 

Komunikaty dotyczące ustawień i rzeczywistych wartości mają układ hierarchiczny. Strony z 

nagłówkiem są oznaczone dwoma paskami przewijania (■■), a strony poniżej poziomu 

nagłówka — pojedynczym paskiem przewijania (■). Strony z nagłówkiem reprezentują 

najwyższy poziom hierarchii, a strony poniżej poziomu nagłówka mają niższy poziom w 

hierarchii. Przyciski strzałek MESSAGE w górę i w dół służą do przechodzenia w obrębie 

grupy stron z nagłówkiem, stron poniżej poziomu nagłówka, wartości nastaw lub 
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rzeczywistych wartości. Ciągłe naciskanie strzałki MESSAGE w prawo na stronie z 

nagłówkiem powoduje wyświetlanie określonych informacji dotyczących danej kategorii. Z 

kolei ciągłe naciskanie strzałki MESSAGE w lewo w widoku wartości ustawienia lub 

rzeczywistej wartości powoduje powrót do strony z nagłówkiem. 

Domyślne wartości są prezentowane w tej instrukcji w zapisie z wielkimi i małymi literami. W 

podanym tu przykładzie domyślny poziom dostępu to Restricted (Ograniczony). 

Najwyższy poziom Najniższy poziom (wartość 

ustawienia) 
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4.2.4.1 Przykład 

 

Nacisnąć przycisk MENU, aż pojawi się nagłówek pierwszej strony 

Actual Values (Wartości rzeczywiste). Na tej stronie są podawane 
informacje o systemie i stanie przekaźnika. Wielokrotne naciskanie 
przycisków MESSAGE będzie powodować wyświetlanie pozostałych 

nagłówków rzeczywistych wartości. 

Nacisnąć przycisk MENU, aż pojawi się nagłówek pierwszej strony 

Settings (Ustawienia). Ta strona zawiera ustawienia do konfigurowania 
przekaźnika. 

Nacisnąć strzałkę MESSAGE w dół, aby przejść do następnej strony 

Settings. Ta strona zawiera ustawienia FlexLogic. Wielokrotne 
naciskanie strzałek MESSAGE w górę i w dół będzie powodować 

wyświetlanie pozostałych nagłówków ustawień, a następnie powrót do 
nagłówka Settings. 

Na pierwszej stronie z nagłówkiem Settings (Product Setup — 
Konfiguracja produktu) nacisnąć raz strzałkę MESSAGE w prawo, aby 

wyświetlić pierwszą stronę poniżej poziomu nagłówka (Security — 
Bezpieczeństwo). 
Po jednokrotnym naciśnięciu strzałki MESSAGE w prawo zostanie 

wyświetlone pierwsze ustawienie menu Security (Bezpieczeństwo). 
Wielokrotne naciskanie strzałek MESSAGE w dół będzie powodować 

wyświetlanie komunikatów o pozostałych ustawieniach na stronie 
poniżej poziomu nagłówka Security. 

Nacisnąć raz strzałkę MESSAGE w lewo, aby wrócić do pierwszego 

komunikatu na stronie poniżej poziomu nagłówka. 

Po naciśnięciu strzałki MESSAGE w dół zostanie wyświetlona druga 

strona ustawień poniżej poziomu nagłówka Product Setup. 

Po jednokrotnym naciśnięciu strzałki MESSAGE w prawo zostanie 

wyświetlone pierwsze ustawienie menu Display Properties (Właściwości 
wyświetlacza). 

 

 

4.2.5 Zmiana ustawień 

4.2.5.1 Wprowadzanie danych numerycznych 

Każda nastawa numeryczna ma powiązaną wartość minimalną, maksymalną i przyrost. 

Parametry te określają, jakie wartości są dopuszczalne dla danej nastawy. 

 

Na przykład wybrać ustawienie SETTINGS  PRODUCT SETUP  
DISPLAY PROPERTIES  FLASH MESSAGE TIME (Ustawienia > 

Konfiguracja produktu > Właściwości wyświetlacza > Czas wyświetlania 
komunikatu). 

Nacisnąć przycisk HELP, aby wyświetlić wartość minimalną i 

maksymalną. Nacisnąć ten przycisk ponownie, aby wyświetlić następny 
komunikat pomocy kontekstowej. 

 

 

4.2.4.1 Przykład 

Dostępne są dwie metody edycji i zapisu wartości numerycznej nastawy. 

• Od 0 do 9 i kropka dziesiętna — klawiatura numeryczna przekaźnika działa tak 

samo jak klawiatura kalkulatora. Jednorazowo wpisuje się jedną cyfrę. Najpierw 

wpisywana jest lewa skrajna cyfra, a na koniec prawa skrajna cyfra. Po 
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naciśnięciu strzałki MESSAGE w lewo lub przycisku ESCAPE (Anuluj) na 

wyświetlaczu zostanie przywrócona pierwotna wartość. 

• Przyciski VALUE (Wartość) — strzałka VALUE w górę służy do zwiększenia 

wartości o wartość kroku aż do maksymalnej dopuszczalnej wartości. Kiedy 

wskazywana jest maksymalna wartość, naciśnięcie strzałki VALUE w górę 

spowoduje kontynuowanie ustawiania od minimalnej wartości. Strzałka VALUE w 

dół służy do zmniejszenia wartości o wartość kroku aż do minimalnej wartości. 

Kiedy wskazywana jest minimalna wartość, naciśnięcie strzałki VALUE w dół 

spowoduje kontynuowanie ustawiania od maksymalnej wartości. 

 

Przykładowo ustawić czas wyświetlania komunikatu na 2,5 s. 
Nacisnąć odpowiednie przyciski numeryczne w kolejności „2.5”. 
Komunikat na wyświetlaczu zmienia się w trakcie wpisywania cyfr. 

Do czasu naciśnięcia przycisku ENTER edytowane wartości nie są 
zapisywane w przekaźniku. Nacisnąć przycisk ENTER, aby zapisać 

nową wartość w pamięci. Ten chwilowy komunikat pojawia się na 
krótko jako potwierdzenie procesu zapisywania. Wartości numeryczne 
zawierające miejsca dziesiętne są zaokrąglane, jeśli po przecinku 
wprowadzono więcej cyfr, niż określa to wartość kroku. 

 

 

 

 

4.2.5.2 Wprowadzanie danych z listy 

Ustawienia oparte na liście zawierają wartości z pewnego zestawu, zdefiniowane pod 

określoną nazwą. Zestaw obejmuje dwa lub więcej elementów. 

 

Na przykład dla opcji ACCESS LEVEL (Poziom dostępu) dostępne są 

elementy: Restricted (Ograniczony), Command (Polecenie), Setting 
(Ustawienie) i Factory Service (Serwis fabryczny). 

 

Do zmiany wartości z listy używa się przycisków VALUE. Po naciśnięciu strzałki VALUE w 

górę zostanie wyświetlona następna wartość, a po naciśnięciu strzałki VALUE w dół — 

wcześniejsza wartość. 

 

Jeśli parametr ACCESS LEVEL ma mieć wartość Setting, naciskać 
przyciski VALUE, aż pojawi się właściwa wartość. W każdej chwili 
można nacisnąć przycisk HELP (Pomoc), aby uzyskać informacje 

pomocy kontekstowej. 
Do czasu naciśnięcia przycisku ENTER zmiany nie są zapisywane w 
przekaźniku. Nacisnąć przycisk ENTER, aby zapisać nową wartość w 

pamięci. Ten chwilowy komunikat pojawia się na krótko jako 
potwierdzenie. 
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4.2.5.3 Wprowadzanie wartości alfanumerycznych 

Ustawienia tekstowe mają wartości o stałej długości, ale zawierające znaki zdefiniowane 

przez użytkownika. Mogą one zawierać wielkie i małe litery, cyfry oraz pewne znaki 

specjalne. 

Komunikaty tekstowe można zaprogramować w kilku miejscach w celu dostosowania 

przekaźnika do określonych aplikacji. Przykładem jest funkcja Message Scratchpad (Pamięć 

podręczna komunikatów). Aby wprowadzić komunikaty tekstowe z użyciem znaków 

alfanumerycznych, należy postępować zgodnie z poniższą procedurą. 

Na przykład wprowadzić tekst „Breaker #1” (Wyłącznik nr 1). 

1. Nacisnąć klawisz dziesiętny, aby przejść do trybu edycji tekstu. 

2. Naciskać przyciski VALUE, aż pojawi się znak B. Nacisnąć przycisk kropki 

dziesiętnej, aby przesunąć kursor do następnej pozycji. 

3. Powtórzyć krok 2 dla pozostałych znaków: r, e, a, k, e, r, , #, 1. 

4. Nacisnąć przycisk ENTER, aby zapisać tekst. 

5. W razie problemu nacisnąć przycisk HELP (Pomoc), aby uzyskać informacje 

pomocy kontekstowej. Kolejno będą wyświetlane chwilowe komunikaty (przez 

kilka sekund każdy). W przypadku komunikatu ustawienia tekstowego po 

naciśnięciu przycisku HELP zostaną wyświetlone informacje o edycji i zapisie 

nowych wartości. 

 

4.2.6 Panel przedni 

4.2.6.1 Rozszerzony panel przedni 

Na panelu przednim znajdują się: panele diod LED, port RS232, klawiatura, wyświetlacz 

LCD, przyciski sterowania oraz opcjonalne przyciski programowane przez użytkownika. 

Panel przedni jest montowany na zawiasach, co zapewnia dostęp do wyjmowanych 

modułów. 
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Rysunek 4-17: Rozszerzony panel przedni 

 

Five column LED indicator panel Panel pięciu kolumn wskaźników LED 

Display Wyświetlacz 

Keypad Klawiatura 

Front panel RS232 port Port RS232 na panelu przednim 

User-programmable pushbuttons 1 to 16 Przyciski programowane przez użytkownika 
od 1 do 16 

 

4.2.6.2 Standardowy panel przedni 

Na panelu przednim znajdują się: panele diod LED, port RS232, klawiatura, wyświetlacz 

LCD, przyciski sterowania oraz opcjonalne przyciski programowane przez użytkownika. 

Panel przedni jest montowany na zawiasach, co zapewnia łatwy dostęp do wyjmowanych 

modułów. Na panelu przednim znajduje się demontowalna pokrywa przeciwpyłowa, którą 

trzeba zdjąć, aby uzyskać dostęp do panelu z klawiaturą. Na poniższym rysunku 

przedstawiono panel przedni w układzie poziomym. 

Rysunek 4-18: Standardowy poziomy panel przedni 

 

LED Panel Panel diod LED 

Front Panel Panel przedni 

Small user-programmable (control) Małe przyciski (sterowania) programowane 
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pushbuttons 1 to 7 przez użytkownika od 1 do 7 

User-programmable pushbuttons 1 to 12 Przyciski programowane przez użytkownika 
od 1 do 12 

keypad klawiatura 

Display Wyświetlacz 

 

Na poniższym rysunku przedstawiono panel przedni w układzie pionowym do przekaźników 

zamawianych w wersji pionowej. 

 

Rysunek 4-19: Standardowy pionowy panel przedni 

 

Display Wyświetlacz 

Keypad Klawiatura 

User-programmable pushbuttons Przyciski programowane przez użytkownika 

LED panel Panel diod LED 

 

4.2.7 Wskaźniki LED 

4.2.7.1 Rozszerzony panel przedni 

Na rozszerzonym panelu przednim znajduje się pięć kolumn wskaźników LED. Pierwsza 

kolumna zawiera 14 diod LED stanu i uaktywnianych przez określone zdarzenia. Następne 

cztery kolumny zawierają 48 diod LED programowanych przez użytkownika. 

Przycisk RESET służy do kasowania dowolnego podtrzymywanego wskaźnika LED lub 

komunikatu dotyczącego celu, kiedy dany stan został usunięty; stany z podtrzymaniem 

można także kasować w menu SETTINGS  INPUT/OUTPUTS  RESETTING 

(Ustawienia > Wejścia/wyjścia > Kasowanie). 
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Przyciski USER (Użytkownik) są używane w funkcji sterowania wyłącznikiem. 

 

Rysunek 4-20: Typowy panel diod LED na rozszerzonym panelu przednim 

 

Wskaźniki stanu w pierwszej kolumnie są następujące: 

• IN SERVICE (Pracuje) — ta dioda LED sygnalizuje, że zasilanie sterowania jest 

włączone, wszystkie monitorowane wejścia, wyjścia i układy wewnętrzne działają 

prawidłowo oraz że urządzenie zostało zaprogramowane. 

• TROUBLE (Usterka) — ta dioda LED informuje, że przekaźnik wykrył wewnętrzny 

problem. 

• TEST MODE (Tryb testowy) — ta dioda LED sygnalizuje, że przekaźnik znajduje 

się w trybie testowym. Więcej informacji podano w punkcie „Tryb testowy” w 

rozdziale „Ustawienia”. 

• TRIP (Wyzwolenie) — ta dioda LED informuje, że zadziałał operand FlexLogic 

pełniący rolę elementu wyzwalającego. Wskaźnik ten jest zawsze podtrzymywany 

i wtedy do anulowania podtrzymania musi zostać wydane polecenie kasowania. 

• ALARM — ta dioda LED informuje, że zadziałał operand FlexLogic pełniący rolę 

elementu generującego alarm. Ten wskaźnik nigdy nie działa z podtrzymaniem. 

• PICKUP (Pobudzenie) — ta dioda LED wskazuje, że określony element został 

pobudzony. Ten wskaźnik nigdy nie działa z podtrzymaniem. 

Wskaźniki uaktywniane przez zdarzenia w pierwszej kolumnie są następujące: 

Diody LED uaktywniane przez zdarzenia są włączane lub wyłączane przez funkcje 

zabezpieczeniowe, posiadające nastawy docelowe z ustawieniem Enabled (Włączony) lub 

Latched (Podtrzymany). Jeśli nastawa docelowa funkcji zabezpieczeniowej ma ustawienie 

Enabled, odpowiadające jej diody LED uaktywniane przez zdarzenia są zapalone przez 

czas, w którym jest aktywny operand związany z daną funkcją. Jeśli nastawa docelowa 

funkcji zabezpieczeniowej ma ustawienie Latched, odpowiadające jej diody LED 

uaktywniane przez zdarzenia są zapalane po uaktywnieniu operandu związanego z daną 
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funkcją i pozostają zapalone do czasu, gdy po wyzerowaniu operandu zostanie naciśnięty 

przycisk RESET na panelu przednim. 

Wszystkie funkcje rozróżniające fazy z zakłóceniem mogą niezależnie gasić lub zapalać 

diody LED fazy A, B lub C. Dotyczy to zabezpieczenia nadprądowego bezzwłocznego, 

zabezpieczenia podnapięciowego fazowego itd. Oznacza to, że operandy fazy A, B i C 

poszczególnych funkcji zabezpieczeniowych są poddawane działaniu OR i na podstawie 

wyniku tej operacji powodują zapalenie lub zgaszenie diod LED fazy A, B lub C. 

• VOLTAGE (Napięcie) — ta dioda LED wskazuje, że zdarzenie dotyczyło napięcia. 

• CURRENT (Prąd) — ta dioda LED wskazuje, że zdarzenie dotyczyło prądu. 

• FREQUENCY (Częstotliwość) — ta dioda LED wskazuje, że zdarzenie dotyczyło 

częstotliwości. 

• OTHER (Inne) — ta dioda LED wskazuje, że zdarzenie dotyczyło funkcji 

kompozytowej. 

• PHASE A (Faza A) — ta dioda LED wskazuje, że zdarzenie dotyczyło fazy A. 

• PHASE B (Faza B) — ta dioda LED wskazuje, że zdarzenie dotyczyło fazy B. 

• PHASE C (Faza C) — ta dioda LED wskazuje, że zdarzenie dotyczyło fazy C. 

• NEUTRAL/GROUND (Przewód neutralny/doziemienie) — ta dioda LED wskazuje, 

że zdarzenie dotyczyło przewodu neutralnego lub doziemienia. 

 

UWAGA 

W przekaźniku C30 użytkowany jest tylko wskaźnik OTHER (Inne) wskazujący, że 

zdarzenie dotyczyło elementu cyfrowego. 

 

Diody LED programowane przez użytkownika obejmują 48 żółtych wskaźników LED w 

czterech kolumnach. Działanie tych diod LED jest definiowane przez użytkownika. 

Zapewniona jest obsługa w zakresie umieszczenia niestandardowej etykiety przy każdej 

diodzie LED. Domyślne etykiety są dostarczane w pakiecie etykiet każdego przekaźnika C30 

wraz z szablonami do niestandardowych etykiet. Domyślne etykiety można zastąpić 

etykietami wydrukowanymi przez użytkownika. 

Dostosowanie działania diod LED przez użytkownika przynosi największe korzyści w 

instalacjach, w których do komunikacji z operatorami używa się języka innego niż angielski. 

Ustawienia służące do zaprogramowania działania diod LED na tych panelach podano w 

punkcie „Diody LED programowane przez użytkownika” w rozdziale 5. 

 

4.2.7.2 Standardowy panel przedni 

Na standardowym panelu przednim znajdują się trzy panele ze wskaźnikami LED, przyciski i 

port komunikacyjny. Przycisk RESET służy do kasowania dowolnego podtrzymywanego 
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wskaźnika LED lub komunikatu dotyczącego celu, kiedy dany stan został usunięty; stany z 

podtrzymaniem można także kasować w menu SETTINGS  INPUT/OUTPUTS  

RESETTING (Ustawienia > Wejścia/wyjścia > Kasowanie). Port RS232 służy do łączenia z 

komputerem. 

Przyciski USER (Użytkownik) są używane w funkcji sterowania wyłącznikiem. 

 

Rysunek 4-21: Panel diod LED nr 1 

 

Wskaźniki stanu 

• IN SERVICE (Pracuje) — sygnalizuje, że zasilanie sterowania jest włączone, 

wszystkie monitorowane wejścia, wyjścia i układy wewnętrzne działają 

prawidłowo oraz że przekaźnik został zaprogramowany. 

• TROUBLE (Usterka) — informuje, że przekaźnik wykrył wewnętrzny problem. 

• TEST MODE (Tryb testowy) — sygnalizuje, że przekaźnik znajduje się w trybie 

testowym. Więcej informacji podano w punkcie „Tryb testowy” w rozdziale 

„Ustawienia”. 

• TRIP (Wyzwolenie) — informuje, że zadziałał operand FlexLogic wybrany jako 

element wyzwalający. Wskaźnik ten jest zawsze podtrzymywany i wtedy do 

anulowania podtrzymania musi zostać wydane polecenie kasowania. 

• ALARM — informuje, że zadziałał operand FlexLogic wybrany jako element 

generujący alarm. Ten wskaźnik nigdy nie działa z podtrzymaniem. 

• PICKUP (Pobudzenie) — wskazuje, że określony element został pobudzony. Ten 

wskaźnik nigdy nie działa z podtrzymaniem. 

 

Wskaźniki uaktywniane przez zdarzenia 

Diody LED uaktywniane przez zdarzenia są włączane lub wyłączane przez funkcje 

zabezpieczeniowe, posiadające nastawy docelowe z ustawieniem Enabled (Włączony) lub 

Latched (Podtrzymany). Jeśli nastawa docelowa funkcji zabezpieczeniowej ma ustawienie 

Enabled, odpowiadające jej diody LED uaktywniane przez zdarzenia są zapalone przez 

czas, w którym jest aktywny operand związany z daną funkcją. Jeśli nastawa docelowa 

funkcji zabezpieczeniowej ma ustawienie Latched, odpowiadające jej diody LED 
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uaktywniane przez zdarzenia są zapalane po uaktywnieniu operandu związanego z daną 

funkcją i pozostają zapalone do czasu, gdy po wyzerowaniu operandu zostanie naciśnięty 

przycisk RESET na panelu przednim. 

 

Wszystkie funkcje rozróżniające fazy z zakłóceniem mogą niezależnie gasić lub zapalać 

diody LED fazy A, B lub C. Dotyczy to zabezpieczenia nadprądowego bezzwłocznego, 

zabezpieczenia podnapięciowego fazowego itd. Oznacza to, że operandy fazy A, B i C 

poszczególnych funkcji zabezpieczeniowych są poddawane działaniu OR i na podstawie 

wyniku tej operacji powodują zapalenie lub zgaszenie diod LED fazy A, B lub C. 

• NAPIĘCIE — Nieużywane 

• PRĄD — Nieużywane 

• CZĘSTOTLIWOŚĆ — Nieużywane 

• INNE — Nieużywane 

• FAZA A — Nieużywane 

• FAZA B — Nieużywane 

• FAZA C — Nieużywane 

• NEUTRALNY/UZIEMIENIE — Nieużywane 

 

Wskaźniki programowane przez użytkownika 

Drugi i trzeci panel zawiera 48 żółtych wskaźników LED, których działaniem steruje 

użytkownik. Zapewniona jest obsługa w zakresie umieszczenia niestandardowej etykiety 

przy każdej diodzie LED. 

Dostosowanie działania diod LED przez użytkownika przynosi największe korzyści w 

instalacjach, w których do komunikacji z operatorami używa się języka innego niż angielski. 

Ustawienia służące do zaprogramowania działania diod LED na tych panelach podano w 

punkcie „Diody LED programowane przez użytkownika” w rozdziale 5. 

 

Rysunek 4-22: Panel diod LED nr 2 i 3 (szablon wskaźników) 

 

USER-PROGRAMMABLE LEDS DIODY LED PROGRAMOWANE PRZEZ 
UŻYTKOWNIKA 
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Domyślne etykiety dla panelu diod LED nr 2 

Domyślne etykiety odnoszą się do następujących zdarzeń: 

• GROUP 1...6 (Grupa 1...6) — zapalony wskaźnik GROUP wskazuje aktywną 

grupę nastaw. 

 

UWAGA 

Oprogramowanie sprzętowe w wersji 2.9x i starszej obsługuje osiem grup nastaw, a w 

wersji 3.0x i nowszej — sześć grup nastaw. Dla wygody użytkowników wcześniejszych 

wersji oprogramowania sprzętowego na panelu przekaźnika widocznych jest osiem 

grup nastaw. Mimo że diody LED mają domyślne etykiety, są w pełni programowane 

przez użytkownika. 

 

Przekaźnik jest dostarczany z domyślną etykietą dla panelu diod LED nr 2. Te diody LED nie 

są jednak wstępnie zaprogramowane. Aby ich działanie było zgodne z wcześniej 

wydrukowaną etykietą, należy wprowadzić ustawienia diod LED zgodnie z opisem w punkcie 

„Diody LED programowane przez użytkownika” w rozdziale 5. Te diody LED są w pełni 

programowane przez użytkownika. W przypadku obu paneli domyślne etykiety można 

zastąpić etykietami wydrukowanymi przez użytkownika, jak wyjaśniono w kolejnym punkcie. 

 

4.2.8 Niestandardowe oznaczenie diod LED 

4.2.8.1 Rozszerzony panel przedni 

Wykonanie poniższej procedury wymaga spełnienia następujących warunków: 

• Oprogramowanie EnerVista UR Setup jest zainstalowane i uruchomione. 

• Ustawienia przekaźnika C30 zostały zapisane w pliku ustawień. 

• Arkusz do wycięcia etykiet na panel przedni przekaźnika UR (numer części GE 

1006-0047) został pobrany ze strony 

http://www.gedigitalenergv.com/products/support/ur/URLEDenhanced.doc i 

wydrukowany. 

• Nóż o małym ostrzu. 

 

Aby utworzyć niestandardowe etykiety diod LED do rozszerzonego panelu przedniego: 

1. Uruchomić oprogramowanie EnerVista UR Setup. 

2. Wybrać opcję Front Panel Report (Raport nt. panelu przedniego) w dolnej części 

menu nawigacji do pliku ustawień. Zostanie wyświetlone okno raportu 

dotyczącego panelu przedniego. 

 

  

http://www.gedigitalenergy.com/products/support/ur/URLEDenhanced.doc
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Rysunek 4-23: Okno Front Panel Report (Raport nt. panelu przedniego) 

 

3. W widocznych polach wprowadzić tekst, który ma być widoczny obok 

poszczególnych diod LED i nad każdym przyciskiem programowanym przez 

użytkownika. 

4. Włożyć do drukarki arkusz do wycięcia etykiet na panel przedni przekaźnika UR i 

nacisnąć przycisk Print (Drukuj) w oknie raportu. 

5. Po wydrukowaniu złożyć arkusz wzdłuż perforowanych linii i wypchnąć etykiety. 

6. Wyjąć z pakietu narzędzie do wkładania etykiet do przekaźnika UR i zgiąć 

wystające elementy zgodnie z opisem w poniższych procedurach. Wystające 

elementy służą do wyjmowania domyślnych i niestandardowych etykiet diod LED. 

UWAGA 

Tego narzędzia należy używać DOKŁADNIE zgodnie z opisem, stroną zadrukowaną z 

numerem części GE skierowaną w stronę użytkownika. 

 

Dostarczony z każdym przekaźnikiem C30 pakiet etykiet zawiera trzy domyślne etykiety, 

niestandardowy arkusz z szablonem etykiet oraz narzędzie do wyjmowania etykiet. 

Jeśli domyślne etykiety są odpowiednie w instalacji użytkownika, włożyć je w odpowiednie 

szczeliny i zaprogramować diody LED zgodnie z etykietami. Jeśli konieczne są 

niestandardowe etykiety, wyjąć oryginalne etykiety i włożyć nowe według poniższych 

procedur. 

Aby przygotować i wykorzystać narzędzie do wyjmowania etykiet: 

1. Zgiąć ku górze wystające elementy na lewym końcu narzędzia według 

rysunku. 
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Zgiąć wystający element w środku końcowej części narzędzia, jak pokazano na rysunku. 

 

Aby wyjąć etykiety diod LED z rozszerzonego panelu przedniego przekaźnika C30 i włożyć 

niestandardowe etykiety: 

1. Unieść nożem etykietę diod LED i wsunąć pod spód narzędzie do etykiet. Upewnić 

się, że zgięte wystające elementy są skierowane na zewnątrz przekaźnika. 

 

2. Wsunąć narzędzie pod etykietę diod LED, tak aby wystające elementy wyskoczyły na 

zewnątrz. W ten sposób narzędzie zatrzaskuje się na etykiecie. 
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3. Wyjąć narzędzie i zaczepioną etykietę zgodnie z rysunkiem. 

 

4. Wsunąć nową etykietę diod LED do kieszeni, tak aby tekst był równo ustawiony z 

diodami, jak pokazano na rysunku. 

 

 

Aby wyjąć etykiety przycisków programowanych przez użytkownika z rozszerzonego panelu 

przedniego przekaźnika C30 i włożyć niestandardowe etykiety: 

1. Za pomocą noża unieść etykietę przycisków i wsunąć pod spód tylny koniec 

narzędzia do etykiet, jak pokazano na rysunku. Upewnić się, że zgięty wystający 

element jest skierowany na zewnątrz przekaźnika. 
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2. Wsunąć narzędzie pod etykietę przycisków programowanych przez użytkownika, tak 

aby wystający element wyskoczył na zewnątrz. W ten sposób narzędzie zatrzaskuje 

się na etykiecie przycisków programowanych przez użytkownika. 

 

3. Wyjąć narzędzie i zaczepioną etykietę przycisków programowanych przez 

użytkownika. 

 

4. Wsunąć nową etykietę przycisków programowanych przez użytkownika do kieszeni, 

tak aby tekst był równo ustawiony z przyciskami. 
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4.2.9 Sterowanie wyłącznikiem 

Przekaźnik C30 może być połączony z powiązanymi wyłącznikami. W wielu przypadkach 

aplikacja monitoruje stan wyłącznika i może on (oraz stan usterki wyłącznika) być 

wskazywany przez diody LED na panelu przednim. Przestawienia wyłącznika mogą być 

inicjowane ręcznie przy użyciu klawiatury na panelu przednim lub automatycznie przez 

operand FlexLogic. Dostępne jest ustawienie umożliwiające przypisywanie nazw do każdego 

wyłącznika i są one używane w powiązanych chwilowych komunikatach. Te funkcje są 

dostępne dla dwóch wyłączników. Użytkownik może użyć tylko tych fragmentów projektu, 

które są odpowiednie dla pojedynczego wyłącznika, który musi być wyłącznikiem 1. 

Poniżej zakłada się, że ustawienie SETTINGS  SYSTEM SETUP  BREAKERS  

BREAKER 1(2)  BREAKER FUNCTION (Ustawienia > Konfiguracja systemu > Wyłączniki 

> Wyłącznik 1(2) > Działanie wyłącznika) jest włączone (Enabled) dla każdego wyłącznika. 

 

4.2.9.1 Wybór trybu sterowania i monitorowanie 

W instalacjach może być wymagane, aby wyłącznik działał tylko w trybie trójbiegunowym (3-

biegunowym) albo w trybie jedno- i trójbiegunowym (1-biegunowym), co określa się 

ustawieniem. Jeśli wybrany jest tryb trójbiegunowy, jedno wejście śledzi położenie otwarte 

lub zamknięte wyłącznika. Jeśli wybrano tryb jednobiegunowy, do przekaźnika muszą być 

przesyłane sygnały stanu wszystkich trzech biegunów wyłącznika. Wejścia te muszą być 

zgodne, aby wskazywać położenie wyłącznika. 

Poniżej zakłada się, że ustawienie SETTINGS  SYSTEM SETUP  BREAKERS  

BREAKER 1(2)  BREAKER 1(2) PUSH BUTTON CONTROL (Ustawienia > Konfiguracja 
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systemu > Wyłączniki > Wyłącznik 1(2) > Sterowanie przyciskiem wyłącznikiem 1(2)) jest 

włączone (Enabled) dla każdego wyłącznika. 

 

4.2.9.2 Sterowanie przez panel przedni (przycisk użytkownika) 

Po upływie 30 minut, w trakcie których po wprowadzeniu prawidłowego hasła do polecenia 

funkcje poleceń są dozwolone, użytkownik nie może otwierać ani zamykać wyłącznika za 

pomocą klawiatury. Poniższy opis dotyczy sytuacji, w której stanem początkowym jest stan 

braku zezwolenia. 

 

4.2.9.3 Sterowanie dwoma wyłącznikami 

W poniższej przykładowej konfiguracji pole Name (Nazwa) reprezentuje nazwę zmiennej 

zaprogramowaną przez użytkownika. 

W tym przykładzie przekaźnik jest połączony i zaprogramowany z oboma wyłącznikami: 1 i 

2. Przycisk USER 1 służy do wybrania wyłącznika, który będzie sterowany przyciskami 

USER 2 i USER 3. Przycisk USER 2 powoduje ręczne zamknięcie wyłącznika, a przycisk 

USER 3 — ręczne otwarcie wyłącznika. 

 

 

Ten komunikat pojawia się, gdy zostanie naciśnięty przycisk USER 1, 
USER 2 lub USER 3 oraz jest wymagane hasło do polecenia 
(COMMAND PASSWORD), tzn. gdy hasło COMMAND PASSWORD jest 

włączone i w ciągu ostatnich 30 minut nie wydano żadnych poleceń. 

Ten komunikat pojawia się, gdy wpisano prawidłowe hasło lub gdy nie jest 
ono wymagane. Ten komunikat jest wyświetlany przez 30 sekund do 
czasu ponownego naciśnięcia przycisku USER 1. 

Ten komunikat pojawia się po naciśnięciu przycisku USER 1 po raz drugi. 

W tym stanie w ciągu 30 sekund można wykonać trzy działania, 
oznaczone poniżej jako (1), (2) i (3). 

Jeśli zostanie naciśnięty przycisk USER 2, ten komunikat będzie 
widoczny przez 20 sekund. Jeśli w tym czasie przycisk USER 2 zostanie 

ponownie naciśnięty, zostanie wygenerowany sygnał, który można 
zaprogramować tak, aby powodował zadziałanie wyjścia 
przekaźnikowego w celu zamknięcia wyłącznika 1. 
Jeśli zostanie naciśnięty przycisk USER 3, ten komunikat będzie 
widoczny przez 20 sekund. Jeśli w tym czasie przycisk USER 3 zostanie 

ponownie naciśnięty, zostanie wygenerowany sygnał, który można 
zaprogramować tak, aby powodował zadziałanie wyjścia 
przekaźnikowego w celu otwarcia wyłącznika 1. 
Jeśli na tym etapie zostanie naciśnięty przycisk USER 1, pojawi się ten 

komunikat, informujący o wybraniu innego wyłącznika. W tym stanie 
można wykonać trzy działania, oznaczone poniżej jako (1), (2) i (3). 
Wielokrotne naciskanie przycisku USER 1 powoduje przełączanie między 

dostępnymi wyłącznikami. Naciśnięcie w dowolnym czasie przycisku 
innego niż USER 1, 2 lub 3 powoduje anulowanie funkcji sterowania 

wyłącznikiem. 
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4.2.9.4 Sterowanie jednym wyłącznikiem 

W tej aplikacji przekaźnik jest połączony i zaprogramowany tylko z wyłącznikiem 1. Działanie 

w tej aplikacji odbywa się identycznie, jak opisano wyżej w przypadku dwóch wyłączników. 

4.2.10 Zmiana haseł 

Informacje w tym punkcie odnoszą się do zabezpieczenia hasłem. Informacje o ustawieniu 

hasła po raz pierwszy lub o zmianie haseł systemu CyberSentry podano w poprzednim 

rozdziale oraz w punkcie dotyczącym menu Settings > Product Setup > Security > 

CyberSentry (Ustawienia > Konfiguracja produktu > Bezpieczeństwo > CyberSentry) w 

następnym rozdziale. 

W systemie C30 można wprowadzać hasła przez połączenie lokalne lub zdalne. 

Dostęp lokalny oznacza dostęp do nastaw lub poleceń przez panel przedni. Obejmuje to 

wprowadzanie za pomocą klawiatury, jak i przez port RS232. Dostęp zdalny oznacza dostęp 

do nastaw lub poleceń przez dowolny port komunikacyjny z tyłu urządzenia. Dotyczy to 

zarówno złącza Ethernet, jak i RS485. Funkcja ta jest aktywowana po zmianie hasła 

lokalnego lub zdalnego. 

Przy wprowadzaniu hasła do nastaw lub poleceń przez system EnerVista lub dowolne złącze 

szeregowe użytkownik musi wpisać odpowiednie hasło odnoszące się do połączenia. W 

przypadku połączenia przez złącze z tyłu urządzenia C30 należy użyć hasła zdalnego. Przy 

połączeniu przez port RS232 na panelu przednim musi być używane hasło lokalne. 

Stosowane są dwa poziomy dostępu chronionego hasłem: dostęp do ustawień (Setting) i 

dostęp do poleceń (Command). Dla każdego z nich można ustawić hasło. Używanie hasła 

na różnych poziomach umożliwia określanie, czy użytkownik może wprowadzać polecenia 

lub zmieniać nastawy. Inną opcją jest określenie dostępu do ustawień i/lub poleceń dla 

poszczególnych kont użytkowników. 

• Setting (Ustawienie) — umożliwia użytkownikowi wprowadzanie dowolnych zmian 

wszelkich wartości nastaw: 

- zmiana dowolnego ustawienia, 

- działanie w trybie testowym. 

• Command (Polecenie) — uniemożliwia użytkownikowi zmienianie jakichkolwiek 

ustawień, ale umożliwia mu wykonywanie następujących operacji: 

- zmiana stanu wejść wirtualnych, 

- kasowanie rejestrów zdarzeń, 

- kasowanie zapisów oscylografii, 

- zmiana daty i godziny, 

-  kasowanie rejestratora danych, 

-  kasowanie stanów przycisków programowanych przez użytkownika. 
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Aby wprowadzić początkowe hasło dostępu do ustawień lub poleceń: 

1. Nacisnąć przycisk MENU, aż na chwilę pojawi się nagłówek SETTINGS 

(Ustawienia) i zostanie wyświetlony komunikat PRODUCT SETUP (Konfiguracja 

produktu). 

2. Nacisnąć strzałkę MESSAGE w prawo, aż pojawi się komunikat ACCESS LEVEL 

(Poziom dostępu). 

3. Nacisnąć strzałkę MESSAGE w dół, aż pojawi się komunikat CHANGE LOCAL 

PASSWORDS (Zmień hasła lokalne). 

4. Nacisnąć strzałkę MESSAGE w prawo, aż pojawi się komunikat CHANGE 

SETTING PASSWORD (Zmień hasło dostępu do ustawień) lub CHANGE 

COMMAND PASSWORD (Zmień hasło dostępu do poleceń). 

 

5. Po wyświetleniu komunikatu CHANGE ... PASSWORD nacisnąć strzałkę VALUE 

w górę lub w dół, aby zmienić wybór na „Yes” (Tak). 

6. Nacisnąć przycisk ENTER. Na ekranie pojawi się monit o wprowadzenie nowego 

hasła: ENTER NEW PASSWORD. 

7. Wprowadzić hasło numeryczne (do 10 znaków) i nacisnąć przycisk ENTER. 

8. Po wyświetleniu komunikatu VERIFY NEW PASSWORD (Zweryfikuj nowe hasło) 

ponownie wprowadzić hasło i nacisnąć przycisk ENTER. 

 

9. Kiedy pojawi się komunikat NEW PASSWORD HAS BEEN STORED (Nowe 

hasło zostało zapisane), nowe hasło dostępu do ustawień (Setting) lub poleceń 

(Command) jest aktywne. 
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4.2.11 Wprowadzenie nieprawidłowego hasła 

Domyślnie, jeśli trzykrotnie w ciągu pięciu minut zostanie wprowadzone nieprawidłowe hasło 

typu Command lub Setting w interfejsie na panelu przednim, operand FlexLogic LOCAL 

ACCESS DENIED (Odmowa lokalnego dostępu) zostanie włączony (On) i przez pięć minut 

nie jest możliwy dostęp do przekaźnika C30 na poziomie ustawień i poleceń przez interfejs 

na panelu przednim. 

Domyślnie, jeśli trzykrotnie w ciągu pięciu minut zostanie wprowadzone nieprawidłowe hasło 

typu Command lub Setting przez dowolny zewnętrzny interfejs komunikacyjny, operand 

FlexLogic REMOTE ACCESS DENIED (Odmowa zdalnego dostępu) zostanie włączony (On) 

i przez pięć minut nie jest możliwy dostęp do przekaźnika C30 na poziomie ustawień i 

poleceń przez dowolny zewnętrzny interfejs komunikacyjny. Operand FlexLogic REMOTE 

ACCESS DENIED zostanie wyłączony (Off) po upływie pięciu minut w przypadku hasła typu 

Command oraz 30 minut w przypadku hasła typu Settings. 

Te ustawienia domyślne można zmienić w programie EnerVista w menu Settings > Product 

Setup > Security (Ustawienia > Konfiguracja produktu > Bezpieczeństwo). 

 

4.3 Schematy logiczne 

W tej instrukcji obsługi schematy logiczne umożliwiają zapoznanie się z funkcją i nastawami. 

Schemat logiczny opiera się na następujących elementach: 

• wejścia — po lewej stronie, będące ustawieniami i operandami; 

• bramki logiczne, oparte na algebrze Boole'a i służące do łączenia linii logicznych 

przy użyciu bramek AND, OR, NOT oraz innych bramek w celu uzyskania nowego 

stanu logicznego; 

• operatory logiczne (timery, operacje jednorazowe, przerzutniki itp.); 

• wyjścia — po prawej stronie, będące produktami operacji z użyciem wejść, 

bramek logicznych i operatorów logicznych w celu tworzenia nowych operandów i 

określania stanu wyjścia elementu. 

Wartości „prawda” i „fałsz” są oznaczane odpowiednio jako 1 i 0. Wartość 1 zwykle oznacza, 

że funkcja ma poziom wysoki lub jest włączona lub aktywna. 

Odczytanie poniższego schematu od prawej do lewej: operandy FlexLogic TRIP BUS 1 OP 

oraz TRIP BUS 1 PKP po prawej stronie 

zostaną wyzwolone po wyzwoleniu nastaw lub przerzutnika RS w środku schematu. Kiedy to 

się stanie, operand TRIP 

BUS 1 OP zostanie wyzwolony po upływie zwłoki zadanej przez ustawienie TRIP BUS 1 

PICKUP DELAY lub TRIP BUS 1 RESET DELAY, natomiast operand 
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TRIP BUS 1 PKP zadziała od razu. Nastawy lub przerzutnik RS w środku schematu są 

wyzwalane następująco. 

• Aby nastąpiło wyzerowanie, jeden z trzech warunków musi być spełniony, aby 

zadziała bramka OR (lewa dolna część schematu). Oznacza to, że nastawa TRIP 

BUS 1 LATCHING musi mieć wartość 0 = Disabled (co jest zanegowane przez 

funkcję NOT i przyjmuje wartość 1 = Enabled), stan na wyjściu z operandu 

FlexLogic TRIP BUS 1 RESET musi mieć wartość 1 lub stan na wyjściu operandu 

FlexLogic RESET OP musi mieć wartość 1. 

• Jeśli chodzi o nastawy, jeden z 16 warunków na wejściu (lewa górna część 

schematu) musi być spełniony dla zadziałania bramki OR, funkcja TRIP BUS 1 

FUNCTION musi być włączona (Enabled) oraz na wyjściu TRIP BUS 1 BLOCK 

musi być stan 0, który jest następnie negowany (odwracany) przez bramkę NOT i 

przyjmuje wartość 1. 

 

Tabela 4-1: Symbole używane na schematach logicznych 

Symbol Opis 

= Off (Wyłączony) Wyjście z operandu FlexLogic (zdefiniowane przez użytkownika) 

= Enabled 
(Włączony) 

1 = Enabled (Włączony) i 0 = Disabled (Wyłączony) 

OR Dowolne wejście z funkcji po lewej stronie spełnia warunek. 

AND Wszystkie wejścia z funkcji po lewej stronie są wymagane, aby warunek był spełniony. 

O Nie. Neguje/odwraca stan wyjścia, np. 0 staje się 1. 

• 
Połączenie 

S, R Set (wejście ustawiające), Reset (wejście zerujące) 

TPKP Pobudzenie timera. Wyzwalane przez przerzutnik nastaw na schemacie. 

TRST Zerowanie timera. Wyzwalane przez przerzutnik typu RS na schemacie. 

 

Rysunek 4-24: Schemat logiczny 
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SETTINGS NASTAWY 

FLEXLOGIC OPERAND OPERAND FLEXLOGIC 

OR OR 

AND I 

Off Wyłączona 

Enabled Włączona 

Non-volatile set-dominant Z pamięcią nieulotną, z nadrzędnym 
wejściem ustawiającym 
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System sterowania C30 

Rozdział 5: Ustawienia 

W tym rozdziale opisano ustawienia dostępne na panelu przedniego i/lub w 

oprogramowaniu. Przekaźnik nie jest wyłączany z eksploatacji przy zapisywaniu ustawień, 

natomiast jest on wyłączany z eksploatacji, kiedy jest w nim zapisywany plik ustawień. 

5.1 Menu Settings (Ustawienia) 
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see page zob. strona 

Access in EnerVista Dostęp w programie EnerVista 

Range: Disabled, Isolated, Forcible Dostępne opcje: Disabled (Wyłączony), 
Isolated (Izolowany), Forcible 
(Wymuszony) 

 

 

5.2 Informacje ogólne 

5.2.1 Elementy — wprowadzenie 

Główne cechy elementu są wskazane na schemacie logicznym. Dotyczy to wejść, nastaw, 

stałej logiki oraz generowanych operandów wyjściowych. 

 W poprzednim rozdziale opisano, jak odczytywać schemat logiczny, a skróty używane na 

schemacie są objaśnione w rozdziale „Skróty”. 

 

• Ustawienie FUNCTION (DZIAŁANIE) — Ustawienie FUNCTION (Działanie) — to 

ustawienie programuje element jako działający, jeśli zostanie dla niego wybrana 

opcja „Enabled” (Włączony). Domyślne ustawienie fabryczne to „Disabled” 

(Wyłączony). Po wybraniu opcji „Enabled” każdy element powiązany z funkcją 

staje się aktywny i wszystkie opcje stają się dostępne. 

• Ustawienie NAME (Nazwa) — to ustawienie służy do jednoznacznej identyfikacji 

elementu. 

• Ustawienie PICKUP DELAY (Opóźnienie pobudzenia) — to ustawienie 

wprowadza pobudzenie ze zwłoką (opóźnienie włączenia) między pojawieniem 

się stanu pobudzenia a wygenerowaniem sygnału wyjściowego zadziałania. 
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• Ustawienie RESET DELAY (Opóźnienie zerowania) — to ustawienie wprowadza 

odwzbudzenie ze zwłoką (opóźnienie wyłączenia) między stanem wyjściowym 

zadziałania a przywróceniem stanu logicznego 0 po wyjściu sygnału wejściowego 

poza zdefiniowany zakres pobudzenia. 

• Ustawienie BLOCK (Blokowanie) — domyślny stan operandu wyjścia wszystkich 

komparatorów to logiczny stan 0 (flaga nieustawiona). Komparator pozostaje w 

stanie domyślnym do czasu, gdy na wejściu RUN pojawi się logiczny stan 1, co 

umożliwia wykonanie testu. Jeśli w dowolnym czasie stan wejścia RUN zmieni się 

na logiczny stan 0, komparator powraca do stanu domyślnego. Wejście RUN jest 

używane do nadzorowania komparatora. Wejście BLOCK jest używane jako jedno 

z wejść do sterowania operacją RUN. 

• Ustawienie TARGET (Cel) — to ustawienie jest używane do zdefiniowania 

komunikatu dotyczącego celu, odnoszącego się do zadziałania elementu. Kiedy 

to ustawienie ma wartość „Disabled” (Wyłączony), po zadziałaniu elementu nie 

zostanie wygenerowany komunikat dotyczący celu ani nie zapali się wskaźnik 

LED na panelu przednim. Przy ustawieniu „Self-Reset” (Automatyczne 

kasowanie) po pojawieniu się stanu zadziałania elementu zostanie wygenerowany 

komunikat dotyczący celu oraz zapali się wskaźnik LED, a po anulowaniu tego 

stanu komunikat i wskazanie automatycznie znikną. Przy ustawieniu „Latched” 

(Podtrzymany) po przywróceniu stanu logicznego 0 na wyjściu elementu 

komunikat dotyczący celu i wskazanie LED pozostają widoczne do czasu 

odebrania przez przekaźnik polecenia RESET. 

• Ustawienie EVENTS (Zdarzenia) — to ustawienie służy do określania, czy stany 

pobudzenia, odwzbudzenia lub zadziałania są zapisywane przez rejestrator 

zdarzeń. Przy ustawieniu „Disabled” (Wyłączony) stan pobudzenia, odwzbudzenia 

i zadziałania elementu nie są rejestrowane jako zdarzenia. Przy ustawieniu 

„Enabled” (Włączony) zdarzenia są tworzone dla następujących zdarzeń: 

<Element> PKP (pobudzenie), 

<Element> DPO (odwzbudzenie), 

<Element> OP (zadziałanie). 

Zdarzenie DPO jest tworzone, kiedy stan na wyjściu komparatora zmieni się ze stanu 

pobudzenia (logiczne 1) na stan odwzbudzenia (logiczne 0). Może się to zdarzyć, gdy 

element jest w stanie zadziałania przy niezerowym opóźnieniu kasowania. 

Nie każdy operand danego elementu w przekaźniku UR generuje zdarzenia — dotyczy to 

tylko większości operandów wyjściowych. Elementy, przyjmujące stan wyjściowy według 

fazy, rejestrują tylko stan wyjściowy fazy, do której odnosi się działanie; nie jest przyjmowane 

zdarzenie operandu wspólnego dla trzech faz. 
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5.3  Product Setup (Konfiguracja produktu) 

5.3.1 Bezpieczeństwo 

5.3.1.1 Bezpieczeństwo – informacje ogólne 

Dostępne są następujące funkcje zabezpieczające: 

• Zabezpieczenie hasłem — podstawowe domyślne zabezpieczenie. 

• Zabezpieczenie oprogramowania EnerVista — oparty na rolach dostęp do 

różnych ekranów i elementów konfiguracji oprogramowania EnerVista. Funkcja ta 

działa domyślnie w oprogramowaniu EnerVista. 

• Zabezpieczenie CyberSentry — zaawansowane funkcje zabezpieczeń dostępne 

jako opcjonalne oprogramowanie. Przy zakupie opcje te są automatyczne 

aktywowane, natomiast domyślne zabezpieczenie hasłem i zabezpieczenie 

oprogramowania EnerVista są wyłączane. 

 

Zgubienie hasła 

W razie zgubienia wszystkich haseł powrót do normalnego stanu jest możliwy przez 

zresetowanie urządzenia (przywrócenie wartości domyślnych). Należy pamiętać, że 

resetowanie odnosi się nie tylko do haseł, ale i do wartości (przywracane są wartości 

domyślne). 

Aby zresetować urządzenie po zgubieniu hasła: 

1. Używając rozpoznawalnego konta firmowego, wysłać wiadomość e-mail do działu 

obsługi klienta GE na adres multilin.tech@ge.com, podając numer seryjny. Dział 

obsługi klienta dostarczy kod służący do zresetowania przekaźnika i przywrócenia 

ustawień fabrycznych. 

2. Wpisać kod resetowania na panelu przednim w menu COMMANDS RELAY 

MAINTENANCE  SERVICE COMMAND (Polecenia > Konserwacja przekaźnika 

> Polecenie serwisowe). 

3. Zmienić domyślne hasło „ChangeMe1#” według opisu w punkcie „Konfigurowanie 

funkcji CyberSentry i zmiana domyślnego hasła” na końcu rozdziału „Instalacja”. 

 

Wymagania dotyczące haseł 

Konto użytkownika wymaga hasła alfanumerycznego spełniającego następujące wymagania: 

• W haśle rozróżniane są małe i wielkie litery. 

• Hasło nie może zawierać nazwy konta użytkownika ani jego fragmentów dłuższych 

niż dwa kolejne znaki. 

• Hasło musi mieć długość od 6 do 20 znaków. 

mailto:multilin.tech@ge.com
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• Hasło musi zawierać znaki z trzech spośród następujących czterech kategorii: 

- wielkie litery języka angielskiego (od A do Z), 

- małe litery języka angielskiego (od a do z), 

- cyfry (od 0 do 9), 

- znaki niealfabetyczne (np. ~, !, @, #, $,%, &). 

 

5.3.1.2 Zabezpieczenie hasłem 

 

 

Range:  Zakres:  

Restricted, Command, Setting, Factory 
Service (for factory use only) 

Restricted (Ograniczony), Command 
(Polecenie), Setting (Ustawienie) i Factory 
Service (Serwis fabryczny — tylko do użytku 
fabrycznego). 

see page zob. strona 

Disabled, Enabled Disabled, Enabled (Wyłączony, Włączony) 

 

Przekaźnik C30 obsługuje wprowadzanie hasła przez połączenie lokalne lub zdalne. 

Dostęp lokalny oznacza dostęp do ustawień lub poleceń przez panel przedni. Obejmuje to 

wprowadzanie za pomocą klawiatury, jak i przez port RS232. Dostęp zdalny oznacza dostęp 

do nastaw lub poleceń przez dowolny port komunikacyjny z tyłu urządzenia. Dotyczy to 

zarówno złącza Ethernet, jak i RS485. Funkcja ta jest aktywowana po zmianie hasła 

lokalnego lub zdalnego. 

ACCESS LEVEL (Poziom dostępu) — opcja „Restricted” (Ograniczony) oznacza, że dostęp 

do ustawień i poleceń jest możliwy, ale nie ma dostępu do konfiguracji fabrycznej. Dostęp 

jest automatycznie przywracany do poziomu „Restricted” zgodnie z nastawą upływu czasu 

dostępu na danym poziomie. Po wyłączeniu i włączeniu zasilania dostęp jest ustawiany na 

poziomie „Restricted”. 
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Poziom „Factory Service” (Serwis fabryczny) jest niedostępny i przeznaczony tylko do użytku 

w fabryce. 

Stosowane są dwa poziomy dostępu chronionego hasłem: dostęp do ustawień (Setting) i 

dostęp do poleceń (Command). Dla każdego z nich można ustawić hasło. Używanie hasła 

na różnych poziomach umożliwia określanie, czy użytkownik może wprowadzać polecenia 

lub zmieniać nastawy. Inną opcją jest określenie dostępu do ustawień i/lub poleceń dla 

poszczególnych kont użytkowników. 

• Setting (Ustawienie) — umożliwia użytkownikowi wprowadzanie dowolnych zmian 

wszelkich wartości nastaw: 

- zmiana dowolnego ustawienia, 

- działanie w trybie testowym. 

• Command (Polecenie) — uniemożliwia użytkownikowi wprowadzanie zmian w 

ustawieniach, ale umożliwia mu wykonywanie następujących operacji: 

- zmiana stanu wejść wirtualnych, 

- kasowanie rejestrów zdarzeń, 

- kasowanie zapisów oscylografii, 

- zmiana daty i godziny, 

- kasowanie rejestratora danych, 

- kasowanie stanów przycisków programowanych przez użytkownika. 

Przy wprowadzaniu hasła do nastaw lub poleceń przez system EnerVista lub dowolne złącze 

szeregowe użytkownik musi wpisać odpowiednie hasło odnoszące się do połączenia. W 

przypadku połączenia przez złącze z tyłu urządzenia C30 należy użyć hasła zdalnego. Przy 

połączeniu przez port RS232 na panelu przednim musi być używane hasło lokalne. 

Lokalne sesje ustawień i poleceń są inicjowane przez użytkownika przy użyciu wyświetlacza 

na panelu przednim oraz zamykane przez użytkownika albo po upływie limitu czasu (na 

podstawie ustawienia limitu czasu dostępu na poziomie ustawień i poleceń). Zdalne sesje 

ustawień i poleceń są inicjowane przez użytkownika przez oprogramowanie EnerVista oraz 

zamykane przez użytkownika albo po upływie limitu czasu. 

Stan sesji (lokalna lub zdalna, dotycząca ustawień lub poleceń) określa stan następujących 

operandów FlexLogic: 

• ACCESS LOC SETG OFF — przyjmowany, gdy lokalny dostęp do ustawień jest 

zablokowany. 

• ACCESS LOC SETG ON — przyjmowany, gdy lokalny dostęp do ustawień jest 

włączony. 

• ACCESS LOC CMND OFF — przyjmowany, gdy lokalny dostęp do poleceń jest 

zablokowany. 
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• ACCESS LOC CMND ON — przyjmowany, gdy lokalny dostęp do poleceń jest 

włączony. 

• ACCESS REM SETG OFF — przyjmowany, gdy zdalny dostęp do ustawień jest 

zablokowany. 

• ACCESS REM SETG ON — przyjmowany, gdy zdalny dostęp do poleceń jest 

włączony. 

• ACCESS REM CMND OFF — przyjmowany, gdy zdalny dostęp do poleceń jest 

zablokowany. 

• ACCESS REM CMND ON — przyjmowany, gdy zdalny dostęp do poleceń jest 

włączony. 

 

UWAGA 

Do zaktualizowania stanu wymienionych operandów zabezpieczenia dostępu zdalnego 

i lokalnego wymagana jest operacja zapisu polecenia lub ustawienia. 

 

PASSWORD ACCESS EVENTS (Zdarzenia dotyczące dostępu przy użyciu hasła) — to 

ustawienie umożliwia rejestrowanie zdarzeń dotyczących dostępu przy użyciu hasła przez 

rejestrator zdarzeń. 

 

Opcja „Change local passwords” (Zmiana lokalnych haseł) 

 

Range: Zakres: 

No, Yes No (Nie), Yes (Tak) 

Note: ---------- indicates no password Uwaga: Wartość „----------” oznacza brak 
hasła. 

0 to 9999999999 od 0 do 9999999999 

 

Jak opisano we wcześniejszym punkcie, stosowane są dwa poziomy dostępu chronionego 

hasłem: dostęp do ustawień (Setting) i dostęp do poleceń (Command). Używanie hasła na 

różnych poziomach umożliwia określanie, czy użytkownik może wprowadzać polecenia lub 

zmieniać nastawy. 
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Uzyskanie dostępu na każdym z poziomów wymaga odpowiednich haseł. Jeśli przy użyciu 

interfejsu na panelu przednim dla ustawienia CHANGE COMMAND PASSWORD (Zmień 

hasło dostępu do ustawień) lub CHANGE SETTING PASSWORD (Zmień hasło dostępu do 

poleceń) zaprogramowano wartość „Yes” (Tak), zostanie wywołana następująca sekwencja 

komunikatów: 

1.  ENTER NEW PASSWORD: (Wpisz nowe hasło) 

2.  VERIFY NEW PASSWORD: (Wpisz ponownie nowe hasło) 

3. NEW PASSWORD HAS BEEN STORED. (Nowe hasło zostało zapisane) 

Aby uzyskać dostęp z prawem zapisu do ustawienia „Restricted” (Ograniczony), w 

ustawieniu ACCESS LEVEL (Poziom dostępu) w głównym menu zabezpieczeń należy 

wybrać opcję „Setting”, a następnie zmienić to ustawienie lub spróbować je zmienić i 

postępować zgodnie z monitem, aby wpisać zaprogramowane hasło. Po poprawnym 

wprowadzeniu hasła dostęp zostanie przyznany. Dostęp jest automatycznie przywracany do 

poziomu „Restricted” zgodnie z ustawieniem limitu czasu dostępu na danym poziomie oraz 

po wyłączeniu i włączeniu zasilania. 

 

UWAGA 

Jeśli hasło dostępu do ustawień jest takie samo jak hasło dostępu do poleceń, wtedy to 

jedno hasło umożliwia dostęp zarówno do poleceń, jak i do ustawień. 

Jeśli zostanie nawiązane połączenie zdalne, lokalne hasła nie są widoczne. 

 

Zmiana zdalnych haseł 

Aby możliwy był dostęp na poziomie poleceń lub ustawień, wymagane są prawidłowe hasła, 

co omówiono w poprzednim punkcie. 

Aby ustawić hasło dostępu do poleceń lub ustawień: 

1. W programie EnerVista lub na panelu przednim przejść do menu Settings > 

Product Setup > Security (Ustawienia > Konfiguracja produktu > 

Bezpieczeństwo), aby otworzyć okno ustawień haseł. 

2. Kliknąć przycisk Change (Zmień) przy haśle dostępu do poleceń lub ustawień. 

3. W polu New Password wpisać nowe hasło. Wymagania opisano w punkcie 

„Wymagania dotyczące haseł” wcześniej w tym rozdziale. Jeśli jest już używane 

oryginalne hasło, wpisać je w polu Enter Password (Wpisz hasło) i kliknąć 

przycisk Send Password to Device (Wyślij hasło do urządzenia). 

4. W polu Confirm Password (Potwierdź hasło) ponownie wpisać hasło. 

5. Kliknąć przycisk OK. Hasło zostanie sprawdzone pod kątem spełnienia wymagań. 
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UWAGA 

Jeśli zostanie nawiązane lokalne (szeregowe) połączenie z przekaźnikiem, nie można 

wyświetlić zdalnych haseł. 

 

Nadzór nad dostępem 

 

See below Zob. poniżej 

Range: Zakres: 

2 to 5 in steps of 1 od 2 do 5 z krokiem 1 

5 to 60 minutes in steps of 1 od 5 do 60 minut z krokiem 1 

 

 

Dostępne są następujące ustawienia nadzoru nad dostępem: 

INVALID ATTEMPTS BEFORE LOCKOUT (Nieudane próby przed blokadą) — to 

ustawienie określa, ile razy w ciągu trzech minut może zostać wprowadzone nieprawidłowe 

hasło, zanim nastąpi blokada. Po uaktywnieniu blokady operand FlexLogic local access 

denied (Odmowa lokalnego dostępu) lub remote access denied (Odmowa zdalnego dostępu) 

zostanie włączony (On). Stan wyłączony (Off) tych operandów zostanie przywrócony po 

wygaśnięciu blokady. 

PASSWORD LOCKOUT DURATION (Czas blokady hasła) — to ustawienie określa czas, 

przez który przekaźnik C30 blokuje dostęp przy użyciu hasła, jeśli nieprawidłowe hasło 

zostanie wpisane tyle razy, ile przewidziano w parametrze INVALID ATTEMPTS BEFORE 

LOCKOUT. 

Jeśli wprowadzi się nieprawidłowe hasło, przekaźnik C30 może generować alarm. W razie 

nieudanej weryfikacji hasła przy próbie uzyskania dostępu na poziomie chronionym hasłem 
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(do ustawień albo do poleceń) zostanie włączony operand FlexLogic UNAUTHORIZED 

ACCESS (Nieuprawniony dostęp). Operand ten może być zaprogramowany tak, aby 

wywoływał alarm przez wyjścia stykowe lub łącze komunikacyjne. Tej funkcji można używać 

do ochrony przed nieautoryzowanymi i przypadkowymi próbami dostępu. 

Operand UNAUTHORIZED ACCESS zostanie skasowany po wydaniu polecenia 

COMMANDS CLEAR RECORDS RESET UNAUTHORIZED ALARMS (Polecenia > 

Kasuj rejestry > Alarmy nieautoryzowanego dostępu). W związku z tym, aby funkcja ta była 

zabezpieczona, należy zabezpieczyć hasłem poziom dostępu do poleceń. Operand ten nie 

generuje zdarzeń ani komunikatów dotyczących celu. 

Jeśli wymagane są zdarzenia lub komunikaty dotyczące celu, operand unauthorized access 

może zostać przypisany do elementu cyfrowego zaprogramowanego z włączonymi 

dziennikami zdarzeń lub celami. 

Poniżej przedstawiono ustawienia limitu czasu dostępu na różnych poziomach. 

 

 

Range: 5 to 480 minutes in steps of 1 Zakres: od 5 do 480 minut z krokiem 1 

 

Dzięki tym ustawieniom użytkownik może określić czas nieaktywności, po upływie którego 

zostanie przywrócony poziom dostępu „Restricted” (Ograniczony). Należy pamiętać, że po 

wyłączeniu i włączeniu zasilania dostęp jest ustawiany na poziomie „Restricted”. 

COMMAND LEVEL ACCESS TIMEOUT (Limit czasu dostępu na poziomie poleceń) — to 

ustawienie określa czas nieaktywności (brak dostępu lokalnego lub zdalnego), po którym 

nastąpi powrót do poziomu „Restricted” z poziomu dostępu do poleceń. 

SETTING LEVEL ACCESS TIMEOUT (Limit czasu dostępu na poziomie poleceń) — to 

ustawienie określa czas nieaktywności (brak dostępu lokalnego lub zdalnego), po którym 

nastąpi powrót do poziomu „Restricted” z poziomu dostępu do ustawień. 

 

Dostęp z podwójnym zabezpieczeniem 

 

Range: Zakres: 
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selected FlexLogic operands (see below) wybrane operandy FlexLogic (patrz niżej) 

FlexLogic operand Operand FlexLogic 

5 to 480 minutes in steps of 1 od 5 do 480 minut z krokiem 1 

 

 

Ta funkcja zapewnia mechanizm zapobiegania nieuprawnionemu lub nieumyślnemu 

wysłaniu ustawień do przekaźnika przez lokalny lub zdalny interfejs. 

Następujące ustawienia są dostępne tylko przez lokalny interfejs (panel przedni): 

• LOCAL SETTING AUTH (Autoryzacja lokalnego ustawiania) — to ustawienie służy 

do kontroli lokalnego (przez panel przedni lub interfejs RS232) dostępu do ustawień. 

Ważne wartości operandów FlexLogic to „On” (Włączony — domyślna) lub wartość 

„Contact Input — On” (Wejście stykowe — włączone) odnosząca się do dowolnego 

fizycznego wejścia stykowego. 

Jeśli to ustawienie ma wartość „On” (Włączony), lokalny dostęp do ustawień działa 

normalnie, tzn. wymagane jest hasło lokalnego dostępu do ustawień. Jeśli dla tego 

ustawienia wybrano dowolne wejście stykowe dla operandu FlexLogic, przed 

podaniem hasła lokalnego dostępu do ustawień (i uzyskaniem dostępu do ustawień) 

operand ten musi zostać włączony (On). 

Jeśli lokalny (przez panel przedni lub interfejs RS232) dostęp do ustawień nie jest 

autoryzowany i użytkownik próbuje uzyskać dostęp do ustawień, wtedy na panelu 

przednim zostanie wyświetlony komunikat UNAUTHORIZED ACCESS 

(Nieuprawniony dostęp). 

Jeśli to ustawienie ma wartość „Off” (Wyłączony), uaktualnienia oprogramowania 

sprzętowego są zablokowane; przy ustawieniu „On” (Włączony) uaktualnienia tego 

oprogramowania są dozwolone. 

• REMOTE SETTING AUTH (Autoryzacja zdalnego ustawiania) — to ustawienie służy 

do kontroli zdalnego (przez interfejs Ethernet lub RS485) dostępu do ustawień. 

Jeśli to ustawienie ma wartość „On” (Włączony), zdalny dostęp do ustawień działa 

normalnie, tzn. wymagane jest hasło zdalnego dostępu. Jeśli to ustawienie ma 

wartość „Off” (Wyłączony), zdalny dostęp do ustawień jest zablokowany, nawet jeśli 

zostanie podane prawidłowe hasło zdalnego dostępu do ustawień. Jeśli dla tego 

ustawienia wybrano dowolny inny operand FlexLogic, przed podaniem hasła 

zdalnego dostępu do ustawień (i uzyskaniem dostępu do ustawień) operand ten musi 

zostać włączony (On). 

Jeśli to ustawienie ma wartość „Off” (Wyłączony), uaktualnienia oprogramowania 

sprzętowego są zablokowane; przy ustawieniu „On” (Włączony) uaktualnienia tego 

oprogramowania są dozwolone. 
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• ACCESS AUTH TIMEOUT (Limit czasu autoryzacji dostępu) — to ustawienie 

odpowiada opóźnieniu limitu czasu lokalnego dostępu do ustawień. To ustawienie ma 

zastosowanie, gdy w ustawieniu LOCAL SETTING AUTH wybrano dowolny operand 

inny niż „On”. Stan operandu FlexLogic jest stale monitorowany pod kątem zmiany ze 

stanu wyłączony na stan włączony. Kiedy to nastąpi, lokalny dostęp jest dozwolony i 

zaczyna odliczanie timer z ustawienia ACCESS AUTH TIMEOUT (Limit czasu 

autoryzacji dostępu). Po upływie tego czasu nastąpi natychmiastowa odmowa 

lokalnego dostępu do ustawień. Jeśli dostęp jest dozwolony i zostanie wykryta 

zmiana stanu operandu FlexLogic wyłączony-włączony, odliczanie limitu czasu 

rozpoczyna się od początku. Stan tego timera jest aktualizowany co pięć sekund. 

 

Następujące ustawienia są dostępne tylko przez zdalny interfejs (program EnerVista UR 

Setup): Przejść do menu Settings > Product Setup > Security (Ustawienia > Konfiguracja 

produktu > Bezpieczeństwo), aby otworzyć okno ustawień zabezpieczeń. 

 

 

Ustawienie Remote Settings Authorized (Autoryzacja zdalnego ustawiania) służy do 

kontroli zdalnego (przez interfejs Ethernet lub RS485) dostępu do ustawień. Jeśli to 

ustawienie ma wartość „On” (Włączony — domyślnie), zdalny dostęp do ustawień działa 

normalnie, tzn. wymagane jest hasło zdalnego dostępu. Jeśli to ustawienie ma wartość „Off” 

(Wyłączony), zdalny dostęp do ustawień jest zablokowany, nawet jeśli zostanie podane 

prawidłowe hasło zdalnego dostępu do ustawień. Jeśli dla tego ustawienia wybrano dowolny 

inny operand FlexLogic, przed podaniem hasła zdalnego dostępu do ustawień (i uzyskaniem 

dostępu do ustawień) operand ten musi zostać włączony (On). 

Ustawienie Access Authorized Timeout (Limit czasu autoryzacji dostępu) odpowiada 

opóźnieniu limitu czasu zdalnego dostępu do ustawień. Ma ono zastosowanie, gdy w 

ustawieniu Remote Settings Authorized wybrano dowolny operand inny niż „On” lub „Off”. 
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Stan operandu FlexLogic jest stale monitorowany pod kątem zmiany ze stanu wyłączony na 

stan włączony. Kiedy to nastąpi, zdalny dostęp do ustawień jest dozwolony i zaczyna 

odliczanie timer z ustawienia Access Authorized Timeout (Limit czasu autoryzacji 

dostępu). Po upływie tego czasu nastąpi natychmiastowa odmowa zdalnego dostępu do 

ustawień. Jeśli dostęp jest dozwolony i zostanie wykryta zmiana stanu operandu FlexLogic 

wyłączony-włączony, odliczanie limitu czasu rozpoczyna się od początku. Stan tego timera 

jest aktualizowany co pięć sekund. 

 

5.3.1.3 Zabezpieczenie EnerVista 

Włączenie systemu zarządzania bezpieczeństwem 

System bezpieczeństwa programu EnerVista umożliwia administratorowi zarządzanie 

uprawnieniami wielu użytkowników tego programu. 

Jest on domyślnie wyłączony, co ma umożliwić dostęp do urządzenia po instalacji. Kiedy 

zabezpieczenie jest nieaktywne, wszyscy użytkownicy mają dostęp na prawach 

administratora. Firma GE zaleca włączenie zabezpieczenia programu EnerVista przed 

przekazaniem urządzenia do eksploatacji. 

 

Aby włączyć system zabezpieczeń i obowiązek używania hasła: 

1. Przejść do menu Security > User Management (Bezpieczeństwo > Zarządzanie 

użytkownikami), aby otworzyć okno zarządzania użytkownikami. 

 

2. Zaznaczyć pole wyboru Enable Security (Włącz ochronę) w lewym dolnym rogu, 

aby uaktywnić system zarządzania bezpieczeństwem. 

3. Kliknąć przycisk OK. 

  



ROZDZIAŁ 5: USTAWIENIA 

SYSTEM STEROWANIA C30 — INSTRUKCJA OBSŁUGI  5-15 

UWAGA 

Jeśli przy użyciu tej funkcji wymusza się wprowadzanie hasła, należy upewnić się, że 

zna się hasło Administratora. Jeśli nie zna się hasła i dostęp do oprogramowania 

zostanie zablokowany, należy skontaktować się z firmą GE Digital Energy, aby 

otrzymać domyślne hasło do urządzenia UR. Jeśli używa się systemu CyberSentry, 

domyślne hasło to „ChangeMe1#”. 

 

W ten sposób włączono zabezpieczenie oprogramowania EnerVista UR Setup. Po 

uruchomieniu oprogramowania użytkownicy muszą teraz wpisać nazwę użytkownika i hasło. 

 

Dodawanie nowego użytkownika 

Dodawanie kont użytkowników w systemie zarządzania bezpieczeństwem oprogramowania 

EnerVista wymaga spełnienia następujących warunków: 

• Użytkownik dodający konto musi mieć uprawnienia administratora. 

• System zarządzania bezpieczeństwem programu EnerVista musi być włączony 

(wcześniejszy punkt). 

Aby dodać konto użytkownika: 

1. W górnym menu wybrać pozycję Security > User Management (Bezpieczeństwo 

> Zarządzanie użytkownikami), aby otworzyć okno zarządzania użytkownikami. 

2. W kolumnie User wpisać nazwę użytkownika. Nazwa użytkownika musi mieć 

długość od czterech do 20 znaków. 

3.  Wybrać uprawnienia dostępu użytkownika, zaznaczając pole wyboru w jednej lub 

więcej niż jednej kolumnie. 

 

 

Uprawnienia dostępu przedstawiono w tabeli. 
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Tabela 5-1: Uprawnienia dostępu 

Pole Opis 

Delete Entry 
(Usuwanie wpisu) 

Usuwa konto użytkownika przy wychodzeniu z okna zarządzania użytkownikami. 

Actual Values 
(Wartości 
rzeczywiste) 

Umożliwia użytkownikowi odczytywanie rzeczywistych wartości. 

Settings (Nastawy) Umożliwia użytkownikowi odczytywanie wartości nastaw. 

Commands 
(Polecenia) 

Umożliwia użytkownikowi wykonywanie poleceń. 

Event Recorder 
(Rejestrator 
zdarzeń) 

Umożliwia użytkownikowi korzystanie z cyfrowego rejestratora zakłóceń. 

FlexLogic Umożliwia użytkownikowi odczytywanie wartości FlexLogic. 

Update Info 
(Aktualizowanie 
informacji) 

Umożliwia użytkownikowi zapisywanie w przypadku każdej funkcji, do której ma uprawnienia 
odczytu. Kiedy zaznaczone są tylko pola wyboru Settings (Ustawienia), Event Recorder 
(Rejestrator zdarzeń) i FlexLogic, użytkownik ma dostęp z możliwością odczytu. Jeśli oprócz 
któregoś z tych pól zaznaczone jest pole wyboru Update Info, użytkownik ma dostęp z 

możliwością odczytu i zapisu. Użytkownik nie ma dostępu z możliwością zapisu w przypadku 
funkcji, które nie są włączone, nawet jeśli pole Update Info jest zaznaczone. 

Admin 
(Administrator) 

Kiedy to pole wyboru jest zaznaczone, użytkownik staje się administratorem programu 
EnerVista UR Setup i ma wszystkie uprawnienia administratora. Przyznając uprawnienia 
administratora, należy zachować ostrożność. 

 

4. Kliknąć przycisk OK, aby dodać konto użytkownika do systemu. 

 

Modyfikowanie uprawnień użytkownika 

Modyfikowanie uprawnień użytkowników w systemie zarządzania bezpieczeństwem 

oprogramowania EnerVista wymaga spełnienia następujących warunków: 

• Użytkownik modyfikujący uprawnienia musi mieć uprawnienia administratora. 

• System zarządzania bezpieczeństwem programu EnerVista musi być włączony 

(zaznaczone pole wyboru Enable Security (Włącz ochronę)). 

 

Aby zmodyfikować uprawnienia użytkownika: 

1. W górnym menu wybrać pozycję Security > User Management (Bezpieczeństwo 

> Zarządzanie użytkownikami), aby otworzyć okno zarządzania użytkownikami. 

2. Znaleźć nazwę użytkownika w kolumnie User. 

3. Zmodyfikować uprawnienia dostępu użytkownika, zaznaczając lub odznaczając 

jedno lub więcej niż jedno pole wyboru przy jednym lub więcej niż jednym polu. 
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Uprawnienia dostępu przedstawiono w tabeli. 

Tabela 5-2: Uprawnienia dostępu 

Pole Opis 

Delete Entry 
(Usuwanie wpisu) 

Usuwa konto użytkownika przy wychodzeniu z okna zarządzania użytkownikami. 

Actual Values 
(Wartości 
rzeczywiste) 

Umożliwia użytkownikowi odczytywanie rzeczywistych wartości. 

Settings (Nastawy) Umożliwia użytkownikowi odczytywanie wartości nastaw. 

Commands 
(Polecenia) 

Umożliwia użytkownikowi wykonywanie poleceń. 

Rejestrator 
zdarzeń 

Umożliwia użytkownikowi korzystanie z cyfrowego rejestratora zakłóceń. 

FlexLogic Umożliwia użytkownikowi odczytywanie wartości FlexLogic. 

Update Info 
(Aktualizowanie 
informacji) 

Umożliwia użytkownikowi zapisywanie w przypadku każdej funkcji, do której ma uprawnienia 
odczytu. Kiedy zaznaczone są tylko pola wyboru Settings (Ustawienia), Event Recorder 
(Rejestrator zdarzeń) i FlexLogic, użytkownik ma dostęp z możliwością odczytu. Jeśli oprócz 
któregoś z tych pól zaznaczone jest pole wyboru Update Info, użytkownik ma dostęp z 

możliwością odczytu i zapisu. Użytkownik nie ma dostępu z możliwością zapisu w przypadku 
funkcji, które nie są włączone, nawet jeśli pole Update Info jest zaznaczone. 

Admin 
(Administrator) 

Kiedy to pole wyboru jest zaznaczone, użytkownik staje się administratorem programu 
EnerVista UR Setup i ma wszystkie uprawnienia administratora. Przyznając uprawnienia 
administratora, należy zachować ostrożność. 

4. Kliknąć przycisk OK, aby zapisać zmiany. 

 

5.3.1.4  Zabezpieczenie CyberSentry 

Oprogramowanie EnerVista umożliwia skonfigurowanie i uwierzytelnienie dostępu do 

przekaźnika C30 przy użyciu serwera albo samego przekaźnika. Dostęp do funkcji zależy od 

roli użytkownika. 

Na ekranie logowania do programu EnerVista należy wybrać jedną z dwóch opcji dostępu do 

przekaźnika C30: Server (Uwierzytelnienie przez serwer) i Device (Uwierzytelnienie przez 

urządzenie). 
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Rysunek 5-1: Ekran logowania do systemu CyberSentry 

 

Jeśli w opcji Authentication Type wybrany zostanie typ uwierzytelnienia „Server”, do 

uwierzytelnienia użytkownika przekaźnik C30 używa serwera RADIUS, a nie własnej lokalnej 

bazy danych uwierzytelnienia. 

Po kliknięciu przycisku „Device” (Urządzenie) do uwierzytelnienia użytkownika przekaźnik 

C30 używa własnej lokalnej bazy danych uwierzytelnienia, a nie serwera RADIUS. W tym 

przypadku jako nazwy użytkowników są używane wbudowane role (Administrator, Engineer 

(inżynier), Supervisor (nadzorujący), Operator, Observer (obserwator)) a powiązane hasła są 

przechowywane w urządzeniu C30. W tym przypadku nie ma możliwości przypisania 

dostępu do użytkowników. Jeśli wymagany jest dostęp przypisany do użytkowników, w 

szczególności w ramach podlegających audytowi procesów wynikających z konieczności 

zapewnienia zgodności, należy stosować tylko uwierzytelnienie przez serwer (RADIUS). 

Oprogramowanie EnerVista ani urządzenie UR nie wyświetlają haseł ani informacji 

dotyczących bezpieczeństwa w postaci tekstu jawnego, a informacje te nie są przesyłane 

bez szyfrowania. 

 

UWAGA 

Otwarte są tylko porty i usługi (TCP/UDP) potrzebne do konfiguracji urządzenia i 

realizacji funkcji włączonych przez klienta. Wszystkie pozostałe porty są zamknięte. Na 

przykład protokół Modbus jest domyślnie włączony, więc jego port TCP 502 jest 

otwarty. Jeśli jednak protokół Modbus jest wyłączony, port 502 jest zamknięty. Ta 

funkcja została przetestowana i nie znaleziono otwartych nieużywanych portów. 

 

Kiedy system CyberSentry jest włączony, komunikacja Modbus przez sieć Ethernet jest 

szyfrowana, co nie zawsze jest tolerowane przez systemy SCADA. Na wypadek takich 

sytuacji przekaźnik UR ma funkcję dostępu z obejściem, umożliwiającą realizację 

nieszyfrowanej komunikacji Modbus przez sieć Ethernet. Ustawienie „Bypass Access” 

(Dostęp z obejściem) znajduje się na ekranie SETTINGS  PRODUCT SETUP  

SECURITY SUPERVISORY (Ustawienia > Konfiguracja produktu > Bezpieczeństwo > 
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Nadzór). Należy pamiętać, że inne protokoły (DNP, 101, 103, 104, EGD) nie są szyfrowane i 

są dobrymi opcjami komunikacji dla systemów SCADA, gdy jest włączony system 

CyberSentry. 

 

Ustawienia systemu CyberSentry w programie EnerVista 

Ścieżka do konfiguracji ustawień bezpieczeństwa: Device > Settings > Product Setup > 

Security (Urządzenia > Ustawienia > Konfiguracja produktu > Bezpieczeństwo). 

 

Rysunek 5-2: Panel Security (Bezpieczeństwo) systemu CyberSentry 

 

Po wybraniu opcji Device > Settings > Product Setup > Supervisory (Urządzenie > 

Ustawienia > Konfiguracja produktu > Nadzór) panel wygląda następująco: 
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Rysunek 5-3: Panel Supervisory (Nadzór) 

 

W panelu Security (Bezpieczeństwo) dostępne są następujące ustawienia: 

Tabela 5-3: Ustawienia serwera RADIUS 

Nazwa 
ustawienia 

Opis Minimum Maksimum Wartość 
domyśln
a 

Jedn
ostki 

Minimalne 
uprawnieni
e 

Primary RADIUS 
IP Address 
(Adres IP 
głównego 
serwera 
RADIUS) 

Adres IP głównego serwera 
RADIUS. Wartość domyślna 
wskazuje, że nie skonfigurowano 
głównego serwera RADIUS i 
dlatego jest on wyłączony. 

0.0.0.0 223.255.255.2
54 

0.0.0.0  Administrato
r 

Primary 
Authentication 
Port (Główny port 
uwierzytelnienia) 

Port uwierzytelnienia serwera 
RADIUS 

1 

65535 

1812 

- Administrato
r 

Primary 
Accounting Port 
(Główny port 
kontroli dostępu) 

Port kontroli dostępu serwera 
RADIUS 

1 

65535 1813 - Administrato
r 

Vendor ID 
(Identyfikator 
dostawcy) 

Identyfikator określający atrybuty 
odnoszące się do dostawcy usługi 
RADIUS, używane w protokole. 

  Wartość 
odnosząc
a się do 
firmy 
General 
Electric. 

 Administrato
r 

RADIUS 
Authentication 
(Shared) Secret 
(Sekret 
uwierzytelnienia 
(współdzielony) 
RADIUS) 

Sekret współdzielony używany 
przy uwierzytelnieniu. 
Wyświetlany jest jako gwiazdki. 
To ustawienie musi spełniać 
wymagania stawiane hasłom do 
systemu CyberSentry. 

Patrz punkt 
„Wymagani
a dotyczące 
haseł” 
wcześniej w 
tym 
rozdziale. 

Patrz punkt 
„Wymagania 
dotyczące 
haseł”. 

nd.  Administrato
r 

RADIUS Metoda uwierzytelnienia używana EAP-TTLS EAP-TTLS EAP-  Administrato
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Nazwa 
ustawienia 

Opis Minimum Maksimum Wartość 
domyśln
a 

Jedn
ostki 

Minimalne 
uprawnieni
e 

Authentication 
Method (Metoda 
uwierzytelnienia 
serwera 
RADIUS) 

przez serwer RADIUS. Obecne 
ustawienie: EAP-TTLS. 

TTLS r 

Timeout (Limit 
czasu) 

Limit czasu w sekundach między 
żądaniami ponownego przesłania 
danych. 

0 
9999 

10 
s Administrato

r 

Retries 
(Ponowne próby) 

Liczba ponownych prób przed 
rezygnacją. 

0 
9999 3 - Administrato

r 

Confirm RADIUS 
Authentication 
(Shared) Secret 
(Potwierdź sekret 
uwierzytelnienia 
(współdzielony) 
RADIUS) 

Potwierdzenie sekretu 
współdzielonego. Wpis jest 
wyświetlany jako gwiazdki. 

Patrz punkt 
„Wymagani
a dotyczące 
haseł”. 

245 znaków nd.  Administrato
r 

 

Tabela 5-4: Ogólne ustawienia zabezpieczeń 

Nazwa 
ustawienia 

Opis Minimum Maksimum Wartość 
domyśln
a 

Jedn
ostki 

Minimalne 
uprawnienie 

Session Lockout 
(Blokada sesji) 

Liczba niepowodzeń 
uwierzytelnienia do czasu, gdy 
urządzenie zablokuje dalsze próby 
uwierzytelnienia przez czas trwania 
blokady. 

0 (blokada 
wyłączona) 

99 3  Administrator 

Session Lockout 
Period (Czas 
trwania blokady) 

Czas w minutach, przez który 
użytkownik nie może zalogować się 
po uaktywnieniu się blokady. 

0 (brak 
czasu 
trwania) 

9999 3 min Administrator 

Syslog Server IP 
Address (Adres 
IP serwera 
Syslog) 

Adres IP docelowego serwera 
Syslog, do którego są wysyłane 
wszystkie zdarzenia dotyczące 
bezpieczeństwa. 

0.0.0.0 

223.255. 
255,254 

0.0.0.0 

- Administrator 

Syslog Server 
Port Number 
(Numer portu 
serwera Syslog) 

Numer portu UDP docelowego 
serwera Syslog, do którego są 
wysyłane wszystkie zdarzenia 
dotyczące bezpieczeństwa. 

1 65535 514  Administrator 

Device 
Authentication 
(Uwierzytelnienie 
przez 
urządzenie) 

Kiedy ta opcja jest włączona 
(Enabled), dozwolone jest lokalne 
uwierzytelnienie przez urządzenie w 
oparciu o role. Kiedy ta opcja jest 
wyłączona (Disabled), przekaźnik 
UR dokonuje uwierzytelnienia tylko 
przez serwer AAA (RADIUS). 
UWAGA: Role Administrator i 

Supervisor (Nadzorujący — jeśli 
nadal jest włączony) pozostają 
aktywne nawet po wyłączeniu 
uwierzytelnienia przez urządzenie. 
Jedynym uprawnieniem lokalnego 
Administratora jest ponowne 
włączenie uwierzytelnienia przez 
urządzenie, kiedy takie 
uwierzytelnienie jest wyłączone. Aby 
ponownie włączyć uwierzytelnienie 
przez urządzenie, użytkownik w roli 
Supervisor odblokowuje możliwość 
zmiany ustawień urządzenia, a 

Wyłączony Włączony Włączon
y 

 Administrator 
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Nazwa 
ustawienia 

Opis Minimum Maksimum Wartość 
domyśln
a 

Jedn
ostki 

Minimalne 
uprawnienie 

następnie Administrator może 
ponownie włączyć uwierzytelnienie 
przez urządzenie. 

Firmware Lock 
(Blokada 
oprogramowania 
sprzętowego — 
z użyciem 
ustawienia Lock 
Relay (Zablokuj 
przekaźnik)) 

Określa, czy urządzenie otrzymuje 
uaktualnienia oprogramowania 
sprzętowego. Jeśli ta opcja jest 
włączona (Enabled) i zostanie 
podjęta próba uaktualnienia 
oprogramowania sprzętowego, 
następuje odmowa uaktualnienia 
przez urządzenie i wyświetlany jest 
komunikat o błędzie z informacją o 
ustawionej blokadzie. Przy każdym 
uaktualnieniu oprogramowania 
sprzętowego dla tej opcji 
przywracane jest domyślne 
ustawienie. 
Ustawienie Lock Relay (Zablokuj 
przekaźnik) blokuje aktualizacje 
ustawień i oprogramowania 
sprzętowego. 

Wyłączony Włączony Włączon
y 

 Administrator 

Factory Service 
Mode (Tryb 
serwisu 
fabrycznego) 

Kiedy ta opcja jest włączona, 
urządzenie może przejść do trybu 
serwisu fabrycznego. Do jej 
włączenia konieczna jest rola 
Supervisor (Nadzorujący). 

Wyłączony Włączony Wyłączo
ny 

 Supervisor 
(Administrator, 
kiedy rola 
Supervisor 
jest 
wyłączona) 

Restore to 
Defaults 
(Przywróć 
ustawienia 
fabryczne) 

Przywraca domyślne fabryczne 
ustawienia urządzenia. 

Nie Tak Nie - Administrator 

Supervisor Role 
(Rola 
nadzorującego) 

Kiedy ta opcja jest włączona, rola 
Supervisor (Nadzorujący) jest 
aktywna. Do jej włączenia konieczne 
jest uwierzytelnienie w roli 
Administratora. Kiedy ta opcja jest 
wyłączona, rola Supervisor 
(Nadzorujący) jest nieaktywna. Do 
jej wyłączenia konieczne jest 
uwierzytelnienie w roli Supervisor. 

Wyłączony Włączony Włączon
y 

 Administrator, 
aby włączyć; 
Supervisor, 
aby wyłączyć 

RADIUS user 
names (Nazwy 
użytkowników 
RADIUS) 

Zapewnia, aby nazwy użytkowników 
RADIUS nie były takie same jak 
nazwy ról lokalnych/przypisanych do 
urządzenia. 

Patrz 
dokumentacj
a serwera 
RADIUS. 

Patrz 
dokumenta
cja serwera 
RADIUS. 

  Administrator 

Password 
(Hasło) 

Z wyjątkiem roli Observer 
(Obserwator) role 
lokalne/przypisane do urządzenia są 
chronione hasłem. Wszyscy 
użytkownicy RADIUS są chronieni 
hasłem. 

Patrz punkt 
„Wymagania 
dotyczące 
haseł” 
wcześniej w 
tym 
rozdziale. 

Patrz punkt 
„Wymagani
a 
dotyczące 
haseł”. 

Change 
Me1# 

Tekst Określona rola 
i 
Administrator, 
z wyjątkiem 
roli Supervisor 
(Nadzorujący), 
gdy jest tylko 
ona 

 

Tabela 5-5: Ustawienia zabezpieczeń dotyczące alarmów 

Nazwa 
ustawienia 

Opis / szczegółowe informacje Min Maks. Wartość 
domyśln
a 

Jednostki Minimalne 
uprawnienie 

Failed Maksymalna liczba nieudanych prób 0 99 3  Administrator 
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Nazwa 
ustawienia 

Opis / szczegółowe informacje Min Maks. Wartość 
domyśln
a 

Jednostki Minimalne 
uprawnienie 

Authentications 
(Nieudane próby 
uwierzytelnienia) 

uwierzytelnienia, po których zostanie 
wygenerowany alarm. 

(wyłączo
ny) 

Firmware Lock 
(Blokada 
oprogramowania 
sprzętowego) 

Wartość wskazująca, czy urządzenie 
może odbierać uaktualnienia 
oprogramowania sprzętowego. Jeśli ta 
opcja jest włączona (Enabled) i zostanie 
podjęta próba uaktualnienia 
oprogramowania sprzętowego, zostanie 
uaktywniony alarm urządzenia. Jeśli ta 
opcja jest wyłączona (Disabled), alarm 
urządzenia nie zostanie uaktywniony. 
Przy każdym uaktualnieniu 
oprogramowania sprzętowego dla tej 
opcji przywracane jest domyślne 
ustawienie. 

Wyłączo
ny 

Włączo
ny 

Włączon
y 

 Administrator 

Settings Lock 
(Blokada 
ustawień) 

Wartość wskazująca, czy urządzenie 
zezwala na zmiany ustawień. Jeśli ta 
opcja jest włączona (Enabled) i zostanie 
podjęta próba zmiany ustawień, 
zostanie uaktywniony alarm urządzenia. 
Jeśli ta opcja jest wyłączona (Disabled), 
alarm urządzenia nie zostanie 
uaktywniony. 

Wyłączo
ny 

Włączo
ny 

Włączon
y 

 Supervisor 
(Administrator, 
jeśli rola 
Supervisor jest 
wyłączona) 

 

Ustawienia systemu CyberSentry na panelu przednim 

 

Range: Zakres: 

Administrator, Engineer, Supervisor, 
Operator, Factory (for factory use only), 
None 

Administrator, Engineer (Inżynier), 
Supervisor (Nadzorujący), Operator, Factory 
(tylko do użytku w fabryce), None (Brak) 
 

1 to 65535 od 1 do 65535 

see page zob. strona 

 

LOGIN (Logowanie) — to ustawienie ma zastosowanie tylko przy uwierzytelnieniu przez 

urządzenie (Device). To ustawienie umożliwia użytkownikowi zalogowanie się w określonej 
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roli, zgodnie z podanym tu opisem. W przypadku roli Supervisor włączyć ustawienie 

„Supervisor Role” (Rola nadzorującego). 

Przy każdym logowaniu w nowej roli użytkownik jest proszony o wpisanie hasła. Hasła 

muszą spełniać wymagania opisane w punkcie „Wymagania dotyczące haseł” wcześniej w 

tym rozdziale. Urządzenie UR obsługuje pięć ról. Dla ról przewidziane są hasła, z wyjątkiem 

roli Observer (Obserwator), dla której nie jest wymagane hasło. 

Role są zdefiniowane w następujący sposób: 

• Administrator — pełny dostęp z możliwością odczytu/zapisu do wszystkich ustawień i 

poleceń. Ta rola nie dopuszcza dostępu współbieżnego. Ta rola posiada operand 

wskazujący, kiedy zalogowano się w tej roli. 

• Engineer (Inżynier) — pełny dostęp z możliwością odczytu/zapisu do wszystkich 

ustawień i poleceń z wyjątkiem konfiguracji ustawień bezpieczeństwa i uaktualnień 

oprogramowania sprzętowego. Ta rola nie dopuszcza dostępu współbieżnego. 

• Operator — Operator ma dostęp z możliwością odczytu/zapisu do wszystkich 

ustawień w menu/sekcji Commands (Polecenia). Ta rola nie istnieje w trybie offline. 

• Supervisor (Nadzorujący) — ta rola służy tylko do zatwierdzania. Uwierzytelnienie w 

tej roli zatwierdza zmiany ustawień wprowadzone przez użytkownika w roli 

Administrator lub Inżynier. Uwierzytelniając się w roli Supervisor, odblokowuje się 

zmiany ustawień w przekaźniku UR i uniemożliwia zmiany po tym fakcie. Tylko 

użytkownik w roli Supervisor może skonfigurować ustawienia Settings Lock (Blokada 

ustawień) i Firmware Lock (Blokada oprogramowania sprzętowego) w menu Security 

(Bezpieczeństwo). W tej roli można także wymusić wylogowanie użytkownika w 

każdej innej roli oraz skasować dziennik zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa. Tę 

rolę można także wyłączyć, ale tylko po uwierzytelnieniu w roli Supervisor. Kiedy ta 

rola jest wyłączona, jej uprawnienia są przypisywane roli Administrator. 

• Observer (Obserwator) — ta rola ma dostęp tylko w trybie odczytu do wszystkich 

ustawień przekaźnika C30. Dla użytkowników w tej roli możliwy jest dostęp 

współbieżny, ale nie ma dostępu do pobierania plików z urządzenia. Observer to rola 

domyślna, jeśli nie dokonano uwierzytelnienia w urządzeniu. O tej roli informuje 

komunikat „None” (Brak) na panelu przednim. 

 

UWAGA 

Rola „Factory Service” (Serwis fabryczny) jest niedostępna. Jest ona przeznaczona 

tylko do użytku w fabryce. 

 

Zmiana lokalnych haseł 
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Range: 20 alphanumeric characters Zakres: 20 znaków alfanumerycznych 

 

Po zalogowaniu w roli Administrator na panelu przednim oraz w programie EnerVista 

zostanie wyświetlone menu Change Local Passwords (Zmień hasła lokalne). 

Ustawienie LOGIN w tym menu jest podobne do tego opisanego w punkcie SETTINGS > 

PRODUCT SETUP > SECURITY (Ustawienia > Konfiguracja produktu > Bezpieczeństwo) z 

wyjątkiem roli Factory Service. 

Hasła są zapisywane w formacie tekstowym. Nie jest stosowane szyfrowanie. 

 

UWAGA 

W trybie uwierzytelnienia przez urządzenie (Device) do roli Observer hasło nie jest 

przypisane. W trybie uwierzytelnienia przez Serwer (Server) rola Observer wymaga 

podania hasła. 

Jeśli dostęp do oprogramowania zostanie zablokowany, należy skontaktować się z 

firmą GE Digital Energy, aby otrzymać domyślne hasło. Jeśli używa się systemu 

CyberSentry, domyślne hasło to „ChangeMe1#”. 

Po ustawieniu haseł Administrator z zatwierdzeniem użytkownika Supervisor może 

zmienić hasło przypisane do tej roli. 

W systemie CyberSentry nie jest obsługiwane szyfrowanie haseł. 

 

Opcja „Session settings” (Ustawienia sesji) 

 

Range: 0 to 99 Zakres: od 0 do 99 

0 to 9999 minutes od 0 do 9999 minut 

 

SESSION LOCKOUT (Blokada sesji) — to ustawienie określa liczbę nieudanych prób 

uwierzytelnienia do czasu, gdy urządzenie zablokuje dalsze próby uwierzytelnienia przez 

czas trwania blokady. Wartość zero oznacza wyłączenie blokady. 
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SESSION LOCKOUT PERIOD (Czas trwania blokady) — to ustawienie określa czas blokady 

w minutach. Wartość 0 oznacza brak czasu blokady. 

 

Opcja „Restore defaults” (Przywróć ustawienia fabryczne) 

 

Range: Yes, No Dostępne opcje: Yes (Tak), No (Nie) 

 

LOAD FACTORY DEFAULTS (Załaduj ustawienia fabryczne) — to ustawienie służy do 

zresetowania wszystkich ustawień, parametrów komunikacji i haseł bezpieczeństwa. Do 

zmiany tego ustawienia jest wymagana rola Administrator, a do jej zatwierdzenia — rola 

Supervisor (Nadzorujący — jeśli nie jest wyłączona). 

 

Opcja „Supervisory” (Nadzór) 

 

 

Range: Zakres: 

Yes, No Tak, nie 

Local, Remote, Local and Remote, Disabled Local (Lokalny), Remote (Zdalny), Local and 
Remote (Lokalny i zdalny), Disabled 
(Wyłączony) 

Enabled, Disabled Enabled, Disabled (Włączony, Wyłączony) 

See below Zob. poniżej 

1 to 9999 minutes od 1 do 9999 minut 

 

Ustawienia w menu Supervisory (Nadzór) są dostępne tylko dla roli Supervisor lub jeśli ta 

rola jest wyłączona, tylko dla roli Administrator. 

DEVICE AUTHENTICATION (Uwierzytelnienie przez urządzenie) — to ustawienie jest 

domyślnie włączone (wybrana jest opcja „Yes”). Kiedy ta opcja jest włączona, aktywne jest 

uwierzytelnienie z użyciem ról przez urządzenie. Kiedy ta opcja jest wyłączona, przekaźnik 
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UR dokonuje uwierzytelnienia tylko przez serwer AAA (RADIUS). Jednakże role 

Administrator i Supervisor (Nadzorujący — jeśli jest włączony) pozostają aktywne nawet przy 

wyłączonym uwierzytelnieniu przez urządzenie i ich jedynym uprawnieniem jest ponowne 

włączenie uwierzytelnienia przez urządzenie. Aby ponownie włączyć uwierzytelnienie przez 

urządzenie, użytkownik w roli Supervisor odblokowuje możliwość zmiany ustawień 

urządzenia, a następnie Administrator ponownie włącza uwierzytelnienie przez urządzenie. 

BYPASS ACCESS (Dostęp z obejściem) — funkcja obejścia zapewnia łatwiejszy dostęp bez 

uwierzytelnienia i szyfrowania w szczególnych sytuacjach, w których jest to uważane za 

bezpieczne. Tę funkcję może włączyć tylko użytkownik w roli Supervisor (Nadzorujący) lub 

jeśli ta rola jest wyłączona — Administrator. 

Tryb 
Panel przedni lub złącze szeregowe 

(RS232, RS485) 
Ethernet 

Tryb normalny 
Uwierzytelnienie — kontrola dostępu oparta 

na rolach (RBAC) 
Uwierzytelnienie — RBAC i szyfrowane 

hasła, tunelowanie SSH bez szyfrowania 

Tryb dostępu z 
obejściem 

Brak haseł do dozwolonych poziomów RBAC 
Brak haseł do dozwolonych poziomów RBAC, 

brak tunelowania SSH 

Opcje obejścia są następujące: 

• Local (Lokalny) — obejście uwierzytelnienia, jeśli używa się przycisków, klawiatury 

lub złącza RS232 i RS485. 

• Remote (Zdalny) — obejście uwierzytelnienia, jeśli używa się połączenia Ethernet. 

• Local and Remote (Lokalny i zdalny) — obejście uwierzytelnienia, jeśli używa się 

przycisków, klawiatury lub złącza RS232 i RS485 i połączenia Ethernet. 

Kiedy system CyberSentry jest włączony, komunikacja Modbus przez sieć Ethernet jest 

szyfrowana, co nie zawsze jest tolerowane przez systemy SCADA. Na wypadek takich 

sytuacji przekaźnik UR ma funkcję dostępu z obejściem, umożliwiającą nieszyfrowaną 

komunikację Modbus przez sieć Ethernet. Ustawienie opcji „Remote” sprawia, 

że uwierzytelnienie nie jest wymagane przy połączeniu przez Ethernet i komunikacja Modbus 

nie jest szyfrowana. Tę funkcję może włączyć tylko użytkownik w roli Supervisor 

(Nadzorujący) lub Administrator (jeśli rola Supervisor jest wyłączona). Należy pamiętać, że 

inne protokoły (DNP, 101, 103, 104, EGD) nie są szyfrowane i są dobrymi opcjami 

komunikacji dla systemów SCADA, gdy jest włączony system CyberSentry. 

LOCK RELAY (Zablokuj przekaźnik) — to ustawienie wykorzystuje wartość logiczną 

(Enabled (Włączony) / Disabled (Wyłączony)) do wskazania, czy urządzenie zezwala na 

zmiany ustawień oraz czy może ono odbierać uaktualnienie oprogramowania sprzętowego. 

To ustawienie może zostać zmienione przez użytkownika w roli Supervisor (Nadzorujący) lub 

Administrator (jeśli rola Supervisor jest wyłączona). W roli Supervisor to ustawienie jest 

wyłączone, aby przekaźnik zezwalał na zmiany ustawień, zmiany poleceń lub uaktualnienie 

oprogramowania sprzętowego. Po wprowadzeniu zmian lub wykonaniu poleceń użytkownik 

w roli Supervisor blokuje możliwość zmiany ustawień. 
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Przykład: Jeśli to ustawienie jest włączone i zostanie podjęta próba zmiany ustawień lub 

uaktualnienia oprogramowania sprzętowego, nastąpi odmowa zmian ustawień lub 

uaktualnienia oprogramowania sprzętowego przez urządzenie. Kiedy to ustawienie jest 

wyłączone, urządzenie UR zezwala na zmiany ustawień i uaktualnianie oprogramowania 

sprzętowego. 

Ta rola jest domyślnie wyłączona. 

FACTORY SERVICE MODE (Tryb serwisu fabrycznego) — kiedy ta opcja jest włączona 

(Enabled), urządzenie może przejść do trybu serwisu fabrycznego. Do włączenia tego 

ustawienia konieczne jest uwierzytelnienie w roli Supervisor (Nadzorujący). Wartość 

domyślna to Disabled (Wyłączony). 

SUPERVISOR ROLE (Rola nadzorującego) — kiedy ta opcja jest włączona, rola Supervisor 

jest aktywna. Do jej wyłączenia konieczne jest uwierzytelnienie w roli Supervisor. Kiedy ta 

opcja jest wyłączona, nie można zalogować się w roli Supervisor. W takim przypadku 

Administrator może zmienić ustawienia w menu Supervisory (Nadzór). 

Jeśli ta opcja jest włączona, uwierzytelnienie w roli Supervisor jest wymagane do zmiany 

ustawień w menu Supervisory. Jeśli po uwierzytelnieniu użytkownik w roli Supervisor 

wyłączy tę rolę, sesja w roli Supervisor jest kontynuowana do czasu przełączenia się do innej 

roli przy użyciu interfejsu człowiek-maszyna lub jeśli używa się łącza komunikacyjnego, do 

zakończenia bieżącej sesji w roli Supervisor. 

Ta rola jest domyślnie wyłączona. 

SERIAL INACTIVITY TIMEOUT (Limit czasu nieaktywności połączenia szeregowego) — 

użytkownik zalogowany w tej roli przez port szeregowy zostanie wylogowany, gdy upłynie 

czas odliczany przez timer nieaktywności połączenia szeregowego. Dla połączeń przez port 

RS232 i RS485 działają oddzielne timery. Wartość domyślna to 1 minuta. 

 

Autotesty 

 

See below Zob. poniżej 

Range: Enabled, Disabled Zakres: Enabled, Disabled (Włączony, 
Wyłączony) 

 

FAILED AUTHENTICATE (Niepowodzenie uwierzytelnienia) — jeśli to ustawienie jest 

włączone (Enabled), liczba nieudanych prób uwierzytelnienia jest porównywana z 
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maksymalną liczbą określoną w ustawieniu Session Lockout (Blokada sesji). Po 

przekroczeniu liczby określonej w ustawieniu Session Lockout zostanie wygenerowany alarm 

autotestu. 

FIRMWARE LOCK (Blokada oprogramowania sprzętowego) — jeśli to ustawienie jest 

włączone (Enabled), każda próba uaktualnienia oprogramowania sprzętowego przy 

włączonym ustawieniu Lock Relay (Zablokuj przekaźnik) spowoduje wygenerowanie alarmu 

autotestu. 

SETTINGS LOCK (Blokada ustawień) — jeśli to ustawienie jest włączone (Enabled), 

nieautoryzowana próba zapisu ustawienia w danej roli spowoduje wygenerowanie alarmu 

autotestu. 

 

Range: Enabled, Disabled Zakres: Enabled, Disabled (Włączony, 
Wyłączony) 

 

 

Konfiguracja systemu CyberSentry 

Przy pierwszym użyciu funkcji CyberSentry należy ją skonfigurować według następującej 

procedury. 

1. Zalogować się do przekaźnika jako Administrator, wpisując domyślne hasło 

„ChangeMe1#” za pomocą przycisków VALUE (Wartość) na panelu przednim. 

Należy pamiętać, że ustawienie „Lock Relay” (Zablokuj przekaźnik) musi być 

wyłączone w menu Security > Supervisory (Bezpieczeństwo > Nadzór). Kiedy to 

ustawienie jest wyłączone, możliwe jest konfigurowanie oraz uaktualnianie 

oprogramowania sprzętowego. Domyślnie to ustawienie jest wyłączone. 

2. Jeśli to konieczne, uaktywnić rolę Supervisor (Nadzorujący). 

3. Wprowadzić wymagane zmiany w konfiguracji, takie jak ustawienie ważnego 

adresu IP do komunikacji przez sieć Ethernet. 

4. Wylogować się z konta Administrator, wybierając opcję None (Brak). 

5. Następnie na stronie logowania można wybrać uwierzytelnienie przez urządzenie 

(Device) lub przez serwer (Server), ale ten wybór jest dostępny tylko w programie 

EnerVista. Uwierzytelnienie przez urządzenie należy wybrać, aby zalogować się 

przy użyciu jednej z pięciu wstępnie skonfigurowanych ról: Administrator, 

Supervisor (Nadzorujący), Engineer (Inżynier), Operator, Observer (Obserwator). 

Jeśli używa się połączenia szeregowego, obsługiwane jest tylko uwierzytelnienie 

przez urządzenie. Jeśli wymagane jest uwierzytelnienie przez serwer, należy 
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skonfigurować komunikację z serwerem RADIUS. Jest to możliwe tylko w 

oprogramowaniu EnerVista. Sam serwer RADIUS także musi być 

skonfigurowany. W zamieszczonym na końcu tej instrukcji obsługi dodatku 

„Serwer RADIUS” podano przykład konfiguracji prostego serwera RADIUS. Po 

skonfigurowaniu serwera RADIUS i parametrów połączenia przekaźnika UR z 

serwerem na ekranie logowania programu EnerVista można wybrać 

uwierzytelnienie przez serwer. 

 

UWAGA 

System CyberSentry nie obsługuje urządzeń komunikujących się przez bramę 

Ethernet-RS485. Takie połączenie nie może zostać nawiązane, ponieważ bramy te nie 

obsługują bezpiecznych protokołów wymaganych do komunikacji z tymi urządzeniami. 

Takiego urządzenia należy używać jako urządzenia nieobjętego zasięgiem systemu 

CyberSentry. 

Wobec użytkowników zalogowanych przez panel przedni nie ma zastosowania limit 

czasu i ich wylogowanie nie może zostać wymuszone przez użytkownika w roli 

Supervisor (Nadzorujący). Aby się wylogować, po zakończeniu pracy użytkownicy 

zalogowani przez panel przedni w rolach dopuszczających tylko jedną instancję 

(Administrator, Supervisor, Engineer (Inżynier), Operator) muszą przełączyć się do 

stanu None (Brak — równoważny wylogowaniu). 

W przypadku wszystkich ról z wyjątkiem roli Observer (Obserwator) tylko jeden 

użytkownik w danej roli może być zalogowany (przez panel przedni lub przez 

oprogramowanie) w danym czasie. 

 

Aby skonfigurować uwierzytelnienie przez serwer: 

1. W programie EnerVista wybrać uwierzytelnienie przez urządzenie (Device) i 

zalogować się jako Administrator. 

2. Wprowadzić następujące parametry serwera RADIUS: adres IP, port 

uwierzytelnienia, sekret współdzielony i identyfikator dostawcy. 

3. Na serwerze RADIUS skonfigurować konta użytkowników. Na serwerze RADIUS 

nie można użyć nazw pięciu wstępnie zdefiniowanych ról (Administrator, 

Supervisor, Engineer, Operator, Observer) jako nazw użytkowników. Jeśli tak się 

zrobi, przekaźnik UR automatycznie realizuje uwierzytelnienie przez urządzenie. 

4. W programie EnerVista wybrać uwierzytelnienie przez serwer (Server) i 

zalogować się, podając nazwę użytkownika i hasło skonfigurowane na serwerze 

RADIUS do logowania z uwierzytelnieniem przez serwer. 

5. Po wprowadzeniu wszelkich wymaganych zmian wylogować się. 
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UWAGA 

Przy zmianie ustawień w trybie offline upewnić się, że zmieniane są tylko ustawienia, w 

przypadku których w danej roli dozwolone jest pobranie ustawień, ponieważ tylko te 

zmiany zostaną zastosowane. 

 

Przyciski (zarówno przyciski sterowania, jak i przyciski programowane przez użytkownika) na 

panelu przednim mogą być używane przez użytkownika w roli Administrator lub Engineer 

(Inżynier). Dotyczy to także przycisku RESET, który służy do kasowania komunikatów 

dotyczących celu, gdy są one komunikatami o błędach wyświetlanymi na panelu przednim 

lub w panelu Targets w programie EnerVista. Specjalne działanie przycisku RESET polega 

na tym, że użytkownicy zalogowani w tych dwóch rolach mogą go nacisnąć, nawet jeśli są 

zalogowani przez port RS232, a nie przez panel przedni. 

Aby skasować dziennik zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa i operandy autotestów: 

1. Zalogować się w roli Supervisor (Nadzorujący — jeśli ta rola jest włączona) lub 

Administrator (jeśli rola Supervisor jest wyłączona) i wykonać polecenie kasowania 

danych dotyczących bezpieczeństwa: Commands > Security > Clear Security Data 

(Polecenia > Bezpieczeństwo > Skasuj dane o bezpieczeństwie). 

 

Format dziennika systemowego 

Dzienniki systemowe są generowane z opcją CyberSentry. Format jest następujący: 

 Dziennik 
zabezpiecze
ń 

Numer 
zdarzenia 

Data i 
znacznik 
czasu 

Nazwa 
użytkownika 

Adres IP Rola Wartość 
działania 

 

Numer zdarzenia — numer identyfikacyjny zdarzenia (wskaźnik) 

Data i znacznik czasu — data i godzina UTC 

Nazwa użytkownika — maksymalnie 255 znaków, ale w dzienniku zabezpieczeń jest 

obcinana do 20 znaków 

Adres IP — adres IP urządzenia 

Rola — 16 bitów bez znaku, format typu F617 

Numeracja Rola 

0 Brak 

1 Administrator 

2 Nadzorca 

3 Inżynier 

4 Operator 

5 Zakład 

 

Wartość działania – 16 bitów bez znaku 
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Numeracja Opis 

1 Nieudana próba uwierzytelnienia 

2 Blokada użytkownika 

3 Uaktualnienie oprogramowania sprzętowego 

4 Blokada oprogramowania sprzętowego 

5 Settings Lock (Blokada ustawień) 

6 Zmiana ustawień. Może to wypełnić cały dziennik zdarzeń, więc jest obsługiwane przez już 
istniejący plik Settings_Change.log. To zdarzenie nie jest wymagane. 

7 Polecenie kasowania oscylografii 

8 Polecenie kasowania rejestratora danych (nie dotyczy wszystkich produktów UR) 

9 Polecenie kasowania zapisów zapotrzebowania (nie dotyczy wszystkich produktów UR) 

10 Polecenie kasowania danych o energii (nie dotyczy wszystkich produktów UR) 

11 Polecenie kasowania nieautoryzowanego dostępu 

12 Polecenie kasowania liczników telezabezpieczeń (nie dotyczy wszystkich produktów UR) 

13 Polecenie kasowania wszystkich rejestrów przekaźnika 

14 Zalogowanie roli 

15 Wylogowanie roli 

 

5.3.2 Display Properties (Właściwości ekranu) 

 

Range: Zakres: 

English; English, French; English, Russian; 
English, 
Chinese; English, German (examples; 
depends on order code) 
Visible when language other than English 
purchased 

English (Angielski); English, French 
(Angielski, francuski); English, Russian 
(Angielski, rosyjski); English, Chinese 
(Angielski, chiński); English, German 
(Angielski, niemiecki) (przykłady: zależy od 
kodu zamówienia). 
 
Widoczne, jeśli przy zakupie wybrano język 
inny niż angielski. 

0.5 to 10.0 s in steps of 0.1 od 0,5 do 10,0 s z krokiem 0,1 

Visible when a VFD is installed Opcja widoczna, gdy jest zainstalowany 
wyświetlacz fluorescencyjny (VFD). 

Disabled, Enabled Disabled, Enabled (Wyłączony, Włączony) 
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Visible when an LCD is installed Opcja widoczna, gdy jest zainstalowany 
wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD). 

0.002 to 0.020 pu in steps of 0.001 od 0,002 do 0.020 j.w. z krokiem 0,001 

0.1 to 1.0 V secondary in steps of 0.1 od 0,1 do 1,0 V napięcia wtórnego z krokiem 
0,1 

 

Dzięki ustawieniom właściwości wyświetlacza można zmodyfikować pewne cechy 

komunikatów przekaźnika, aby dostosować je do różnych sytuacji. 

LANGUAGE (Język) — to ustawienie służy do wyboru języka używanego do wyświetlania 

ustawień, rzeczywistych wartości i komunikatów dotyczących celu. To ustawienie jest 

wyświetlane, gdy przy zakupie wybrano język inny niż angielski, a dostępne opcje zależą od 

kodu zamówienia przekaźnika. 

FLASH MESSAGE TIME (Czas wyświetlania komunikatu) — komunikaty chwilowe to 

komunikaty o stanie, ostrzegawcze, o błędzie i informacyjne, wyświetlane w odpowiedzi na 

naciśnięcie określonych przycisków podczas programowania ustawień. Komunikaty te mają 

pierwszeństwo przed normalnymi komunikatami. Za pomocą tego ustawienia zmienia się 

czas wyświetlania komunikatów chwilowych na wyświetlaczu. 

DEFAULT MESSAGE TIMEOUT (Limit czasu wyświetlania komunikatu domyślnego) — jeśli 

przez pewien czas nie używa się klawiatury, na przekaźniku jest automatycznie przywracany 

komunikat domyślny. Za pomocą tego ustawienia zmienia się czas nieaktywności, aby 

zapewnić, że komunikaty pozostają na ekranie dostatecznie długo podczas programowania 

lub odczytywania rzeczywistych wartości. 

DEFAULT MESSAGE INTENSITY (Intensywność komunikatu domyślnego) — w celu 

przedłużenia trwałości fosforu na wyświetlaczu fluorescencyjnym można zmniejszyć jasność 

podczas wyświetlania komunikatu domyślnego. Kiedy używa się klawiatury, wyświetlacz 

zawsze działa z pełną jasnością. 

SCREEN SAVER FEATURE (Wygaszacz ekranu) i SCREEN SAVER WAIT TIME (Czas do 

włączenia wygaszacza ekranu) — te ustawienia są widoczne, tylko jeśli przekaźnik C30 jest 

wyposażony w wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD), i sterują jego podświetleniem. Kiedy 

opcja SCREEN SAVER FEATURE jest włączona (Enabled), po upływie czasu DEFAULT 

MESSAGE TIMEOUT i czasu SCREEN SAVER WAIT TIME zostanie wyłączone 

podświetlenie, chyba że zostanie naciśnięty jakiś przycisk lub są aktywne komunikaty 

dotyczące celu. Po naciśnięciu jakiegoś przycisku lub uaktywnieniu komunikatu dotyczącego 

celu podświetlenie wyświetlacza LCD jest ponownie włączane. 

CURRENT CUT-OFF LEVEL (Poziom odcięcia prądu) — to ustawienie służy do zmiany 

progu odcięcia prądu. Bardzo małe prądy (1–2% wartości znamionowej) są bardzo wrażliwe 

na zakłócenia. Niektórzy klienci wolą, aby bardzo małe prądy były wskazywane jako zerowe, 

natomiast inni preferują wyświetlanie wartości prądu, nawet jeśli odzwierciedla ona bardziej 
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zakłócenia niż rzeczywisty sygnał. Przekaźnik C30 stosuje wartość odcięcia do wielkości i 

kątów mierzonych prądów. Jeśli wielkość jest mniejsza niż poziom odcięcia, jest ona 

zastępowana zerem. Odnosi się to do fazorów prądów fazowych i doziemnych oraz do 

rzeczywistych wartości skutecznych i składowych symetrycznych. Operacja odcięcia jest 

stosowana wobec wielkości używanych w celach związanych z pomiarem, zabezpieczeniem 

i sterowaniem oraz do używanych w protokołach komunikacyjnych. Należy pamiętać, że 

poziom odcięcia dla wejścia czułego pomiaru prądu doziemnego jest 10-krotnie niższy niż 

wartość nastawy CURRENT CUT-OFF LEVEL. Operacji odcięcia nie podlegają 

nieprzetworzone próbki prądu dostępne przez funkcję oscylografii. 

VOLTAGE CUT-OFF LEVEL (Poziom odcięcia napięcia) — to ustawienie służy do zmiany 

progu odcięcia napięcia. Na pomiar bardzo małych napięć wtórnych (rzędu ułamka wolta) 

mogą wpływać zakłócenia. Niektórzy klienci wolą, aby bardzo małe napięcia były 

wskazywane jako zerowe, natomiast inni preferują wyświetlanie wartości napięcia, nawet 

jeśli odzwierciedla ona bardziej zakłócenia niż rzeczywisty sygnał. Przekaźnik C30 stosuje 

wartość odcięcia do wielkości i kątów mierzonych napięć. Jeśli wielkość jest mniejsza niż 

poziom odcięcia, jest ona zastępowana zerem. Operacja ta ma zastosowanie do napięć 

fazowych i pomocniczych oraz do składowych symetrycznych. Operacja odcięcia jest 

stosowana wobec wielkości używanych w celach związanych z pomiarem, zabezpieczeniem 

i sterowaniem oraz do używanych w protokołach komunikacyjnych. Operacji odcięcia nie 

podlegają nieprzetworzone próbki napięcia dostępne przez funkcję oscylografii. 

 

UWAGA 

Należy zachować ostrożność przy obniżaniu ustawień VOLTAGE CUT-OFF LEVEL i 

CURRENT CUT-OFF LEVEL, ponieważ przekaźnik traktuje niższe poziomy sygnałów 

jako poprawne pomiary. Jeśli konkretna instalacja nie wymaga innych wartości, zaleca 

się domyślne wartości 0,02 j.w. dla nastawy CURRENT CUT-OFF LEVEL oraz 1,0 V 

dla nastawy VOLTAGE CUT-OFF LEVEL. 
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5.3.3 Opcja „Clear Relay Records” (Kasuj rejestry przekaźnika) 

 

Range: FlexLogic operand Zakres: operand FlexLogic 

Visible only for units with Direct I/O module Widoczne tylko dla jednostek z modułem 
bezpośrednie we/wy 

 

Wybrane zapisy mogą być kasowane przy użyciu stanów programowanych przez 

użytkownika za pomocą operandów FlexLogic. Przypisanie przyciskom programowanym 

przez użytkownika funkcji kasowania określonych zapisów jest typowym zastosowaniem tych 

poleceń. Ponieważ przekaźnik C30 odpowiada na zbocza narastające skonfigurowanych 

operandów FlexLogic, muszą być one włączane na co najmniej 50 ms, aby zadziałały. 

Kasowanie zapisów przy użyciu operandów programowanych przez użytkownika nie jest 

chronione hasłem dostępu do poleceń, natomiast jest nim chronione kasowanie zapisów 

przy użyciu przycisków programowanych przez użytkownika. W związku z tym jeśli przyciski 

programowane przez użytkownika są używane do kasowania zapisów, mogą zapewnić 

dodatkowe bezpieczeństwo, jeśli jest to wymagane. 

Na przykład, aby przypisać przyciskowi programowanemu przez użytkownika 1 funkcję 

kasowania zapisów zapotrzebowania, należy zastosować następujące ustawienia: 

1. Przypisać funkcję kasowania zapotrzebowania przyciskowi 1, wprowadzając 

następującą zmianę w menu SETTINGS  PRODUCT SETUP  CLEAR 

RELAY RECORDS (Ustawienia > Konfiguracja produktu > Kasuj rejestry 

przekaźnika): 

CLEAR DEMAND: "PUSHBUTTON 1 ON” (Kasuj zapotrzebowanie: „przycisk 1 

zał.”) 

2. Skonfigurować właściwości przycisku programowanego przez użytkownika 1, 

wprowadzając następujące zmiany w menu SETTINGS  PRODUCT SETUP  

USER-PROGRAMMABLE PUSHBUTTONS  USER PUSHBUTTON 1 

(Ustawienia > Konfiguracja produktu > Przyciski programowane przez użytkownika 

> Przycisk użytkownika 1): 

PUSHBUTTON 1 FUNCTION (FUNKCJE PRZYCISKU 1): Self-reset (Autoreset) 

PUSHBTN 1 DROP-OUT TIME (CZAS ZWOLNIENIA PRZYCISKU 1): 0,20 s 
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5.3.4 Komunikacja 

5.3.4.1 Menu 

 

See below Zob. poniżej 

See page Zob. strona 

Range: Zakres: 

Access in EnerVista Dostęp w programie EnerVista 

 

5.3.4.2 Porty szeregowe 

 

Range: Zakres: 

None, Odd, Even None, Odd, Even (Brak, Nieparzyste, 
Parzyste) 

0 to 1000 ms in steps of 10 od 0 do 1000 ms z krokiem 10 

 

RS232 BAUD RATE (Szybkość transmisji RS232), RS485 COM2 BAUD RATE (Szybkość 

transmisji RS485 COM2) i PARITY (Parzystość) — przekaźnik C30 jest wyposażony w dwa 
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niezależne porty komunikacji szeregowej. Port RS232 na panelu przednim jest przeznaczony 

do użytku lokalnego i może działać z jedną z dwóch szybkości transmisji. Tylny port COM2 

to złącze RS485 i ma ustawienia szybkości transmisji i parzystości. Ważne jest, aby 

parametry te były zgodne z ustawieniami używanymi w komputerze lub innym urządzeniu 

podłączonym do tych portów. Każdy z tych portów można połączyć z komputerem z 

uruchomionym programem EnerVista. Program ten ma funkcje pobierania i wysyłania plików 

ustawień, wyświetlania mierzonych parametrów i uaktualniania oprogramowania 

sprzętowego przekaźnika. Maksymalnie 32 przekaźniki można połączyć szeregowo i 

podłączyć do systemu DCS, sterownika PLC lub komputera przez porty RS485. Jeśli 

wybranym protokołem jest IEC 60870-103, prawidłowe szybkości transmisji to 9600 i 19 200 

b/s, a ustawienie parzystości to „Even” (Parzysty). 

RS485 COM2 RESPONSE MIN TIME (Minimalny czas odpowiedzi portu RS485 COM2) — 

to ustawienie określa minimalny czas między odebraniem danych z systemu nadrzędnego a 

wysłaniem danych przez tylny port RS485. Dzięki tej funkcji możliwa jest praca z systemami 

nadrzędnymi, które utrzymują nadajnik RS485 w stanie aktywności przez pewien czas po 

każdej transmisji. 

 

5.3.4.3 Topologia sieci Ethernet 

Przekaźnik C30 jest wyposażony w trzy porty Ethernet. Każdy port Ethernet musi należeć do 

innej sieci lub podsieci. Adres IP i podsieć należy skonfigurować tak, aby każdy port spełniał 

to wymaganie. Dwie podsieci są różne, jeśli operacja AND na poziomie bitowym wykonana 

między ich adresem IP i maską daje różne wyniki. Jeśli więcej niż jeden port jest 

skonfigurowany dla tej samej podsieci, komunikacja staje się nieprzewidywalna. 

 

Przykład 1 

IP1/maska1: 10.1.1.2/255.255.255.0 (gdzie LAN 1 to 10.1.1.x/255.255.255.0) 

IP2/maska2: 10.2.1.2/255.255.255.0 (gdzie LAN2 to 10.2.1.x/255.255.255.0) 

IP3/maska3: 10.3.1.2/255.255.255.0 (gdzie LAN3 to 10.3.1.x/255.255.255.0) 

 

Przykład 2 

IP1/maska1: 10.1.1.2/255.0.0.0 (gdzie LAN1 to 10.x.x.x/255.0.0.0) 

IP2/maska2: 11.1.1.2/255.0.0.0 (gdzie LAN2 to 11.x.x.x/255.0.0.0) 

IP3/maska3: 12.1.1.2/255.0.0.0 (gdzie LAN3 to 12.x.x.x/255.0.0.0) 

 

Przykład 3 – nieprawidłowy 

IP1/maska1: 10.1.1.2/255.0.0.0  

IP2/maska2: 10.2.1.2/255.0.0.0  
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IP3/maska3: 10.3.1.2/255.0.0.0 

Ten przykład jest nieprawidłowy, ponieważ maska 255.0.0.0 używana dla trzech adresów IP 

powoduje, że należą one do tej samej sieci 10.x.x.x. 

 

Jedna sieć lokalna, brak redundancji 

Topologia przedstawiona na poniższym rysunku umożliwia komunikację do systemu SCADA, 

lokalne konfigurowanie/monitorowanie przy użyciu programu EnerVista oraz dostęp do 

wspólnej sieci publicznej w tej sieci lokalnej. Redundancja nie jest zapewniona. 

 

 

Rysunek 5-4: Konfiguracja sieci dla jednej sieci lokalnej 

 

Public Network Sieć publiczna 

EnterVista Software Oprogramowanie EnerVista 

SCADA SCADA 

LAN LAN 

UR UR 

MAC MAC 

 

Wiele sieci lokalnych, z redundancją 

Poniższa topologia umożliwia lokalne konfigurowanie/monitorowanie przy użyciu 

oprogramowania EnerVista oraz dostęp do wspólnej sieci publicznej w sieci LAN1, z którą 

połączony jest port 1 (P1). Dla sieci LAN1 nie jest zapewniona redundancja. Komunikacja z 

systemem SCADA jest realizowana przez sieć LAN2. Porty P2 i P3 są połączone z siecią 

LAN2, przy czym port P2 stanowi kanał podstawowy, a port P3 — kanał redundantny. W tej 

konfiguracji port P3 wykorzystuje adres IP i MAC portu P2. 
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Rysunek 5-5: Wiele sieci lokalnych, z redundancją 

 

Public Network Sieć publiczna 

EnterVista Software Oprogramowanie EnerVista 

SCADA SCADA 

LAN LAN 

UR UR 

MAC MAC 

Redundancy mode Tryb redundancji 

 

Wiele sieci lokalnych, bez redundancji 

Poniższa topologia umożliwia lokalne konfigurowanie/monitorowanie przy użyciu 

oprogramowania EnerVista w sieci LAN1, z którą jest połączony port 1 (P1), dostęp do sieci 

publicznej w sieci LAN2, z którą jest połączony port 2 (P2), oraz komunikację z systemem 

SCADA w sieci LAN3, z którą jest połączony port 3 (P3). Redundancja nie jest zapewniona. 
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Rysunek 5-6: Wiele sieci lokalnych, bez redundancji 

 

Public Network Sieć publiczna 

EnterVista Software Oprogramowanie EnerVista 

SCADA SCADA 

LAN LAN 

UR UR 

MAC MAC 

 

5.3.4.4 Sieć 

Zgodnie z opisem w poprzednim punkcie w razie używania więcej niż jednego portu Ethernet 

każdy z nich należy skonfigurować jako należący do innej sieci lub podsieci, korzystając z 

adresów IP i maski. Przed skonfigurowaniem ustawień routingu należy skonfigurować 

ustawienia IP sieci i podsieci. 
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Range: Zakres: 

standard IPV4 address format standardowy format adresu IPv4 

None, Failover, PRP 
Range if no PRP license: None, Failover 

brak, praca awaryjna, protokół PRP 
Zakres w razie braku licencji protokołu PRP: 
brak, praca awaryjna 

01-15-4E-00-01-00 to 01-15-4E-00-01-FF od 01-15-4E-00-01-00 do 01-15-4E-00-01-
FF 

 

Adresy IP są używane w protokołach DNP, Modbus/TCP, IEC 61580, IEC 60870-5-104, 

TFTP, HTTP i PRP. Protokół PRP został opisany w poświęconym mu punkcie w dalszej 

części dokumentu. 

PRT1 (2 lub 3) IP ADDRESS (ADRES IP) – to ustawienie określa adres portu IPv4 w 

standardowym formacie IPv4. Obowiązuje ono dla portu 3, jeśli REDUNDANCJA portu 2 jest 

ustawiona na None (Brak). 

PRT1 (2 lub 3) SUBNET MASK (MASKA PODSIECI) – to ustawienie określa maskę 

podsieci portu IPv4 w standardowym formacie IPv4. Obowiązuje ono dla portu 3, jeśli 

REDUNDANCJA portu 2 jest ustawiona na None (Brak). 

PRT2 REDUNDANCY (REDUNDANCJA) – określa, czy porty 2 i 3 pracują w trybie 

redundantnym, czy niezależnym. Jeśli licencja protokołu PRP została zakupiona, dostępne 

są opcje None (Brak), Failover (praca awaryjna) i PRP. Jeśli licencja protokołu PRP nie 

została zakupiona, dostępne są opcje None (Brak) i Failover (praca awaryjna). W trybie 

innym niż redundantny (parametr REDUNDANCY (REDUNDANCJA) ma wartość None 

(Brak)) porty 2 i 3 działają niezależnie, z własnymi adresami MAC, IP i maski. Jeśli 

ustawienie REDUNDANCY (REDUNDANCJA) ma wartość Failover (praca awaryjna), porty 2 

i 3 pracują w następujący sposób: 
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• Porty 2 i 3 używają adresu MAC, adresu IP i maski portu 2 

• Pola konfiguracji adresu IP i maski portu 3 są ukryte 

• Port 3 jest w trybie gotowości i nie komunikuje się aktywnie w sieci Ethernet, ale 

monitoruje łącze do przełącznika Multilink. Jeśli port 2 wykryje problem z łączem, 

komunikacja zostaje przełączona na port 3. W praktyce port 3 pełni rolę łącza 

redundantnego lub zapasowego sieci dla portu 2. Gdy port 2 wykryje, że łącze 

między nim i przełącznikiem jest prawidłowe, po pięciominutowej poprawnej 

komunikacji następuje przełączenie z powrotem na port 2. Opóźnienie przełączenia 

powrotnego zapewnia, że ponownie uruchomione łączniki elektryczne połączone z 

przekaźnikiem C30, które sygnalizowały swoje porty jako aktywne zanim uzyskały 

pełną sprawność, mają czas na pełne zainicjowanie i uaktywnienie. Gdy port 2 stanie 

się znowu aktywny, port 3 powraca do trybu gotowości. 

Jeśli ustawienie REDUNDANCY (REDUNDANCJA) ma wartość PRP, porty 2 i 3 działają w 

następujący sposób: 

• Porty 2 i 3 używają adresu MAC, adresu IP i maski portu 2 

• Pola konfiguracji adresu IP i maski portu 3 zostają zastąpione wartościami z portu 2. 

Jest to widoczne na panelu przednim, ale nie jest wyświetlane w oprogramowaniu 

EnerVista. 

• Pole MCST ADDRESS (ADRES MCST) portu 2 jest widoczne. 

• Funkcja PTP portu 2 nadal korzysta tylko z portu 2, a funkcja PTP portu 3 nadal 

korzysta tylko z portu 3. Przekaźnik nadal synchronizuje się z tym portem, który ma 

najlepsze urządzenie nadrzędne. Gdy porty 2 i 3 widzą to samo urządzenie 

nadrzędne, co zazwyczaj ma miejsce w sieciach PRP, zostanie użyty port mający 

lepszą łączność. 

 

UWAGA 

Te dwa porty muszą być połączone z całkowicie niezależnymi sieciami LAN bez wspólnego 

punktu awarii, takiego jak wspólne zasilacze zasilające przełączniki w obu sieciach LAN. 

 

Aby uaktywnić wszelkie zmiany tego ustawienia, należy ponownie uruchomić urządzenie. 

PRT2 PRP MCST ADDR – to ustawienie umożliwia użytkownikowi zmianę adresu multiemisji 

używanego przez ramki nadzorcze protokołu PRP. To ustawienie jest dostępne, gdy 

ustawienie REDUNDANCY (REDUNDANCJA) ma wartość PRP. Wszystkie urządzenia w tej 

samej sieci PRP muszą mieć ten sam adres multiemisji. Należy wybrać adres, który nie 

powoduje konfliktu z innym protokołem multiemisji. 
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5.3.4.5 Sygnalizacja usterki węzła oddalonego (FEFI, Far-End Fault Indication) 

Ponieważ standard 100BASE-FX nie obsługuje automatycznych negocjacji, funkcja 

sygnalizacji usterki węzła oddalonego (FEFI) jest uwzględniana, ponieważ przekaźnik UR 7 

umożliwia wykrywanie awarii łącza. 

Celem funkcji FEFI jest umożliwienie informowania stacji na obu końcach pary włókien 

światłowodowych, gdy wystąpi problem z jednym z włókien. Bez tej funkcji interfejs 

światłowodowy nie może wykryć problemu wpływającego tylko na włókno nadawania. 

Gdy funkcja FEFI jest obsługiwana, utrata sygnału (łącza) odbioru powoduje wygenerowanie 

przez nadajnik ciągu usterki węzła oddalonego (FEF) w celu poinformowania urządzenia na 

drugim końcu pary światłowodowej, że wystąpiła awaria. 

Kiedy lokalny odbiornik wykryje sygnał, lokalny nadajnik automatycznie powróci do normalnej 

pracy. 

Jeśli ciąg FEF zostanie odebrany przez interfejs światłowodowy obsługujący funkcję FEFI, 

która jest włączona, reaguje on, zrywając połączenie, jakby wcale nie było sygnału. 

Jeśli interfejs odbiorczy nie obsługuje funkcji FEFI lub jest ona wyłączona, przychodzący ciąg 

FEF zostanie zignorowany. 

Stanowczo zaleca się stosowanie w automatyce podstacji przełączników obsługujących 

funkcję FEFI, zwłaszcza gdy jako redundantny do pracy awaryjnej został wybrany 

redundantny przekaźnik UR 7. 

 

5.3.4.6 Protokół równoległy redundancji (PRP, Parallel Redundancy Protocol) 

OPCJA OPROGRAMOWANIA 

Przekaźnik C30 jest dostarczany wraz z opcjonalnym protokołem PRP. Ta funkcja 

podczas zamawiania jest określana jako opcja oprogramowania. Szczegóły podano w 

punkcie Kody zamówień w rozdziale 2. 

 

Protokół równoległej redundancji (PRP) określa protokół redundancji dla wysokiej 

dostępności w sieciach automatyzacji podstacji. Dotyczy to sieci opartych na technologii 

Ethernet (ISO/IEC 8802-3) i bazuje na drugim wydaniu (lipiec 2012) normy IEC 62439-3, 

klauzula 4. 

Protokół PRP został opracowany w celu zapewnienia bezproblemowego odtworzenia w 

przypadku pojedynczego błędu w sieci przy użyciu połączenia duplikacji sieci LAN i duplikacji 

ramek. Identyczne ramki są wysyłane w dwóch całkowicie niezależnych sieciach łączących 

urządzenie źródłowe i urządzenie docelowe. W normalnych warunkach obie ramki osiągają 

urządzenie docelowe i jedna z nich jest wysyłana na stos OSI do aplikacji docelowej, zaś 
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druga jest odrzucana. Jeśli w jednej z sieci wystąpi błąd i ruch nie może się odbywać po tej 

ścieżce, łączność jest zapewniana przez drugą sieć w celu zapewnienia ciągłej komunikacji. 

Podczas projektowania dwóch sieci LAN należy zwrócić uwagę na to, aby nie występował 

jeden punkt awarii (taki jak wspólne zasilanie), ponieważ takie scenariusze mogą odłączyć 

obie sieci LAN jednocześnie. 

 

Rysunek 5-7: Przykład równoległej sieci redundantnej 

 

DANP DANP 

LAN LAN 

 

Protokół PRP wykorzystuje do obsługi zduplikowanych ramek specjalizowane węzły, 

nazywane węzłami podwójnie dołączonymi (DANP). Urządzenia DANP mają dodatkowy 

moduł nazywany jednostką redundancji łączy (LRE). Moduł LRE odpowiada za duplikację 

ramek i dodawanie specjalnego bloku końcowego podczas wysyłania ramek do sieci LAN 

oraz za podejmowanie dla odebranych ramek decyzji, która zostanie wysłana na stos OSI do 

warstwy aplikacji, a która zostanie odrzucona. Moduł LRE odpowiada za zapewnienie 

transparentności protokołu PRP dla wyższych warstw stosu. 

Ponadto istnieje drugi typ specjalizowanego urządzenia stosowanego w sieciach PRP, 

nazywanego RedBox, odpowiedzialnego za łączenie węzła o pojedynczym przyłączeniu 

(SAN) do sieci redundantnej. 

Przekaźniki UR wprowadzają funkcjonalność DANP. Funkcjonalność modułu RedBox nie 

została zrealizowana. 

Oryginalna norma IEC 62439-3 (2010) została uzupełniona w celu dopasowania protokołu 

PRP do protokołu bezprzerwowej redundancji wysokiej dostępności (HSR). W tym celu 

oryginalny protokół PRP został zmodyfikowany kosztem utraty zgodności z wersją 2010 

protokołu PRP. Zaktualizowana norma IEC 62439-3 (2012) jest powszechnie nazywana 

PRP-1, zaś norma wyjściowa: PRP-0. Przekaźniki UR obsługują normę PRP-1. 

Przekaźnik realizuje protokół PRP na dwóch z posiadanych portów Ethernet, a w 

szczególności na portach 2 i 3 modułu CPU. Do konfiguracji protokołu PRP należy użyć 

poprzedniego punktu (konfiguracja portu sieci). 
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Protokół PRP jest kupowany jako oddzielna opcja. W razie zakupu (poprawny kod 

zamówienia) protokół PRP można włączyć w konfiguracji za pomocą ustawienia dostępnego 

w menu konfiguracji sieci, REDUNDANCY (REDUNDANCJA), które już ma możliwość 

włączenia redundancji dla pracy awaryjnej. Opcje tego ustawienia muszą zostać zmienione 

w celu uwzględnienia dwóch typów redundancji: pracy awaryjnej i PRP. Gdy ustawienie 

REDUNDANCY (REDUNDANCJA) ma wartość praca awaryjna lub PRP, porty przeznaczone 

dla protokołu PRP (porty 2 i 3) pracują w trybie redundantnym. W tym trybie port 3 używa 

adresu MAC, IP i maski portu 2. 

 

5.3.4.7 Routing 

 

 

 

Można skonfigurować trasę domyślną i do sześciu tras statycznych. 

Domyślna trasa jest używana jako ostatni wybór, gdy nie znaleziono żadnej innej trasy do 

zadanego miejsca przeznaczenia. 

 

Range: standard IPV4 unicast address 
format 

Zakres: standardowy format adresu emisji 
pojedynczej IPv4 

 

Przed skonfigurowaniem ustawień routingu należy skonfigurować ustawienia IP sieci i 

podsieci. 

 

Dodawanie i usuwanie tras statycznych 

Trasy hosta nie są obecnie obsługiwane. 
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Konfiguracja tabeli routingu jest dostępna za pomocą portu szeregowego i panelu 

przedniego. Jest to celowa decyzja, aby uniknąć utraty łączności podczas zdalnej 

konfiguracji przekaźnika C30. 

Domyślnie wartość pola celu wynosi 127.0.0.1 dla wszystkich tras statycznych (od 1 do 6). 

Jest to równoznaczne stwierdzeniu, że trasy statyczne nie są skonfigurowane. Jeśli adres 

docelowy to 127.0.0.1, maska i brama również muszą zachować wartości domyślne. 

Domyślnie wartość adresu bramy trasy to 127.0.0.1. Oznacza to, że trasa domyślna nie jest 

skonfigurowana. 

Aby dodać trasę: 

1. Użyj dowolnego wpisu trasy statycznej sieci o numerze od 1 do 6, aby 

skonfigurować trasę statyczną sieci. Po skonfigurowaniu trasy docelowej dla 

dowolnego z wejść od 1 do 6 to wejście staje się trasą statyczną; trasa ta musi 

być zgodna z regułami wymienionymi w następnym punkcie „Ogólne warunki do 

spełnienia przez trasy statyczne”. 

2. Aby skonfigurować trasę domyślną, wprowadź adres domyślnej bramy. Po 

skonfigurowaniu adresu domyślnej bramy musi zostać sprawdzona jego zgodność 

z warunkiem 2 ogólnych warunków do spełnienia przez trasy statyczne, gdzie 

brama trasy musi się znajdować w podłączonej sieci. 

Aby usunąć trasę: 

1. Zastąp miejsce przeznaczenia trasy domyślnym adresem pętli zwrotnej równym 

127.0.0.1. Podczas usuwania trasy muszą również zostać przywrócone domyślne 

wartości maski i bramy. 

2. Usuń domyślną trasę, zastępując wartość domyślnej bramy wartością domyślną 

równą 127.0.0.1. 

 

Ogólne warunki do spełnienia przez trasy statyczne 

Poprawność następujących reguł jest sprawdzana wewnętrznie: 

• Maska trasy ma format maski IP. W danych binarnych musi to zostać ustawione jako 

zbiór ciągłych bitów równych 1 od lewej do prawej, po którym następuje przynajmniej 

jeden ciągły bit o wartości 0. 

• Miejsce docelowe trasy i maska muszą być zgodne. Można to skontrolować, 

sprawdzając, że RtDestination i RtMask = RtDestination 

Przykład dobrej konfiguracji: RtDestination = 10.1.1.0; Rt Mask = 255.255.255.0 

Przykład złej konfiguracji: RtDestination = 10.1.1.1; Rt Mask = 255.255.255.0 

Podczas konfigurowania tras statycznych należy przestrzegać następujących reguł: 

• Miejscem docelowym trasy nie może być połączona sieć. 
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• Brama trasy musi się znajdować w połączonej sieci. Ta reguła dotyczy również 

adresu bramy trasy domyślnej. Można to skontrolować, sprawdzając, czy: 

(RtGwy & Prt1Mask) == (Prt1IP & Prt1Mask) || (RtGwy & Prt2Mask) == (Prt2IP & 

Prt2Mask) || (RtGwy & Prt3Mask) == (Prt3IP & Prt3Mask) 

gdzie 

& to bitowy operator AND 

== to operator równości 

|| to operator logicznej funkcji OR 

 

Zachowanie routingu w porównaniu do poprzednich wersji 

Przed wersją 7.10 urządzenia UR nie miały jawnego sposobu konfigurowania tras. Jedyną 

dostępną trasą była domyślna trasa skonfigurowana jako część ustawień sieci (adres IP 

portu bramy). To ograniczyło możliwość ustalenia trasy do określonych miejsc docelowych w 

szczególności, jeśli miejsca te docelowe były osiągalne za pomocą innego interfejsu niż ten, 

na którym znajdowała się brama domyślna. 

Poczynając od UR w wersji 7.10, oprócz trasy domyślnej można skonfigurować do sześciu 

tras statycznych w sieci. Konfiguracja trasy domyślnej została też przeniesiona z ustawień 

sieci do obszaru routingu. 

Poniższy rysunek pokazuje przykład topologii wykorzystującej dodanie tras statycznych. 

 

Rysunek 5-8: Wykorzystanie tras statycznych 

 

Public Network Sieć publiczna 

EnterVista Software Oprogramowanie EnerVista 

LAN LAN 

UR UR 

MAC MAC 

Router Router 
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Na rysunku UR łączy się za pomocą następujących dwóch portów Ethernet: 

• Port 1 (adres IP 10.1.1.2) łączy UR z siecią LAN 10.1.1.0/24 i z Internetem za 

pomocą routera 1. Router 1 ma interfejs dla 10.1.1.0/24, a adres IP tego interfejsu to 

10.1.1.1. 

• Port 2 (adres IP 10.1.2.2) łączy UR z siecią LAN 10.1.2.0/24 i z oprogramowaniem 

EnerVista za pomocą routera 2. Router 2 ma interfejs dla 10.1.2.0/24, a adres IP tego 

interfejsu to 10.1.2.1. 

 

Konfiguracja przed wersją 7.10 była następująca: 

 

• PRT1 IP ADDRESS (ADRES IP) = 10.1.1.2 

PRT1 SUBNET IP MASK (MASKA IP PODSIECI) = 255.255.255.0 

PRT1 GWY IP ADDRESS (ADRES IP BRAMY) = 10.1.1.1 

PRT2 IP ADDRESS (ADRES IP) = 10.1.2.2 

PRT2 SUBNET IP MASK (MASKA IP PODSIECI) = 255.255.255.0 

Zachowanie przed wersją 7.10 było następujące. Podczas wysyłania pakietów do 

oprogramowania EnerVista UR zauważył, że miejsce przeznaczenia nie było w połączonej 

sieci i spróbował znaleźć trasę do miejsca przeznaczenia. Ponieważ trasa domyślna była 

jedyną znaną mu trasą, użył jej. Chociaż oprogramowanie EnerVista znajdowało się w sieci 

prywatnej, która była niedostępna za pomocą routera 1. Ponieważ miejsce przeznaczenia 

było nieosiągalne, z routera został otrzymany komunikat. 

Konfiguracja, poczynając od wersji 7.10, jest następująca: 

• PRT1 IP ADDRESS (ADRES IP) = 10.1.1.2 

PRT1 SUBNET IP MASK (MASKA IP PODSIECI) = 255.255.255.0 

PRT2 IP ADDRESS (ADRES IP) = 10.1.2.2 

PRT2 SUBNET IP MASK (MASKA IP PODSIECI) = 255.255.255.0 

IPV4 DEFAULT ROUTE: GATEWAY ADDRESS (DOMYŚLNA TRASA: ADRES 

BRAMY) = 10.1.1.1 

STATIC NETWORK ROUTE 1: RT1 DESTINATION (STATYCZNA TRASA SIECI 1: 

MIEJSCE PRZEZNACZENIA RT1) = 10.1.3.0/24; RT1 NET MASK (MASKA SIECI) = 

255.255.255.0; i RT1 GATEWAY (BRAMA) = 10.1.2.1 

Zachowanie, poczynając od wersji 7.10, jest następujące. Istnieje jedna dodana statyczna 

trasa sieci do miejsca przeznaczenia 10.1.3.0/24, gdzie znajduje się komputer, na którym 

działa oprogramowanie EnerVista. Ta trasa statyczna używa innej bramy (10.1.2.1) niż trasa 
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domyślna. Ta brama to adres routera 2, który ma wiedzę o 10.1.3.0 i może przekierować 

pakiety przychodzące z UR i przeznaczone dla oprogramowania EnerVista. 

 

Show routes and ARP tables (Pokaż trasy i tabele ARP) 

Ta funkcja jest dostępna w interfejsie internetowym, gdzie menu główne zawiera dodatkowe 

menu komunikacji i dwa podmenu: 

• Routing Table (Tabela routingu) 

• ARP Table (Tabela ARP) 

Tabele zawierają zarys informacji wyświetlanych, gdy zostaną wybrane dwa podmenu. 

Tabela 5-6: Informacje w tabeli routingu 

Pole Opis 

Destination (Miejsce 
przeznaczenia) 

Adres IP zdalnej sieci, do której kieruje ta trasa 

Mask (Maska) Maska sieci miejsca przeznaczenia 

Gateway (Brama) Adres IP następnego routera do zdalnej sieci 

Interface (Interfejs) Interfejs, za pomocą którego można osiągnąć określoną sieć. 

 

Tabela 5-7: Informacja o IP ARP 

Pole Opis 

IP Address (Adres IP) Adres sieciowy odpowiadający adresowi sprzętowemu 

Age (Wiek) (min) Wiek, w minutach, wpisu do pamięci podręcznej. Łącznik (-) oznacza, że adres jest 
lokalny. 

Hardware Address 
(Adres sprzętowy) 

Adres sprzętowy sieci LAN, adres MAC odpowiadający adresowi sieciowemu 

Type (Typ) Dynamiczny lub statyczny 

Interface (Interfejs) Interfejs, do którego to odwzorowanie adresu zostało przypisane 

 

5.3.4.8 Protokół Modbus 

 

Range: 0 to 254 in steps of 1 Zakres: od 0 do 254 z krokiem 1 

 

Szeregowe porty komunikacyjne używają protokołu Modbus, o ile port nie został 

skonfigurowany do działania w trybie DNP lub IEC 60870-5-103. Umożliwia to użycie na 

porcie oprogramowania EnerVista UR Setup. Urządzenia UR działają tylko jako urządzenia 

podrzędne protokołu Modbus. 

Aby uzyskać więcej informacji o protokole łącznie z tabelą mapy pamięci, należy się 

zapoznać z Podręcznikiem komunikacji serii UR. 

MODBUS SLAVE ADDRESS (ADRES PODRZĘDNY MODBUS) — podczas używania 

protokołu Modbus na porcie RS232 przekaźnik C30 odpowiada bez względu na 
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zaprogramowany ADRES PODRZĘDNY MODBUS. Dla portu RS485 każde urządzenie na 

magistrali szeregowej musi mieć unikalny adres podrzędny od 1 do 254. Adres 0 i adresy od 

248 w górę są zarezerwowane przez specyfikację protokołu Modbus, więc ich stosowanie 

tutaj nie jest zalecane. Adres 0 to adres emisji rozgłoszeniowej, na którym nasłuchują 

wszystkie urządzenia podrzędne Modbus. Gdy ustawienie MODBUS SLAVE ADDRESS 

(ADRES PODRZĘDNY MODBUS) ma wartość 0, przekaźnik C30 przyjmuje komunikaty 

emisji, ale – zgodnie ze specyfikacją protokołu dla komunikatów emisji rozgłoszeniowej – 

nigdy nie odpowiada. Adresy nie muszą być kolejne, ale żadne dwa urządzenia nie mogą 

mieć tego samego adresu, w przeciwnym razie wystąpi konflikt powodujący błędy. Ogólnie 

należy ustawiać każde urządzenie dodawane do łącza do używania następnego wyższego 

adresu, poczynając od 1. W przypadku używania protokołu Modbus TCP/IP w polu Unit 

Identifier (Identyfikator urządzenia) klient musi używać zaprogramowanej wartości ustawienia 

ADRES PODRZĘDNY MODBUS. 

MODBUS TCP PORT NUMBER (NUMER PORTU TCP PROTOKOŁU MODBUS) — 

protokół Modbus over TCP/IP można również używać na dowolnym porcie Ethernet. 

Nasłuchujący port TCP 502 jest zarezerwowany na komunikację Modbus i tylko w 

wyjątkowych przypadkach, gdy NUMER PORTU TCP MODBUS jest ustawiony na inny port. 

Ustawienie NUMER PORTU TCP MODBUS określa port TCP używany przez protokół 

Modbus w sieci Ethernet. Wartość ustawienia NUMER PORTU TCP MODBUS równa 0 

wyłącza protokół Modbus over TCP/IP, co oznacza zamknięcie portu Modbus TCP. Gdy 

numer portu zostanie zmieniony na 0, zmiana zacznie obowiązywać po ponownym 

uruchomieniu przekaźnika C30. Jeśli ma on wartość 0, do komunikacji z przekaźnikiem 

należy użyć panelu przedniego lub portu szeregowego. 

 

UWAGA 

Na tym samym numerze portu TCP/UDP nie należy ustawiać więcej niż jednego 

protokołu, ponieważ spowoduje to zawodne działanie tych protokołów. 

 

5.3.4.9 Wybór protokołu 

Ustawienie menu PROTOCOL (PROTOKÓŁ) umożliwia wybór jednego z następujących 

protokołów: DNP 3.0, IEC60870-104 lub IEC60870-103. Aby uaktywnić jakiekolwiek zmiany, 

należy ponownie uruchomić urządzenie. 

W tabeli przedstawiono, który z protokołów DNP 3.0, IEC 60870-5-104, IEC 60870-5-103 i 

IEC 61850 działa na portach RS232, RS485 i Ethernet. Przedstawiono w niej wszystkie 

możliwe kombinacje ustawień PROTOKOŁU (PROTOCOL) i PORTU 1(2) KANAŁU DNP 

(DNP CHANNEL 1(2) PORT). 
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Tabela 5-8: Kombinacje portu i protokołu 

Ustawienie 
PROTOCOL 
(PROTOKÓŁ) 

Ustawienia DNP CHANNEL 
1(2) PORT (PORT 1(2) 
KANAŁU DNP) 

RS232 RS485 Ethernet 

DNP Kanał 1: Eth TCP 
Kanał 2: Eth TCP 

Modbus Modbus DNP, Modbus, IEC 61850 

Kanał 1: Eth TCP 
Kanał 2: brak 

Modbus Modbus DNP, Modbus, IEC 61850 

Kanał 1: brak 
Kanał 2: Eth TCP 

Modbus Modbus DNP, Modbus, IEC 61850 

Kanał 1: Eth UDP 
Kanał 2: brak 

Modbus Modbus DNP, Modbus, IEC 61850 

Kanał 1: Eth TCP  
Kanał 2: RS485 

Modbus DNP DNP, Modbus, IEC 61850 

Kanał 1: Eth TCP  
Kanał 2: RS232 

DNP Modbus DNP, Modbus, IEC 61850 

Kanał 1: Eth UDP  
Kanał 2: RS485 

Modbus DNP DNP, Modbus, IEC 61850 

Kanał 1: Eth UDP  
Kanał 2: RS232 

DNP Modbus DNP, Modbus, IEC 61850 

Kanał 1: RS485 
Kanał 2: Eth TCP 

Modbus DNP DNP, Modbus, IEC 61850 

Kanał 1: RS232  
Kanał 2: Eth TCP 

DNP Modbus DNP, Modbus, IEC 61850 

Kanał 1: RS485  
Kanał 2: RS232 

DNP DNP Modbus, IEC 61850 

Kanał 1: RS232 
Kanał 2: RS485 

DNP DNP Modbus, IEC 61850 

Kanał 1: RS485  
Kanał 2: brak 

Modbus DNP Modbus, IEC 61850 

IEC 104  Modbus Modbus IEC 104, Modbus, IEC 61850 

IEC 103  Modbus IEC 103 Modbus, IEC 61850 

 

5.3.4.10 Protokół DNP 
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See below Zob. poniżej 

Range: Zakres: 

0 to 65535 in steps of 1 od 0 do 65535 z krokiem 1 

Enabled, Disabled Enabled, Disabled (Włączony, Wyłączony) 

1 to 10080 min. in steps of 1 od 1 do 10080 z krokiem 1 

 

Protokół sieci dystrybucyjnej (DNP) umożliwia optymalizację sterowania i pozyskiwania 

danych między urządzeniami w stacji elektroenergetycznej a dyspozytornią centralną. 
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Protokół ten jest skalowalny, czyli jest on zaprojektowany tak, aby zapewnić zgodność z 

technologią sieci LAN wysokiej prędkości, ale nadal może być stosowany na łączach 

szeregowych o niższej prędkości. 

Protokół DNP usprawnia działanie wielu protokołów typu master-slave, poprawiając ogólne 

wymagania dotyczące wydajności komunikacji i zapewnia oznaczanie sygnaturą czasową z 

dokładnością do milisekund. 

Przekaźnik C30 obsługuje protokół sieci dystrybucyjnej (DNP) w wersji 3.0. Protokół DNP 

jest włączony, gdy ustawienie SETTINGS (USTAWIENIA)  PRODUCT SETUP 

(KONFIGURACJA PRODUKTU)  COMMUNICATIONS (KOMUNIKACJA)  

PROTOCOL (PROTOKÓŁ) ma wartość DNP 3.0. Przekaźnik C30 może być używany jako 

urządzenie podrzędne DNP połączone z wieloma urządzeniami nadrzędnymi DNP 

(zazwyczaj RTU lub stacja nadrzędna SCADA). Ponieważ przekaźnik C30 utrzymuje dwa 

zestawy buforów zmiany danych DNP i informacji o połączeniu, jednocześnie dwa 

nadrzędne urządzenia DNP mogą aktywnie komunikować się z przekaźnikiem C30. 

Więcej informacji o protokole DNP podano w Podręczniku komunikacji szeregowej 

przekaźnika uniwersalnego (UR). 

Poniżej przedstawiono podmenu kanałów DNP. 

 

Range: NONE, COM2 - RS485, FRONT 
PANEL - RS232, 
NETWORK - TCP, NETWORK - UDP 

Zakres: NONE (BRAK), COM2 - RS485, 
FRONT PANEL (PANEL PRZEDNI) - 
RS232, NETWORK (SIEĆ) - TCP, 
NETWORK (SIEĆ) – UDP 
 

 

 

Ustawienia DNP CHANNEL 1 PORT (PORT 1 KANAŁU DNP) i DNP CHANNEL 2 PORT 

(PORT 2 KANAŁU DNP) umożliwiają wybór portu komunikacyjnego przypisanego do 

protokołu DNP dla każdego kanału. Po przypisaniu protokołu DNP do portu szeregowego 

jest on jedynym protokołem działającym na danym porcie, przy czym protokoły Modbus i IEC 

60870-5-103 są wyłączone. Jeśli protokół DNP jest przypisany do RS485, aby zmiana 

została wprowadzona protokół ten należy ustawić na DNP również w konfiguracji portu 

szeregowego. Gdy ustawienie DNP CHANNEL 1(2) PORT (PORT 1(2) KANAŁU DNP) ma 

wartość Network – TCP (Sieć – TCP), protokół DNP kanału 1(2) może być używany przez 

TCP/IP na portach Ethernet. Gdy wartość ta jest ustawiona na Network – UDP (Sieć – UDP), 

protokołu DNP można używać przez UDP/IP tylko na kanale 1. 
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Zmiany tych ustawień portu zaczną obowiązywać po wyłączeniu i włączeniu zasilania 

przekaźnika. 

 

UWAGA 

Na tym samym numerze portu TCP/UDP nie należy ustawiać więcej niż jednego 

protokołu, ponieważ spowoduje to zawodne działanie tych protokołów. 

 

Ustawienie DNP ADDRESS (ADRES DNP) to adres urządzenia podrzędnego DNP. Ta 

liczba identyfikuje przekaźnik C30 na łączu komunikacyjnym DNP. Każdemu urządzeniu 

podrzędnemu DNP należy przypisać unikatowy adres. 

Przekaźnik C30 może dla swoich połączeń DNP określić maksymalnie pięciu klientów. Są to 

adresy IP sterowników, z którymi przekaźnik C30 może się połączyć. Ustawienia znajdują się 

poniżej. 

 

Range: standard IP address Zakres: standardowy adres IP 

 

Ustawienie DNP TCP/UDP PORT NUMBER (NUMER PORTU TCP/UDP DNP) służy do 

normalnego działania protokołu DNP. Aby zamknąć port, należy ustawić numer portu na 0. 

Zmiana ta zacznie obowiązywać po ponownym uruchomieniu przekaźnika C30. 

Ustawienie DNP UNSOL RESPONSE FUNCTION (FUNKCJA NIEŻĄDANEJ ODPOWIEDZI 

DNP) ma wartość Disabled (Wyłączone) dla zastosowań RS485, ponieważ nie ma 

mechanizmu unikania kolizji. Ustawienie PRZEKROCZENIE CZASU OCZEKIWANIA 

NIEŻĄDANEJ ODPOWIEDZI DNP określa czas, przez który przekaźnik C30 oczekuje na 

potwierdzenie nieżądanej odpowiedzi przez urządzenie nadrzędne DNP. Ustawienie DNP 

UNSOL RESPONSE MAX RETRIES (MAKS. LICZBA POWTÓRZEŃ NIEŻĄDANEJ 

ODPOWIEDZI DNP) określa liczbę ponownego wysyłania nieżądanej odpowiedzi przez 

przekaźnik C30 bez odbioru potwierdzenia z urządzenia nadrzędnego, przy czym wartość 

„255” pozwala na nieskończoną liczbę powtórzeń. Ustawienie DNP UNSOL RESPONSE 

DEST ADDRESS (ADRES MIEJSCA PRZEZNACZENIA NIEŻĄDANEJ ODPOWIEDZI DNP) 

to adres DNP, na który są wysyłane wszystkie nieżądane odpowiedzi. Adres IP, na który są 

wysyłane żądane odpowiedzi, jest określany przez przekaźnik C30 na podstawie bieżącego 

połączenia TCP lub najnowszego komunikatu UDP. 

Ustawienia współczynnika skali protokołu DNP to liczby używane do skalowania wartości 

analogowego punktu wejściowego. Te ustawienia grupują analogowe dane wejściowe 
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przekaźnika C30 w ramach następujących typów: prąd, napięcie, moc, energia, 

współczynnik mocy i inne. Każde ustawienie odpowiada współczynnikowi skalowania dla 

wszystkich analogowych punktów wejściowych danego typu. Jeśli na przykład ustawienie 

DNP VOLTAGE SCALE FACTOR (WSPÓŁCZYNNIK SKALOWANIA NAPIĘCIA DNP) ma 

wartość 1000, wszystkie analogowe punkty wejściowe będące napięciami są zwracane z 

wartościami 1000 razy mniejszymi (na przykład wartość 72 000 V na przekaźniku C30 jest 

zwracana jako 72). Ustawienia te są przydatne, gdy wartości wejść analogowych muszą 

zostać wyregulowane tak, aby mieściły się w pewnych zakresach w urządzeniach 

nadrzędnych DNP. 

 Należy zauważyć, że współczynnik skali wynoszący 0,1 odpowiada mnożnikowi 

wynoszącemu 10 (czyli wartość jest 10 razy większa). 

Ustawienia DNP DEFAULT DEADBAND (DOMYŚLNA STREFA NIECZUŁOŚCI DNP) 

określają, kiedy wyzwolić nieżądane odpowiedzi zawierające analogowe dane wejściowe. Te 

ustawienia grupują analogowe dane wejściowe przekaźnika C30 w ramach następujących 

typów: prąd, napięcie, moc, energia, współczynnik mocy i inne. Każde ustawienie odpowiada 

domyślnej wartości strefy nieczułości dla wszystkich analogowych punktów wejściowych 

danego typu. Na przykład aby wyzwolić nieżądane odpowiedzi z przekaźnika C30, gdy 

wartości prądu zmienią się o 15 A, ustawienie DNP CURRENT DEFAULT DEADBAND 

(DOMYŚLNA STREFA NIECZUŁOŚCI PRĄDU DNP) ma wartość 15. Należy zauważyć, że 

te ustawienia to wartości domyślne strefy nieczułości. Dla każdego oddzielnego 

analogowego punktu wejściowego do zmiany wartości strefy nieczułości w stosunku do 

wartości domyślnych można użyć 34 punktów obiektu DNP. Gdy zasilanie przekaźnika C30 

zostanie wyłączone, a następnie włączone, zaczną obowiązywać domyślne strefy 

nieczułości. 

UWAGA 

Przekaźnik C30 nie obsługuje pomiaru mocy. Ustawienia DNP POWER SCALE 

FACTOR (WSPÓŁCZYNNIK SKALOWANIA MOCY DNP) I DNP POWER DEFAULT 

DEADBAND (DOMYŚLNA STREFA NIECZUŁOŚCI MOCY DNP) nie mają 

zastosowania. 

 

UWAGA 

Przekaźnik C30 nie obsługuje pomiaru energii. Ustawienia DNP ENERGY SCALE 

FACTOR (WSPÓŁCZYNNIK SKALOWANIA MOCY DNP) I DNP ENERGY DEFAULT 

DEADBAND (DOMYŚLNA STREFA NIECZUŁOŚCI ENERGII DNP) nie mają 

zastosowania. 
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Ustawienie DNP TIME SYNC IIN PERIOD (OKRES SYNCHRONIZACJI CZASU IIN DNP) 

określa, jak często bit wewnętrznego wskazania potrzeby uzyskania czasu (IIN) jest 

ustawiany przez przekaźnik C30. Zmiana tego czasu pozwala nadrzędnemu urządzeniu 

DNP wysyłać polecenia synchronizacji czasu częściej lub rzadziej w zależności od potrzeb. 

Ustawienie DNP MESSAGE FRAGMENT SIZE (ROZMIAR FRAGMENTU KOMUNIKATU 

DNP) określa rozmiar, w bajtach, od którego następuje fragmentacja komunikatu. Duże 

rozmiary fragmentów zwiększają skuteczność przepływności, a mniejsze rozmiary 

fragmentów wymagają większej liczby potwierdzeń warstwy aplikacji, co zapewnia bardziej 

niezawodne przesyłanie danych przez zaszumione kanały komunikacyjne. 

 

UWAGA 

Należy sprawdzić stronę internetową „Listy punktów DNP” przekaźnika C30, aby 

przejrzeć listy wejść analogowych i/lub binarnych punktów wejściowych. Stronę tę 

można wyświetlić w przeglądarce internetowej, wpisując adres IP portu sieci Ethernet 

przekaźnika C30 używanego do uzyskania dostępu do menu głównego przekaźnika 

C30, a następnie klikając pozycję Device Information Menu (Menu informacji o 

urządzeniu) i pozycję DNP Points Lists (Listy punktów DNP). 

 

Ustawienia od DNP OBJECT 1 DEFAULT VARIATION (DOMYŚLNE ODCHYLENIE 

OBIEKTU 1 DNP) do DNP OBJECT 32 DEFAULT VARIATION (DOMYŚLNE ODCHYLENIE 

OBIEKTU 32 DNP) pozwalają wybrać domyślną wartość odchylenia dla obiektów typu 1, 2, 

20, 21, 22, 23, 30 i 32. Odchylenie domyślne dotyczy odchylenia odpowiedzi, gdy jest 

wymagane odchylenie 0 i/lub w skanach klasy 0, 1, 2 lub 3. Należy się zapoznać z 

rozdziałem Wdrożenie protokołu DNP w Podręczniku komunikacji szeregowej UR. 

Wyjścia binarne DNP zazwyczaj odwzorowują jeden-do-jednego punkty danych urządzenia 

IED. Oznacza to, że każde wyjście binarne DNP steruje jednym fizycznym lub wirtualnym 

punktem sterowania urządzenia IED. W przekaźniku C30 wyjścia binarne DNP są 

odwzorowane na wirtualne wejścia. Jednak niektóre starsze realizacje protokołu DNP 

korzystają z odwzorowania jednego wyjścia binarnego DNP na dwa fizyczne lub wirtualne 

punkty sterowania w celu obsługi koncepcji wybicia/zamknięcia (dla wyłączników) lub 

zwiększenia/obniżenia (dla przełączników zaczepów) za pomocą jednego punktu sterowania. 

Oznacza to, że nadrzędne urządzenie DNP może obsługiwać pojedynczy punkt zarówno dla 

operacji wybicia, jak i zamknięcia lub zwiększenia i obniżenia. Przekaźnik C30 można 

skonfigurować do obsługi sparowanych punktów sterowania, przy czym każdy sparowany 

punkt sterowania obsługuje dwa wejścia wirtualne. Ustawienie DNP NUMBER OF PAIRED 

CONTROL POINTS (LICZBA SPAROWANYCH PUNKTÓW STEROWANIA DNP) umożliwia 
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skonfigurowanie od 0 do 32 binarnych wyjściowych sparowanych elementów sterujących. 

Punkty nieskonfigurowane jako sparowane działają na zasadzie jeden-do-jednego. 

Ustawienie DNP TCP CONNECTION TIMEOUT (LIMIT CZASU POŁĄCZENIA TCP DNP) 

określa opóźnienie czasowe wykrywania niedziałających połączeń sieci TCP. Jeśli nie ma 

ruchu danych na połączeniu TCP protokołu DNP przez czas dłuższy niż określony przez to 

ustawienie, połączenie zostaje przerwane przez przekaźnik C30. Powoduje to zwolnienie 

połączenia, które może zostać ponownie użyte przez klienta. Wszelkie zmiany zaczną 

obowiązywać po wyłączeniu i włączeniu zasilania przekaźnika. 

 

5.3.4.11 Listy punktów DNP/IEC 60870-5-104 

 

see below zob. poniżej 

 

Dla protokołu DNP można skonfigurować do 256 binarnych i do 256 analogowych punktów 

wejściowych lub punktów MSP i MME dla protokołu IEC 60870-5-104. Wartość każdego 

punktu może zaprogramować użytkownik i można ją skonfigurować, przypisując operandy 

FlexLogic do wejść binarnych/punktów MSP lub parametry FlexAnalog do wejść 

analogowych/punktów MME. 

Poniżej przedstawiono menu binarnych punktów wejściowych (DNP) lub punktów MSP (IEC 

60870-5-104). 

 

 

Range: FlexLogic operand Zakres: operand FlexLogic 

 

Dla protokołów DNP lub IEC 60870-5-104 można skonfigurować do 256 binarnych punktów 

wejściowych. Punkty są konfigurowane przez przypisanie odpowiedniego operandu 

FlexLogic. Zakres możliwych do przypisania operandów podano w punkcie Wprowadzenie 

do FlexLogic w tym rozdziale. 
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Zmiany na listach punktów DNP/IEC 60870-5-104 zaczną obowiązywać po ponownym 

uruchomieniu przekaźnika C30. 

Poniżej przedstawiono menu analogowych punktów wejściowych (DNP) lub punktów MME 

(IEC 60870-5-104). 

 

Range: any FlexAnalog parameter Zakres: dowolny parametr FlexAnalog 

 

Dla protokołów DNP lub IEC 60870-5-104 można skonfigurować do 256 analogowych 

punktów wejściowych. Lista punktów analogowych jest konfigurowana przez przypisanie do 

każdego punktu odpowiedniego parametru FlexAnalog. Zakres możliwych do przypisania 

parametrów podano w punkcie Parametry FlexAnalog w Załączniku A. 

Zmiany na listach punktów DNP/IEC 60870-5-104 zaczną obowiązywać po ponownym 

uruchomieniu przekaźnika C30. 

 

UWAGA 

Listy punktów DNP/IEC 60870-5-104 zawsze zaczynają się od punktu 0, a kończą na 

pierwszej wartości „Off” (Wyłączony). Ponieważ listy punktów DNP/IEC 60870-5-104 muszą 

tworzyć ciągły blok, punkty przypisane po pierwszym punkcie Off są ignorowane. 

 

5.3.4.12 Protokół IEC 61850 

 OPCJA OPROGRAMOWANIA 

Przekaźnik C30 jest dostarczany wraz z opcjonalną możliwością komunikacji IEC 

61850. Ta funkcja podczas zamawiania jest określana jako opcja oprogramowania. 

Szczegóły podano w punkcie Kody zamówień w rozdziale 2. 

 

Ustawienia IEC 61850 są dostępne w oprogramowaniu EnerVista lub narzędziu generowania 

języka konfiguracji podstacji (SCL). Ścieżka to Settings > Product Setup > 

Communications > IEC 61850 (Ustawienia > Konfiguracja produktu > Komunikacja > IEC 

61850). Te ustawienia nie są dostępne z panelu przedniego urządzenia. 

 



ROZDZIAŁ 5: USTAWIENIA 

SYSTEM STEROWANIA C30 — INSTRUKCJA OBSŁUGI  5-59 

UWAGA 

Obsługa komunikatów przez protokół IEC 61850 może wchodzić w skład układów 

zabezpieczeniowych. Ustawienia IEC 61850 należy traktować jako równie istotne co 

ustawienia elementów zabezpieczeniowych. Aby zapewnić niezawodne działanie 

układów zabezpieczeniowych, w których wykorzystywana jest obsługa komunikatów 

przez protokół IEC 61850, ruch IEC 61850 należy skierować na port odseparowany od 

komunikacji SCADA lub użyć redundantnych, niezależnych portów i metody 

przywracania sieci wysokiej prędkości, takiej jak Protokół Redundancji Równoległej 

(PRP). 

 

Informacje ogólne 

Norma IEC 61850 to w rzeczywistości seria norm międzynarodowych i raportów 

technicznych przeznaczonych do stosowania w elektroenergetycznych systemach 

automatyki. Obejmuje ona semantykę, abstrakcyjne usługi komunikacyjne, szczególne usługi 

komunikacyjne, specyfikacje parametrów eksploatacyjnych, wytyczne projektowania sieci, 

metodologie opisu komunikacji i procesy inżynieryjne. Norma umożliwia współdziałanie 

inteligentnych urządzeń elektronicznych (IED) i programowych narzędzi konfiguracji 

pochodzących od różnych dostawców. Współdziałanie w tym przypadku to możliwość pracy 

urządzeń IED w tej samej sieci lub ścieżce komunikacji, współdzieląc informacje i polecenia, 

a w przypadku narzędzi konfiguracyjnych wzajemne rozumienie swoich plików 

konfiguracyjnych. 

Ta seria przekaźników uniwersalnych obsługuje duży podzbiór cech określonych w normie 

IEC 61850. Są one szczegółowo opisane w Podręczniku komunikacji serii UR i obejmują 

model informacji, publikację GOOSE, subskrypcję GOOSE, buforowany serwer raportów, 

niebuforowany serwer raportów i zapytania Manufacturing Message Specification (MMS), 

odczyt, zapis i usługi sterowania. Ponadto UR i oprogramowanie EnerVista UR Setup 

obsługują import/eksport pliku języka konfiguracji stacji (SCL) IEC 61850. 

Podczas gdy wcześniejsze wydania UR używały wersji 1.0 normy IEC 61850, to wydanie 

używa wersji 2.0 z pewnymi modyfikacjami zgodnymi z IEC/TR 61850-90-5. Tylko wersja 2.0 

narzędzi konfiguracji 61850 może współdziałać z urządzeniami w wersji 2.0, takimi jak UR w 

wersji 7.3x. Wydanie UR używa wersji 2.0 języka SCL, która różni się od wersji 1.0 języka 

SCL. Usługi GSSE, stałych GOOSE i stałych raportów w poprzednich wydaniach nie są już 

obsługiwane, czyli urządzenia UR w poprzednich wersjach używające tych funkcji muszą 

zostać przekształcone w konfigurowalne GOOSE w celu umożliwienia komunikacji z 

urządzeniem w wersji 7.3x. 

Wiele ustawień elementów zabezpieczeniowych, sterowania i monitorowania przekaźnika 

uniwersalnego, czyli elementów, które nie są uwzględniane w protokole IEC 61850, może 
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pomimo to być dostępnych za pomocą protokołu IEC 61850. Te ustawienia zostały 

udokumentowane w innym miejscu tego rozdziału Ustawienia. Ten punkt rozdziału 

Ustawienia dotyczy wyłącznie ustawień konfigurujących sam protokół IEC 61850. 

Maksymalna liczba klientów jednocześnie obsługiwanych przez serię UR to pięć. 

 

Konfiguracja oprogramowania EnerVista dla protokołu IEC 61850 

Oprogramowanie EnerVista UR Setup zapewnia interfejs do konfiguracji ustawień 

przekaźnika C30 dla protokołu IEC 61850. W tym punkcie podany został opis tego interfejsu. 

Oprogramowanie obsługuje też import i eksport plików w języku opisu konfiguracji stacji 

(SCL) określonego w IEC 61850, co zostało udokumentowane w Podręczniku komunikacji 

serii UR. 

W odróżnieniu od innych ustawień UR ustawienia konfiguracji protokołu IEC 61850 nie są 

dostępne z panelu przedniego UR. Ustawienia te są dostępne za pomocą oprogramowania 

EnerVista, przy użyciu usług zapytania, odczytu i zapisu MMS lub za pomocą przesłania 

pliku w języku opisu konfiguracji podstacji (SCL) 61850. W związku z tym, podczas gdy inne 

ustawienia są przedstawiane w tym podręczniku tak, jak wyglądają na panelu przednim, 

ustawienia protokołu IEC 61850 są prezentowane tak, jak wyglądają one w oprogramowaniu. 

Aby uzyskać więcej informacji o dostępie do MMS i SCL, należy się zapoznać z 

Podręcznikiem komunikacji serii UR. Należy zwrócić uwagę na to, że w przypadku 

aktualizacji ustawień IEC 61850 w oprogramowaniu EnerVista przez zapis za pomocą MMS, 

gdy odpowiedni panel IEC 61850 jest otwarty w oprogramowaniu EnerVista, należy 

zamknąć, a następnie otworzyć panel w oprogramowaniu EnerVista, aby wyświetlić 

poprawne odczyty. 

Wszystkie ustawienia konfiguracji protokołu IEC 61850 są dostępne za pomocą paneli 

oprogramowania wybieranych w obszarze Online Window (Okno online) (zob. rysunek) lub 

w obszarze Offline Window (Okno offline) w oprogramowaniu EnerVista. 
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Rysunek 5-9: Panel protokołu IEC 61850 w oprogramowaniu EnerVista 

 

Okno IEC 61850 jest podzielone na okienko nawigacji (z lewej strony) i panel ustawień (z 

prawej strony). Należy rozwinąć i kliknąć opcję z lewej strony, aby wyświetlić odnośny panel 

z prawej strony. Poniżej przedstawiono przykład konfiguracji serwera. Panel wprowadzania 

ustawienia w kolumnie SETTING (USTAWIENIE) zawiera nazwy ustawień, zaś pola 

wprowadzania ustawień znajdują się w kolumnie PARAMETER (PARAMETR). Po 

umieszczeniu wskaźnika myszy nad nazwą ustawienia wyświetlona zostanie etykietka 

narzędzia z nazwą modelu informacji IEC 61850 ustawienia lub jego lokalizacją w plikach 

SCL. 

 

Rysunek 5-10: Główny panel IEC 61850 

 

 

Otwarcie okna IEC 61850 w trybie online powoduje, że oprogramowanie UR Setup pobierze i 

zaimportuje plik SCL z podłączonego przekaźnika C30. Ten plik SCL zawiera wszystkie 

ustawienia UR w chwili zgłoszenia żądania pliku, zarówno odwzorowane w modelu informacji 
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IEC 61850 (czyli obszary „publiczne”), jak i niezawarte w modelu (czyli obszar „prywatny”). 

Oprogramowanie UR Setup zaimportuje wszystkie te ustawienia do bieżącej sesji, a nie tylko 

te w oknie IEC 61850. Aby uniknąć utraty niezapisanych zmian ustawień wprowadzonych w 

innych panelach podczas bieżącej sesji, przed otwarciem panelu IEC 61850 należy zamknąć 

wszystkie inne panele przekaźnika C30, przy czym oprogramowanie wyświetla monit, gdy 

konieczne jet zamknięcie panelu. Panele innych urządzeń mogą być otwarte jednocześnie, 

aby ułatwić koordynację parametrów. 

Przycisk Restore (Przywróć) przywraca wszystkie ustawienia w oknie IEC 61850 zgodnie z 

ostatnio zapisanymi wartościami. Przycisk Default (Domyślne) służy do przywrócenia 

domyślnych wartości fabrycznych wszystkich ustawień w oknie IEC 61850. Oba przyciski 

mają wpływ na wyświetlany panel w danej chwili. Żaden przycisk nie wpływa na ustawienia w 

oknie innym niż IEC 61860. 

 

Tworzenie CID i plików ustawień 

Po kliknięciu przycisku Save (Zapisz) w oknie online IEC 61850 oprogramowanie UR Setup 

przygotowuje plik opisu konfiguracji urządzenia IED (CID) zawierający wszystkie ustawienia 

urządzenia, a następnie wysyła plik CID do podłączonego przekaźnika C30. Po otrzymaniu 

pliku CID przekaźnik C30 sprawdza jego poprawność. Plik CID uznany przez przekaźnik za 

wolny od błędów służy do ponownego uruchomienia przekaźnika przy użyciu zawartych w 

pliku ustawień. Oprogramowanie UR Setup wyświetla komunikat, gdy przekaźnik C30 

pracuje z użyciem nowych ustawień, potwierdzając pomyślny transfer. Proces ten może 

trwać około minuty ze względu na zwiększoną ilość przetwarzania wymaganą przez 

oprogramowanie i przekaźnik C30. 

W niniejszym podręczniku wskazane są niektóre ustawienia, niezwiązane z IEC 61850, 

których wprowadzenie wymaga ponownego uruchomienia urządzenia. Ponowne 

uruchomienie po przesłaniu pliku CID opisanego w poprzednim akapicie nie powoduje 

wprowadzenia zmiany ustawień, ponieważ przekaźnik C30 nie przyjmuje zmiany ustawienia 

zanim nie zostanie ponownie uruchomione przesyłanie pliku CID. Aby zmiana we 

wskazanych ustawieniach została wprowadzona po automatycznym ponownym 

uruchomieniu ze względu na przesłanie pliku CID, należy przeprowadzić ręczne ponowne 

uruchomienie, np. wykonując w oprogramowaniu polecenie Maintenance > Reboot Relay 

Command (Konserwacja > Polecenie ponownego uruchomienia przekaźnika). 

Po kliknięciu przycisku Save (Zapisz) w oknie offline IEC 61850 oprogramowanie UR Setup 

zapisuje plik .urs zawierający wszystkie ustawienia urządzenia na lokalnej pamięci masowej, 

na przykład na dysku twardym. 
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Konfiguracja serwera 

Panel konfiguracji serwera zawiera ustawienia IEC 61850 odpowiednie dla funkcji serwera 

realizacji IED. Ścieżka to Settings > Product Setup > Communications > IEC 61850 > 

Server Configuration (Ustawienia > Konfiguracja produktu > Komunikacja > IEC 61850 > 

Konfiguracja serwera). 

Dostępne są poniżej podane ustawienia, gdzie <iedName> to zmienna syntaktyczna 

przedstawiająca obecną wartość ustawienia IED NAME (NAZWA IED). 

 

IED NAME (NAZWA IED) 

Zakres: ciąg VisibleString od 1 do 64 znaków 

Wartość domyślna: TEMPLATE (WZÓR) 

Wprowadzona wartość określa nazwę IED używaną przez protokół IEC 61850 dla 

przekaźnika C30. Aby zapewnić poprawne działanie, należy wprowadzić unikatową nazwę 

IED w ramach sieci. Prawidłowe znaki to: wielkie i małe litery, cyfry i znak podkreślenia (_). 

Pierwszym znakiem musi być litera. 

 

Master functional ldName (Nazwa funkcjonalna IdName urządzenia nadrzędnego) 

Zakres: ciąg VisibleString od 0 do 64 znaków 

Wartość domyślna: 

Nadrzędne urządzenie logiczne zawiera węzły logiczne UR modelujące komunikację i 

sterowanie grupą ustawień. Prawidłowe znaki to: wielkie i małe litery, cyfry i znak 

podkreślenia (_). Jeśli liczba wprowadzonych znaków jest większa od zera, ustawienie to 

określa nazwę używaną w komunikacji dla nadrzędnego urządzenia logicznego. Jeśli 

wprowadzono nazwę IdName, aby zapewnić poprawne działanie, należy wprowadzić 

unikatową nazwę w ramach sieci. Norma zaleca wybranie takiej nazwy zgodnie z normą IEC 

81346-1. Jeśli liczba wprowadzonych znaków jest większa od zera, nazwą używaną w 

komunikacji dla nadrzędnego urządzenia logicznego jest „<iedName>Master, gdzie 

<iedName> to wartość opisanego wcześniej ustawienia urządzenia IED NAME (NAZWA 

IED). 

 

UWAGA 

W pozostałej części niniejszego punktu <LDName> to zmienna syntaktyczna 

reprezentująca obecną nazwę nadrzędnego urządzenia logicznego. W zależności od 

kontekstu <LDName> może być nazwą związaną z produktem lub z funkcją. W plikach 

SCL <LDName> jest zawsze nazwą związaną z produktem. W komunikatach IEC 

61850 <LDName> to nazwa związana z funkcją, jeśli jest ona ustawiona przez 

ustawienie Master functional ldName (Funkcjonalna nazwa IdName urządzenia 
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nadrzędnego), w przeciwnym razie <LDName> to również nazwa związana z 

produktem. Związaną z produktem nazwą nadrzędnego urządzenia logicznego jest 

<iedName>Master. Związaną z funkcją nazwą nadrzędnego urządzenia logicznego jest 

wartość ustawienia Master functional ldName (Funkcjonalna nazwa IdName 

urządzenia nadrzędnego). 

 

System functional ldName (Funkcjonalna nazwa IdName systemu) 

Zakres: ciąg VisibleString od 0 do 64 znaków 

Wartość domyślna: 

To ustawienie jest podobne do ustawienia Master functional IdName (Funkcjonalna nazwa 

IdName urządzenia nadrzędnego), ale jest przeznaczone do urządzenia logicznego 

systemu, które zawiera węzły logiczne przekaźnika uniwersalnego modelujące urządzenia 

systemu energetycznego: wyłączniki, łączniki, przekładniki prądowe, przekładniki napięciowe 

itd. łącznie z interfejsami do nich, takimi jak wejścia AC, styki we/wy, we/wy przetwornika i 

we/wy HardFiber. 

 

Prot functional ldName (Funkcjonalna nazwa IdName zabezpieczeń) 

Zakres: ciąg VisibleString od 0 do 64 znaków 

Wartość domyślna: 

Ustawienie to jest podobne do ustawienia Master functional IdName (Funkcjonalna nazwa 

IdName urządzenia nadrzędnego), ale jest przeznaczone do wystąpienia zabezpieczającego 

urządzenia logicznego, które zawiera węzły logiczne przekaźnika uniwersalnego modelujące 

zabezpieczenia i funkcje związane z zabezpieczeniami. 

 

Ctrl functional ldName (Funkcjonalna nazwa IdName sterowania) 

Zakres: ciąg VisibleString od 0 do 64 znaków 

Wartość domyślna: 

To ustawienie jest podobne do ustawienia Master functional IdName (Funkcjonalna nazwa 

IdName urządzenia nadrzędnego), ale jest przeznaczone dla wystąpienia sterującego 

urządzenia logicznego, które zawiera węzły logiczne przekaźnika uniwersalnego modelujące 

funkcje sterowania i monitorowania. 

 

Meter functional ldName (Nazwa funkcjonalna IdName miernika) 

Zakres: ciąg VisibleString od 0 do 64 znaków 

Wartość domyślna: 

To ustawienie jest podobne do ustawienia Master functional IdName (Funkcjonalna nazwa 

IdName urządzenia nadrzędnego), ale jest przeznaczone dla wystąpienia logicznego 
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urządzenia miernika, które zawiera węzły logiczne przekaźnika uniwersalnego modelujące 

funkcje pomiaru i mierzenia (inne niż PMU) łącznie ze źródłami sygnału. 

 

Gen functional ldName (Ogólna nazwa funkcjonalna IdName) 

Zakres: ciąg VisibleString od 0 do 64 znaków 

Wartość domyślna: 

To ustawienie jest podobne do ustawienia Master functional IdName (Nazwa funkcjonalna 

IdName urządzenia nadrzędnego), ale jest przeznaczone dla wystąpienia ogólnego 

urządzenia logicznego, które zawiera węzły logiczne UR modelujące logikę FlexLogic, 

wyjścia wirtualne, przerzutniki nieulotne, FlexElements, rejestrowanie (na przykład 

oscylogramów), zabezpieczenia, panel przedni i zegar. 

 

Lokalizacja 

Zakres: od 0 do 255 znaków ASCII 

Wartość domyślna: Lokalizacja 

Wprowadzona wartość ustawia wartość atrybutu danych 

<LDName>/LPHD1.PhyNam.location. Ten atrybut danych jest udostępniany przez protokół w 

celu umożliwienia użytkownikowi zadeklarowania, gdzie jest zainstalowane wyposażenie. 

 

Szerokość geograficzna 

Zakres: od -90,000 do 90,000 stopni z krokiem 0,001 stopnia 

Wartość domyślna: 0,000 stopnia 

Wprowadzona wartość ustawia wartość atrybutu danych 

<LDName>/LPHD1.PhyNam.latitude. Ten atrybut danych jest udostępniany przez protokół w 

celu umożliwienia użytkownikowi zadeklarowania położenia geograficznego urządzenia we 

współrzędnych WGS84 — szerokości geograficznej. Wartości ujemne wskazują południową 

szerokość geograficzną. WGS oznacza światowy system geodezyjny, który jest używany w 

globalnych systemach pozycjonowania (GPS), natomiast 84 to bieżąca wersja standardu. 

 

Długość geograficzna 

Zakres: od -180,000 do 180,000 stopni z krokiem 0,001 stopnia 

Wartość domyślna: 0,000 stopnia 

Wprowadzona wartość ustawia wartość atrybutu danych 

<LDName>/LPHD1.PhyNam.longitude. Ten atrybut danych jest udostępniany przez protokół 

w celu umożliwienia użytkownikowi zadeklarowania położenia geograficznego urządzenia we 

współrzędnych WGS84 — długości geograficznej. Wartości ujemne wskazują zachodnią 

długość geograficzną. 
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Wysokość 

Zakres: od 0 do 10.0000 m z krokiem 1 m 

Wartość domyślna: 0 m 

Wprowadzona wartość ustawia wartość atrybutu danych 

<LDName>/LPHD1.PhyNam.altitude. Ten atrybut danych jest udostępniany przez protokół w 

celu umożliwienia użytkownikowi zadeklarowania położenia geograficznego urządzenia we 

współrzędnych WGS84 — wysokości. 

 

Przedrostek dla GGIO1 

Zakres: ciąg VisibleString od 0 do 7 znaków 

Wartość domyślna: 

To ustawienie ustawia przedrostek LN węzła logicznego GGIO1, który został opisany dalej w 

punkcie GGIO1. Prawidłowe znaki to: wielkie i małe litery, cyfry i znak podkreślenia (_). 

Pierwszym znakiem musi być litera. 

 

Przedrostek dla GGIO2 

Zakres: ciąg VisibleString od 0 do 7 znaków 

Wartość domyślna: 

To ustawienie ustawia przedrostek LN węzła logicznego GGIO2, który został opisany dalej w 

punkcie GGIO2. Prawidłowe znaki to: wielkie i małe litery, cyfry i znak podkreślenia (_). 

Pierwszym znakiem musi być litera. 

 

Przedrostek dla GGIO4 

Zakres: ciąg VisibleString od 0 do 7 znaków 

Wartość domyślna: 

To ustawienie ustawia przedrostek LN węzła logicznego GGIO4, który został opisany dalej w 

punkcie GGIO4. Prawidłowe znaki to: wielkie i małe litery, cyfry i znak podkreślenia (_). 

Pierwszym znakiem musi być litera. 

 

Atrybut configRev urządzenia nadrzędnego 

Zakres: od 0 do 255 znaków ASCII 

Wartość domyślna: 

Ten atrybut danych jest udostępniany przez protokół w celu umożliwienia użytkownikowi 

zadeklarowania zmian semantyki modelu danych UR. Ma to na celu umożliwienie 

użytkownikowi zmiany atrybutu configRev urządzenia nadrzędnego po każdej zmianie 

semantyki lub modelu danych, aby klienty mogły szybko wykryć zmianę. Zmiana 
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semantyczna to węzeł logiczny uzyskujący nowe zastosowanie semantyczne, na przykład 

wystąpienie węzła logicznego CSWI obsługuje teraz inny łącznik fizyczny lub wystąpienie 

węzła logicznego PDIS jest teraz używane w innej strefie. Zmiana modelu danych to zmiana 

obecności węzłów logicznych, obiektów danych, atrybutów danych lub nazw wystąpień. 

Zakres atrybutu configRev urządzenia nadrzędnego obejmuje całą konfigurację przekaźnika, 

ponieważ nadrzędne urządzenie logiczne jest głównym urządzeniem logicznym. Analogiczne 

ustawienia są dostępne dla innych węzłów logicznych, przy czym zakres tych innych 

ustawień atrybutu configRev jest ograniczony do konfiguracji odpowiedniego urządzenia 

logicznego. 

 

Atrybut paramRev 

Zakres: od -2 147 483 648 do 2 147 483 647 z krokiem 1 

Wartość domyślna: 0 

Ten atrybut danych jest udostępniany przez protokół w celu umożliwienia użytkownikowi 

wprowadzenia zmian w przekaźniku C30 widocznych dla klientów. Narzędzie konfiguracji 

stacji i oprogramowanie UR Setup zwiększa wartość atrybutu paramRev po każdej zmianie 

dowolnego ustawienia. Przekaźnik C30 zwiększa wartość atrybutu paramRev, gdy zmiana 

ustawienia jest wprowadzana inaczej niż przez pobranie pliku CID. 

 

Ustawienie LLN0.Mod.ctlModel 

Dostępne opcje: status-only (tylko stan), direct-with-normal-security (sterowanie 

bezpośrednie z normalnym zabezpieczeniem), sbo-with-normal-security (sterowanie sbo z 

normalnym zabezpieczeniem) 

Wartość domyślna: sbo-with-normal-security (sterowanie sbo z normalnym 

zabezpieczeniem) 

To ustawienie określa usługę sterowania, której muszą używać klienty do sterowania TEST 

MODE FUNCTION (DZIAŁANIE TRYBU TESTOWEGO) przekaźnika C30. Wartość on 

(włączona) sterowania <LDName>/LLN0.Mod zmienia wartość funkcji TEST MODE 

FUNCTION na Disabled (Wyłączona), wartość on-blocked (włączenie blokady) zmienia ją na 

Forcible (Wymuszona), a wartość test/blocked (test/blokada) zmienia ją na Isolated 

(Izolowana). 

 

IEC/MMS TCP PORT NUMBER (NUMER PORTU TCP IEC/MMS) 

Zakres: od 0 do 65 535 z krokiem 1 

Wartość domyślna: 102 
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To ustawienie umożliwia użytkownikowi zmianę numeru portu TCP dla połączeń w 

standardzie Manufacturing Message Specification (MMS). Zaleca się pozostawienie wartości 

domyślnej tego ustawienia. 

 

UWAGA 

Na tym samym numerze portu TCP/UDP nie należy ustawiać więcej niż jednego 

protokołu, ponieważ spowoduje to zawodne działanie tych protokołów. 

 

Typ konfiguracji 

Zakres: G2, E3-2.0 

Wartość domyślna: G2 

To ustawienie określa metodę służącą do opisu konfiguracji subskrypcji GOOSE w języku 

SCL. Szczegóły można znaleźć w Podręczniku komunikacji serii UR. W zasadzie w trybie G2 

plik CID zawiera elementy IED dla urządzeń IED subskrybowanych przez to IED zawierające 

informacje dotyczące subskrypcji GOOSE. W trybie E3 2.0 plik CID ma tylko jeden element 

IED i informacje subskrypcji GOOSE są zakodowane w obiektach danych w standardowym 

węźle logicznym LGOS służącym do monitorowania odbioru subskrypcji GOOSE. UR 7.30 

lub nowszy akceptuje oba tryby. 

 

GOOSE 

Ścieżka to Settings > Product Setup > Communications > IEC 61850 > GOOSE 

(Ustawienia > Konfiguracja produktu > Komunikacja > IEC 61850 > GOOSE). 

Rysunek 5-11: Panel punktów dostępu TxGOOSE IEC 61850 
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TxGOOSE 

Metoda GOOSE IEC 61850 jest skuteczną metodą jednoczesnego szybkiego dostarczania 

zestawu ogólnych informacji o zdarzeniu w stacji w fizycznym urządzeniu publikującym do 

więcej niż jednego subskrybującego urządzenia fizycznego. TxGOOSE to element UR 

implementujący pojedynczą usługę publikacji komunikatu GOOSE IEC 61850. Funkcja 

subskrypcji w UR jest realizowana przez elementy RxGOOSE w sposób opisany w 

następnym punkcie. Każdy UR mający opcje kodu zamówienia IEC 61850 ma osiem 

elementów TxGOOSE. Każdy element TxGOOSE może publikować w UR wartości nawet 64 

operandów FlexLogic lub FlexAnalog. 

Opublikowane komunikaty TxGOOSE skonfigurowane w oprogramowaniu EnerVista UR 

Setup mogą być subskrybowane, a opublikowane wartości operandów zrozumiałe przez inne 

urządzenia UR. Rzeczywiście mogą one być subskrybowane i zrozumiane przez dowolne 

urządzenie dowolnego producenta z zaimplementowanym mechanizmem subskrypcji 

GOOSE normy IEC 61850 wydanie 1.0 lub 2.0. Komunikaty są publikowane z adresem 

multiemisji, sieć wysyła więc komunikaty do wszystkich urządzeń, przy czym możliwa jest 

subskrybcja dowolnej liczby urządzeń. 

Jednostki, których wartości są publikowane w komunikatach GOOSE, nazywane są 

członkami. Członkowie są wyszczególnieni na uporządkowanej liście znanej jako zbiór 

danych. Każdy element TxGOOSE może używać dowolnego dostępnego zbioru danych. 

Więcej szczegółowych informacji podano poniżej w punkcie DataSets. 

Każdy włączony element TxGOOSE nadaje swoje komunikaty zawsze po wykryciu zmiany 

wartości u przynajmniej jednego swojego członka. Aby się zabezpieczyć przed możliwością 

utracenia takiego komunikatu w sieci zanim dotrze do wszystkich subskrybentów, komunikat 

jest szybko nadawany kilka razy. Aby umożliwić subskrybentom sprawdzenie sprawności 

łącza z wydawcą i samego wydawcy, każdy komunikat jest też okresowo ponownie 

nadawany, nawet jeśli wartości są bez zmian. Te późniejsze komunikaty są nazywane 

komunikatami pulsu, zaś wcześniejsze – komunikatami zdarzeń. Komunikaty pulsu 

zapewniają również nowemu subskrybentowi online możliwość odebrania opublikowanych 

wartości pomimo braku zdarzenia. 

Elementy TxGOOSE1 i TxGOOSE2 wyszukują zmiany wartości u członków operandów 

FlexLogic tak często, jak często taka zmiana może wystąpić. Elementy TxGOOSE1 i 

TxGOOSE2 nadają się więc do wysoce krytycznych czasowo sygnałów, takich jak 

wyłączenie i dynamiczne blokowanie. Członkowie FlexAnalog są skanowani pod kątem 

zmian wartości tylko co 250 ms. Opis tego, co jest uważane za zmianę wartości u członka 

analogowego podano poniżej w punkcie Ustawienia strefy nieczułości. 
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Pozostałe elementy TxGOOSE, czyli TxGOOSE3 i wyżej, skanują zarówno swoich członków 

FlexLogic, jak i FlexAnalog pod kątem zmiany wartości co 250 ms. Nadają się one do 

aplikacji sterowania, takich jak sterowanie napięciem lub regulacja współczynnika mocy. 

Szczegółowe informacje o budowie komunikatu TxGOOSE znajdują się w Podręczniku 

komunikacji serii UR. Do konfiguracji GOOSE nie jest wymagana znajomość tych 

szczegółów. 

UR nie implementuje opcji kodowanych komunikatów GOOSE o stałej długości określonej w 

normie IEC 61850-8-1:2011 rozdział A.3, natomiast UR zawsze używa podstawowych reguł 

kodowania ASN.1 (określonych w normie ISO/IEC 8825-1) określonych w normie IEC 61850-

8-1:2004 i jako opcjonalne w normie IEC 61850-8-1:2011 rozdział A.3. Nie należy więc 

konfigurować UR dla elementów TxGOOSE ze stałym przesunięciem. 

 

TxGOOSE 

Aby uzyskać dostęp do ustawień wspólnych dla wszystkich opublikowanych komunikatów 

GOOSE, przejdź do Settings > Product Setup > Communications > IEC 61850 > GOOSE 

> TxGOOSE > Access Points (Ustawienia > Konfiguracja produktu > Komunikacja > IEC 

61850 > GOOSE > TxGOOSE > Punkty dostępu). 

Dostępne są następujące ustawienia: 

 

PORT1 GOOSE ENABLE (WŁĄCZENIE PORTU 1 GOOSE) 

Zakres: Enabled (Włączony), Disabled (Wyłączony) 

Wartość domyślna: Włączony 

W przypadku ustawienia wartości Disabled (Wyłączony) żadne komunikaty GOOSE nie są 

publikowane na porcie Ethernet 1 przekaźnika C30 i wszelkie komunikaty GOOSE odebrane 

na porcie 1 są ignorowane. W przypadku ustawienia wartości Enabled (Włączony) wszystkie 

włączone komunikaty GOOSE są publikowane na porcie Ethernet 1 przekaźnika C30 i 

wszelkie komunikaty GOOSE odebrane na porcie 1 są wysłuchiwane. 

Każdy z portów Ethernet 2 i 3 przekaźnika C30 ma podobne ustawienie. 

 

TxGOOSE UPDATE TIME (CZAS AKTUALIZACJI TxGOOSE) 

Zakres: od 1 do 60 s z krokiem 1 s 

Wartość domyślna: 60 s 

To ustawienie określa odstęp czasu między komunikatami pulsu, które są okresowo 

wysyłanymi komunikatami, gdy nie są wykrywane żadne zdarzenia. Norma sugeruje, aby 

czas pulsu był krótszy niż (w rzeczywistości równy połowie) parametr timeAllowedLive, który 

jest ustalany przez opisane poniżej ustawienia TxGOOSE TIME TO LIVE (CZAS ŻYCIA 

TxGOOSE). 
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Aby uzyskać dostęp do ustawień dla pierwszego elementu TxGOOSE, przejdź do Settings > 

Product Setup > Communications > IEC 61850 > GOOSE > TxGOOSE > TxGOOSE1 

(Ustawienia > Konfiguracja produktu > Komunikacja > IEC 61850 > GOOSE > TxGOOSE > 

TxGOOSE1). Ustawienia i funkcjonalność innych są podobne. 

 

Rysunek 5-12: Panel TxGOOSE IEC 61850 

 

 

FUNKCJA TxGOOSE1 

Zakres: Enabled (Włączony), Disabled (Wyłączony) 

Wartość domyślna: Włączony 

W przypadku ustawienia wartości Disabled (Wyłączona) komunikaty TxGOOSE1 nie są 

publikowane. W przypadku ustawienia wartości Enabled (Włączona) komunikaty TxGOOSE1 

są publikowane. 

Gdy funkcje TxGOOSE1 do 8 będą miały wartość Disabled (Wyłączona) ustawioną w 

oprogramowaniu EnerVista, która następnie zostanie zmieniona na Enabled (Włączona) 

przez zapis za pomocą MMS, panel nadal będzie wskazywał wartość Disabled (Wyłączona) 

do chwili ponownego uruchomienia. Nie ma możliwości sondowania w celu automatycznej 

aktualizacji odczytów IEC 61860, więc należy zamknąć, a następnie otworzyć panel, aby 

wyświetlić poprawny stan. 

TxGOOSE1 GoID (Wartość GoID TxGOOSE1) 

Zakres: ciąg VisibleString od 0 do 129 znaków 

Wartość domyślna: TxGOOSE1 

Wprowadzona wartość określa wartość goID publikowaną w komunikatach TxGOOSE1 i 

może być używana przez subskrybentów do odróżnienia komunikatów TxGOOSE1 od 

innych komunikatów GOOSE. 
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TxGOOSE1 DatSet (Zbiór danych TxGOOSE1) 

Zakres: None (Brak), DataSet01, DataSet02, ... 

Wartość domyślna: Brak 

To ustawienie służy do wyboru opublikowanego zbioru danych za pomocą oznaczników 

oprogramowania UR Setup dla zbioru danych. Nazwa IEC 61850 zbiorów danych jest 

konfigurowana w panelu Datasets (Zbiory danych), co opisano w dalszej części. 

Parametr ObjectReference dla zbioru danych, zawierający konkatenację ciągu 

„<LDName>/U_N0.” oraz nazwy zbioru danych, jest publikowany w polu datSet w 

komunikatach TxGOOSE1 i może być używany przez subskrybentów do odróżnienia 

komunikatów TxGOOSE1 od innych komunikatów GOOSE. 

 

TxGOOSE1 DST MAC 

Zakres: dowolna 12-cyfrowa liczba szesnastkowa 

Wartość domyślna: 01-0C-CD-01-00-00 

Wprowadzona wartość ustawia docelowy adres Media Access Control (MAC) Ethernet w 

publikowanych komunikatach TxGOOSE1. Zgodnie z wymaganiami normy adres ten ma bit 

multiemisji ustawiony na wartość TRUE (PRAWDA), czyli druga cyfra jest ustawiona na 

liczbę nieparzystą, a przesyłane komunikaty mają bit multiemisji ustawiony na wartość TRUE 

(PRAWDA) bez względu na jego wartość w tym ustawieniu. 

Docelowy adres MAC może służyć sieci do ograniczania dostarczania komunikatu do 

wybranych urządzeń, które mają go odebrać, co zmniejsza obciążenie sieci. Adres ten może 

też być używany przez sprzęt w urządzeniach odbierających do filtrowania komunikatów, 

które ich nie interesują, co zmniejsza obciążenie procesora. Różne algorytmy filtrowania są 

implementowane przez różne urządzenia. Norma zaleca, aby algorytm używany przez sprzęt 

urządzenia odbierającego był uwzględniany podczas przydzielania adresów docelowych 

multiemisji. 

Subskrybenci mogą użyć tego adresu do odróżnienia komunikatów TxGOOSE1 spośród 

innych komunikatów GOOSE. 

 

TxGOOSE1 VLAN PRIORITY (PRIORYTET SIECI VLAN TxGOOSE) 

Zakres: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5-4, 6-4, 6-5, 7-4, 7-5, 7-6 

Wartość domyślna: 4 

Po wprowadzeniu wartości 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lub 7 wartość priorytetu użytkownika w 

znaczniku VLAN standardu IEEE 802.1Q zawartym w publikowanych komunikatach 

TxGOOSE1 zostaje ustawiona na daną wartość. Jeśli zostanie wprowadzona jedna z 

wartości dwucyfrowych, zostanie wybrana funkcja dynamicznego priorytetu: pierwszy 

komunikat zdarzenia ma wartość priorytetu użytkownika równą pierwszej cyfrze, a następnie 
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priorytet użytkownika jest zmniejszany w każdej następnej wiadomości aż do osiągnięcia 

wartości drugiej cyfry. Jeśli na przykład wybraną wartością jest 7-5, wartości priorytetu 

użytkownika w kolejnych komunikatach, poczynając od komunikatu wyzwolonego przez 

zdarzenie, będą równe 7, 6, 5, 5, 5, 5, 5 itd. Nie należy wybierać priorytetu dynamicznego, 

gdy wymagane jest standardowe zachowanie. 

Urządzenia sieciowe mogą przesyłać dalej komunikat o wyższej wartości priorytetu przed 

komunikatem o niższej wartości priorytetu, co przyspiesza dostarczanie komunikatów o 

wysokim priorytecie w bardzo obciążonych sieciach. Norma zaleca, aby komunikaty o 

wyższym priorytecie, takie jak GOOSE, miały wartości priorytetu w zakresie od 4 do 7. 

 

TxGOOSE1 VLAN ID (Identyfikator VLAN TxGOOSE1) 

Zakres: od 0 do 4095 z krokiem 1 

Wartość domyślna: 0 

Wprowadzona wartość określa wartość VID w znaczniku sieci VLAN IEEE 802.1Q zawartym 

w publikowanych komunikatach TxGOOSE1. Wartość VID może być używana przez 

urządzenia sieciowe do kierowania komunikatów tylko do wybranych urządzeń, co zmniejsza 

obciążenie sieci. Wartości VID równe 0 i 1 są przypisane przez standard IEEE 802.1Q do 

innych funkcji i nie mogą być używane przez GOOSE. 

 

TxGOOSE1 ETYPE APPID (Identyfikator aplikacji typu E) 

Zakres: od 0 do 65 535 z krokiem 1 

Wartość domyślna: 0 

Wprowadzona wartość określa wartość APPID publikowaną w komunikatach GOOSE i może 

być używana przez subskrybentów do odróżnienia komunikatów TxGOOSE1 od innych 

komunikatów GOOSE. 

Standard rezerwuje zakres wartości od 0 do 16383 dla GOOSE typu 1 (szybkie komunikaty) i 

rezerwuje zakres wartości od 32768 do 41151 dla GOOSE typu 1A (komunikaty wyłączenia). 

Niektórzy subskrybenci mogą przetwarzać komunikaty w zakresie typu 1A szybciej niż 

komunikaty w zakresie typu 1. Norma rezerwuje domyślną wartość (0) do wskazania braku 

konfiguracji. Norma stanowczo zaleca stosowanie w danym systemie unikatowych, 

zorientowanych na źródło identyfikatorów APPID. 

 

TxGOOSE1 ConfRev 

Zakres: od 0 do 4 294 967 295 z krokiem 1 

Wartość domyślna: 1 

Wprowadzona wartość określa wartość confRev publikowaną w komunikatach GOOSE i 

może być używana przez subskrybentów do odróżnienia komunikatów TxGOOSE dla 
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oczekiwanej wersji konfiguracji spośród komunikatów dla innej wersji. Norma wymaga 

zwiększania wartości confRef przy każdej zmianie członków lub kolejności opublikowanych 

członków i przy każdej zmianie nazwy zbioru danych. Norma określa, że wartość 0 jest 

zarezerwowana. 

 

TxGOOSE1 RETRANS TIME (CZAS RETRANSMISJI TxGOOSE1) 

Zakres: od 0 do 100 ms z krokiem 1 ms 

Wartość domyślna: 4 ms 

Jeśli wprowadzony czas jest niezerowy, jeśli zostanie wykryta zmiana wartości członka, 

wysyłane są cztery zdarzenia transmisji, a następnie zostaje wznowiona transmisja pulsu. 

Ustawiony tutaj czas to odstęp czasu między transmisją pierwszego i drugiego zdarzenia 

oraz między transmisją trzeciego i czwartego. Odstęp czasu między transmisją trzeciego i 

czwartego zdarzenia to podwójny ustawiony czas. Jeśli wprowadzony czas jest zerowy, 

nastąpi tylko jedna transmisja zdarzenia, a następnie zostanie wznowiona transmisja pulsu. 

 

TxGOOSE1 TIME TO LIVE (CZAS ŻYCIA TxGOOSE1) 

Zakres: od 1 do 300 s z krokiem 1 s 

Wartość domyślna: 300 s 

Wprowadzona wartość określa wartość timeAllowedtoLive w publikowanych komunikatach 

TxGOOSE1. Norma wymaga, aby subskrybenci założyli wystąpienie awarii, gdy inny 

komunikat TxGOOSE1 nie zostanie odebrany w ramach publikowanego czasu 

timeAllowedtoLive. 

To ustawienie należy oprzeć na TxGOOSE UPDATE TIME (CZASIE AKTUALIZACJI 

TxGOOSE) i dopuszczalnej liczbie następujących po sobie niedostarczonych komunikatów. 

Jeśli na przykład czas pulsu to 10 s i dopuszczalny jest brak do trzech kolejnych 

komunikatów, wartość ustawienia należy określić jako 10*3 + 1 = 31 s. Dodatkowa sekunda 

zapewnia, że dotarcie trzeciej transmisji pulsu przekroczy czasomierz timeAllowedtoLive. 

Norma sugeruje, aby czas pulsu był mniejszy niż (w rzeczywistości równy połowie) parametr 

timeAllowedLive. 

 

RxGOOSE 

Przejdź do Settings > Product Setup > Communications > IEC 61850 > GOOSE > 

RxGOOSE > RxGOOSE Messages (Ustawienia > Konfiguracja produktu > Komunikacja > 

IEC 61850 > GOOSE > RxGOOSE > Komunikaty RxGOOSE). 

Metoda GOOSE IEC 61850 jest skutecznym sposobem jednoczesnego szybkiego 

dostarczania tych samych ogólnych informacji o zdarzeniu w stacji w fizycznym urządzeniu 

publikującym do więcej niż jednego subskrybującego urządzenia fizycznego. RxGOOSE to 
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element UR implementujący pojedynczą usługę subskrypcji komunikatu GOOSE IEC 61850. 

Funkcja publikacji w przekaźnikach uniwersalnych jest realizowana przez elementy 

TxGOOSE w sposób opisany w poprzednim punkcie. Każdy przekaźnik C30 ma 32 elementy 

RxGOOSE. Każdy element RxGOOSE może subskrybować komunikaty GOOSE od 

określonego wydawcy. Subskrybowane komunikaty mogą zawierać do 64 z dowolnego 

zestawu atrybutów danych mających typy bazowe BOOLEAN, FLOAT32, INT32, Dbpos, 

TimeStamp i Quality. Komunikaty zawierające obiekty danych, czyli dane strukturalne, nie są 

akceptowane. 

W tych warunkach można subskrybować komunikaty GOOSE z dowolnego urządzenia 

dowolnego producenta z zaimplementowaną usługą publikacji GOOSE zgodną z normą IEC 

61850 wydanie 1.0 lub 2.0. Przekaźnik uniwersalny akceptuje zarówno kodowane 

komunikaty GOOSE o zmiennej długości określone w normie IEC 61850-8-1:2004, jak i 

kodowane komunikaty GOOSE o stałej długości określone w normie IEC 61850-8-1:2011, 

rozdział A.3. 

Każdy włączony element RxGOOSE monitoruje przerwania subskrybowanych komunikatów 

GOOSE na podstawie wartości w polu timeAllowedtoLive ostatniego odebranego 

komunikatu. Jeśli nowy komunikat nie zostanie odebrany w tym interwale, RxGOOSE 

zakłada, że łączność została zerwana. Operandy FlexLogic (na przykład RxGOOSE1 

włączone, RxGOOSE1 wyłączone) odzwierciedlają stan każdego połączenia RxGOOSE. 

Łączność RxGOOSE elementu RxGOOSE z niezerowym adresem MAC jest również 

uważana za zerwaną po zakończeniu przez przekaźnik C30 ponownego uruchomienia do 

chwili odebrania komunikatu. Gdy łączność RxGOOSE zostanie zerwana, uaktywniany jest 

wspólny autotest awarii RxGOOSE. 

Aby uzyskać dostęp do ustawień określających komunikaty akceptowane przez pierwszy 

element RxGOOSE, przejdź do Settings > Product Setup > Communications > IEC 61850 

> GOOSE > RxGOOSE > RxGOOSE Messages > RxGOOSE1 (Ustawienia > Konfiguracja 

produktu > Komunikacja > IEC 61850 > GOOSE > RxGOOSE > Komunikaty RxGOOSE > 

RxGOOSE1). Komunikaty zawierające wartość true (prawda) w polu ndsCom nigdy nie są 

akceptowane. Komunikaty zawierające wartość true (prawda) w polu symulacji (pole testu w 

komunikatach w wydaniu 1.0) są akceptowane tylko, gdy trybem testowania UR jest Forcible 

(Wymuszony). Szczegółowe informacje podano w punkcie Testowanie na końcu tego 

rozdziału. Ustawienia i funkcjonalność innych elementów RxGOOSE są podobne. 

 

Przejdź do Settings > Product Setup > Communications > IEC 61850 > GOOSE > 

RxGOOSE > RxGOOSE Messages > RxGOOSE1 (Ustawienia > Konfiguracja produktu > 

Komunikacja > IEC 61850 > GOOSE > RxGOOSE > Komunikaty RxGOOSE > RxGOOSE1). 

Dostępne są następujące ustawienia: 
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Rysunek 5-13: Panel komunikatów RxGOOSE IEC 61850 

 

RxGOOSE1 ID (ID RxGOOSE1) 

Zakres: ciąg VisibleString od 0 do 129 znaków 

Wartość domyślna: 

Jeśli wprowadzona wartość ma co najmniej jeden znak, pole goID przychodzących 

komunikatów GOOSE musi być dokładnie zgodne z tą wartością, aby komunikat został 

zaakceptowany jako poprawny komunikat RxGOOSE1. Jeśli wprowadzona wartość jest 

ciągiem pustym, element RxGOOSE1 nie sprawdza odebranej wartości w polu goID. 

 

RxGOOSE1 Dst MAC (Docelowy adres MAC RxGOOSE1) 

Zakres: dowolna 12-cyfrowa liczba szesnastkowa 

Wartość domyślna: 00-00-00-00-00-00 

Wartość tego ustawienia należy ustawić na adres MAC wydawcy. Tylko odebrane 

komunikaty GOOSE mające adres MAC równy tej wartości są akceptowane jako prawidłowe 

komunikaty RxGOOSE1. Wprowadzenie zerowego adresu wyłącza element RxGOOSE1. 

Jeśli wydawcą jest przekaźnik uniwersalny serii 7.3x, ustawienie to musi być zgodne z 

wartością ustawienia TxGOOSE Dst MAC (Docelowy adres MAC TxGOOSE) wydawcy. 

 

RxGOOSE1 ETYPE APPID (Identyfikator aplikacji typu E) 

Zakres: od 0 do 65 535 z krokiem 1 

Wartość domyślna: 0 

Jeśli wprowadzona wartość jest niezerowa, pole APPID przychodzących komunikatów 

GOOSE musi być dokładnie zgodne z tą wartością, aby komunikat został zaakceptowany 

jako poprawny komunikat RxGOOSE1. Jeśli wprowadzona wartość jest zerowa, element 

RxGOOSE1 nie sprawdza odebranej wartości w polu APPID. 
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Jeśli wydawcą jest przekaźnik uniwersalny serii 7.3x, ustawienie musi być zgodne z 

wartością ustawienia TxGOOSE ETYPE APPID (Identyfikator aplikacji typu E TxGOOSE) 

wydawcy. 

 

RxGOOSE1 GoCBRef 

Zakres: ciąg od 0 do 129 znaków alfanumerycznych, podkreślenie, ukośnik i kropka, 

zaczynający się od litery 

Wartość domyślna: 

Pole gocbRef przychodzących komunikatów GOOSE musi być zgodne z tą wartością, aby 

komunikat został zaakceptowany jako poprawny komunikat RxGOOSE1. Jeśli wprowadzona 

wartość jest ciągiem pustym, element RxGOOSE1 jest wyłączony. Jeśli nie jest ciągiem 

pustym, wpis musi być odwołaniem ACSI ObjectReference do bloku sterującego 

publikowaniem w formacie: 

<LDName>/LLN0.<GoCBName> 

gdzie <LDName> jest nazwą związaną z funkcją, jeśli dowolne z urządzeń logicznych 

zawiera blok sterujący publikowania, w przeciwnym razie jest nazwą związaną z produktem 

tego urządzenia logicznego, zaś <GoCBName> jest nazwą bloku sterującego publikowania. 

Przekaźnik C30 przekształca format ACSI wymagany dla tego ustawienia w format MMS 

używany w komunikatach GOOSE: <LDName>/LLN0$GO$<GoCBName> 

Jeśli wydawcą jest przekaźnik uniwersalny serii 7.3x, <LDName> jest wartością ustawienia 

nadrzędnego funkcjonalnego IdName, w przypadku, gdy to ustawienie nie jest puste, w 

przeciwnym razie jest to wartość parametru IED NAME wydawcy z przyrostkiem „Master”. 

Jeśli wydawcą jest przekaźnik uniwersalny serii 7.3x, <GoCBName> to ciąg „GoCB” z 

przyrostkiem zawierającym dwucyfrowy numer wystąpienia TxGOOSE, na przykład 

„GoCB01”. 

 

RxGOOSE1 datSet (Zbiór danych RxGOOSE1) 

Zakres: ciąg od 0 do 32 znaków alfanumerycznych i podkreślenia, zaczynający się od litery 

Wartość domyślna: 

Jeśli wprowadzona wartość ma przynajmniej jeden znak, pole datSet przychodzących 

komunikatów GOOSE musi być dokładnie zgodne z tą wartością z przedrostkiem 

<LDName>/LLN0$, aby komunikat został zaakceptowany jako poprawny komunikat 

RxGOOSE1. <LDName> odpowiada opisowi dla ustawienia GoCBRef RxGOOSE powyżej. 

Jeśli wprowadzona wartość jest ciągiem pustym, element RxGOOSE1 nie sprawdza 

odebranej wartości w polu datSet. 
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Jeśli wydawcą jest urządzenie UR z serii 7.3x, wartość tego ustawienia powinna być równa 

ustawieniu nazwy DataSetxx wydawcy, gdzie xx jest numerem wystąpienia zbioru danych 

wybranego za pomocą ustawienia TxGOOSE datSet wydawcy. 

 

RxGOOSE1 ConfRev 

Zakres: od 0 do 4 294 967 295 z krokiem 1  

Wartość domyślna: 1 

Jeśli wprowadzona wartość jest niezerowa, pole confRev przychodzących komunikatów 

GOOSE musi być dokładnie zgodne z tą wartością, aby komunikat został zaakceptowany 

jako poprawny komunikat RxGOOSE1. Jeśli wprowadzona wartość jest zerowa, element 

RxGOOSE1 nie sprawdza odebranej wartości w polu confRev. 

Jeśli wydawcą jest przekaźnik uniwersalny serii 7.3x, to ustawienie powinno mieć wartość 

zgodną z ustawieniem TxGOOSE ConfRev wydawcy. 

 

RxGOOSE1 Member 1 (Członek 1 RxGOOSE1) 

Zakres: End of List, BOOLEAN, Dbpos, FLOAT32, INT32, Quality, TimeStamp 

Wartość domyślna: End of List 

To ustawienie określa typ, do jakiego musi należeć pierwszy członek przychodzących 

komunikatów GOOSE, aby komunikat został zaakceptowany jako poprawny komunikat 

RxGOOSE1. Istnieją podobne ustawienia dla każdego z członków, których przekaźnik 

uniwersalny może subskrybować w danym komunikacie GOOSE. Aby komunikat został 

zaakceptowany jako poprawny komunikat RxGOOSE1 członek przed pierwszym członkiem z 

ustawieniem „End of List” (Koniec listy) musi być ostatnim członkiem komunikatu. 

Jeśli wydawcą jest przekaźnik uniwersalny serii 7.3x, wartości tych ustawień powinny być 

równe podstawowemu typowi członków zbioru danych wydawcy wybranego za pomocą 

ustawienia TxGOOSE datSet wydawcy. 

 

RxGOOSE inputs (Wejścia RxGOOSE) 

Wartości odebrane przez elementy RxGOOSE muszą zostać przekształcone w operandy 

FlexLogic lub FlexAnalog, aby mogły być używane przez inne elementy przekaźnika 

uniwersalnego. Przekształcenie to jest realizowane przez elementy RxGOOSE Boolean, 

RxGOOSE DPS i RxGOOSE Analog. Każdy element RxGOOSE Boolean może 

przekształcić wartość określonego członka logicznego odebranego przez określony element 

RxGOOSE w operand FlexLogic. Każdy element RxGOOSE DPS może przekształcić 

wartość określonego członka Dbpos (podwójnej pozycji bitowej) w cztery operandy 

FlexLogic, po jednym dla każdego z czterech możliwych stanów Dbpos. Każdy element 

RxGOOSE Analog może przekształcić wartość określonego członka FLOAT32 w operand 
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FlexAnalog. Każdy z tych operandów powraca do stanu domyślnego po utracie łączności 

RxGOOSE. Członkowie INT32, Quality i TimeStamp nie mogą zostać przekształceni w 

operandy, tak więc, chociaż mogą oni być akceptowani w komunikatach GOOSE, nie mają 

oni wpływu na przekaźnik uniwersalny. 

Elementy RxGOOSE Boolean, RxGOOSE DPS i RxGOOSE Analog są odwzorowane na 

różne obiekty danych w <iedName>Master/GGIO3. Pozwala to odczytać ich wartości za 

pomocą MMS i pozwala odwoływać się do nich w plikach SCL. GGIO3 nie ma ustawień ani 

nie jest widoczne za pomocą oprogramowania UR Setup. Więcej informacji o GGIO3 podano 

w Podręczniku komunikacji UR. 

 

RxGOOSE Boolean inputs (Wejścia logiczne RxGOOSE) 

Aby uzyskać dostęp do ustawień dla pierwszego elementu RxGOOSE Boolean, przejdź do 

Settings > Product Setup > Communications > IEC 61850 > GOOSE > RxGOOSE > 

RxGOOSE Boolean Inputs > RxGOOSE Boolean1 (Ustawienia > Konfiguracja produktu > 

Komunikacja > IEC 61850 > GOOSE > RxGOOSE > Wejścia logiczne RxGOOSE > 

RxGOOSE Boolean1). Ustawienia i funkcjonalność innych są podobne. 

 

Rysunek 5-14: Panel elementu RxGOOSE Boolean 

 

 

RxGOOSE Boolean1 ID 

Zakres: od 0 do 12 znaków 

Wartość domyślna: RxG Bool1 

To ustawienie umożliwia użytkownikowi przypisanie tekstu opisowego do nazwy operandu 

FlexLogic RxGOOSE Boolean1. Pełna nazwa operandu jest wartością tego ustawienia z 

dołączonym ciągiem „On”. Ten tekst opisowy pojawia się też w plikach SCL skojarzonych z 

UR. 
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RxGOOSE Boolean1 RxGOOSE 

Zakres: None (Brak), RxGOOSE1, RxGOOSE2 itd. 

Wartość domyślna: Brak 

To ustawienie wybiera element RxGOOSE zawierający wartość sterującą operandem 

FlexLogic RxGOOSE Boolean1. W przypadku wyboru wartości None (Brak) operand 

FlexLogic RxGOOSE Boolean1 przyjmuje stan domyślny. 

 

RxGOOSE Boolean1 Member (członek Boolean1) 

Zakres: od 1 do 64 z krokiem 1 

Wartość domyślna: 1 

To ustawienie wybiera członka komunikatu GOOSE sterującego operandem FlexLogic 

RxGOOSE Boolean1. Wartość 1 ustawienia wybiera pierwszego członka, wartość 2 wybiera 

drugiego członka itd. Wprowadzenie liczby większej od liczby członków w komunikacie i 

wprowadzenie numeru członka nienależącego do typu BOOLEAN powoduje przejście 

operandu FlexLogic RxGOOSE Boolean1 w stan domyślny. 

 

RxGOOSE Boolean1 DEFAULT STATE (STAN DOMYŚLNY) 

Zakres: On, Off, Latest/On, Latest/Off 

Wartość domyślna: On (włączony) 

To ustawienie wybiera stan logiczny operandu FlexLogic RxGOOSE Boolean1, jeśli UR 

właśnie zakończył uruchomienie i wybrany element RxGOOSE jeszcze nie odebrał 

komunikatu lub wybrany element RxGOOSE utracił łączność z wydawcą. Dostępne są 

następujące możliwości: 

- Wartość On (Zał.) domyślnie ustawia wejście w stan logicznej 1 

- Wartość Off (Wył.) domyślnie ustawia wejście w stan logicznego 0 

- Wartość Latest/On (Najnowszy/Zał.) zamraża wejście w przypadku utraty łączności. 

Jeśli ostatni stan jest nieznany, jak po załączeniu zasilania przekaźnika 

uniwersalnego, ale przed pierwszym komunikowaniem się, wartość wejścia jest 

domyślnie ustawiana w stan logicznej 1. Po wznowieniu komunikacji wejście 

odzyskuje pełną sprawność. 

- Wartość „Latest/On” (Najnowszy/Zał.) zamraża wejście w przypadku utraty 

łączności. Jeśli ostatni stan jest nieznany, jak po załączeniu zasilania przekaźnika 

uniwersalnego, ale przed pierwszym komunikowaniem się, wartość wejścia jest 

domyślnie ustawiana w stan logicznego 0. Po wznowieniu komunikacji wejście 

odzyskuje pełną sprawność. 
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RxGOOSE Boolean1 EVENTS (ZDARZENIA) 

Zakres: Disabled (Wyłączony), Enabled (Włączony) 

Wartość domyślna: Disabled 

To ustawienie wybiera, czy przejścia od wyłączenia do włączenia operandu FlexLogic 

RxGOOSE Boolean1 są rejestrowane przez rejestrator zdarzeń. Jeśli ma ono wartość 

Enabled (Włączone), przejścia od wyłączenia do załączenia są rejestrowane. Przejścia od 

włączenia do wyłączenia nie są rejestrowane nawet, jeśli zdarzenia są włączone. 

 

 

RxGOOSE DPS inputs (wejścia DPS) 

Aby uzyskać dostęp do ustawień dla pierwszego elementu RxGOOSE Boolean, przejdź do 

Settings > Product Setup > Communications > IEC 618560 > GOOSE > RxGOOSE > 

RxGOOSE DPS Inputs > RxGOOSE DPS1 (Ustawienia > Konfiguracja produktu > 

Komunikacja > IEC 61850 > GOOSE > RxGOOSE > Wejścia DPS RxGOOSE > RxGOOSE 

DPS1). Ustawienia i funkcjonalność innych są podobne. 

 

Rysunek 5-15: Panel wejść elementu RxGOOSE DPS 

 

 

RxGOOSE DPS1 ID 

Zakres: od 0 do 12 znaków 

Wartość domyślna: RxG DPS1 

To ustawienie umożliwia użytkownikowi przypisanie tekstu opisowego do nazw czterech 

operandów FlexLogic RxGOOSE DPS1. Pełna nazwa operandu jest wartością tego 

ustawienia z dołączonym ciągiem „Intermediate” (Pośredni), „On” (Zał.), „Off” (Wył.) lub „Bad” 

(Niepoprawny). Ten tekst opisowy pojawia się też w plikach SCL skojarzonych z 

przekaźnikiem C30. 
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RxGOOSE DPS1 RxGOOSE 

Zakres: None (Brak), RxGOOSE1, RxGOOSE2 itd. 

Wartość domyślna: Brak 

To ustawienie wybiera element RxGOOSE zawierający wartość sterującą operandem 

FlexLogic RxGOOSE DPS1. W przypadku wyboru wartości None (Brak) operand FlexLogic 

RxGOOSE DPS1 przyjmuje stan domyślny. 

 

RxGOOSE DPS1 Member 

Zakres: od 1 do 64 z krokiem 1 

Wartość domyślna: 1 

To ustawienie wybiera członka komunikatu GOOSE sterującego operandem FlexLogic 

RxGOOSE DPS1. Wartość 1 ustawienia wybiera pierwszego członka, wartość 2 wybiera 

drugiego członka itd. Wprowadzenie liczby większej od liczby członków w komunikacie i 

wprowadzenie numeru członka niebędącego Dbpos powoduje przejście operandu FlexLogic 

RxGOOSE DPS1 w stan domyślny. 

 

RxGOOSE DSP1 DEFAULT STATE (STAN DOMYŚLNY) 

Zakres: intermediate-state, off, on, bad-state, Latest 

Wartość domyślna: Latest 

To ustawienie wybiera stan logiczny atrybutu danych @Master/GGIO3.IndPos01.stVal, gdy 

przekaźnik uniwersalny właśnie zakończył uruchamianie, wybrany element RxGOOSE 

jeszcze nie odebrał komunikatu, a element RxGOOSE utracił łączność z wydawcą. Jeśli to 

ustawienie ma wartość Latest (Najnowszy), wartość @Master/GGIO3.IndPos .stVal to 

stan pośredni, gdy przekaźnik uniwersalny właśnie zakończył uruchamianie, wybrany 

element RxGOOSE jeszcze nie odebrał komunikatu i jest ostatnią odebraną wartością, gdy 

element RxGOOSE utracił łączność z wydawcą. 

 

RxGOOSE DPS1 EVENTS (ZDARZENIA RxGOOSE DPS1) 

Zakres: Disabled (Wyłączony), Enabled (Włączony) 

Wartość domyślna: Disabled 

To ustawienie wybiera, czy przejścia od wyłączenia do włączenia operandów FlexLogic 

RxGOOSE DPS1 są rejestrowane przez rejestrator zdarzeń. Jeśli ma ono wartość Enabled 

(Włączone), przejścia od wyłączenia do załączenia są rejestrowane. Przejścia od włączenia 

do wyłączenia nie są rejestrowane nawet, jeśli zdarzenia są włączone. 

 

 

RxGOOSE analog inputs (Wejścia analogowe RxGOOSE) 
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Aby uzyskać dostęp do ustawień dla pierwszego elementu RxGOOSE Boolean, przejdź do 

Settings > Product Setup > Communications > IEC 61850 > GOOSE > RxGOOSE > 

RxGOOSE Analog Inputs > RxGOOSE Analog Input1 (Ustawienia > Konfiguracja 

produktu > Komunikacja > IEC 61850 > GOOSE > RxGOOSE > Wejścia analogowe 

RxGOOSE > RxGOOSE Analog Input1). Ustawienia i funkcjonalność innych są podobne. 

 

Rysunek 5-16: Panel wejść RxGOOSE Analog 

 

 

RxGOOSE Analog1 ID 

Zakres: od 0 do 12 znaków 

Wartość domyślna: RxG Analog1 

To ustawienie umożliwia użytkownikowi przypisanie tekstu opisowego do elementu 

RxGOOSE Analog1. Ten tekst opisowy pojawia się też w plikach SCL skojarzonych z 

przekaźnikiem C30. W odróżnieniu od operandów RxGOOSE Booleans i RxGOOSE DPS 

operandy RxGOOSE Analog mają stałe nazwy, na przykład RxGOOSE Analog1. 

 

RxGOOSE Analog1 RxGOOSE 

Zakres: None (Brak), RxGOOSE1, RxGOOSE2 itd. 

Wartość domyślna: Brak 

To ustawienie wybiera element RxGOOSE zawierający wartość sterującą operandem 

FlexAnalog RxGOOSE Analog1. W przypadku wyboru wartości None (Brak) operand 

FlexAnalog RxGOOSE Analog1 przyjmuje stan domyślny. 
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RxGOOSE Analog1 Member 

Zakres: od 1 do 64 z krokiem 1  

Wartość domyślna: 1 

To ustawienie wybiera członka komunikatu GOOSE sterującego operandem FlexAnalog 

RxGOOSE Analog1. Wartość 1 ustawienia wybiera pierwszego członka, wartość 2 wybiera 

drugiego członka itd. Wprowadzenie liczby większej od liczby członków w komunikacie i 

wprowadzenie numeru członka typu innego niż FLOAT32 powoduje przejście operandu 

FlexAnalog RxGOOSE Analog1 w stan domyślny. 

 

RxGOOSE Analog1 DEFAULT (WARTOŚĆ DOMYŚLNA RxGOOSE Analog1) 

Zakres: od -1 000 000,000 do 1 000 000,000 z krokiem 0,001 

Wartość domyślna: 1000,000 

To ustawienie określa wartość wejścia analogowego GOOSE, gdy wybrany element 

RxGOOSE utracił łączność z wydawcą i tryb domyślny elementu RxGOOSE Analog1 ma 

ustawioną wartość „Default Value” (Wartość domyślna). W przeciwnym razie to ustawienie 

nie zostaje wprowadzone. To ustawienie jest zapisywane jako liczba zmiennoprzecinkowa 

IEEE 754/IEC 60559. Ze względu na duży zakres tego ustawienia nie można zapisać 

wszystkich możliwych wartości. Niektóre wartości mogą zostać zaokrąglone do najbliższej 

możliwej liczby zmiennoprzecinkowej. 

 

RxGOOSE Analog1 DEFAULT MODE (TRYB DOMYŚLNY RxGOOSE Analog1) 

Zakres: Default Value, Last Known 

Wartość domyślna: Default Value 

Gdy wybrany element RxGOOSE utracił łączność z wydawcą i to ustawienie ma wartość 

„Last Known” (Ostatnie znane), wartość operandu FlexLogic RxGOOSE Analog1 pozostaje 

równa ostatniej odebranej wartości. Gdy wybrany element RxGOOSE utracił łączność z 

wydawcą i to ustawienie ma wartość „Default Value” (Wartość domyślna), operand FlexLogic 

RxGOOSE Analog1 jest określany przez domyślne ustawienie RxGOOSE Analog1. Po 

ponownym uruchomieniu, do chwili odebrania komunikatu, wartość operandu jest równa 

domyślnej. 

 

RxGOOSE Analog1 UNITS (JEDNOSTKI) 

Zakres: do 4 znaków 

Wartość domyślna: 

To ustawienie określa czteroznakowy ciąg używany podczas wyświetlania rzeczywistych 

wartości elementu RxGOOSE Analog1. Elementy RxGOOSE Analog to wartości 

zmiennoprzecinkowe bez jednostek. Podstawowe ustawienia UNIT (JEDNOSTKA) i PU 
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elementu RxGOOSE umożliwiają użytkownikowi konfigurację elementu RxGOOSE Analog, 

aby można go było używać w elemencie FlexElement. 

W elemencie FlexElement można używać elementów RxGOOSE Analog, które odpowiadają 

prądowi, napięciu, mocy, częstotliwości, kątom i współczynnikowi mocy. W ustawieniu 

UNITS (JEDNOSTKI) musi zostać użyty następujący tekst odpowiadający następującym 

typom wartości analogowych: A, V, var, VA, Hz, deg i brak tekstu (ustawienie puste) dla 

współczynnika mocy. 

Elementy RxGOOSE Analog można porównać z innymi elementami RxGOOSE Analog z 

dowolnym ciągiem znaków lub bez ciągu znaków. 

 

RxGOOSE Analog1 PU (J.W.) 

Zakres: od 0,000 do 1 000 000 000,000 z krokiem 0,001 

Wartość domyślna: 1,000 

To ustawienie określa wartość bazowej jednostki względnej dla innych funkcji przekaźnika 

C30 używanych z operandem RxGOOSE Analog1. Na przykład FlexElement odejmuje dwie 

ilości po przekształceniu ich wartości w liczby całkowite przeskalowane do wspólnej 

podstawy, przy czym wspólna baza to największa spośród wartości bazowych dwóch ilości. 

Jeśli jedna z ilości to RxGOOSE Analog1 i jej wartość bazowej jednostki względnej jest 

nieodpowiednia, operacja przeskalowania może spowodować zbędne straty dokładności lub 

przepełnienie wyniku całkowitoliczbowego. W tabeli bazowych jednostek względnych 

FlexElement w poniższym punkcie Settings > FlexLogic > FlexElements (Ustawienia > 

FlexLogic > FlexElements) przedstawiono wartość bazowej jednostki względnej używanej 

przez ustawienie pobierania i wynikającą z nich bazową jednostkę względną używaną przez 

inne elementy FlexAnalog. Ponadto może być przydatna do wyboru wartości ustawienia 

RxGOOSE Analog1 PU. 

Niektóre elementy przekaźnika uniwersalnego mają wymagania co do typu operandów 

wejściowych, na przykład typu prądu lub typu napięcia. Te elementy zakładają, że operandy 

RxGOOSE Analog są dowolnego typu niezbędnego do spełnienia tych wymagań. 

Ustawienie bazowej jednostki względnej odpowiada tysiącom, a nie pojedynczym 

jednostkom. Na przykład podstawa PU równa 1,000 to w rzeczywistości 1000, a podstawa 

PU równa 0,001 to 1. 

Podczas używania elementów RxGOOSE Analog i podstawy PU w elementach 

FlexElements największą wartością, którą można wyświetlić w rzeczywistych wartościach 

FlexElemet, jest 2 140 000,000. 
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Raporty 

Przejdź do Settings > Product Setup > Communications > IEC 61850 > Reports 

(Ustawienia > Konfiguracja produktu > Komunikacja > IEC 61850 > Raporty). 

 

Rysunek 5-17: Panel buforowanego raportu IEC 61850 

 

Serwer raportów IEC 61850 to skuteczna metoda dostarczania ogólnych informacji o 

zdarzeniach w stacji na pojedynczym serwerze do pojedynczego klienta, takiego jak 

nadzorcze sterujące urządzenie IED. Konfigurowalny raport to element przekaźnika 

uniwersalnego wdrażający serwer raportów IEC 61850, typu buforowanego lub 

niebuforowanego. W poniższej tabeli zestawiono liczbę konfigurowalnych elementów 

raportu. Każdy element konfigurowalnego raportu może zgłaszać wartości nawet 64 

operandów FlexLogic lub FlexAnalog. Raporty buforowane kolejkują zmiany wartości 

elementów, które następują gdy klient jest offline i są dostarczane, gdy klient połączy się 

ponownie. Kolejka może zawierać do 512 zdarzeń. Niebuforowane bloki sterujące 

oczyszczają wszystkie zdarzenia zmiany wartości w przypadku utracenia połączenia z 

klientem, czyli wszelkie zdarzenia, które wystąpiły, gdy klient nie był połączony zostają 

utracone. 

 

Tabela 5-9: Liczba elementów raportu 

 Liczba 

Raporty buforowane 20 

Raporty niebuforowane 14 

Konfigurowalne raporty współdziałają z dowolnym urządzeniem klienckim dowolnego 

producenta, które jest zgodne z wymaganiami dla raportu klienta normy IEC 61850 wydanie 

1.0 lub 2.0. 

Obiekty, których wartości są zgłaszane przez konfigurowalny raport są znane jako 

członkowie. Członkowie są wyszczególnieni na uporządkowanej liście znanej jako zbiór 

danych. Każdy konfigurowalny raport może używać dowolnego zbioru danych, pod 
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warunkiem, że do raportów używane są nie więcej niż cztery zbiory danych. To ograniczenie 

służy ograniczeniu mocy przetwarzania, która może zostać przydzielona do raportowania. 

Każdy włączony konfigurowalny raport przesyła aktualizację do swoich klientów za każdym 

razem po wykryciu zmiany wartości u co najmniej jednego swojego członka. Również blok 

sterujący można skonfigurować tak, aby wysyłał raporty integralności zawierające bieżące 

wartości wszystkich członków na żądanie klienta albo okresowo. Mechanizm uzgadniania 

TCP nakazuje ponowne przesłanie komunikatów, które nie zostają odczytane ani 

potwierdzone przez klienta. 

Aby konfigurowalny raport działał, jego członkowie muszą zostać wybrani (czyli ich zbiór 

danych musi zostać skonfigurowany), a klient musi otworzyć połączenie, skonfigurować je i 

włączyć blok sterujący raportu. Bloki sterujące i zbiory danych można wstępnie 

skonfigurować, wysyłając plik CID do przekaźnika C30. Szczegóły można znaleźć w 

Podręczniku komunikacji serii UR. Do wybierania członków zbioru danych i wstępnego 

konfigurowania bloków sterujących można też użyć programu EnerVista UR Setup. 

Każdy buforowany raport ma następujące ustawienia. 

 

Buffered Report1 RptID 

Zakres: ciąg VisibleString od 0 do 129 znaków 

Wartość domyślna: pusty ciąg 

Wprowadzona wartość określa wartość RptID w komunikatach Buffered Report1 i może być 

używana przez klienta do odróżnienia komunikatów Buffered Report1 od innych 

komunikatów. Jeśli liczba wprowadzonych znaków wynosi zero, wartość używana dla RptID 

w komunikatach to odwołanie ObjectReference do bloku sterującego raportu, czyli 

<LDName>/LLN0$BR$”BRCB01. 

 

Buffered Report1 DatSet 

Zakres: None (Brak), DataSet01, DataSet02, ... 

Wartość domyślna: Brak 

To ustawienie wybiera zbiór danych, którego stan członków jest zgłaszany w komunikatach 

Buffered Report1 za pomocą określnika oprogramowania UR Setup dla zbioru danych. 

Nazwa IEC 61850 zbiorów danych jest konfigurowana w panelu Datasets (Zbiory danych), 

co opisano w dalszej części. 

Parametr ObjectReference dla zbioru danych, zawierający konkatenację ciągu 

„<LDName>/LLN0$” i nazwy zbioru danych, jest używany w polu datSet w komunikatach 

raportu i może być używany przez klienta do odróżnienia komunikatów Buffered Report1 od 

innych komunikatów. 
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Buffered Report1 ConfRev 

Zakres: od 0 do 4 294 967 295 z krokiem 1 

Wartość domyślna: 1 

Wprowadzona wartość określa wartość confRev w komunikatach Buffered Report1 i może 

być używana przez klientów do odróżnienia komunikatów raportu dla oczekiwanej wersji 

konfiguracji od komunikatów dla innej wersji. Norma wymaga zwiększania wartości confRef 

przy każdej zmianie członków lub kolejności członków oraz nazwy zbioru danych. Norma 

określa, że wartość 0 jest zarezerwowana. 

 

Buffered Report1 OptFlds 

Zakres: pole wyboru dla każdego oddzielnego bitu można włączyć lub nie (zob. rysunek) 

Wartość domyślna: wszystkie bity mają wartość true (prawda) 

Ustawienie OptFlds to ciąg bitów sterujących tym, które opcjonalne pola zostaną dołączone 

do komunikatów raportu. Na rysunku pokazano dostępne bity opcji. 

 

Rysunek 5-18: Opcje komunikatów raportu buforowanego 

 

 

Buffered Report1 BufTm 

Zakres: od 0 do 4 294 967 295 z krokiem 1 

Wartość domyślna: 0 

Wprowadzona wartość określa w milisekundach interwał buforowania zdarzeń w celu ujęcia 

ich w jednym raporcie. 

 

Buffered Reportl TrgOps 

Zakres: pole wyboru dla oddzielnego bitu można włączyć lub nie 

Wartość domyślna: wszystkie bity mają wartość true (prawda) 
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Ustawienie TrgOpt to ciąg bitów sterujący tym, które warunki wyzwalania są monitorowane w 

danym raporcie. Opcje są następujące: 

- data-change (zmiana danych) 

- quality-change (zmiana jakości) 

- integrity (integralność) 

- general interrogation (ogólne odpytywanie) 

 

Buffered Report1 IntgPd 

Zakres: od 0 do 4 294 967 295 z krokiem 1 

 Wartość domyślna: 0 

Wprowadzona wartość określa w milisekundach okres generowania raportów integralności 

Buffered Report1. Raport integralności zawiera wartości wszystkich członków zbioru danych 

odniesienia, bez względu na to, czy zmiana nastąpiła, czy też nie. 

 

Każdy niebuforowany raport ma następujące ustawienia. 

Unbuffered Report1 RptID 

Zakres: ciąg VisibleString od 0 do 129 znaków 

Wartość domyślna: 

Wprowadzona wartość określa wartość RptID w komunikatach Unbuffered Report1 i może 

być używana przez klienta do odróżnienia komunikatów Unbuffered Report1 od innych 

komunikatów. Jeśli liczba wprowadzonych znaków wynosi zero, wartość używana dla RptID 

w komunikatach to odwołanie ObjectReference do bloku sterującego raportu, czyli 

<LDName>/LLN0$RP$"URCB01. 

 

Unbuffered Report1 DatSet 

Zakres: None (Brak), DataSet01, DataSet02, ... 

Wartość domyślna: Brak 

To ustawienie wybiera zbiór danych, którego stan członków jest zgłaszany w komunikatach 

Unbuffered Report1 za pomocą określnika oprogramowania UR Setup dla zbioru danych. 

Nazwa IEC 61850 zbiorów danych jest konfigurowana w panelu Datasets (Zbiory danych), 

co opisano w dalszej części. 

Parametr ObjectReference dla zbioru danych, zawierający konkatenację ciągu 

<LDName>/LLN0$ i nazwy zbioru danych, jest używany w polu datSet w komunikatach 

raportu i może być używany przez klienta do odróżnienia komunikatów Unbuffered Report1 

od innych komunikatów. 
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Unbuffered Report1 ConfRev 

Zakres: od 0 do 4 294 967 295 z krokiem 1 

Wartość domyślna: 0 

Wprowadzona wartość określa wartość confRev w komunikatach Unbuffered Report1 i może 

być używana przez klientów do odróżnienia komunikatów raportu dla oczekiwanej wersji 

konfiguracji od komunikatów dla innej wersji. Norma wymaga zwiększania wartości confRef 

przy każdej zmianie członków lub kolejności członków oraz nazwy zbioru danych. 

 

Unbuffered Report1 OptFlds 

Zakres: pole wyboru dla oddzielnego bitu można włączyć lub nie 

Wartość domyślna: wszystkie bity mają wartość true (prawda) 

Ustawienie OptFlds to ciąg bitów sterujących tym, które opcjonalne pola zostaną dołączone 

do komunikatów raportu. Opcje są następujące: 

- sequence-number (numer sekwencji) 

- report-time-stamp (znakowanie raportu czasem) 

- reason-for-inclusion (powód włączenia) 

- data-set-name (nazwa zbioru danych) 

- data-reference (odniesienie danych) 

- conf-revision (wersja potwierdzenia) 

Należy zauważyć, że bity przepełnienia bufora OptFlds i entryID nie dotyczą 

niebuforowanych raportów, nawet jeśli bity istnieją w protokole. Są one więc oznaczone jako 

N/A (nie dotyczy) na wyświetlaczu. 

 

Unbuffered Report1 BufTm 

Zakres: od 0 do 4 294 967 295 z krokiem 1 Wartość domyślna: 0 

Wprowadzona wartość określa w milisekundach interwał buforowania zdarzeń w celu ujęcia 

ich w jednym raporcie. 

 

Unbuffered Report1 TrgOps 

Zakres: pole wyboru dla oddzielnego bitu można włączyć lub nie 

Wartość domyślna: wszystkie bity mają wartość true (prawda) 

Ustawienie TrgOpt to ciąg bitów sterujący tym, które warunki wyzwalania są monitorowane w 

danym raporcie. Opcje są następujące: 

- data-change (zmiana danych) 

- quality-change (zmiana jakości) 

- integrity (integralność) 

- general interrogation (ogólne odpytywanie) 
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Unbuffered Report1 IntgPd 

Zakres: od 0 do 4 294 967 295 z krokiem 1 

Wartość domyślna: 0 

Wprowadzona wartość określa w milisekundach okres generowania raportów integralności 

Unbuffered Report1. Raport integralności zawiera wartości wszystkich członków zbioru 

danych odniesienia, bez względu na to, czy zmiana nastąpiła, czy też nie. 

 

DataSets (Zbiory danych) 

Przejdź do Settings > Product Setup > Communications > IEC 61850 > DataSets 

(Ustawienia > Konfiguracja produktu > Komunikacja > IEC 61850 > Zbiory danych). 

Zgodnie z opisem w punktach dotyczących GOOSE i raportów członkowie, których wartości 

są przekazywane przez te usługi, to pozycje na uporządkowanej liście znanej jako zbiór 

danych. Każdy przekaźnik uniwersalny z opcją IEC 61850 ma 12 zbiorów danych. Każdy 

zbiór danych może zawierać do 64 członków. Każdy zbiór danych może być jednocześnie 

używany przez dowolną liczbę elementów TxGOOSE i/lub przez dowolną liczbę elementów 

konfigurowalnego raportu. Oprogramowanie UR Setup może skonfigurować dowolne 

operandy FlexLogic i dowolne operandy FlexAnalog jako członków. 

 

Rysunek 5-19: Zbiory danych IEC 61850 

 

Oprogramowanie UR Setup wymaga, aby członkowie zbioru danych byli obiektami danych 

lub atrybutami danych IEC 61850 z ograniczeniem funkcjonalnym ST lub MX. Pewne 

operandy FlexLogic i FlexAnalog mają fabrycznie przypisane atrybuty danych, co zostało 

pokazane w tabeli w Podręczniku komunikacji serii UR. Wszystkie operandy FlexLogic i 

FlexAnalog mogą być przypisane przez użytkownika do atrybutów danych GGIO1 lub GGIO4 

tak, aby operandy bez fabrycznie przypisanych atrybutów danych nadal mogły mieć 

publikowane swoje wartości. Szczegółowe informacje podano poniżej w punktach GGIO1 i 

GGIO4. 
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Zbiory danych używane przez TxGOOSE1, TxGOOSE2 i/lub przez raporty również 

udostępniają usługę tłumienia drgań dla swoich członków logicznych. Oscylacje wartości, 

zwane również drganiami, mogą być powodowane przez błędy programowania logicznego, 

nieodpowiednią histerezę (strefę nieczułości) na progu lub uszkodzony element stacji. 

Drgania mogą zalać sieć komunikacyjną komunikatami GOOSE, pogarszając czas 

odpowiedzi dla wszystkich użytkowników. Jeśli dla członka logicznego zostaną wykryte 

drgania, element TxGOOSE zawiesi wyzwalanie komunikatu zdarzenia GOOSE i 

wyzwalanie komunikatu raportu z tego członka na tak długo, jak będzie istniała taka sytuacja, 

i na minimalny okres równy jednej sekundzie. Dopóki wysyłanie jest zawieszone, 

uaktywniany jest komunikat autotestu ustalający konkretny element danych wykryty jako 

oscylujący. 

Aby uzyskać dostęp do ustawień dla pierwszego zbioru danych, przejdź do Settings > 

Product Setup > Communications > IEC 61850 > DataSets > DataSet01 (Ustawienia > 

Konfiguracja produktu > Komunikacja > IEC 61850 > Zbiory danych > Zbiór danych 01). 

Ustawienia i funkcjonalność innych są podobne. 

 

DataSet01 name 

Zakres: ciąg VisibleString od 0 do 32 znaków 

Wartość domyślna: DataSet01 

Wprowadzona wartość określa nazwę zbioru danych, która – aby zapewnić poprawne 

działanie – musi być unikatowa w ramach przekaźnika uniwersalnego. Parametr 

ObjectReference dla zbioru danych, zawierający konkatenację ciągu <LDName>/LLN0$ i 

wartości ustawienia nazwy DataSet01. Parametr ObjectReference jest publikowany w polu 

datSet komunikatów TxGOOSE i może służyć subskrybentom do odróżnienia komunikatów 

TxGOOSE od innych komunikatów GOOSE. Odwołanie ObjectReference do zbioru danych 

jest opcjonalnie publikowane w polu DatSet komunikatów raportu. Prawidłowe znaki to: 

wielkie i małe litery, cyfry i znak podkreślenia (_). Pierwszym znakiem musi być litera. 

 

DataSet01 Member1 

Zakres: End of List lub dowolne utworzone wystąpienie obiektu danych bądź atrybutu danych 

61850 z ograniczeniem funkcjonalnym ST lub MX 

Wartość domyślna: End of List 

To ustawienie określa pierwszego członka w komunikatach TxGOOSE1. Istnieje podobne 

ustawienie dla każdego z maksymalnie 64 członków, dopuszczalnych dla przekaźnika 

uniwersalnego w zbiorze danych. Publikowane są tylko wartości członków przed pierwszym 

zbiorem do końca listy. 
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Ustawienia strefy nieczułości 

Strefa nieczułości to zakres, w którym nie występuje żadne działanie, wyrażony jako wartość 

procentowa. 

Panele IEC 61850 zawierają setki ustawień strefy nieczułości, takich jak następujące panele: 

System Setup > Signal Sources (Konfiguracja systemu > Źródła sygnału), FlexLogic, 

Grouped Elements (Zgrupowane elementy), Control Elements (Elementy sterujące) i GGIO4. 

Nie zostanie tu opisany każdy panel. 

Wszystkie nazwy ustawień strefy nieczułości kończą się ciągiem „DEADBAND” lub .db. 

Ponieważ wszystkie one działają w taki sam sposób, ale każde dla innej wartości 

analogowej, podany tutaj jeden opis ma zastosowanie do wszystkich ustawień strefy 

nieczułości. Wartość analogową, do której ma zastosowanie każde ustawienie strefy 

nieczułości, można łatwo ustalić na podstawie nazwy ustawienia. Tabelaryczne zestawienie 

wartości analogowych i powiązanych z nimi ustawień stref nieczułości zamieszczono w 

Podręczniku komunikacji serii UR. 

 

Rysunek 5-20: Ustawienia strefy nieczułości z przyrostkiem .db 

 

Komunikaty GOOSE, raportu buforowanego i raportu niebuforowanego są w większości 

przesyłane tylko, gdy nastąpi zmiana wartości przynajmniej w jednym ich członku. 

Większość wartości analogowych stale się waha o nieistotną wielkość. Gdyby raport był 

wysyłany przy każdym wystąpieniu nieistotnej zmiany wartości analogowej, sieć 

komunikacyjna zostałaby zalana komunikatami GOOSE i raportu, pogarszając czas 

odpowiedzi dla wszystkich użytkowników. 

Aby tym sterować, dla każdej wartości analogowej dostępne jest ustawienie strefy 

nieczułości. Ponadto, oprócz każdej analogowej bieżącej wartości rzeczywistej (instMag na 

poniższym rysunku), istnieje wartość strefy nieczułości (mag na rysunku), która jest 

aktualizowana bieżącą wartością, tylko gdy różnica między tymi wartościami przekracza 

ustawienie strefy nieczułości (db na rysunku). Zmiany tej wartości strefy nieczułości 

wyzwalają transmisję, gdy są włączone do zbiorów danych GOOSE i raportu. 
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Rysunek 5-21: Ustawienia strefy nieczułości 

 

mag mag 

InstMag InstMag 

 

Ustawienia strefy nieczułości są wprowadzane w programie UR Setup w procentach różnicy 

między wartością maksymalną i minimalną powiązanej wartości analogowej. Ustawienie 

zerowej strefy nieczułości likwiduje wyzwalanie transmisji. Zakres ustawień strefy nieczułości 

wynosi od 0,000 do 100,000% z krokiem 0,001. Wartość domyślna to 10,000%. 

Elementy GGIO4 mają indywidualne ustawienia dla wartości minimalnej i maksymalnej. 

Wartość minimalna i maksymalna dla FlxEIGAPC#.OpSig.db (FLEXELEMENT # OpSig) 

wynosi odpowiednio -50 j.w. i +50 pu. Wartość minimalna dla wszystkich innych ilości wynosi 

0. Wartości maksymalne są następujące: 

• Prąd fazowy – 46 x ustawienie strony pierwotnej przekładnika prądowego fazowego 

• Prąd przewodu neutralnego – 46 x ustawienie masy przekładnika prądowego 

masowego 

• Napięcie fazowe i międzyfazowe – 275 x ustawienie przekładni przekładnika 

napięciowego 

• Moc (czynna, bierna, pozorna, 3-fazowa i 1-fazowa) – 46 x ustawienie strony 

pierwotnej przekładnika prądowego fazowego x 275 x ustawienie przekładni 

przekładnika napięciowego 

• Energia (czynna lub bierna) – 46 x ustawienie przekładnika prądowego fazowego x 

275 x ustawienie przekładni przekładnika napięciowego x 1 godzina 

• Częstotliwość – 90 Hz 

• Szybkość zmian częstotliwości – 90 Hz/s 

• Współczynnik mocy – 2 

• Kąt – 360 stopni 

Ustawienia strefy nieczułości należy wybrać na podstawie znajomości zmierzonych 

charakterystyk ilościowych systemu energetycznego i wiedzy o wymaganiach aplikacji 

odbierających pomiar za pomocą GOOSE lub raportu w taki sposób, aby zmiany istotne dla 
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aplikacji były zgłaszane szybko, a jednocześnie sieć nie była nadmiernie obciążona 

komunikatami zdarzeń. 

 

Wyłącznik 1 

Elementy sterowania i monitorowania stanu wyłącznika UR mają pewne ustawienia 

konfigurujące sposób interakcji protokołu IEC 61850 z tymi elementami. Te ustawienia są 

opisane w tym punkcie. Szczegółowe informacje o działaniu elementów sterujących 

wyłącznika podano w tym rozdziale w podpunkcie Wyłączniki w punkcie Konfiguracja 

systemu. 

Aby uzyskać dostęp do ustawień konfigurujących interfejs protokołu IEC 61850 za pomocą 

pierwszego elementu sterującego wyłącznika i elementu monitorowania stanu, przejdź do 

Settings > Communications > IEC 61850 > System Setup > Breakers > Breaker1 

(Ustawienia > Komunikacja > IEC 61850 > Konfiguracja systemu > Wyłączniki > 

Wyłącznik1). Ustawienia i funkcjonalność innych są podobne. 

 

Rysunek 5-22: Panel wyłącznika IEC 61850 

 

 

XCBR1 ST.LOC OPERAND (OPERAND XCBR1 ST.LOC) 

Zakres: dowolny operand FlexLogic 

Wartość domyślna: Off (wyłączony) 

To ustawienie służy do wybierania operandu FlexLogic deklarującego usługom IEC 61850, 

że wyłącznik 1 został wybrany do sterowania lokalnego. Gdy jest zapewniany wybrany 

operand, Bkr0XCBR1.Loc.stVal ma wartość true i polecenia IEC 61850 do BkrCSWI1.Pos i 

Bkr0XCBR1.Pos nie są akceptowane, a ponadto jest wystawiana odpowiedź negatywna (-

Rsp) z kodem przyczyny równym zablokowana-hierarchia-przełączania. 
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XCBR1 SYNCCHECK CLS 

Zakres: dowolny operand FlexLogic 

Wartość domyślna: On (włączony) 

To ustawienie służy do wybierania operandu FlexLogic deklarującego usługom IEC 61850, 

że warunki kontroli synchronizmu są akceptowalne do zamknięcia wyłącznika 1. Jeśli usługa 

SelectWithValue lub Operate z wartością ctlVal równą true i z wartością 

Check.SynchroCheck równą true jest wymagana przez BkrCSWI1.Pos lub Bkr0XCBR1.Pos 

albo wybrany operand nie są zapewniane, wystawiana jest odpowiedź negatywna (-Rsp) z 

kodem przyczyny równym zablokowana-hierarchia-przełączania. 

 

XCBR1 INTERLOCK OPN 

Zakres: dowolny operand FlexLogic 

Wartość domyślna: On (włączony) 

To ustawienie służy do wybierania operandu FlexLogic deklarującego usługom IEC 61850, 

że warunki blokady nie są akceptowalne do otwarcia wyłącznika 1. Gdy jest zapewniany 

wybrany operand, BkrCILO.EnaOpn.stVal ma wartość false (fałsz). Jeśli usługa 

SelectWithValue lub Operate z wartością ctlVal równą false i z wartością Check.Interlock-

check równą true jest wymagana przez BkrCSWI1.Pos lub Bkr0XCBR1.Pos albo wybrany 

operand nie są uaktywnione, wystawiana jest odpowiedź negatywna (-Rsp) z kodem 

przyczyny równym zablokowana-przez-blokadę. 

 

XCBR1 INTERLOCK CLS 

Zakres: dowolny operand FlexLogic 

Wartość domyślna: On (włączony) 

To ustawienie służy do wybierania operandu FlexLogic deklarującego usługom IEC 61850, 

że warunki blokady nie są akceptowalne do zamknięcia wyłącznika 1. Gdy jest zapewniany 

wybrany operand, BkrCILO.EnaCls.stVal ma wartość false (fałsz). Jeśli usługa 

SelectWithValue lub Operate z wartością ctlVal równą true i z wartością Check.Interlock-

check równą true jest wymagana przez BkrCSWI1.Pos lub Bkr0XCBR1.Pos albo wybrany 

operand nie są uaktywnione, wystawiana jest odpowiedź negatywna (-Rsp) z kodem 

przyczyny równym zablokowana-przez-blokadę. 

 

XCBR1 Pos ctlModel 

Dostępne opcje: status-only (tylko stan), direct-with-normal-security (sterowanie 

bezpośrednie normalnym zabezpieczeniem), sbo-with-normal-security (sterowanie sbo 

z normalnym zabezpieczeniem), direct-with-enhanced-security (sterowanie bezpośrednie 
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z rozszerzonym zabezpieczeniem), sbo-with-enhanced-security (sterowanie sbo 

z rozszerzonym zabezpieczeniem) 

Wartość domyślna: sbo-with-enhanced-security 

To ustawienie wybiera model sterowania, którego muszą używać klienty, aby pomyślnie 

sterować sygnałami wyłącznika 1 oznaczonymi BkrOXCBR1.PosOpn.ctlVal 

i Bkr0XCBR1.PosCls.ctlVal na schemacie logiki sterowania wyłącznikiem (arkusz 1 z 2) w 

punkcie Settings > System Setup (Ustawienia > Konfiguracja systemu) w dalszej części tego 

rozdziału. Te sygnały wymuszają trójfazowe wybicie wyłącznika 1 lub zamknięte sterowanie, 

gdy operand wybrany przez ustawienie XCBR1 ST.LOC OPERAND jest nieaktywny. 

Tutaj „sbo” oznacza select-before-operate (wybór-przed-działaniem). Zwiększone 

bezpieczeństwo oznacza, że przekaźnik uniwersalny zgłasza klientowi położenie wyłącznika 

1 na końcu sekwencji poleceń. 

 

XCBR1 Pos sboTimeout 

Zakres: od 2000 do 60 000 s z krokiem 0,001 s 

Wartość domyślna: 30,000 s 

To ustawienie określa maksymalny czas między sygnałami poleceń wyboru i działania do 

wyłącznika 1 oznaczonymi jako Bkr0XCBR1.PosOpn.ctlVal i Bkr0XCBR1.PosCls.ctlVal 

wymagany do pomyślnego zadziałania operandu. To ustawienie obowiązuje tylko, gdy 

ustawienie XCBR1 Pos ctlModel ma wartość sbo-with-normal-security (sbo-z-normalnym-

zabezpieczeniem) lub sbo-with-enhanced-security (sbo-z-rozszerzonym-zabezpieczeniem). 

 

XCBR1 BlkOpn ctlModel 

Dostępne opcje: status-only (tylko stan), direct-with-normal-security (sterowanie 

bezpośrednie z normalnym zabezpieczeniem), sbo-with-normal-security (sterowanie sbo z 

normalnym zabezpieczeniem) 

Wartość domyślna: direct-with-normal-security 

To ustawienie wybiera model sterowania, którego muszą używać klienty, aby pomyślnie 

sterować sygnałem wyłącznika 1 oznaczonym Bkr0XCBR1.BlkOpn.ctlVal na schemacie 

logiki sterowania wyłącznikiem (arkusz 1 z 2) w punkcie Settings > System Setup 

(Ustawienia > Konfiguracja systemu) w dalszej części tego rozdziału. Wartość true tego 

sygnału blokuje sterowanie wybiciem wyłącznika 1, gdy operand wybrany przez ustawienie 

XCBR1 ST.LOC OPERAND jest nieaktywny. 

  



ROZDZIAŁ 5: USTAWIENIA 

SYSTEM STEROWANIA C30 — INSTRUKCJA OBSŁUGI  5-98 

XCBR1 BlkCls ctlModel 

Dostępne opcje: status-only (tylko stan), direct-with-normal-security (sterowanie 

bezpośrednie z normalnym zabezpieczeniem), sbo-with-normal-security (sterowanie sbo z 

normalnym zabezpieczeniem) 

Wartość domyślna: direct-with-normal-security 

To ustawienie wybiera model sterowania, którego muszą używać klienty, aby pomyślnie 

sterować sygnałem wyłącznika 1 oznaczonym Bkr0XCBR1.BlkCls.ctlVal na schemacie logiki 

sterowania wyłącznikiem (arkusz 1 z 2) w punkcie Settings > System Setup (Ustawienia > 

Konfiguracja systemu) w dalszej części tego rozdziału. Wartość true tego sygnału blokuje 

sterowanie zamknięciem wyłącznika 1, gdy operand wybrany przez ustawienie XCBR1 

ST.LOC OPERAND jest nieaktywny. 

 

CSWI1 Pos ctlModel 

Dostępne opcje: status-only (tylko stan), direct-with-normal-security (sterowanie 

bezpośrednie normalnym zabezpieczeniem), sbo-with-normal-security (sterowanie sbo 

z normalnym zabezpieczeniem), direct-with-enhanced-security (sterowanie bezpośrednie 

z rozszerzonym zabezpieczeniem), sbo-with-enhanced-security (sterowanie sbo z 

rozszerzonym zabezpieczeniem) 

Wartość domyślna: direct-with-normal-security 

To ustawienie wybiera model sterowania, którego muszą używać klienty, aby pomyślnie 

sterować sygnałami wyłącznika 1 oznaczonymi BkrCSWI1.PosOpn.ctlVal 

i BkrCSWI1.PosCls.ctlVal na schemacie logiki sterowania wyłącznikiem (arkusz 1 z 2) 

w punkcie Settings > System Setup (Ustawienia > Konfiguracja systemu) we wcześniejszej 

części tego rozdziału. Te sygnały wymuszają trójfazowe wybicie wyłącznika 1 lub zamknięte 

sterowanie, gdy operand wybrany przez ustawienie XCBR1 ST.LOC OPERAND jest 

nieaktywny. 

 

CSWI1 Pos sboTimeout 

Zakres: od 2000 do 60 000 s z krokiem 0,001 s 

Wartość domyślna: 30,000 s 

To ustawienie określa maksymalny czas między sygnałami poleceń wyboru i działania do 

wyłącznika 1 za pomocą sygnału BkrCSWI1.Pos wymagany do pomyślnego zadziałania 

operandu. Ustawienie to obowiązuje tylko wtedy, gdy ustawienie CSWI1 Pos ctlModel ma 

wartość sbo-with-normal-security (sbo-z-normalnym-zabezpieczeniem) lub sbo-with-

enhanced-security (sbo-z-rozszerzonym-zabezpieczeniem). 
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CSWI1 Pos operTimeout 

Zakres: od 0,000 do 2,000 s z krokiem 0,001 s 

Wartość domyślna: 0,100 s 

To ustawienie określa maksymalny czas między poleceniem działania do wyłącznika 1 za 

pomocą sygnału BkrCSWI1.Pos i chwilą osiągnięcia przez sygnał BkrCSWI1.Pos.stVal 

wymaganego stanu. Polecenie kończy się, jeśli wymagany stan nie zostanie osiągnięty w 

określonym czasie. 

 

Przełącznik 1 

Elementy sterowania i monitorowania stanu odłącznika przekaźnika uniwersalnego mają 

pewne ustawienia konfigurujące sposób interakcji protokołu IEC 61850 z tymi elementami. 

Te ustawienia są opisane w tym punkcie. Szczegółowe informacje o działaniu elementów 

sterujących odłącznika podano w punkcie Settings > System Setup > Disconnect Switches 

(Ustawienia > Konfiguracja systemu > Odłączniki) w dalszej części tego rozdziału. 

Aby uzyskać dostęp do ustawień konfigurujących interfejs protokołu IEC 61850 za pomocą 

pierwszego elementu sterującego odłącznika i elementu monitorowania stanu, przejdź do 

Settings > Product Setup > Communications > IEC 61850 > System Setup > Switches > 

Switch 1 (Ustawienia > Konfiguracja produktu > Komunikacja > IEC 61850 > Konfiguracja 

systemu > Łączniki > Łącznik 1). Ustawienia i funkcjonalność innych są podobne. 

 

Rysunek 5-23: Panel łączników 

 

XSWI1 ST.LOC OPERAND (OPERAND XSWI1 ST.LOC) 

Zakres: dowolny operand FlexLogic 
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Wartość domyślna: Off (wyłączony) 

To ustawienie służy do wybierania operandu FlexLogic deklarującego usługom IEC 61850, 

że odłącznik 1 został wybrany do sterowania lokalnego. Gdy jest zapewniany wybrany 

operand, Disc0XSWI1.Loc.stVal ma wartość true i polecenia IEC 61850 do DiscCSWI1.Pos i 

Disc0XSWI1.Pos nie są akceptowane, a ponadto jest wystawiana odpowiedź negatywna (-

Rsp) z kodem przyczyny równym zablokowana-przez-hierarchię-przełączania. 

 

XSWI1 INTERLOCK OPN 

Zakres: dowolny operand FlexLogic  

Wartość domyślna: On (włączony) 

To ustawienie służy do wybierania operandu FlexLogic deklarującego usługom IEC 61850, 

że warunki blokady nie są akceptowalne do otwarcia odłącznika 1. Gdy jest zapewniany 

wybrany operand, DiscCILO.EnaOpn.stVal ma wartość false (fałsz). Jeśli usługa 

SelectWithValue lub Operate z wartością ctlVal równą false i z wartością Check.Interlock-

check równą true jest wymagana od DiscCSWI1.Pos lub Disc0XSWI1.Pos i wybrany 

operand nie jest uaktywniony, wystawiana jest odpowiedź negatywna (-Rsp) z kodem 

przyczyny równym zablokowana-przez-blokadę. 

 

XSWI1 INTERLOCK CLS 

Zakres: dowolny operand FlexLogic 

Wartość domyślna: On (włączony) 

To ustawienie służy do wybierania operandu FlexLogic deklarującego usługom IEC 61850, 

że warunki blokady nie są akceptowalne do zamknięcia odłącznika 1. Gdy jest zapewniany 

wybrany operand, DiscCILO.EnaCls.stVal ma wartość false (fałsz). Jeśli usługa 

SelectWithValue lub Operate z wartością ctlVal równą true i z wartością Check.Interlock-

check równą true jest wymagana od DiscCSWI1.Pos lub Disc0XSWI1.Pos i wybrany 

operand nie jest uaktywniony, wystawiana jest odpowiedź negatywna (-Rsp) z kodem 

przyczyny równym zablokowana-przez-blokadę. 

 

XSWI1 Pos ctlModel 

Dostępne opcje: status-only (tylko stan), direct-with-normal-security (sterowanie 

bezpośrednie normalnym zabezpieczeniem), sbo-with-normal-security (sterowanie sbo z 

normalnym zabezpieczeniem), direct-with-enhanced-security (sterowanie bezpośrednie z 

rozszerzonym zabezpieczeniem), sbo-with-enhanced-security (sterowanie sbo z 

rozszerzonym zabezpieczeniem) 

Wartość domyślna: sbo-with-enhanced-security 
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To ustawienie wybiera model sterowania, którego muszą używać klienty, aby pomyślnie 

sterować sygnałami odłącznika 1 oznaczonymi Disc0XCBR1.PosOpn.ctlVal i 

Disc0XCBR1.PosCls.ctlVal na schemacie logiki sterowania odłącznikiem w punkcie Settings 

> System Setup (Ustawienia > Konfiguracja systemu) w dalszej części tego rozdziału. Te 

sygnały wymuszają wybicie odłącznika lub zamknięte sterowanie, gdy operand wybrany 

przez ustawienie XSWI1 ST.LOC OPERAND jest nieaktywny. 

Tutaj „sbo” oznacza select-before-operate (wybór-przed-działaniem). Zwiększone 

bezpieczeństwo oznacza, że przekaźnik C30 zgłasza klientowi położenie odłącznika 1 na 

końcu sekwencji poleceń. 

 

XSWI1 Pos sboTimeout 

Zakres: od 2000 do 60 000 s z krokiem 0,001 s 

Wartość domyślna: 30,000 s 

To ustawienie określa maksymalny czas między sygnałami poleceń wyboru i działania do 

odłącznika 1 oznaczonymi jako Disc0XCBR1.PosOpn.ctlVal i Disc0XCBR1.PosCls.ctlVal 

wymagany do pomyślnego zadziałania operandu. To ustawienie obowiązuje tylko, gdy 

ustawienie XSWI1 Pos ctlModel ma wartość sbo-with-normal-security (sbo-z-normalnym-

zabezpieczeniem) lub sbo-with-enhanced-security (sbo-z-rozszerzonym-zabezpieczeniem). 

 

XSWI1 BlkOpn ctlModel 

Dostępne opcje: status-only (tylko stan), direct-with-normal-security (sterowanie 

bezpośrednie z normalnym zabezpieczeniem), sbo-with-normal-security (sterowanie sbo z 

normalnym zabezpieczeniem) 

Wartość domyślna: sbo-with-normal-security (sterowanie sbo z normalnym 

zabezpieczeniem) 

To ustawienie wybiera model sterowania, którego muszą używać klienty, aby pomyślnie 

sterować sygnałem odłącznika 1 oznaczonym DiscCSWI1.BlkOpn.ctlVal na schemacie logiki 

sterowania odłącznikiem w punkcie Settings > System Setup (Ustawienia > Konfiguracja 

systemu) w dalszej części tego rozdziału. Jeśli sygnał ten ma wartość true, blokuje 

sterowanie wybiciem odłącznika 1, gdy operand wybrany przez ustawienie XSWI1 ST.LOC 

OPERAND jest nieaktywny. 

 

XSWI1 BlkCls ctlModel 

Dostępne opcje: status-only (tylko stan), direct-with-normal-security (sterowanie 

bezpośrednie z normalnym zabezpieczeniem), sbo-with-normal-security (sterowanie sbo z 

normalnym zabezpieczeniem) 
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Wartość domyślna: sbo-with-normal-security (sterowanie sbo z normalnym 

zabezpieczeniem) 

To ustawienie wybiera model sterowania, którego muszą używać klienty, aby pomyślnie 

sterować sygnałem odłącznika 1 oznaczonym DiscCSWI1.BlkCls.ctlVal na schemacie logiki 

sterowania odłącznikiem w punkcie Settings > System Setup (Ustawienia > Konfiguracja 

systemu) w dalszej części tego rozdziału. Wartość true tego sygnału blokuje sterowanie 

zamknięciem odłącznika 1, gdy operand wybrany przez ustawienie XSWI1 ST.LOC 

OPERAND jest nieaktywny. 

 

CSWI1 Pos ctlModel 

Dostępne opcje: status-only (tylko stan), direct-with-normal-security (sterowanie 

bezpośrednie normalnym zabezpieczeniem), sbo-with-normal-security (sterowanie sbo z 

normalnym zabezpieczeniem), direct-with-enhanced-security (sterowanie bezpośrednie z 

rozszerzonym zabezpieczeniem), sbo-with-enhanced-security (sterowanie sbo z 

rozszerzonym zabezpieczeniem) 

Wartość domyślna: sbo-with-normal-security (sterowanie sbo z normalnym 

zabezpieczeniem) 

To ustawienie wybiera model sterowania, którego muszą używać klienty, aby pomyślnie 

sterować sygnałami odłącznika 1 oznaczonymi DiscCSWI1.PosOpn.ctlVal i 

DiscCSWI1.PosCls.ctlVal na schemacie logiki sterowania odłącznikiem w punkcie Settings > 

System Setup (Ustawienia > Konfiguracja systemu) w dalszej części tego rozdziału. Te 

sygnały wymuszają wybicie odłącznika lub zamknięte sterowanie, gdy operand wybrany 

przez ustawienie XSWI1 ST.LOC OPERAND jest nieaktywny. 

 

CSWI1 Pos sboTimeout 

Zakres: od 2000 do 60 000 s z krokiem 0,001 s 

Wartość domyślna: 30,000 s 

To ustawienie określa maksymalny czas między sygnałami poleceń wyboru i działania do 

odłącznika 1 za pomocą sygnału BkrCSWI1.Pos wymagany do pomyślnego zadziałania 

operandu. To ustawienie obowiązuje tylko wtedy, gdy ustawienie CSWI1 Pos ctlModel ma 

wartość sbo-with-normal-security (sbo-z-normalnym-zabezpieczeniem) lub sbo-with-

enhanced-security (sbo-z-rozszerzonym-zabezpieczeniem). 

 

CSWI1 Pos operTimeout 

Zakres: od 0,000 do 65,535 s z krokiem 0,001 s 

Wartość domyślna: 5,000 s 
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To ustawienie określa maksymalny czas między poleceniem działania do odłącznika 1 za 

pomocą sygnału BkrCSWI1.Pos i chwilą osiągnięcia przez sygnał BkrCSWI1.Pos.stVal 

wymaganego stanu. Polecenie kończy się, jeśli wymagany stan nie zostanie osiągnięty w 

określonym czasie. 

 

Polecenia 

Przekaźnik uniwersalny implementuje wiele poleceń kasowania rejestrów opisanych w 

rozdziale Polecenia i miejsca docelowe w tym podręczniku. Niektóre z tych poleceń mogą 

również zostać wydane za pomocą IEC 61850. Tutaj zostały opisane ustawienia związane z 

tymi poleceniami IEC 61850. 

Aby uzyskać dostęp do ustawień konfigurujących interfejs protokołu IEC 61850 dla poleceń 

kasowania rejestrów, przejdź do Settings > Product Setup > Communications > IEC 

61850 > Commands (Ustawienia > Konfiguracja produktu > Komunikacja > IEC 61850 > 

Polecenia). 

 

Rysunek 5-24: Panel poleceń 

 

 

FltRptRFLO1.RsStat.ctlModel 

Zakres: direct-with-normal-security (sterowanie bezpośrednie z normalnym 

zabezpieczeniem), sbo-with-normal-security (sterowanie sbo z normalnym zabezpieczeniem) 

Wartość domyślna: direct-with-normal-security 

To ustawienie wybiera model sterowania, którego muszą używać klienty, aby pomyślnie 

sterować poleceniem CLEAR FAULT REPORTS (KASUJ RAPORTY ZAKŁÓCEŃ). Tutaj 

„sbo” oznacza select-before-operate (wybór-przed-działaniem). Zwiększone bezpieczeństwo 
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oznacza, że przekaźnik C30 zgłasza klientowi położenie wyłącznika 1 na końcu sekwencji 

poleceń. 

 

LLN0.EvtRcdClr.ctlModel 

Zakres: direct-with-normal-security (sterowanie bezpośrednie z normalnym 

zabezpieczeniem), sbo-with-normal-security (sterowanie sbo z normalnym zabezpieczeniem) 

Wartość domyślna: direct-with-normal-security 

To ustawienie wybiera model sterowania, którego muszą używać klienty, aby pomyślnie 

sterować poleceniem CLEAR EVENT RECORDS (WYCZYŚĆ REKORDY ZDARZEŃ).  

 

LPHD1.RsStat.ctlModel 

Zakres: direct-with-normal-security (sterowanie bezpośrednie z normalnym 

zabezpieczeniem), sbo-with-normal-security (sterowanie sbo z normalnym zabezpieczeniem) 

Wartość domyślna: direct-with-normal-security 

To ustawienie wybiera model sterowania, którego muszą używać klienty, aby pomyślnie 

sterować poleceniem CLEAR ALL RELAY RECORDS (WYCZYŚĆ WSZYSTKIE REKORDY 

PRZEKAŹNIKA). OscRDRE1. 

 

RcdTrg.ctlModel 

Zakres: direct-with-normal-security (sterowanie bezpośrednie z normalnym 

zabezpieczeniem), sbo-with-normal-security (sterowanie sbo z normalnym zabezpieczeniem) 

Wartość domyślna: direct-with-normal-security 

To ustawienie wybiera model sterowania, którego muszą używać klienty, aby pomyślnie 

sterować poleceniem FORCE TRIGGER (WYMUŚ WYZWOLENIE). OscRDRE1. 

 

MemClr.ctlModel 

Zakres: direct-with-normal-security (sterowanie bezpośrednie z normalnym 

zabezpieczeniem), sbo-with-normal-security (sterowanie sbo z normalnym zabezpieczeniem) 

Wartość domyślna: direct-with-normal-security 

To ustawienie wybiera model sterowania, którego muszą używać klienty, aby pomyślnie 

sterować poleceniem CLEAR OSCILLOGRAPHY (KASUJ OSCYLOGRAMY). 

 

DatLogRDRE1.MemClr.ctlModel 

Zakres: direct-with-normal-security (sterowanie bezpośrednie z normalnym 

zabezpieczeniem), sbo-with-normal-security (sterowanie sbo z normalnym zabezpieczeniem) 

Wartość domyślna: direct-with-normal-security 
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To ustawienie wybiera model sterowania, którego muszą używać klienty, aby pomyślnie 

sterować poleceniem CLEAR DATA LOGGER (WYCZYŚĆ REJESTRATOR DANYCH). 

 

EnrMtrMMTR.RsStat.ctlModel 

Zakres: direct-with-normal-security (sterowanie bezpośrednie z normalnym 

zabezpieczeniem), sbo-with-normal-security (sterowanie sbo z normalnym zabezpieczeniem) 

Wartość domyślna: direct-with-normal-security 

To ustawienie wybiera model sterowania, którego muszą używać klienty, aby pomyślnie 

sterować poleceniem CLEAR ENERGY (WYCZYŚĆ ENERGIĘ). 

 

 

GGIO1 

GGIO1 to funkcja przekaźnika uniwersalnego umożliwiająca użytkownikowi odwzorowanie 

do 128 operandów FlexLogic UR na atrybuty danych modelu informacyjnego IEC 61850. 

Aby wartość operandu FlexLogic została odczytana za pomocą MMS zawartego w 

komunikatach TxGOOSE lub raportach buforowanych/niebuforowanych, wartość ta musi 

zostać przypisana do atrybutu danych. GGIO1 umożliwia tym operandom FlexLogic, które 

nie zostały jeszcze przypisane w fabryce do atrybutu danych, przypisanie przez użytkownika 

do ogólnego atrybutu danych i w ten sposób włączenie ich wartości do komunikacji IEC 

61850. 

Aby uzyskać dostęp do ustawień dla GGIO1, przejdź do Settings > Product Setup > 

Communications > IEC 61850 > GGIO > GGIO1 (Ustawienia > Konfiguracja produktu > 

Komunikacja > IEC 61850 > GGIO > GGIO1). 

 

Rysunek 5-25: Panel GGIO1 IEC 61850 

 



ROZDZIAŁ 5: USTAWIENIA 

SYSTEM STEROWANIA C30 — INSTRUKCJA OBSŁUGI  5-106 

SYGNALIZACJA GGIO1 1 

Zakres: dowolny operand FlexLogic 

Wartość domyślna: Off (wyłączony) 

To ustawienie wybiera operand FlexLogic, którego wartość jest odwzorowana na atrybut 

danych <LDName>/GGIO1.Ind001.stVal IEC 61850. Listę operandów FlexLogic można 

znaleźć w punkcie FlexLogic w tym rozdziale. 

 

SYGNALIZACJA GGIO1 2 

Zakres: dowolny operand FlexLogic 

Wartość domyślna: Off (wyłączony) 

Wybiera operand FlexLogic odwzorowany na <LDName>/GGIO1.Ind002.stVal itd. 

 

GGIO2 

Wirtualne wejścia umożliwiają kontrolowanie operandów FlexLogic, którymi można sterować 

za pomocą poleceń IEC 61850 do GGIO2 przez DNP, przez Modbus i przez panel przedni 

UR. Tutaj zostały opisane ustawienia związane z tymi poleceniami IEC 61850. 

Aby uzyskać dostęp do ustawień konfigurujących interfejs protokołu IEC 61850 dla poleceń 

wejścia wirtualnego, przejdź do Settings > Product Setup > Communications > IEC 61850 

> GGIO > GGIO2 (Ustawienia > Konfiguracja produktu > Komunikacja > IEC 61850 > GGIO 

> GGIO2). 

 

 

Rysunek 5-26: Panel GGIO2 
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GGIO2 CF SPCSO 1 ctlModel 

Dostępne opcje: status-only (tylko stan), direct-with-normal-security (sterowanie 

bezpośrednie z normalnym zabezpieczeniem), sbo-with-normal-security (sterowanie sbo z 

normalnym zabezpieczeniem) 

Wartość domyślna: direct-with-normal-security 

To ustawienie wybiera model sterowania, którego muszą używać klienty, aby pomyślnie 

sterować wejściem wirtualnym 1. Tutaj „sbo” oznacza select-before-operate (wybierz-przed-

działaniem). 

 

GGIO2 CF SPCSO 2 ctlModel 

Dostępne opcje: status-only (tylko stan), direct-with-normal-security (sterowanie 

bezpośrednie z normalnym zabezpieczeniem), sbo-with-normal-security (sterowanie sbo z 

normalnym zabezpieczeniem) 

Wartość domyślna: direct-with-normal-security 

Wybiera model sterowania dla wejścia wirtualnego 2 itd. 

 

GGIO4 

GGIO4 to funkcja przekaźnika uniwersalnego umożliwiająca odwzorowanie przez 

użytkownika do 32 operandów FlexAnalog UR na atrybuty danych modelu informacyjnego 

IEC 61850. 

Aby wartość operandu FlexAnalog została odczytana za pomocą MMS zawartego w 

komunikatach TxGOOSE lub raportach buforowanych/niebuforowanych, wartość ta musi 

zostać przypisana do atrybutu danych. GGIO4 umożliwia tym operandom FlexAnalog, które 

nie zostały jeszcze przypisane w fabryce do atrybutu danych, przypisanie przez użytkownika 

do ogólnego atrybutu danych i w ten sposób włączenie ich wartości do komunikacji IEC 

61850. 

Aby uzyskać dostęp do pierwszej wartości GGIO4, przejdź do Settings > Product Setup > 

Communications > IEC 61850 > GGIO > GGIO4 > GGIO4.AnIn1 (Ustawienia > 

Konfiguracja produktu > Komunikacja > IEC 61850 > GGIO > GGIO4 > GGIO4.AnIn1). 

Ustawienia i funkcjonalność innych są podobne. 
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Rysunek 5-27: Panel GGIO4 

 

 

ANALOG IN 1 VALUE 

Zakres: dowolny operand FlexAnalog 

Wartość domyślna: Off (wyłączony) 

To ustawienie wybiera operand FlexAnalog, którego wartość jest odwzorowana na atrybut 

danych <LDName>/GGIO4.AnIn01.instMag.f. IEC 61850. Wartość operandu FlexAnalog jest 

automatycznie przekształcana na format i skalowana zgodnie z wymaganiami normy, czyli 

prąd pierwotny, napięcie pierwotne itd. Lista operandów FlexAnalog znajduje się w 

Załączniku A. 

 

ANALOG IN 1 DB 

Zakres: od 0,000 do 100,000% z krokiem 0,001 

Wartość domyślna: 10,000% 

To ustawienie określa strefę nieczułości dla ANALOG IN 1 VALUE. Strefa nieczułości służy 

do określania, kiedy należy zaktualizować wielkość strefy nieczułości na podstawie wielkości 

chwilowej. Strefa nieczułości to wartość procentowa różnicy między wartością maksymalną i 

minimalną. Tutaj te wartości są określane przez ustawienia ANALOG IN 1 MAX (MAKSIMUM 

WEJŚCIA ANALOGOWEGO 1) i ANALOG IN 1 MIN (MINIMUM WEJŚCIA 

ANALOGOWEGO 1). 

Opis wartości strefy nieczułości można znaleźć powyżej w punkcie Ustawienia strefy 

nieczułości. 
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ANALOG IN 1 MIN 

Zakres: od -1 000 000 000,000 do 1 000 000 000,000 z krokiem 0,001 

Wartość domyślna: 1000,000 

To ustawienie określa wartość minimalną używaną w obliczeniach strefy nieczułości. 

Skalowanie tego ustawienia jest takie samo, jak używane przez 

<LDName>/GGIO4.AnIn01.instMag.f. To ustawienie jest zapisywane jako liczba 

zmiennoprzecinkowa IEEE 754/IEC 60559. Ze względu na duży zakres tego ustawienia nie 

można zapisać wszystkich możliwych wartości. Niektóre wartości są zaokrąglane do 

najbliższej możliwej liczby zmiennoprzecinkowej. 

 

ANALOG IN 1 MAX 

Zakres: od -1 000 000 000,000 do 1 000 000 000,000 z krokiem 0,001 

Wartość domyślna: 0,000 

To ustawienie określa wartość maksymalną używaną w obliczeniach strefy nieczułości. 

Skalowanie tego ustawienia jest takie samo, jak używane przez 

<LDName>/GGIO4.AnIn01.instMag.f. To ustawienie jest zapisywane jako liczba 

zmiennoprzecinkowa IEEE 754/IEC 60559. Ze względu na duży zakres tego ustawienia nie 

można zapisać wszystkich możliwych wartości. Niektóre wartości są zaokrąglane do 

najbliższej możliwej liczby zmiennoprzecinkowej. 

 

Przesyłanie plików za pomocą protokołu IEC 61850 

Przekaźnik C30 obsługuje przesyłanie plików za pomocą protokołu IEC 61850. To podejście 

przedstawiono poniżej, przy czym jako przykład zostało użyte oprogramowanie klienckie 

SISCO AX-S4 61850. 

1. W oknie eksploratora oprogramowania AX-S4 61850 kliknij menu Tools (Narzędzia) i 

przejdź do narzędzia przesyłania plików SISCO (SISCO File Transfer Utility). 

2. Na liście rozwijanej wybierz pozycję Remote AR Name (Nazwa zdalnego AR). 

Dostępne pliki są wyświetlane w obszarze File Specification (Specyfikacja pliku) z 

prawej strony okna. 

3. Mając aktywną opcję Copy (Kopiuj), wybierz plik do przesłania, a następnie kliknij 

przycisk Go (Przejdź). Plik zostanie skopiowany i wyświetlony na liście Local (Lokalne) 

po lewej stronie okna. 

4. Proces należy powtórzyć, aby przesłać pozostałe pliki. 
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Rysunek 5-28: Przesyłanie plików za pomocą protokołu IEC 61850 

 

5.3.4.13 Protokół HTTP serwera internetowego 

 

Range: 0 to 65535 in steps of 1 Zakres: od 0 do 65535 z krokiem 1 

 

Przekaźnik C30 zawiera wbudowany serwer sieci web i może wyświetlać strony w 

przeglądarce internetowej. Strony sieci web są uporządkowane jako szereg menu 

dostępnych z menu głównego przekaźnika (Main Menu) C30. Strony internetowe są tylko do 

odczytu i umożliwiają wyświetlanie list punktów DNP i IEC 60870-5-104, rejestrów Modbus, 

zapisów zdarzeń, raportów o błędach itp. Najpierw należy połączyć przekaźnik C30 i 

komputer do sieci Ethernet, a następnie w przeglądarce internetowej wprowadzić adres IP 

portu Ethernet przekaźnika C30. 

Aby zamknąć port, należy ustawić numer portu na 0. Zmiana ta zacznie obowiązywać po 

ponownym uruchomieniu przekaźnika C30. 
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Rysunek 5-29: Przykład strony internetowej UR pokazującej zapisy zdarzeń 

 

UWAGA 

Na tym samym numerze portu TCP/UDP nie należy ustawiać więcej niż jednego 

protokołu, ponieważ spowoduje to zawodne działanie tych protokołów. 

 

5.3.4.14 Protokół TFTP 

 

Range: 0 to 65535 in steps of 1 Zakres: od 0 do 65535 z krokiem 1 

 

 

Protokół Trivial File Transfer Protocol (TFTP) może służyć do przesyłania siecią plików z 

przekaźnika C30. Przekaźnik C30 działa jako serwer TFTP. Oprogramowanie klienckie TFTP 

jest dostępne z różnych źródeł łącznie z systemem Microsoft Windows NT. Plik dir.txt 

uzyskany z przekaźnika C30 zawiera listę i opis wszystkich dostępnych plików, na przykład 

zapisy zdarzeń i oscylogramy. 

Gdy jest obsługiwany protokół TFTP, polecenie put nie jest używane ze względów 

bezpieczeństwa. Na przykład można wprowadzić polecenie get, ale nie polecenie put. 

TFTP MAIN UDP PORT NUMBER (NUMER GŁÓWNEGO PORTU UDP TFTP) — aby 

zamknąć port, należy ustawić numer portu na 0. Zmiana ta zacznie obowiązywać po 

ponownym uruchomieniu przekaźnika C30. 
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UWAGA 

Na tym samym numerze portu TCP/UDP nie należy ustawiać więcej niż jednego 

protokołu, ponieważ spowoduje to zawodne działanie tych protokołów. 

 

 

5.3.4.15 Protokół IEC 60870-5-104 

 

 

Range:  Zakres:  

0 to 65535 in steps of 1 od 0 do 65535 z krokiem 1 

see below zob. poniżej 

No, Yes No (Nie), Yes (Tak) 

 

IEC 60870-5-104 to protokół transmisji pozwalający na dostęp do sieci, a zwłaszcza na 

komunikację między stacją sterowania i stacją w sieci TCP/IP. 

Przekaźnik C30 obsługuje protokół IEC 60870-5-104. Ten protokół jest włączony, gdy 

ustawienie SETTINGS  PRODUCT SETUP  COMMUNICATIONS  PROTOCOL 

(USTAWIENIA > KONFIGURACJA PRODUKTU > KOMUNIKACJA > PROTOKÓŁ) ma 

wartość IEC 60870-5-104. Przekaźnik C30 może być używany jako urządzenie podrzędne 

IEC 60870-5-104 połączone z nie więcej niż dwoma urządzeniami nadrzędnymi DNP 

(zazwyczaj RTU lub stacja nadrzędna SCADA). Ponieważ przekaźnik C30 utrzymuje dwa 
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zestawy buforów zmian danych IEC 60870-5-104, najlepiej jeśli nie więcej niż dwa 

urządzenia nadrzędne aktywnie komunikują się z przekaźnikiem C30 jednocześnie. 

Ustawienia IEC------DEFAULT THRESHOLD (IEC ------- DOMYŚLNY PRÓG) służą do 

określenia, kiedy należy wyzwolić spontaniczne odpowiedzi zawierające dane analogowe 

M_ME_NC_1. Te ustawienia grupują analogowe dane przekaźnika C30 w ramach typów: 

prąd, napięcie, moc, energia, współczynnik mocy i inne. Każde ustawienie reprezentuje 

domyślną wartość progu dla wszystkich punktów analogowych M_ME_NC_1 danego typu. 

Aby na przykład wyzwolić spontaniczne odpowiedzi z przekaźnika C30, gdy dowolne 

wartości prądu zmienią się o 15 A, należy zmienić wartość ustawienia IEC CURRENT 

DEFAULT THRESHOLD (DOMYŚLNY PRÓG PRĄDU IEC) na 15. Należy zauważyć, że te 

ustawienia to wartości domyślne stref nieczułości. Punkty P_ME_NC_1 (parametr mierzonej 

wartości, wartość w postaci liczby zmiennoprzecinkowej o pojedynczej precyzji) mogą służyć 

do zmiany wartości progów w stosunku do domyślnych dla każdego odrębnego punktu 

analogowego M_ME_NC_1. Domyślne progi zaczynają obowiązywać po wyłączeniu i 

włączeniu zasilania przekaźnika C30 . 

Ustawienie IEC REDUNDANCY (REDUNDANCJA IEC) określa, czy akceptowanych jest 

wiele połączeń klientów, czy też nie. Jeśli redundancja jest włączona (wartość „Yes” (Tak)), 

w danej chwili mogą być aktywne dwa jednoczesne połączenia. 

IEC TCP PORT NUMBER (NUMER PORTU TCP IEC) — aby zamknąć port, numer portu 

należy ustawić na 0. Zmiana ta zacznie obowiązywać po ponownym uruchomieniu 

przekaźnika C30. 

 

UWAGA 

Przekaźnik C30 nie obsługuje pomiaru mocy. Ustawienie IEC POWER DEFAULT 

THRESHOLD (DOMYŚLNY PRÓG MOCY IEC) nie ma zastosowania. 

UWAGA 

Przekaźnik C30 nie obsługuje pomiaru energii. Ustawienie IEC ENERGY DEFAULT 

THRESHOLD (DOMYŚLNY PRÓG ENERGII IEC) nie ma zastosowania. 

UWAGA 

Na tym samym numerze portu TCP/UDP nie należy ustawiać więcej niż jednego 

protokołu, ponieważ spowoduje to zawodne działanie tych protokołów. 
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Range: standard IPV4 address format Zakres: standardowy format adresu IPv4 

 

Przekaźnik C30 może dla swoich połączeń IEC 104 określić maksymalnie pięciu klientów. Są 

to adresy IP sterowników, z którymi przekaźnik C30 może się połączyć. W danej chwili są 

obsługiwane maksymalnie dwa jednoczesne połączenia. 

 

5.3.4.16 EGD protocol (Protokół EGD) 

 

see below zob. poniżej 

 

OPCJE OPROGRAMOWANIA 

Przekaźnik C30 jest dostarczany wraz z opcjonalną możliwością komunikacji protokołu 

Ethernet Global Data (EGD). Ta funkcja podczas zamawiania jest określana jako opcja 

oprogramowania. Szczegóły podano w punkcie Kody zamówień w rozdziale 2. 

 

Ethernet Globar Data (EGD) to zestaw protokołów służących do przekazywania w czasie 

rzeczywistym danych do celów wyświetlania i sterowania. Przekaźnik można skonfigurować 

w taki sposób, aby „wytwarzał” wymiany danych EGD, a inne urządzenia mogą zostać tak 

skonfigurowane, aby „korzystały” z wymiany danych EGD. Można skonfigurować liczbę 

wytworzonych wymian (maks. trzy), elementy danych w każdej wymianie (maks. 50) i 

szybkość wytwarzania wymiany. 

Przekaźnik obsługuje jedną szybką wymianę EGD i dwie powolne wymiany EGD. Jest 20 

pozycji danych w szybko wytworzonej wymianie EGD i 50 elementów danych w każdej 

powolnie wytworzonej wymianie. 
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EGD nie można używać do przesyłania danych między przekaźnikami serii UR. Przekaźnik 

obsługuje tylko wytwarzanie EGD. Wymiana EGD nie jest przesyłana, jeśli adres docelowy 

nie jest niezerowy, a co najmniej pierwszy adres elementu danych jest ustawiony na 

prawidłowy adres rejestru Modbus. Domyślną wartość ustawienia „0” uważa się za 

nieprawidłową. 

Szybkie wymiany (od 50 do 1000 ms) są ogólnie stosowane w schematach sterowania. 

Przekaźnik C30 posiada jedną szybką wymianę (wymiana 1) i dwie powolne wymiany 

(wymiana 2 i 3).Poniżej przedstawiono menu ustawień dla szybkiej wymiany EGD. 

 

Range: Zakres: 

Disable, Enable Disable, Enable (Wyłączyć, Włączyć) 

standard IP address standardowy adres IP 

50 to 1000 ms in steps of 1 od 50 do 1000 ms z krokiem 1 

0 to 65535 in steps of 1 (Modbus register 
address range) 

od 0 do 65535 z krokiem 1 (zakres adresów 
rejestru Modbus) 

 

Poniżej przedstawiono menu ustawień dla powolnej wymiany EGD. 

 

Range: Zakres: 

Disable, Enable Disable, Enable (Wyłączyć, Włączyć) 

standard IP address standardowy adres IP 

50 to 1000 ms in steps of 1 od 50 do 1000 ms z krokiem 1 

0 to 65535 in steps of 1 (Modbus register 
address range) 

0 do 65535 z krokiem 1 (zakres adresów 
rejestru Modbus) 
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Powolne wymiany EGD (od 500 do 1000 ms) są ogólnie stosowane do przesyłania i 

wyświetlania elementów danych. Poniżej przedstawiono ustawienia dla szybkiej i powolnej 

wymiany. 

EXCH 1 DESTINATION – to ustawienie określa docelowy adres IP wytworzonej wymiany 

EGD. Zazwyczaj jest to emisja pojedyncza lub rozgłoszeniowa. 

EXCH 1 DATA RATE – to ustawienie określa szybkość, z jaką odbywa się przesyłanie 

wymiany EGD. Jeśli ustawienie ma wartość 50 ms, wymiana danych jest aktualizowana i 

dokonywana raz na 50 ms. Jeśli ustawienie ma wartość 1000 ms, wymiana danych jest 

aktualizowana i wysyłana raz na sekundę. Wymiana 1 EGD posiada zakres ustawień od 50 

do 1000 ms. Wymiany 2 i 3 posiadają zakres ustawień od 500 do 1000 ms. 

EXCH 1 DATA ITEM 1 to 20/50 – te ustawienia określają elementy danych, które wchodzą 

w skład wymiany EGD. Prawie wszystkie dane z mapy pamięci C30 można tak 

skonfigurować, aby zostały zawarte w wymianie EGD. Ustawienia stanowią początkowy 

adres rejestru Modbus dla elementu danych w formacie dziesiętnym. Szczegóły dotyczące 

mapy pamięci Modbus przedstawiono w Podręczniku komunikacji serii UR. W mapie pamięci 

Modbus adresy pokazane są w formacie szesnastkowym. Przed wprowadzeniem ich jako 

wartości dla tych nastaw wartości w formacie szesnastkowym należy przekształcić na format 

dziesiętny. 

Aby wybrać element danych, by wszedł w skład wymiany konieczne jest jedynie, aby wybrać 

początkowy adres Modbus danego elementu. Oznacza to, że dla elementów zajmujących 

więcej niż jeden rejestr Modbus (na przykład 32-bitowe liczby całkowite i wartości w formacie 

liczb zmiennoprzecinkowych), wymagany jest tylko pierwszy adres Modbus. Wymiana EGD 

skonfigurowana z tymi ustawieniami zawiera elementy danych do pierwszego ustawienia, 

które zawiera adres Modbus bez danych lub z wartością 0. Oznacza to, że jeśli pierwsze trzy 

ustawienia zawierają poprawne adresy Modbus, a czwarte ma wartość 0, wytworzona 

wymiana EGD zawiera trzy elementy danych. 

 

5.3.4.17 Protokół IEC 60870-5-103 
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Range: Zakres: 

0 to 254 in steps of 1 od 0 do 254 z krokiem 1 

1 to 1440 min in steps of 1 od 1 do 1440 min z krokiem 1 

See below Zob. poniżej 

 

OPCJA OPROGRAMOWANIA 

Przekaźnik C30 jest dostarczany wraz z opcjonalną komunikacją IEC 60870-5-103. Ta 

funkcja podczas zamawiania jest określana jako opcja oprogramowania. Szczegóły 

podano w punkcie Kody zamówień w rozdziale 2. 

 

Norma IEC 60870-5-103 jest normą towarzyszącą pakietowi norm IEC 60870-5 dotyczących 

protokołów transmisji. Określa ona komunikaty i procedury współdziałania urządzeń 

zabezpieczających i systemu sterowania stacji energetycznej służących do komunikacji na 

łączu szeregowym. 

Protokół IEC 60870-5-103 jest włączony, gdy ustawienie SETTINGS  PRODUCT SETUP 

COMMUNICATIONS  PROTOCOL (USTAWIENIA > KONFIGURACJA PRODUKTU > 

KOMUNIKACJA > PROTOKÓŁ) ma wartość IEC 60870-5-103. 

Protokół IEC 60870-5-103 jest protokołem asymetrycznym (nadrzędny-podrzędny) do 

komunikacji szeregowej z kodowaniem bitowym przeznaczonym do wymiany informacji z 

systemem sterowania. W kontekście tego protokołu zabezpieczania to urządzenia 

podrzędne, a system sterowania jest urządzeniem nadrzędnym. Komunikacja jest oparta na 

zasadzie punkt-punkt. Urządzenie nadrzędne musi być w stanie interpretować komunikaty 

komunikacji IEC 60870-5-103. 

Wdrożenie normy IEC 60870-5-103 w przekaźniku uniwersalnym obejmuje następujące 

funkcje: 

• Zgłaszanie wejść binarnych 

• Zgłaszanie wartości analogowych (wielkości mierzonych) 

• Polecenia 

• Synchronizacja czasu 

Port RS485 obsługuje protokół IEC 60870-5-103. 

Więcej informacji o protokole podano w Podręczniku komunikacji serii UR. 

IEC103 COMMON ADDRESS OF ASDU (WSPÓLNY ADRES ASDU IEC103) — to 

ustawienie określa dany przekaźnik C30 na łączu szeregowym. Należy wybrać identyfikator 

w zakresie od 0 do 254. Ten identyfikator nie musi być kolejny dla wszystkich stacji 

łączących się ze sterownikiem, ale jest to zalecane. Należy zauważyć, że w standardzie 
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RS485 dopuszczalne jest nie więcej niż 32 stacje podrzędne na łączu komunikacyjnym, 

niemożliwe jest więc wyczerpanie całego zakresu 254 adresów. 

IEC SYNC TIMEOUT (LIMIT CZASU SYNCHRONIZACJI IEC) — to ustawienie określa czas 

oczekiwania przekaźnika C30 na komunikat synchronizacji. Przekaźnik C30 synchronizuje 

swój zegar przy użyciu wszystkich dostępnych źródeł, przy czym źródło jest 

synchronizowane częściej, zastępując czas z innych źródeł. Ponieważ komunikat 

synchronizacji z urządzenia nadrzędnego IEC 60870-5-103 odbierany jest z mniejszą 

częstotliwością niż IRIG-B, PTP lub SNTP, jego czas zostaje zastąpiony przez te trzy źródła, 

jeśli któreś z nich jest aktywne. Jeśli zostanie przekroczony limit czasu synchronizacji i żadne 

źródło IRIG-B, PTP ani SNTP nie jest aktywne, przekaźnik C30 ustawia nieprawidłowy bit w 

znaczniku czasu komunikatu ze znacznikiem czasowym. 

 

Ustawienia dla pozostałych menu przedstawiono w skrócie poniżej. 

 

 

 

See below Zob. poniżej 

Range: Zakres: 

0 to 255 in steps of 1 od 0 do 255 z krokiem 1 

FlexLogic operand Operand FlexLogic 

 

Punkty wejścia binarnego są odwzorowywane za pomocą elementów z listy możliwych 

operandów FlexLogic. W ten sposób można odwzorować maksymalnie 96 wejść binarnych 

(punktów). 
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Lista punktów IEC 60870-5-103 zawsze zaczyna się od punktu 0 i kończy się na pierwszej 

wartości Off (Wyłączony). Ponieważ lista punktów IEC 60870-5-103 musi znajdować się w 

ciągłym bloku, wszelkie punkty przypisane po pierwszym punkcie Off zostaną zignorowane. 

Dla każdego zdefiniowanego punktu należy ustawić odpowiednie wartości typu funkcji (FUN) 

i numeru informacji (INF), które tworzą pole identyfikatora obiektu informacji w ASDU, 

zgodnie z definicją w normie IEC 60870-5-103. 

Punkty wejść binarnych są wysyłane jako dane klasy 1. Są one wysyłane jako odpowiedź na 

ogólne odpytywanie odebrane ze sterownika albo zgłaszane spontanicznie. Spontaniczna 

transmisja następuje w odpowiedzi na cykliczne żądania klasy 2. Aby w tym czasie 

przekaźnik C30 mógł wysłać dane klasy 1, żąda dostępu do transmisji danych klasy 1 (ACD 

= 1 w polu sterowania odpowiedzi). 
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See below Zob. poniżej 

Range: Zakres: 

3 or 9 3 or 9 

0 to 255 in steps of 1 od 0 do 255 z krokiem 1 

FlexAnalog parameter parametr FlexAnalog 

 

W menu konfiguracji dopuszczalne są maksymalnie cztery ASDU zawierające wielkości 

mierzone. 

Wielkości mierzone są wysyłane w odpowiedzi na żądania klasy 2 będące cyklicznymi 

żądaniami przychodzącymi z urządzenia nadrzędnego. 

TYPE IDENTIFICATION (IDENTYFIKACJA TYPU) (TYP) — pole konfiguracji TYP wskazuje, 

ile wielkości mierzonych znajduje się w odpowiednim ASDU. Każda ASDU może zawierać 

maksymalnie 4 albo 9 wielkości mierzonych w zależności od typu identyfikacji (3 

odpowiednio 9). 

FUNCTION TYPE (TYP FUNKCJI) (FUN) i INFORMATION NUMBER (NUMER 

INFORMACJI) (INF) — te dwa pola tworzą identyfikator obiektu informacji ASDU zgodnie z 

definicją w normie IEC 60870-103. 

SCAN TIMEOUT (LIMIT CZASU SKANOWANIA) (SCAN TOUT) — to czas trwania cyklu, w 

którym przekaźnik C30 określa, czy wielkość mierzona ASDU zostanie dołączona do 

odpowiedzi. Wielkość mierzona jest wysyłana jako odpowiedź na żądanie klasy 2 po upływie 

odpowiedniego limitu czasu. Wartość domyślna 0 oznacza 500 ms. 
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ANALOG # (NR ANALOGOWY) — to pole zawiera rzeczywistą wielkość mierzoną, która 

zostanie wysłana w odpowiedzi do urządzenia nadrzędnego. Wielkości mierzone można 

odwzorować za pomocą elementów z listy operandów FlexAnalog. Wysyłane wielkości 

mierzone to napięcie, prąd, moc, współczynnik mocy i częstotliwość. W przypadku wybrania 

dowolnego innego operandu FlexAnalog, zamiast jego wartości przekaźnik C30 wysyła 0. 

Należy zauważyć, że moc jest przesyłana w kilowatach (kW), a nie w watach (W). Wielkości 

mierzone są przesyłane jako ASDU 3 lub ASDU 9 (wartość identyfikacji typu ustawiona na 

operandy pomiarowe I, odpowiednio operandy pomiarowe II). 

Każda lista wielkości mierzonych IEC 60870-5-103 kończy się na pierwszej 

nieskonfigurowanej wartości (Off (Wył.)). Wielkości mierzone przypisane po pierwszej 

wartości Off (Wył.) są ignorowane. 

Aby możliwe było skonfigurowanie poniżej ASDU wymagane jest, aby skonfigurowana była 

co najmniej jedna wielkość mierzona. Na przykład użytkownik może skonfigurować tylko 

jedną wielkość mierzoną dla każdej ASDU, ale użytkownik nie może pominąć ASDU 2 i 

skonfigurować wielkości mierzone w ASDU 3. 

ANALOG # FACTOR (WSPÓŁCZYNNIK NUMERU ANALOGOWEGO) i OFFSET 

(PRZESUNIĘCIE) — dla każdej wielkości mierzonej zawartej w ASDU można również 

skonfigurować współczynnik i przesunięcie. Współczynnik i przesunięcie umożliwiają 

skalowanie wielkości mierzonych. Końcowy pomiar wysyłany do urządzenia nadrzędnego 

IEC 60870-103 ma więc postać „a*x + b”, gdzie x to wielkość mierzona, a to współczynnik 

mnożenia, zaś b to przesunięcie. Urządzenie nadrzędne musi wykonać odwrotną operację, 

aby odzyskać rzeczywistą wartość, o ile takie skalowanie zostało wykonane. Domyślnie a = 1 

i b = 0, więc nie ma skalowania, jeśli zostaną zachowane wartości domyślne. Poniżej podane 

zostały przykłady sytuacji, w których skalowanie jest odpowiednie: 

• Jeśli zmierzona wielkość zawiera ułamek dziesiętny i ważne jest zachowanie 

rozdzielczości. Ponieważ format przesyłania wielkości mierzonej nie dopuszcza 

ułamków dziesiętnych, przed przesłaniem można zastosować współczynnik a>1. Na 

przykład częstotliwość F=59,9 Hz można przesłać jako Ft = 10 * F = 10 * 59,9 = 599. 

W tym przypadku a = 10, b = 0. Urządzenie nadrzędne odbiera 599 i musi podzielić 

tę wartość przez 10, aby uzyskać rzeczywistą wartość 59,9. 

• Jeśli zmierzona wielkość jest większa niż wartość zgodna z formatem zdefiniowanym 

w normie IEC 103. Format zdefiniowany w normie dopuszcza liczby całkowite ze 

znakiem do 4095. Dzięki przesunięciu można obsłużyć liczby całkowite bez znaku do 

4096 + 4095 = 8191. W takich przypadkach konieczne może być skalowanie za 

pomocą współczynników < 1. Obliczenia zostały w skrócie przedstawione w rozdziale 

IEC 60870-5-103 w Podręczniku komunikacji serii UR. W poniższych dwóch 

przykładach można zobaczyć, jak są określane współczynniki a i b. 
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Przykład 1: Moc znamionowa Pn = 100 MW = 100 000 kW (moc jest przesyłana w 

kW) 

Ponieważ P może być zarówno dodatnia, jak i ujemna: 

Przesyłana moc Pt = (4095/(Pn*2,4)) * P = (4095/(100 000 * 2,4)) * P 

= 0,017 * P 

a = 0,017 

b = 0 

Pt = 0,017 * P 

W przypadku mocy maksymalnej 100 000 kW * 2,4 = 240 000 kW przesyłamy 

Pt = 0,017 * 240 000 = 4080 

Wartość powyżej 240 MW wskazywana jest jako przepełnienie. 

 

Przykład 2: Napięcie znamionowe Vn = 500 000 V 

Ponieważ wartość RMS napięcia V może być tylko dodatnia: 

Przesyłane napięcie Vt = (8191/(Vn*2,4)) * V - 4096 = 

= (8191/(500 000 * 2,4)) * V - 4096 = 0,0068 * V - 4096 a = 0,0068 

Ponieważ wartość jest ustalana z krokiem 0,001, zaokrąglamy ją do: 

a = 0,006 

b = -4096 

Vt = 0,006 * V - 4096 

Dla maksymalnego napięcia 500 000 V * 2,4 = 1 200 000 V przesyłamy 

Vt = 0,006 * 1 200 000 - 4096 = 7200 - 4096 = 3104 
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See below Zob. poniżej 

Range: Zakres: 

0 to 255 in steps of 1 od 0 do 255 z krokiem 1 

Virtual input Wejście wirtualne 

 

Polecenia są odbierane jako polecenia ogólne (identyfikacja typu 20). Użytkownik może 

skonfigurować działanie do wykonania po odebraniu polecenia ASDU. 

Lista dostępnych odwzorowań znajduje się na przekaźniku C30. Obejmuje to 64 wejścia 

wirtualne (zob. tabela poniżej). Włączenie i wyłączenie dla tego samego polecenia ASDU 

można odwzorować na różne wejścia wirtualne. 

Każde polecenie jest identyfikowane przez unikatową kombinację składającą się z typu 

funkcji (FUN) i numeru informacji (INF). Jeśli urządzenie nadrzędne wyśle polecenie ASDU, 

które nie ma wartości FUN i INF żadnego skonfigurowanego polecenia, przekaźnik je 

odrzuci. 

 

Tabela 5-10: Tabela odwzorowania poleceń 

Opis Wartość 

Wyłączona 0 

Wejście wirtualne 1 1 

Wejście wirtualne 2 2 

… … 

Wejście wirtualne 64 64 

5.3.5 Mapowanie urządzeń Modbus przez użytkownika 

 

Range: 0 to 65535 in steps of 1 Zakres: od 0 do 65535 z krokiem 1 

 

Mapowanie urządzeń Modbus przez użytkownika zapewnia dostęp tylko do odczytu nawet 

do 256 rejestrów. Aby uzyskać wartość mapy pamięci, należy wprowadzić adres w wierszu 

ADDRESS (ADRES) (przekształcony z formatu szesnastkowego w dziesiętny). Odpowiednia 

wartość (o ile jest zaprogramowana) jest wyświetlana w wierszu VALUE (WARTOŚĆ). 
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Wartość „0” w kolejnych wierszach ADDRESS (ADRES) rejestru automatycznie zwraca 

wartości poprzednich wierszy ADDRESS zwiększone o 1. Wartość adresu „0” w rejestrze 

początkowym oznacza „brak” i wartości „0” są wyświetlane dla wszystkich rejestrów. Różne 

wartości ADDRESS można w razie potrzeby wprowadzić w dowolnych pozycjach rejestru. 

Mapę pamięci Modbus przedstawiono w Podręczniku komunikacji serii UR. Mapę można 

również obejrzeć w przeglądarce internetowej. Wystarczy wprowadzić adres IP przekaźnika 

C30 w przeglądarce internetowej i kliknąć opcję. 

 

5.3.6 Zegar czasu rzeczywistego 

5.3.6.1 Menu 

 

 

Range: Zakres: 

None, PP/IRIG-B/PTP/SNTP, IRIG-
B/PP/PTP/ SNTP, PP/PTP/IRIG-B/SNTP 

None, PP/IRIG-B/PTP/SNTP, IRIG-
B/PP/PTP/ SNTP, PP/PTP/IRIG-B/SNTP 

Enabled, Disabled Enabled, Disabled (Włączony, Wyłączony) 

None, DC Shift, Amplitude Modulated None, DC Shift, Amplitude Modulated 

See below Zob. poniżej 

 

 

Przekaźnik zawiera zegar czasu rzeczywistego (RTC) do tworzenia znaczników czasu dla 

protokołów komunikacyjnych oraz danych historycznych, takich jak zapisy zdarzeń i 

oscylogramy. Po ponownym uruchomieniu przekaźnika RTC jest inicjowany z użyciem 

wbudowanego, zasilanego z akumulatora zegara, który ma taką samą dokładność, co 

zegarek elektroniczny, tj. około ±1 minuty na miesiąc (~23 ppm). Po zsynchronizowaniu RTC 

z protokołem PTP, IRIG-B lub SNTP jego dokładność zbliża się do czasu synchronizacji 

dostarczanego do przekaźnika. 

Ustawienie SYNCHRONIZING SOURCE (ŹRÓDŁO SYNCHRONIZACJI) konfiguruje 

sekwencję priorytetów źródła synchronizacji czasu w celu ustalenia, które z dostępnych 

zewnętrznych źródeł czasu będzie używane do synchronizacji czasu. Ustawienie None 

(Brak) powoduje, że RTC i zegar synchrofazora działają swobodnie. Ustawienie PP/IRIG-
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B/PTP/SNTP, IRIG-B/PP/PTP/SNTP lub PP/PTP/IRIG-B/SNTP powoduje śledzenie przez 

przekaźnik pierwszego nazwanego źródła, które jest włączone i działające, lub swobodne 

działanie, jeśli żadne z nich nie jest dostępne. 

 Tutaj PP oznacza źródło czasu, które zachowuje ścisłą zgodność z trybem PP, a PTP 

oznacza źródło czasu, które nie zachowuje ścisłej zgodności z PP. W razie awarii lub 

odzyskiwania źródła czasu przekaźnik automatycznie przesyła synchronizację, co jest 

wymagane przez to ustawienie. 

Konfiguracja IRIG-B została pokazana w rozdziale Instalacja. 

Zegar jest aktualizowany przez wszystkie aktywne źródła w urządzeniu. Oznacza to, że 

kiedykolwiek komunikat synchronizacji czasu zostanie odebrany za pomocą dowolnego 

aktywnego protokołu, zaktualizowany zostaje zegar przekaźnika C30. Jednakże przyjmując, 

że IEC 60870-5-103, IEC 60870-5-104, Modbus i DNP są metodami synchronizacji czasu o 

niskiej dokładności, należy unikać używania ich do synchronizacji, gdy w systemie są 

aktywne protokoły czasu o większej dokładności, takie jak IRIG-B, PTP i SNTP. 

Zob. obszar menu COMMANDS  SET DATE AND TIME (POLECENIA > USTAW DATĘ I 

GODZINĘ) w tym podręczniku, aby ręcznie ustawić RTC. 

Ustawienie REAL TIME CLOCK EVENTS (ZDARZENIA ZEGARA CZASU 

RZECZYWISTEGO) umożliwia przechwytywanie zmian daty i/lub godziny w zapisie 

zdarzenia. Zdarzenie rejestruje czas RTC przed korektą. 

Aby włączyć synchronizację IRIG-B, wejście IRIG-B SIGNAL TYPE (TYP SYGNAŁU IRIG-B) 

musi mieć wartość DC Shift (Przesunięcie DC) lub Amplitude Modulated (Modulowane 

amplitudowo). Synchronizację IRIG-B można wyłączyć, ustawiając wartość tego ustawienia 

na None (Brak). 

Aby skonfigurować i włączyć PTP i/lub SNTP lub ustawić parametry czasu lokalnego (na 

przykład strefę czasową, zmianę czasu), należy skorzystać z poniższych punktów. 
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5.3.6.2 Precision time protocol (Protokół PTP – 1588) 

 

 

 

Range: Zakres: 

Enabled, Disabled Enabled, Disabled (Włączony, Wyłączony) 

0 to 255 od 0 do 255 

See below Zob. poniżej 

0 to 60 000 ns in steps of 1 0 do 60 000 ns z krokiem 1 

 

OPCJA OPROGRAMOWANIA 

Przekaźnik C30 jest dostarczany z opcjonalnym protokołem PTP. Ta funkcja podczas 

zamawiania jest określana jako opcja oprogramowania IEEE 1588. Szczegóły podano 

w punkcie Kody zamówień w rozdziale 2. 

 

Przekaźnik C30 obsługuje protokół PTP określony w standardzie IEEE 1588 2008 za 

pomocą trybu Power Profile (PP) określonego w standardzie IEEE C37.238 2011. Umożliwia 

to przekaźnikowi synchronizację z międzynarodowym standardem czasu w sieci Ethernet 

implementującej PP. 

Przekaźnik można skonfigurować w sposób umożliwiający działanie w niektórych sieciach 

PTP, które nie zachowują ścisłej zgodności z trybem PP. Dokładność czasu PP może być 

mniejsza niż określona dla sieci PP. Tolerowane odchylenia od ścisłej zgodności z trybem 

PP obejmują 1) brak deklaracji zgodności z PP w komunikatach; 2) połączenie z 

urządzeniem sieciowym, które nie obsługuje mechanizmu opóźnienia równorzędnego PTP; 



ROZDZIAŁ 5: USTAWIENIA 

SYSTEM STEROWANIA C30 — INSTRUKCJA OBSŁUGI  5-127 

3) fluktuacje znacznie większe niż 1 µs w odebranych komunikatach zdarzeń i 4) 

częstotliwość aktualizacji niektórych niezgodnych zgłoszeń i komunikatów synchronizacji. 

Przekaźnik implementuje protokół PTP zgodnie ze standardem IEEE 1588 2008 i 

równoważną normą IEC 61588:2009(E), nazywaną czasem wersją 2 PTP. Nie obsługuje on 

poprzedniej wersji standardu (wersja 1). 

PTP to protokół umożliwiający wzajemną synchronizację wielu zegarów w sieci. Umożliwia 

on dokładności synchronizacji lepsze niż 1 ns, ale wymaga to, aby wszystkie bez wyjątku 

elementy sieciowe uzyskiwały bardzo wysokie poziomy dokładności i bardzo wysoką 

prędkość, wyższą niż normalnie używana do komunikacji przekaźnikowej. Podczas pracy w 

ogólnej sieci Ethernet błąd czasu może wynieść 1 ms lub więcej. PP to profil PTP 

określający ograniczony podzbiór PTP odpowiedni do stosowania w zabezpieczeniach 

systemów elektroenergetycznych, sterowaniu, automatyzacji i transmisji danych, przez co 

ułatwia współdziałanie zegarów i przełączników różnych dostawców. PP określa błąd 

najgorszego przypadku dostarczania błędu czasu poniżej 1 µs w sieci 16-etapowej. 

W systemie PTP i w systemie PP zegary automatycznie określają hierarchię synchronizacji 

urządzenie nadrzędne-urządzenie podrzędne, gdzie „najlepszy” dostępny zegar określa się 

jako „grandmaster” – najbardziej nadrzędny na górze hierarchii, a wszystkie inne określają 

się jako podrzędne i śledzą go. Zazwyczaj najbardziej nadrzędny zegar (grandmaster) 

odbiera swój czas z satelitów GPS lub innego łącza zgodnego z międzynarodowym 

standardem czasu. W razie awarii zegara grandmaster rolę tę przejmuje następny 

„najlepszy” zegar dostępny w domenie. Jeśli podczas uruchamiania zegar stwierdzi, że jest 

„lepszy” niż obecny grandmaster, przejmuje on tę rolę, a poprzedni zegar grandmaster staje 

się podrzędny. 

Komunikaty czasu wysyłane przez zegar grandmaster są opóźniane w miarę przechodzenia 

po sieci, zarówno ze względu na ograniczoną prędkość sygnału w światłowodzie lub 

przewodzie połączeniowym, jak i opóźnienia przetwarzania w przełącznikach Ethernet. 

Każdy zegar i przełącznik obsługujący PP mierzy opóźnienie propagacji do każdego ze 

swoich sąsiadów PP i kompensuje te opóźnienia w odebranym czasie. Każde urządzenie 

sieciowe obsługujące PP mierzy opóźnienie przetwarzania wprowadzane przez siebie do 

każdego komunikatu czasu i kompensuje to opóźnienie w wysyłanym czasie. W efekcie czas 

dostarczony do urządzeń końcowych, takich jak przekaźnik uniwersalny, jest praktycznie taki 

sam jak czas zegara grandmaster. Jeśli jedno z urządzeń sieciowych w hierarchii nie w pełni 

implementuje PP, związane z tym opóźnienie propagacji i/lub czas oczekiwania może nie 

zostać skompensowane i czas odebrany w urządzeniu końcowym może być obciążony 

błędem większym niż 100 µs. 
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Opis tego, kiedy wartości czasu odebrane za pomocą PTP są używane do aktualizacji 

zegara czasu rzeczywistego przekaźnika podano w poprzednim punkcie Zegar czasu 

rzeczywistego. 

Do konfiguracji przekaźnika dla PTP dostępne są podane poniżej ustawienia. Menu PTP jest 

wyświetlane wyłącznie w przypadku zakupienia tej opcji. 

STRICT POWER PROFILE (ŚCISŁA ZGODNOŚĆ Z TRYBEM POWER PROFILE) — tryb 

Power Profile (standard IEEE C37.238 2011) wymaga, aby jako zegar grandmaster 

przekaźnik wybierał tylko zegar zgodny z trybem Power Profile, którego błąd w najgorszym 

przypadku wynosi ±1 µs, oraz aby był wdrożony mechanizm opóźnień równorzędnych. Gdy 

włączone jest ustawienie ścisłej zgodności z trybem Power Profile, przekaźnik wybiera jako 

nadrzędne tylko zegary wyświetlające kody identyfikacyjne IEEE_C37_238. Używa on portu 

tylko, gdy działa mechanizm opóźnień równorzędnych. Przy wyłączonym ustawieniu ścisłej 

zgodności z trybem Power Profile przekaźnik używa zegarów bez identyfikacji profilu mocy, 

gdy brak zegarów zgodnych z Power Profile i używa portów nawet, gdy nie działa 

mechanizm opóźnień równorzędnych. To ustawienie ma zastosowanie do wszystkich portów 

przekaźnika obsługujących PTP. 

PTP DOMAIN NUMBER (NUMER DOMENY PTP) — to ustawienie powinno mieć wartość 

numeru domeny zegara grandmaster, według którego wykonywana jest synchronizacja. Sieć 

może obsłużyć wiele domen dystrybucji czasu, z których każda wyróżniana jest unikatowym 

numerem domeny. Najczęściej istnieje jedna domena używająca domyślnego numeru 

domeny wynoszącego zero. 

To ustawienie ma zastosowanie do wszystkich portów przekaźnika obsługujących PTP. 

PTP VLAN PRIORITY (PRIORYTET SIECI VLAN PTP) — to ustawienie wybiera wartość 

pola priorytetu w znaczniku sieci VLAN 802.1Q w komunikatach żądania wysyłanych przez 

mechanizm opóźnień równorzędnych przekaźnika. Zgodnie z PP domyślny priorytet sieci 

VLAN wynosi 4, ale zaleca się ustawienie go na 7 zgodnie z PTP. W zależności od 

charakterystyk urządzenia, z którym przekaźnik jest bezpośrednio połączony, priorytet sieci 

VLAN może nie mieć żadnego skutku. 

To ustawienie ma zastosowanie do wszystkich portów przekaźnika obsługujących PTP. 

PTP VLAN ID (IDENTYFIKATOR SIECI VLAN PTP) — to ustawienie wybiera wartość pola 

identyfikatora w znaczniku sieci VLAN 802.1Q w komunikatach żądania wysyłanych przez 

mechanizm opóźnień równorzędnych przekaźnika. Jest ono dostępne ze względu na 

zgodność z PP. Ponieważ te komunikaty mają adres docelowy wskazujący, że nie powinny 

one być mostkowane, ich identyfikator VLAN nie pełni żadnej funkcji, można więc pozostawić 

jego wartość domyślną. W zależności od charakterystyk urządzenia, z którym przekaźnik jest 

bezpośrednio połączony, identyfikator VLAN może nie mieć żadnego skutku. To ustawienie 

ma zastosowanie do wszystkich portów przekaźnika obsługujących PTP. 
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PORT 1 ... 3 FUNCTION (FUNKCJA PORTU 1 ... 3) — gdy to ustawienie portu jest 

wyłączone, PTP na danym porcie jest wyłączony. Przekaźnik nie generuje ani nie nasłuchuje 

komunikatów PTP na tym porcie. 

PORT 1 ... 3 PATH DELAY ADDER (SUMATOR OPÓŹNIENIA ŚCIEŻKI PORTU 1 ... 3) — 

czas dostarczany przez PTP jest zwiększany o wartość czasu w tym ustawieniu zanim ten 

czas zostanie użyty do synchronizacji zegara czasu rzeczywistego przekaźnika. Na ile to 

praktycznie możliwe, służy to do kompensacji opóźnień w dostarczeniu czasu, które nie są 

kompensowane w sieci. W sieci całkowicie zgodnej z trybem PP mechanizmy opóźnienia 

równorzędnego i opóźnienia przetwarzania kompensują wszystkie opóźnienia między 

zegarem grandmaster a przekaźnikiem. W takich sieciach to ustawienie powinno mieć 

wartość zero. 

W sieciach zawierających co najmniej jeden przełącznik i/lub zegar, które nie obsługują obu 

tych mechanizmów, nie wszystkie opóźnienia są kompensowane, więc czas dotarcia 

komunikatu do przekaźnika jest późniejszy niż czas wskazany w komunikacie. To ustawienie 

może służyć do przybliżonej kompensacji tego opóźnienia. Ponieważ przekaźnik nie zna 

przełączania w sieci, które dynamicznie zmienia wielkość nieskompensowanego opóźnienia, 

nie ma takiego ustawienia, które zawsze i całkowicie koryguje nieskompensowane 

opóźnienie. Można wybrać ustawienie redukujące błąd dla najgorszego przypadku do połowy 

zakresu między minimum i maksimum nieskompensowanego opóźnienia, o ile te wartości są 

znane. 

PORT 1 ... 3 PATH DELAY ASSYMMETRY (ASYMETRIA OPÓŹNIENIA ŚCIEŻKI PORTU 1 

... 3) — to ustawienie odpowiada parametrowi „delayAsymmetry” w PTP, który jest używany 

przez mechanizm opóźnienia równorzędnego do kompensacji wszelkich różnic opóźnienia 

propagacji między dwoma kierunkami łącza. Oprócz wyjątkowych przypadków dwa 

światłowody mają w zasadzie taką samą długość i skład, więc wartość tego ustawienia 

powinna wynosić zero. 

W wyjątkowych przypadkach, gdy długość łącza jest różna w różnych kierunkach, wartość 

tego ustawienia powinna być równa liczbie nanosekund, o którą opóźnienie propagacji w 

sieci Ethernet do przekaźnika jest dłuższe niż średnia opóźnień propagacji ścieżki do i z 

przekaźnika. Jeśli na przykład wiemy o tym, powiedzmy, na podstawie fizycznej długości 

światłowodów i prędkość propagacji w światłowodach powoduje opóźnienie na ścieżce z 

przekaźnika do przełącznika Ethernet, z którym jest połączony, równe 9000 ns, a opóźnienie 

od przełącznika do przekaźnika wynosi 11 000 ns, wówczas średnie opóźnienie wynosi 

10 000 ns, a asymetria opóźnienia ścieżki wynosi 11 000 - 10 000 = +1000 ns. 
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5.3.6.3 Protokół SNTP 

 

Range: Zakres: 

Enabled, Disabled Enabled, Disabled (Włączony, Wyłączony) 

standard IP address format standardowy format adresu IP 

0 to 65535 in steps of 1 od 0 do 65535 z krokiem 1 

 

Przekaźnik C30 obsługuje uproszczony protokół synchronizacji czasu (SNTP) określony w 

RFC-2030. Dzięki SNTP przekaźnik C30 może uzyskiwać czas zegara w sieci Ethernet. 

Przekaźnik C30 pełni rolę klienta SNTP odbierającego wartości czasu z serwera SNTP/NTP, 

który zwykle jest wyspecjalizowanym produktem wykorzystującym odbiornik GPS. 

Przekaźnik uniwersalny serii UR obsługuje funkcje SNTP emisji pojedynczej, emisji 

rozgłoszeniowej, multiemisji i emisji dowolnej. 

Ustawienie SNTP FUNCTION (FUNKCJA SNTP) włącza i wyłącza funkcję SNTP w 

przekaźniku C30. 

Aby użyć protokołu SNTP w trybie emisji pojedynczej, ustawienie SNTP SERVER IP ADDR 

(ADRES IP SERWERA SNTP) powinno mieć wartość adresu IP serwera SNTP/NTP. Po 

ustawieniu tego adresu i włączeniu SNTP FUNCTION (FUNKCJI SNTP) przekaźnik C30 

próbuje uzyskać wartości czasu z serwera SNTP/NTP. Ponieważ uzyskuje się i uśrednia 

wiele wartości zegara, to ogólnie zajmuje trzy do czterech minut dopóki zegar przekaźnika 

C30 nie zostaje ściśle zsynchronizowany z serwerem SNTP/NTP. Jeśli serwer jest offline, 

sygnalizacja błędu autotestu SNTP zajmuje przekaźnikowi C30 do dwóch minut. 

Aby użyć protokołu SNTP w trybie emisji rozgłoszeniowej, ustawienie SNTP SERVER IP 

ADDR (ADRES IP SERWERA SNTP) powinno mieć wartość 0.0.0.0, a ustawienie SNTP 

FUNCTION (FUNKCJA SNTP) powinno być włączone (Enabled). Przekaźnik C30 nasłuchuje 

wówczas komunikatów SNTP wysyłanych na adres emisji „wszyscy” w podsieci. Przekaźnik 

C30 czeka do 18 minut (> 1024 sekund) bez odbioru komunikatu emisji SNTP przed 

zasygnalizowaniem błędu autotestu SNTP. 

Ustawienie SNTP UDP PORT NUMBER (NUMER PORTU UDP SNTP) ma wartość 123 dla 

normalnej pracy SNTP. Jeśli protokół SNTP nie jest wymagany, należy zamknąć port, 

ustawiając numer portu na 0. Zmiana zostanie wprowadzona po ponownym uruchomieniu 

przekaźnika C30. 
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UWAGA 

Na tym samym numerze portu TCP/UDP nie należy ustawiać więcej niż jednego 

protokołu, ponieważ spowoduje to zawodne działanie tych protokołów. 

 

5.3.6.4 Czas lokalny 

 

Range: Zakres: 

24.0 to 24.0 hr in steps of 0.5 od -24,0 do 24,0 godzin z krokiem 0,5 

Disabled, Enabled Disabled, Enabled (Wyłączony, Włączony) 

January to December (all months) od stycznia do grudnia (wszystkie miesiące) 

Sunday to Saturday (all days of the week) od niedzieli do soboty (wszystkie dni 
tygodnia) 

First, Second, Third, Fourth, Last First, Second, Third, Fourth, Last 

0:00 to 23:00 od 0:00 do 23:00 

 

Przekaźnik C30 utrzymuje dwa czasy: czas lokalny i skoordynowany czas uniwersalny 

(UTC). Czas lokalny może zostać udostępniony przez sygnały IRIG-B. Czas UTC jest 

udostępniany przez serwery SNTP. 

Zegar czasu rzeczywistego (RTC) i znaczniki czasu zgłoszone w zapisach historycznych i 

protokołach komunikacyjnych mogą być niepoprawne, jeśli ustawienia czasu lokalnego nie 

są poprawnie skonfigurowane. 

LOCAL TIME OFFSET FROM UTC (PRZESUNIĘCIE CZASU LOKALNEGO WZGLĘDEM 

UTC) — służy do określenia przesunięcia strefy czasu względem UTC (czasu 

uniwersalnego) w godzinach. Strefy czasowe na półkuli wschodniej mają wartości dodatnie, 

a strefy czasowe na półkuli zachodniej mają wartości ujemne. Wartość zerowa powoduje, że 

przekaźnik używa czasu UTC jako czasu lokalnego. To ustawienie ma dwa zastosowania. 
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Gdy systemowy zegar RTC jest synchronizowany z protokołem komunikacyjnym 

udostępniającym tylko czas lokalny lub pracuje swobodnie, ustawienie przesunięcia służy do 

obliczania czasu UTC na podstawie dostępnego czasu lokalnego. Gdy RTC jest 

synchronizowany z protokołem komunikacyjnym (takim jak PTP lub SNTP) udostępniającym 

tylko czas UTC, ustawienie przesunięcia czasu służy do ustalania czasu lokalnego na 

podstawie dostępnego czasu UTC. PTP 

Wartości TLV ALTERNATE_TIME_OFFSET_INDICATOR nie są używane do obliczania 

czasu lokalnego. Gdy protokół komunikacji inny niż PTP udostępnia UTC do przesunięcia 

czasu lokalnego (czyli IRIG-B), to przesunięcie jest używane zamiast ustawień czasu 

lokalnego i czasu letniego. 

DAYLIGHT SAVINGS TIME (CZAS LETNI) i DST — mogą być używane, aby umożliwić 

przekaźnikowi przestrzeganie reguł DST dla lokalnej strefy czasowej. Należy zauważyć, że 

przy aktywnej synchronizacji IRIG-B czas lokalny w sygnale IRIG-B zawiera dowolne 

przesunięcie czasu letniego, ustawienia DST są więc ignorowane. 

 

5.3.7 Oscylografia 

5.3.7.1 Menu 

 

Range: Zakres: 

1 to 64 in steps of 1 od 1 do 64 z krokiem 1 

Automatic Overwrite, Protected Automatic Overwrite, Protected 

FlexLogic operand Operand FlexLogic 

Off; 8, 16, 32, 64 samples/cycle Off; 8, 16, 32, 64 próbki/cykl 

See below Zob. poniżej 

 

Zapisy oscylogramów zawierają przebiegi przechwycone z częstotliwością próbkowania oraz 

inne dane przekaźnika w punkcie wyzwolenia. Zapisy oscylogramów są wyzwalane przez 

programowalny operand FlexLogic. Jednocześnie można przechwycić wiele zapisów 

oscylogramów. 
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Wartość NUMBER OF RECORDS (LICZBA ZAPISÓW) jest wybieralna, ale liczba cykli 

przechwyconych w pojedynczym zapisie znacznie się różni w zależności od innych 

czynników, takich jak częstotliwość próbkowania i liczba działających modułów. Jest stała 

ilość miejsca na oscylogramy w pamięci masowej danych: im więcej danych zostanie 

przechwyconych, tym mniejsza jest liczba przechwyconych cykli na zapis. Aby wyświetlić 

liczbę cykli przechwyconych na zapis, zob. menu ACTUAL VALUES RECORDS 

OSCILLOGRAPHY (WARTOŚCI RZECZYWISTE > ZAPISY > OSCYLOGRAMY). W 

poniższej tabeli przedstawiono przykładowe konfiguracje wraz z odpowiednią liczbą 

cykli/zapisów. Minimalna liczba zapisów oscylogramów wynosi trzy. 

 

Tabela 5-11: Przykład cykli/zapisów oscylogramów 

Zapisy Przekładniki 
prądowe/przekła
dniki napięciowe 

Częstotliwość 
próbkowania 

Cyfrowe Analogowe Cykle/zapis 

3 1 8 0 0 14663 

3 1 16 16 0 6945 

8 1 16 16 0 3472 

8 1 16 16 4 2868 

8 2 16 16 4 1691 

8 2 16 63 16 1221 

8 2 32 63 16 749 

8 2 64 63 16 422 

32 2 64 63 16 124 

 

TRIGGER MODE (TRYB WYZWALACZA) — nowy zapis automatycznie zastępuje starszy, 

jeśli ustawienie TRIGGER MODE (TRYB WYZWALACZA) ma wartość Automatic Overwrite 

(Automatyczne zastępowanie). 

TRIGGER POSITION (POZYCJA WYZWOLENIA) — wartość tego ustawienia powinna być 

równa wartości procentowej łącznego rozmiaru bufora (na przykład 10%, 50%, 75% itd.). 

Pozycja wyzwolenia równa 25% zawiera 25% danych przed i 75% po wyzwoleniu. 

TRIGGER SOURCE (ŹRÓDŁO WYZWOLENIA) — jest zawsze przechwytywane na 

oscylogramie i może być dowolnym parametrem FlexLogic (stanem elementu, wejściem 

stykowym, wyjściem wirtualnym itd.). Częstotliwość próbkowania przekaźnika wynosi 64 

próbki na cykl. 

AC INPUT WAVEFORMS (PRZEBIEGI WEJŚCIOWE AC) — określa częstotliwość 

próbkowania, z jaką są zapisywane sygnały wejściowe AC (czyli prądu i napięcia). Redukcja 

częstotliwości próbkowania umożliwia zapisanie dłuższych zapisów. To ustawienie nie 

wpływa na wewnętrzną częstotliwość próbkowania przekaźnika, która zawsze wynosi 64 

próbki na cykl. Oznacza to, że nie ma ono wpływu na podstawowe obliczenia urządzenia. 
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UWAGA 

W razie wprowadzenia zmian w ustawieniach oscylogramów zostaną skasowane 

wszystkie istniejące zapisy oscylogramów. 

 

5.3.7.2 Kanały cyfrowe 

 

Range: FlexLogic operand Zakres: operand FlexLogic 

 

DIGITAL 1(63) CHANNEL (CYFROWY KANAŁ 1(63)) — to ustawienie wybiera stan 

operandu FlexLogic zarejestrowany w śladzie oscylogramu. Długości każdego śladu 

oscylogramu częściowo zależy od liczby wybranych tutaj parametrów. Wyłączone parametry 

są ignorowane. 

 

5.3.7.3 Kanały analogowe 

 

Range: Off, any FlexAnalog parameter Zakres: Off, dowolny parametr FlexAnalog 

 

Te ustawienia wybierają rzeczywistą wartość pomiaru zarejestrowaną w śladzie 

oscylogramu. Długości każdego śladu oscylogramu częściowo zależy od liczby wybranych 

tutaj parametrów. Wyłączone parametry są ignorowane. Parametry dostępne w danym 

przekaźniku zależą od 

• typu przekaźnika; 

• typu i liczby zainstalowanych modułów sprzętowych przekładników 

prądowych/przekładników napięciowych oraz 

• typu i liczby zainstalowanych modułów sprzętowych wejść analogowych 

Lista wszystkich możliwych rzeczywistych wartości pomiarów analogowych znajduje się w 

Załączniku A: Parametry FlexAnalog. Numer indeksu parametru znajdujący się w dowolnej 

tabeli służy do przyspieszenia wyboru parametru na wyświetlaczu przekaźnika. Przeglądanie 

listy parametrów za pomocą klawiatury i wyświetlacza przekaźnika może być czasochłonne 
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— wprowadzenie tego numeru za pomocą klawiatury przekaźnika spowoduje wyświetlenie 

odpowiedniego parametru. 

W pliku oscylogramu przechowywanych jest wszystkie osiem kanałów modułów 

przekładników prądowych/przekładników napięciowych. Kanały modułu przekładników 

prądowych/przekładników napięciowych są nazywane w następujący sposób: 

<litera_gniazda><numer_zacisku>—<I lub V><faza A, B, lub C, lub 4. wejście> 

Czwarte wejście prądowe w baterii nazywa się IG, a czwarte wejście napięciowe w baterii – 

VX. Na przykład F2-IB oznacza sygnał IB na zacisku 2 modułu przekładnika 

prądowego/przekładnika napięciowego w gnieździe F. 

Jeśli nie ma modułów przekładników prądowych/przekładników napięciowych ani modułów 

wejść analogowych, w pliku nie znajdują się żadne ślady analogowe, a wyświetlane są tylko 

ślady cyfrowe. 

 

5.3.8 Rejestrator danych 

 

Range: Zakres: 

Continuous, Trigger Continuous, Trigger (ciągłe, wyzwalane) 

FlexLogic operand Operand FlexLogic 

15 to 3600000 ms in steps of 1 15 do 3600000 ms z krokiem 1 

Off, any FlexAnalog parameter 
See Appendix A for list 

Off, dowolny parametr FlexAnalog 
Lista, zob. Załącznik A 

Not applicable - shows computed data only nie dotyczy — pokazuje tylko obliczone dane 

 

Rejestrator danych próbkuje i rejestruje do 16 parametrów analogowych ze zdefiniowaną 

przez użytkownika częstotliwością próbkowania. Te zarejestrowane dane można pobrać do 

programu EnerVista UR Setup i wyświetlić z parametrami na osi pionowej, a czas na osi 

poziomej. Wszystkie dane są zapisywane w pamięci nieulotnej, więc informacje są 

zachowywane w razie utraty zasilania przekaźnika. 

Dla stałej częstotliwości próbkowania rejestrator danych można skonfigurować dla kilku 

kanałów w długim czasie lub dla większej liczby kanałów w krótszym czasie. Przekaźnik 
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automatycznie dzieli dostępną pamięć między używane kanały. W poniższej tabeli podano 

przykłady możliwości przechowywania dla częstotliwości systemu wynoszącej 60 Hz. 

 

Tabela 5-12: Przykład pojemności pamięci masowej rejestratora danych 

Częstotliwość próbkowania Kanały Dni Pojemność pamięci 

15 ms 1 0,1 954 s 

8 0,1 120s 

9 0,1 107 s 

16 0,1 60 s 

1000 ms 1 0,7 65457 s 

8 0,1 8182 s 

9 0,1 7273 s 

16 0,1 4091s 

60000 ms 1 45,4 3927420 s 

8 5.6 490920 s 

9 5 436380 s 

16 2,8 254 460 s 

3600000 ms 1 2727,5 235645200 s 

8 340,9 29455200 s 

9 303 26182800 s 

 

UWAGA 

Zmiana dowolnego ustawienia wpływającego na działanie rejestratora danych kasuje 

dane w dzienniku. 

 

DATA LOGGER MODE (TRYB REJESTRATORA DANYCH) — to ustawienie konfiguruje 

tryb działania rejestratora danych. Przy ustawieniu wartości Continuous (Ciągły) rejestrator 

danych aktywnie rejestruje wszelkie skonfigurowane kanały z częstotliwością określoną w 

ustawieniu DATA LOGGER RATE (CZĘSTOTLIWOŚĆ REJESTRATORA DANYCH). 

Rejestrator danych w tym trybie będzie bezczynny, jeśli żadne kanały nie zostały 

skonfigurowane. Przy ustawieniu wartości Trigger (Wyzwalacz) rejestrator danych rejestruje 

wszelkie skonfigurowane kanały w chwili wystąpienia narastającego zbocza operandu 

FlexLogic źródła DATA LOGGER TRIGGER (WYZWALACZ REJESTRATORA DANYCH). 

Rejestrator danych ignoruje wszystkie kolejne wyzwolenia i kontynuuje rejestrację danych do 

chwili zapełnienia aktywnego zapisu. Gdy rejestrator danych jest pełny, do skasowania 

zapisu rejestratora danych przed rozpoczęciem nowego zapisu wymagane jest polecenie 

CLEAR DATA LOGGER (KASUJ REJESTRATOR DANYCH). Wykonanie polecenia CLEAR 

DATA LOGGER (KASUJ REJESTRATOR DANYCH) zatrzymuje również bieżący zapis i 

resetuje rejestrator danych, aby przygotować go do następnego wyzwolenia. 

DATA LOGGER TRIGGER (WYZWOLENIE REJESTRATORA DANYCH) — to ustawienie 

wybiera sygnał używany do wyzwolenia rozpoczęcia nowego zapisu rejestratora danych. 
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Jako źródła wyzwalania można użyć dowolnego operandu FlexLogic. To ustawienie ma 

zastosowanie, tylko gdy tryb jest ustawiony jako Trigger (Wyzwolenie). 

DATA LOGGER RATE (CZĘSTOTLIWOŚĆ REJESTRATORA DANYCH) — to ustawienie 

wybiera interwał, z którym rejestrowane są dane wartości rzeczywistych. 

DATA LOGGER CHNL 1(16) (KANAŁ REJESTRATORA DANYCH 1(16)) — to ustawienie 

wybiera pomiar wartości rzeczywistej, która będzie rejestrowana na kanale 1(16) dziennika 

danych. Parametry dostępne w danym przekaźniku zależą od: typu przekaźnika, typu i liczby 

zainstalowanych modułów sprzętowych przekładników prądowych/przekładników 

napięciowych oraz typu i liczby zainstalowanych modułów sprzętowych wejść analogowych. 

Podczas uruchamiania przekaźnik automatycznie przygotowuje listę parametrów. Lista 

wszystkich możliwych rzeczywistych wartości pomiarów analogowych znajduje się w 

Załączniku A: Parametry FlexAnalog. Numer indeksu parametru znajdujący się w dowolnej 

tabeli służy do przyspieszenia wyboru parametru na wyświetlaczu przekaźnika. Przeglądanie 

listy parametrów za pomocą klawiatury/wyświetlacza przekaźnika może być czasochłonne — 

wprowadzenie tego numeru za pomocą klawiatury przekaźnika spowoduje wyświetlenie 

odpowiedniego parametru. 

DATA LOGGER CONFIG (KONFIGURACJA REJESTRATORA DANYCH) — ten ekran 

wyświetla całkowity czas, przez który rejestrator danych może rejestrować niewyłączone 

kanały bez zastępowania starych danych. 

 

5.3.9  Diody LED programowane przez użytkownika 

5.3.9.1 Menu 

 

see below zob. poniżej 

see page zob. strona 

 

5.3.9.2 Test diod LED 
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Range: Zakres: 

Disabled, Enabled Disabled, Enabled (Wyłączony, Włączony) 

FlexLogic operand Operand FlexLogic 

 

Po włączeniu test diod LED można zainicjować z dowolnego wejścia cyfrowego lub 

programowanego przez użytkownika warunku, takiego jak przycisk programowany przez 

użytkownika. 

 Operand sterowania jest konfigurowany w ramach ustawienia LED TEST CONTROL 

(STEROWANIE TESTEM DIOD LED). Test obejmuje wszystkie diody LED łącznie z diodami 

LED opcjonalnych przycisków programowanych przez użytkownika. 

 

Test obejmuje następujące trzy etapy: 

1. Świecą się wszystkie 62 diody LED przekaźnika. Ta próba ma na celu szybkie 

sprawdzenie, czy któraś z diod LED nie jest „przepalona”. Ten etap trwa tak 

długo, jak długo jest włączone wejście sterowania, maksymalnie do 1 minuty. Po 

1 minucie test się kończy. 

2. Wszystkie diody LED są wyłączone, a następnie diody po jednej na raz zapalają 

się na 1 sekundę, po czym gasną. Procedura testowa zaczyna się od górnego 

lewego panelu i przesuwa się z góry na dół każdej kolumny diod LED. Test ten 

służy do sprawdzenia awarii sprzętowych prowadzących do włączenia więcej niż 

jednej diody LED z jednego punktu logicznego. Ten etap można przerwać w 

dowolnej chwili. 

3. Wszystkie diody LED są włączone. Diody LED gasną po jednej na raz na 1 

sekundę, po czym zapalają się. Procedura testowa zaczyna się od górnego 

lewego panelu i przesuwa się z góry na dół każdej kolumny diod LED. Test ten 

służy do sprawdzenia awarii sprzętowych prowadzących do wyłączenia więcej niż 

jednej diody LED z jednego punktu logicznego. Ten etap można przerwać w 

dowolnej chwili. 

W trakcie testowania diody LED są sterowane przez sekwencję testową, a nie funkcje 

ochrony, sterowania i monitorowania. Mechanizm sterowania diodami LED zezwala jednak 

na wszystkie zmiany stanów diod LED wygenerowane przez przekaźnik i przechowuje 

rzeczywiste stany diod LED (włączona lub wyłączona) w pamięci. Po zakończeniu testu 

diody LED odzwierciedlają stan rzeczywisty wynikający z odpowiedzi przekaźnika w trakcie 

testu. Przycisk resetowania nie kasuje żadnych elementów docelowych podczas trwania 

testu diod LED. 

Na czas trwania testu jest ustawiany dedykowany operand FlexLogic LED TEST IN 

PROGRESS (TEST DIOD LED W TOKU). Po zainicjowaniu sekwencji testowej zdarzenie 
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LED TEST INITIATED (ZAINICJOWANO TEST DIOD LED) jest zapisywane w rejestratorze 

zdarzeń. 

Cała procedura testowania jest sterowana przez użytkownika. W szczególności etap 1 może 

trwać tyle, ile będzie konieczne, natomiast etapy 2 i 3 można przerwać. Test reaguje na 

położenie i narastające zbocza wejścia sterującego określone przez ustawienie LED TEST 

CONTROL (STEROWANIE TESTEM DIOD LED). Impulsy sterujące muszą trwać 

przynajmniej 250 ms, aby odniosły skutek. Na poniższym schemacie wyjaśniono, w jaki 

sposób test jest wykonywany. 

 

Rysunek 5-30: Sekwencja testowa diod LED 

 

READY TO TEST READY TO TEST (GOTOWE DO TESTU) 

rising edge of the control input narastające zbocze wejścia sterującego 

Reset the LED TEST IN PROGRESS 
operand 

Resetuje operand LED TEST IN 
PROGRESS (TRWA TEST DIOD LED) 

Start the software image of the LEDs Uruchomienie programowego obrazu diod 
LED 

Restore the LED states from the software 
image 

Przywrócenie stanów diod LED z obrazu 
programowego 

Set the LED TEST IN PROGRESS operand Ustawienie operandu LED TEST IN 
PROGRESS (TRWA TEST DIOD LED) 

control input is on wejście sterowania jest włączone 

STAGE 1 (all LEDs on) ETAP 1 (wszystkie diody LED świecą) 

time-out (1 minute) limit czasu (1 minuta) 
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dropping edge of the control input opadające zbocze wejścia sterującego 

Wait 1 second 1 sekunda oczekiwania 

STAGE 2 (one LED on at a time) ETAP 2 (włączone po jednej diodzie LED na 
raz) 

 

Przykład zastosowania 1 

Załóżmy, że ktoś chce sprawdzić, czy któraś z diod LED nie jest „przepalona”, korzystając z 

programowanego przez użytkownika przycisku 1. Należy zastosować następujące 

ustawienia. 

Należy skonfigurować programowany przez użytkownika przycisk 1, wprowadzając 

następujące wpisy w menu SETTINGS  PRODUCT SETUP  USER- 

PROGRAMMABLE PUSHBUTTONS  USER PUSHBUTTON 1 (USTAWIENIA  

KONFIGURACJA PRODUKTU  PRZYCISKI PROGRAMOWANE PRZEZ 

UŻYTKOWNIKA  PRZYCISK UŻYTKOWNIKA 1). (Opcja nie jest wyświetlana, jeśli nie 

została zakupiona.) PUSHBUTTON 1 FUNCTION (FUNKCJE PRZYCISKU 1): Self-reset 

(Autoreset) 

PUSHBTN 1 DROP-OUT TIME (CZAS ZWOLNIENIA PRZYCISKU 1): 0,10 s 

Należy skonfigurować programowany przez użytkownika przycisk 1, wprowadzając 

następujące wpisy w menu SETTINGS  PRODUCT SETUP USER-PROGRAMMABLE 

LEDS  LED TEST (USTAWIENIA  KONFIGURACJA PRODUKTU  DIODY LED 

PROGRAMOWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA TEST DIOD LED). 

LED TEST FUNCTION (FUNKCJA TESTU DIOD LED): Enabled (Włączona) 

LED TEST CONTROL (STEROWANIE TESTEM DIOD LED): PUSHBUTTON 1 ON 

(PRZYCISK 1 WŁĄCZONY) 

Test ten jest inicjowany po naciśnięciu programowanego przez użytkownika przycisku 1. 

Przycisk powinien być wciśnięty przez cały czas trwania kontroli wzrokowej diod LED. Po 

zakończeniu należy zwolnić przycisk. Wówczas przekaźnik automatycznie rozpocznie etap 

2. W tym momencie można anulować test naciśnięciem przycisku. 

 

Przykład zastosowania 2 

Załóżmy, że ktoś chce sprawdzić, czy któraś z diod LED nie jest „przepalona” oraz włączać 

po jednej diodzie LED na raz, aby sprawdzić występowanie innych awarii. Należy to 

wykonywać za pomocą programowanego przez użytkownika przycisku 1. 

Po wprowadzeniu ustawień, jak w przykładzie zastosowania 1, należy nacisnąć przycisk na 

tak długo, jak długo będzie to potrzebne do przetestowania wszystkich diod LED. Po 

zakończeniu należy zwolnić przycisk, a wtedy przekaźnik automatycznie rozpocznie etap 2. 

Po zakończeniu etapu 2 etap 3 zostanie rozpoczęty automatycznie. Test można anulować w 

każdej chwili, naciskając przycisk. 
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5.3.9.3 Diody LED wybicia i alarmu 

 

Range: FlexLogic operand Zakres: operand FlexLogic 

 

Diody LED wybicia i alarmu znajdują się w pierwszej kolumnie diod LED (rozszerzony panel 

przedni) i na panelu diod LED 1 (standardowy panel przedni). Każdy wskaźnik można 

zaprogramować tak, aby świecił, gdy wybrany operand FlexLogic jest w stanie logicznej 1. 

 

5.3.9.4 Dioda LED programowana przez użytkownika 1(48) 

 

Range: Zakres: 

FlexLogic operand Operand FlexLogic 

Self-Reset, Latched Self-Reset, Latched (Automatyczne 
resetowanie, Z podtrzymaniem) 

 

Na panelach przednich diod LED przekaźnika znajduje się 48 bursztynowych diod LED. 

Każdy z tych wskaźników można zaprogramować tak, aby świecił, gdy wybrany operand 

FlexLogic jest w stanie logicznej 1. 

Standardowy panel przedni – diody LED są rozmieszczone w następujący sposób: 

• Panel diod LED 2 — programowane przez użytkownika diody LED od 1 do 24 

• Panel diod LED 3 — programowane przez użytkownika diody LED od 25 do 48 

Rozszerzony panel przedni – diody LED są rozmieszczone w następujący sposób: 

• Kolumna diod LED 2 — programowane przez użytkownika diody LED od 1 do 12 

• Kolumna diod LED 3 — programowane przez użytkownika diody LED od 13 do 24 

• Kolumna diod LED 4 — programowane przez użytkownika diody LED od 25 do 36 

• Kolumna diod LED 5 — programowane przez użytkownika diody LED od 37 do 48 

Informacje o lokalizacji tych oznaczonych wskaźników LED podano w punkcie Wskaźniki 

LED w rozdziale 4. 

Programowane przez użytkownika ustawienia diod LED umożliwiają wybór operandów 

FlexLogic sterujących diodami LED. Jeśli ustawienie LED 1 TYPE (TYP LED 1) ma wartość 

SelfReset (Autoreset), świecenie diod LED odpowiada stanowi wybranego operandu LED. 
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Jeśli ustawienie LED 1 TYPE (TYP LED 1) ma wartość Latched (Zablokowane), dioda LED 

po zaświeceniu się pozostaje w tym stanie do zresetowania za pomocą przycisku RESET 

panelu przedniego, za pomocą urządzenia zdalnego przy użyciu kanału komunikacyjnego 

lub z dowolnego zaprogramowanego operandu, nawet jeśli stan operandu LED przestanie 

być zapewniany. 

 

Tabela 5-13: Zalecane ustawienia dla diod LED programowanych przez użytkownika 

Ustawienie Parametr  Ustawienie Parametr 

Operand LED 1 Wyłączona  Operand LED 13 Wyłączona 

Operand LED 2 Wyłączona  Operand LED 14 Wyłączona 

Operand LED 3 Wyłączona  Operand LED 15 Wyłączona 

Operand LED 4 Wyłączona  Operand LED 16 Wyłączona 

Operand LED 5 Wyłączona  Operand LED 17 Wyłączona 

Operand LED 6 Wyłączona  Operand LED 18 Wyłączona 

Operand LED 7 Wyłączona  Operand LED 19 Wyłączona 

Operand LED 8 Wyłączona  Operand LED 20 Wyłączona 

Operand LED 9 Wyłączona  Operand LED 21 Wyłączona 

Operand LED 10 Wyłączona  Operand LED 22 Wyłączona 

Operand LED 11 Wyłączona  Operand LED 23 Wyłączona 

Operand LED 12 Wyłączona  Operand LED 24 Wyłączona 

 

5.3.10  Autotesty programowane przez użytkownika 

W celu zapoznania się z programowanymi przez użytkownika autotestami dla systemu 

CyberSentry należy użyć menu Setup > Security > Supervisory (Konfiguracja > 

Bezpieczeństwo > Nadzór). 

 

Range: Zakres: 
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Disabled, Enabled. Valid for units equipped 
with Direct Input/Output module. 

Disabled, Enabled (Wyłączony, Włączony) 
Dotyczy urządzeń wyposażonych w moduł 
bezpośrednich wejść/wyjść. 

Disabled, Enabled Disabled, Enabled (Wyłączony, Włączony) 

 

Wszystkie alarmy autotestu są zgłaszane automatycznie wraz z odpowiadającymi im 

operandami FlexLogic, zdarzeniami i miejscami docelowymi. Większość mniej znaczących 

alarmów można w razie potrzeby wyłączyć. 

W trybie wyłączonym mniej znaczące alarmy nie zapewniają operandu FlexLogic, zapisu do 

rejestratora zdarzeń lub wyświetlenia komunikatów dotyczących celów. Ponadto nie 

wyzwalają one komunikatów ANY MINOR ALARM (DOWOLNY MNIEJ ZNACZĄCY ALARM) 

lub ANY SELF-TEST (DOWOLNY AUTOTEST). W trybie włączonym mniej znaczące alarmy 

nadal działają wraz z innymi ważniejszymi i mniej znaczącymi alarmami. Informacje o 

ważniejszych i mniej znaczących alarmach autotestu podano w punkcie Autotesty 

przekaźnika, w rozdziale 7. 

 

5.3.11 Przyciski sterujące 

 

Range: Disabled, Enabled Zakres: Disabled, Enabled (Wyłączony, 
Włączony) 

 

Są trzy standardowe przyciski sterujące oznaczone USER (UŻYTKOWNIK) 1, USER 2 i 

USER 3 na standardowym i ulepszonym panelu przednim. Są one programowane przez 

użytkownika i mogą służyć do różnych zastosowań, takich jak przeprowadzanie testu diod 

LED, przełączanie grup ustawień oraz wywoływanie i przewijanie ekranów programowanych 

przez użytkownika. 

Lokalizacja przycisków sterujących została pokazana na poniższych rysunkach. 

 

Rysunek 5-31: Przyciski sterujące (rozszerzony panel przedni) 
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Control pushuttons Przyciski sterujące 

 

Dodatkowe cztery przyciski sterujące znajdują się na standardowym panelu przednim, jeśli 

przekaźnik C30 został zamówiony z opcją 12 przycisków programowanych przez 

użytkownika. 

 

Rysunek 5-32: Przyciski sterujące (standardowy panel przedni) 

 

THREE STANDARD CONTROL 
PUSHBUTTONS 

TRZY STANDARDOWE PRZYCISKI 
STERUJĄCE 

FOUR EXTRA OPTIONAL CONTROL 
PUSHBUTTONS 

CZTERY DODATKOWE OPCJONALNE 
PRZYCISKI STERUJĄCE 

 

Przyciski sterujące nie są zazwyczaj używane do operacji krytycznych i nie są chronione 

przez hasło sterowania. Tym niemniej nadzorując ich operandy wyjściowe, użytkownik może 

dynamicznie włączać i wyłączać przyciski sterujące ze względów bezpieczeństwa. 

Każdy przycisk sterujący zapewnia własny operand FlexLogic. Każdy operand należy 

poprawnie skonfigurować do wykonywania żądanej funkcji. Każdy operand pozostaje 

ustawiony tak długo, jak długo przycisk jest wciśnięty i zostaje zresetowany po zwolnieniu 

przycisku. Zostało uwzględnione opóźnienie zwolnienia równe 100 ms zapewniające 

rozpoznanie szybkich manipulacji przyciskiem przez różne funkcje, które mogą używać 

przycisków sterujących jako wejść. 

Po naciśnięciu przycisku sterującego zdarzenie jest rejestrowane w zapisie zdarzenia 

(zgodnie z ustawieniem użytkownika). Po zwolnieniu przycisku nie są rejestrowane żadne 

zdarzenia. Klawisze panelu przedniego (łącznie z klawiszami sterującymi) nie mogą być 

używane jednocześnie — dany klawisz należy zwolnić przed naciśnięciem następnego. 
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Rysunek 5-33: Logika przycisku sterującego 

 

SETTING USTAWIENIE 

SETTINGS NASTAWY 

TIMER TIMER 

FLEXLOGIC OPERAND OPERAND FLEXLOGIC 

RUN URUCHOMIENIE 

OFF WYŁĄCZONE 

ON WŁĄCZONE 

Enabled Włączony 

When applicable O ile dotyczy 
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5.3.12 Przyciski programowane przez użytkownika 

 

Range: Zakres: 

Self-Reset, Latched, Disabled Self-Reset, Latched, Disabled 
(autorestowanie, podtrzymany, wyłączony) 

up to 20 alphanumeric characters do 20 znaków alfanumerycznych 

0.0 to 10.0 s in steps of 0.1 0,0 do 10,0 s z krokiem 0,1 

FlexLogic operand Operand FlexLogic 

Disabled, Enabled Disabled, Enabled (Wyłączony, Włączony) 

Disabled, Normal, High Priority Disabled, Normal, High Priority (wyłączony, 
normalny, wysoki priorytet) 

 

 

OPCJA OPROGRAMOWANIA 

Przekaźnik C30 jest wyposażony w opcjonalną funkcję określoną jako opcja w chwili 

zamawiania. Szczegółowy sposób używania kodów zamawiania dla danego 

urządzenia podano w punkcie Kody zamawiania w rozdziale 2. 
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Przyciski programowane przez użytkownika zapewniają prostą i niepowodującą błędów 

metodę wprowadzania informacji o cyfrowym stanie (włączony, wyłączony). Liczba 

dostępnych przycisków zależy od zamówionego z przekaźnikiem modułu panelu przedniego. 

• Panel przedni typu P: standardowy poziomy panel przedni z 12 przyciskami 

programowanymi przez użytkownika 

• Panel przedni typu Q: rozszerzony poziomy panel przedni z 16 przyciskami 

programowanymi przez użytkownika 

Stan cyfrowy można wprowadzić lokalnie (bezpośrednio naciskając przycisk na panelu 

przednim) lub zdalnie (za pomocą operandów FlexLogic) do równań FlexLogic, elementów 

zabezpieczających i elementów sterujących. Do typowych zastosowań należą sterowanie 

wyłącznikiem, blokowanie ponownego włączenia i zmiany grup ustawień. Przyciski 

programowane przez użytkownika są objęte poziomem sterowania z ochroną hasłem. 

Rysunek pokazuje przyciski konfigurowalne przez użytkownika rozszerzonego panelu 

przedniego. 

 

Rysunek 5-34: Przyciski sterujące programowane przez użytkownika (rozszerzony 

panel przedni) 

 

USER LABEL USER LABEL (ETYKIETA UŻYTKOWNIKA) 

 

Poniższy rysunek pokazuje przyciski konfigurowalne przez użytkownika na standardowym 

panelu przednim. 

 

Rysunek 5-35: Przyciski sterujące programowane przez użytkownika (standardowy 

panel przedni) 

 

USER LABEL USER LABEL (ETYKIETA UŻYTKOWNIKA) 

 

Zarówno przyciski standardowego, jak i rozszerzonego panelu przedniego mogą być 

niestandardowo oznaczone przy użyciu fabrycznie dostarczanego szablonu, dostępnego 
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online pod adresem http://www.gedigitalenergy.com/multilin. Oprogramowanie EnerVista 

może też służyć do tworzenia etykiet do rozszerzonego panelu przedniego. 

Każdy przycisk potwierdza własne operandy On (Zał.) i Off (Wył.) FlexLogic (na przykład 

PRZYCISK 1 włączony i PRZYCISK 1 wyłączony). Te operandy są dostępne dla każdego 

przycisku i obsługują działania specyficzne dla programu. Jeśli jest aktywny jakiś przycisk, 

zostanie zapewniony operand ANY PB ON (włączony dowolny przycisk). 

Każdy przycisk skojarzony jest z jednym wskaźnikiem LED. Domyślnie wskaźnik ten 

wyświetla bieżący stan odpowiedniego przycisku (włączony lub wyłączony). Każdy wskaźnik 

LED można jednak przypisać do dowolnego operandu FlexLogic za pomocą ustawienia 

PUSHBTN 1 LED CTL (STEROWANIE DIODĄ LED PRZYCISKU 1). 

Przycisk może być automatycznie sterowany przez uaktywnienie operandów przypisanych 

do ustawień PUSHBTN 1 SET (USTAWIENIE PRZYCISKU 1) (dla trybu blokowanego i 

autoresetu) i PUSHBTN 1 RST (RESET PRZYCISKU 1) (tylko dla trybu blokowanego). Stan 

resetu przycisku jest deklarowany, gdy zostanie potwierdzony operand WYŁĄCZENIA 

PRZYCISKU 1. Uaktywnianie i dezaktywacja przycisków programowanych przez 

użytkownika zależy od tego, czy został zaprogramowany tryb blokowany, czy autoresetu. 

• Latched mode (Tryb blokowany) — w trybie blokowanym przycisk można ustawić 

(uaktywnić), potwierdzając operand przypisany do ustawienia PUSHBTN 1 SET 

(USTAWENIE PRZYCISKU 1) lub bezpośrednio naciskając powiązany przycisk na 

panelu przednim. Przycisk zachowuje ustawiony stan do chwili dezaktywacji przez 

polecenie resetowania lub po określonym przez użytkownika czasie opóźnienia. Stan 

każdego przycisku jest przechowywany w pamięci nieulotnej i utrzymywany nawet po 

utracie zasilania sterowania. 

W trybie blokowanym przycisk jest resetowany (dezaktywowany) przez potwierdzenie 

operandu przypisanego do ustawienia PUSHBTN 1 RESET (RESET PRZYCISKU 1) 

lub bezpośrednie naciśnięcie powiązanego aktywnego przycisku na panelu przednim. 

Można go też zaprogramować do automatycznego resetu za pomocą ustawień 

PUSHBTN 1 AUTORST (AUTORESET PRZYCISKU 1) i PUSHBTN 1 AUTORST 

DELAY (OPÓŹNIENIE AUTORESETU PRZYCISKU 1). Te ustawienia włączają 

czasomierz autoresetu i określają powiązany czas opóźnienia. Czasomierz 

autoresetu może służyć do zastosowań wybierz-przed-działaniem (SBO) sterowania 

wyłącznika, gdzie przed wykonaniem polecenia należy wybrać rodzaj polecenia 

(zamknij/otwórz) lub lokalizację wyłącznika. Wybór powinien być resetowany 

automatycznie w przypadku, gdy sterowanie nie zostaje wykonane w określonym 

czasie. 

• Self-reset mode (Tryb autoresetu) — w trybie autoresetu przycisk pozostaje aktywny 

przez czas jego naciśnięcia (czas trwania impulsu) plus czas zwolnienia określony w 

http://www.gedigitalenergy.com/multilin
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ustawieniu PUSHBTN 1 DROP-OUT TIME (CZAS ZWOLNIENIA PRZYCISKU 1). 

Jeśli przycisk został uaktywniony za pomocą FlexLogic, czas trwania impulsu jest 

określany tylko przez ustawienie PUSHBTN 1 DROP-OUT TIME (CZAS 

ZWOLNIENIA PRZYCISKU 1). Czas, przez jaki operand pozostaje przypisany do 

ustawienia PUSHBTN 1 SET (USTAWIENIE PRZYCISKU 1) nie ma wpływu na czas 

trwania impulsu. 

W trybie autoresetu przycisk jest resetowany (dezaktywowany) po upływie 

opóźnienia zwolnienia określonego w ustawieniu PUSHBTN 1 DROP-OUT TIME 

(CZAS ZWOLNIENIA PRZYCISKU 1). 

UWAGA 

Aby uruchomić przycisk, czas trwania impulsu zdalnego ustawiania, zdalnego 

resetowania lub przycisku lokalnego musi wynosić przynajmniej 50 ms. Umożliwia to 

poprawne działanie przycisków programowanych przez użytkownika podczas zdarzeń 

wyłączenia/włączenia zasilania i różnych zakłóceń w systemie, które mogą powodować 

przejściowe potwierdzenie sygnałów roboczych. 

 

Lokalne i zdalne działanie każdego przycisku programowanego przez użytkownika można 

zatrzymać za pomocą ustawień, odpowiednio, PUSHBTN 1 LOCAL (LOKALNY PRZYCISK 

1) i PUSHBTN 1 REMOTE (ZDALNY PRZYCISK 1). Jeśli jest stosowane lokalne 

blokowanie, przycisk ignoruje polecenia ustawienia i resetowania wprowadzane za pomocą 

przycisków na panelu przednim. Jeśli jest stosowane zdalne blokowanie, przycisk ignoruje 

polecenia ustawienia i resetowania wprowadzane za pomocą operandów FlexLogic. 

Funkcje blokowania nie mają zastosowania do funkcji autoresetu. W tym przypadku funkcja 

zatrzymania może być użyta w operacjach sterowania SBO, aby zapobiec uaktywnieniu 

funkcji przycisku i zapewnić działanie za pomocą wyboru jednego na raz. 

Funkcje blokowania mogą też służyć do zapobiegania przypadkowym naciśnięciom 

przycisków na panelu przednim. Oddzielne zatrzymanie pracy lokalnej i zdalnej upraszcza 

realizację nadzoru nad lokalnym/zdalnym sterowaniem. 

Stany przycisku mogą być rejestrowane przez rejestrator zdarzeń i wyświetlane jako 

komunikaty dotyczące celów. W trybie blokowania komunikaty zdefiniowane przez 

użytkownika mogą też zostać powiązane z każdym przyciskiem i wyświetlane, gdy przycisk 

jest włączony lub jest wyłączany. 

PUSHBUTTON 1 FUNCTION (FUNKCJA PRZYCISKU 1) — to ustawienie wybiera 

charakterystykę przycisku. W przypadku ustawienia wartości Disabled (Wyłączony) przycisk 

jest nieaktywny i odpowiednie operandy FlexLogic (zarówno dla włączenia, jak i wyłączenia) 

nie są potwierdzane. W przypadku ustawienia wartości Self-Reset (Autoreset) logika 

sterowania jest uaktywniana przez impuls (dłuższy niż 100 ms) wysłany w chwili fizycznego 
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lub wirtualnego naciśnięcia za pomocą operandu FlexLogic przypisanego do ustawienia 

PUSHBTN 1 SET (USTAWIENIE PRZYCISKU 1). 

W trybie autoresetu i przy uaktywnieniu lokalnym logika sterująca przyciskiem potwierdza 

włączenie odpowiedniego operandu FlexLogic dopóki przycisk jest fizycznie naciśnięty, a po 

jego zwolnieniu dezaktywowanie operandu jest opóźnione przez czasomierz zwolnienia. 

Operand Off (Wył.) jest zapewniany, gdy element przycisku zostanie dezaktywowany. Jeśli 

przycisk zostanie uaktywniony zdalnie, logika sterowania przycisku potwierdza odpowiedni 

operand On (Wł.) FlexLogic tylko przez czas określony przez ustawienie PUSHBTN 1 

DROP-OUT TIME (CZAS ZWOLNIENIA PRZYCISKU 1). 

W przypadku ustawienia wartości Latched (Blokowany) logika sterowania przełącza stan 

odpowiedniego operandu FlexLogic między On (Wł.) i Off (Wył.) po każdym naciśnięciu 

przycisku lub za pomocą wirtualnego uaktywnienia przycisku (przypisania operandów 

ustawienia i resetowania). W trybie blokowanym („Latched”) stany operandów FlexLogic są 

przechowywane w pamięci nieulotnej. W razie utraty zasilania poprawny stan przycisku jest 

zachowywany do chwili ponownego zasilenia przekaźnika. 

PUSHBTN 1 ID TEXT (TEKST IDENTYFIKATORA PRZYCISKU 1) — to ustawienie określa 

górny 20-znakowy wiersz programowalnego przez użytkownika komunikatu i służy do 

udostępnienia informacji identyfikujących przycisk. Instrukcje wprowadzania znaków 

alfanumerycznych z klawiatury podano w punkcie Ekrany definiowalne przez użytkownika. 

PUSHBTN 1 ON TEXT (TEKST WŁĄCZENIA PRZYCISKU 1) — to ustawienie określa dolny 

20-znakowy wiersz programowanego przez użytkownika komunikatu, który jest wyświetlany, 

gdy przycisk jest włączony. Instrukcje wprowadzania znaków alfanumerycznych z klawiatury 

podano w punkcie Ekrany definiowalne przez użytkownika. 

PUSHBTN 1 OFF TEXT (TEKST WYŁĄCZENIA PRZYCISKU 1) — to ustawienie określa 

dolny 20-znakowy wiersz programowalnego przez użytkownika komunikatu, który jest 

wyświetlany, gdy przycisk zostanie przełączony z położenia włączonego w położenie 

wyłączone i ustawienie PUSHBUTTON 1 FUNCTION (FUNKCJA PRZYCISKU 1) ma 

wartość Latched (Blokowane). Komunikat ten nie jest wyświetlany, gdy ustawienie 

PUSHBUTTON 1 FUNCTION (FUNKCJA PRZYCISKU 1) ma wartość „Self-reset” 

(Autoreset) przy implikowanym statusie „Off” (Wył.) operandu przycisku, po jego zwolnieniu. 

Czas trwania wyświetlania komunikatu wyłączenia jest konfigurowany za pomocą ustawienia 

PRODUCT SETUP  DISPLAY PROPERTIES  FLASH MESSAGE TIME 

(KONFIGURACJA PRODUKTU  WŁAŚCIWOŚCI EKRANU  CZAS WYŚWIETLANIA 

KOMUNIKATU CHWILOWEGO). 

PUSHBTN 1 HOLD (WSTRZYMANIE PRZYCISKU 1) — to ustawienie określa czas 

wymagany na naciśnięcie przycisku zanim zostanie on uznany za aktywny. Ten czasomierz 

jest resetowany po zwolnieniu przycisku. Należy pamiętać, że każda operacja przycisku 
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wymaga jego naciśnięcia na minimum 50 ms. Ten czas minimalny jest wymagany przed 

uaktywnieniem czasomierza wstrzymania przycisku. 

PUSHBTN 1 SET (USTAWIENIE PRZYCISKU 1) — to ustawienie przypisuje operand 

FlexLogic służący do obsługi elementu przycisku i potwierdzania operandu PUSHBUTTON 1 

ON (PRZYCISK 1 WŁĄCZONY). Czas trwania przychodzącego sygnału ustawienia musi 

wynosić co najmniej 100 ms. 

PUSHBTN 1 RESET (RESETOWANIE PRZYCISKU 1) — to ustawienie przypisuje operand 

FlexLogic służący do resetowania elementu przycisku i potwierdzania operandu 

PUSHBUTTON 1 OFF (przycisk 1 wyłączony). To ustawienie obowiązuje tylko jeśli przycisk 

jest w trybie blokowanym. Czas trwania przychodzącego sygnału resetowania musi wynosić 

co najmniej 50 ms. 

PUSHBTN 1 AUTORST (AUTORESET PRZYCISKU 1) — to ustawienie włącza funkcję 

autoresetu przycisku programowanego przez użytkownika. To ustawienie obowiązuje tylko 

jeśli przycisk jest w trybie blokowanym. 

PUSHBTN 1 AUTORST DELAY (OPÓŹNIENIE AUTORESETU PRZYCISKU 1) — to 

ustawienie określa opóźnienie automatycznego resetowania przycisku w trybie blokowanym. 

PUSHBTN 1 REMOTE (ZDALNY PRZYCISK 1) — to ustawienie przypisuje operand 

FlexLogic służący do zatrzymania działania przycisku od operandu przypisanego do 

ustawień PUSHBTN 1 SET (USTAWIENIE PRZYCISKU 1) lub PUSHBTN 1 RESET 

(RESETOWANIE PRZYCISKU 1). 

PUSHBTN 1 LOCAL (LOKALNY PRZYCISK 1) — to ustawienie przypisuje operand 

FlexLogic służący do zatrzymania działania przycisku od przycisków na panelu przednim. Ta 

funkcja blokowania nie dotyczy autoresetu przycisku. 

PUSHBTN 1 DROP-OUT TIME (CZAS ZWOLNIENIA PRZYCISKU 1) — to ustawienie ma 

zastosowanie tylko do trybu autoresetowania („Self-Reset”) i określa czas trwania stanu 

aktywnego przycisku po jego zwolnieniu. W przypadku zdalnego aktywowania to ustawienie 

określa cały czas uaktywnienia stanu przycisku, przy czym czas pozostawania stanu 

włączonego operandu nie ma wpływu na czas trwania impulsu. To ustawienie jest 

wymagane do ustawienia czasu trwania impulsu roboczego przycisku. 

PUSHBTN 1 LED CTL (STEROWANIE DIODĄ LED PRZYCISKU 1) — to ustawienie 

przypisuje operand FlexLogic służący do sterowania diodą LED przycisku. Jeśli to ustawienie 

ma wartość „Off” (Wył.), wówczas działanie diody LED jest bezpośrednio powiązane z 

operandem PUSHBUTTON 1 ON (PRZYCISK 1 WŁĄCZONY). 

PUSHBTN 1 MESSAGE (KOMUNIKAT PRZYCISKU 1) — jeśli komunikat przycisku jest 

ustawiony na „High Priority” (Wysoki priorytet), komunikat zaprogramowany w ustawieniach 

PUSHBTN 1 ID (IDENTYFIKATOR PRZYCISKU 1) i PUSHBTN 1 ON TEXT (TEKST 

WŁĄCZENIA PRZYCISKU 1) jest wyświetlany bez zmian, dopóki jest potwierdzany operand 
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pushbutton 1 on (przycisk 1 włączony). Opcja wysokiego priorytetu nie dotyczy ustawienia 

PUSHBTN 1 OFF TEXT (TEKST WYŁĄCZENIA PRZYCISKU 1). 

Ten komunikat można tymczasowo usunąć, naciskając dowolny klawisz klawiatury panelu 

przedniego. Jednak 10 sekund bezczynności klawiatury przywraca komunikat, jeśli operand 

pushbutton 1 on (przycisk 1 włączony) jest nadal aktywny. 

Jeśli ustawienie PUSHBTN 1 MESSAGE (KOMUNIKAT PRZYCISKU 1) ma wartość Normal 

(Normalny), komunikat zaprogramowany w ustawieniach PUSHBTN 1 ID (IDENTYFIKATOR 

PRZYCISKU 1) i PUSHBTN 1 ON TEXT (TEKST WŁĄCZENIA PRZYCISKU 1) jest 

wyświetlany, dopóki jest potwierdzany operand pushbutton 1 on (przycisk 1 włączony), ale 

nie dłużej niż przez czas określony przez ustawienie FLASH MESSAGE TIME (CZAS 

WYŚWIETLANIA KOMUNIKATU CHWILOWEGO). Po upływie tego czasu zostanie 

wyświetlony domyślny komunikat lub inny aktywny komunikat dotyczący celu. 

Natychmiastowe kasowanie komunikatu chwilowego następuje, gdy zostanie naciśnięty 

dowolny przycisk na panelu przednim przekaźnika lub stanie się aktywny dowolny nowy 

element docelowy lub komunikat. 

Ustawienie PUSHBTN 1 OFF TEXT (TEKST WYŁĄCZENIA PRZYCISKU 1) jest powiązane 

z operandem pushbutton 1 off (przycisk 1 wyłączony) i jest wyświetlane łącznie z 

ustawieniem PUSHBTN 1 ID (IDENTYFIKATOR PRZYCISKU 1), tylko jeśli element 

przycisku jest w trybie „Latched” (Blokowany). Komunikat PUSHBTN 1 OFF TEXT (TEKST 

WYŁĄCZENIA PRZYCISKU 1) jest wyświetlany jako normalny, jeśli ustawienie PUSHBTN 1 

MESSAGE (KOMUNIKAT PRZYCISKU 1) ma wartość „High Priority” (Wysoki priorytet) lub 

Normal (Normalny). 

PUSHBUTTON 1 EVENTS (ZDARZENIA PRZYCISKU 1) — jeśli to ustawienie jest 

włączone, każda zmiana stanu przycisku jest rejestrowana jako zdarzenie w rejestratorze 

zdarzeń. 

Na rysunkach przedstawiono logikę przycisku programowanego przez użytkownika. 
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Rysunek 5-36: Logika przycisku programowanego przez użytkownika (arkusz 1 z 2) 

 

FLEXLOGIC OPERAND OPERAND FLEXLOGIC 

SETTING USTAWIENIE 

TIMER TIMER 

LATCHED LATCHED (BLOKOWANA) 

LATCHED/SELF-RESET LATCHED/SELF-RESET 
(BLOKOWANA/AUTORESET) 

AND I 

OR OR 

Function Funkcja 

Enabled Włączony 

latched latched (blokowana) 

Self-Reset Self-Reset (Autoreset) 

Local Lock Local Lock (Blokada lokalna) 

Hold Hold (Wstrzymanie) 

Set Set (Ustawienie) 

Non-volatile latch Przerzutnik z pamięcią nieulotną 

To user-programmable logic sheet 2 Do arkusza 2 logiki przycisku 
programowanego przez użytkownika 

Latch Przerzutnik 

Remote lock Remote Lock (Blokada zdalna) 

Autoreset Function Autoreset Function (Funkcja autoreset) 

PUSHUTTON ON PUSHBUTTON ON (PRZYCISK 
WŁĄCZONY) 

Disabled Wyłączony 
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Atoreset delay Autoreset Delay (Opóźnienie autoresetu) 

Drop-out Timer Drop-Out Timer (Czasomierz zwolnienia) 

 

Rysunek 5-37: Logika przycisku programowanego przez użytkownika (arkusz 2 z 2) 

 

 

From user-programmable pushbuttons logic 
sheet 1 

Z arkusza 1 logiki przycisku 
programowanego przez użytkownika 

LATCHED LATCHED (BLOKOWANA) 

LATCHED/ SELF-RESET LATCHED/ SELF-RESET (BLOKOWANA, 
AUTORESET) 

PUSHBUTTON ON PUSHBUTTON ON (PRZYCISK 
WŁĄCZONY) 

SETTING USTAWIENIE 

LCD MESSAGE LCD MESSAGE (KOMUNIKAT LCD) 

ENGAGE MESSAGE ENGAGE MESSAGE (KOMUNIKAT 
ZAŁĄCZENIA) 

FLEXLOGIC OPERAND OPERAND FLEXLOGIC 

PUSHBUTTON 1 LED LOGIC PUSHBUTTON 1 LED LOGIC 

AND I 

OR OR 

Top text Top Text (Tekst górny) 

On Text On Text (Tekst włączenia) 

Flash Message Time Flash Message Time (Czas wyświetlania 
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komunikatu chwilowego) 

Instantaneous reset Instantaneous reset (Natychmiastowy reset) 

The message is temporarily removed if any 
keypad button is pressed. Ten (10) seconds 
of keypad inactivity restores the message 

Komunikat jest czasowo usuwany w razie 
naciśnięcia dowolnego klawisza klawiatury. 
Dziesięć (10) sekund bezczynności 
klawiatury przywraca komunikat. 

Message priority Message Priority (Priorytet komunikatu) 

Disabled Wyłączony 

High Priority High Priority (Wysoki priorytet) 

Normal Normal (Normalny) 

Instantaneous reset will be executed if any 
front panel button is pressed or any new 
target or message becomes active 

Natychmiastowy reset zostanie wykonany po 
naciśnięciu dowolnego przycisku na panelu 
przednim albo gdy dowolne nowe miejsce 
docelowe lub komunikat stanie się aktywny. 

The enhanced front panel has 16 operands; 
the standard front panel has 12 

Rozszerzony panel przedni ma 16 
operandów, a standardowy panel przedni 
ma ich 12. 

1. If pushbutton 1 LED control is set to off 1. Jeśli sterowanie diodą LED przycisku 1 
zostanie wyłączone 

2. If pushbutton 1 LED control is not set to 
off 

2. Jeśli sterowanie diodą LED przycisku 1 
nie zostanie wyłączone 

 

UWAGA 

Przyciski programowalne przez użytkownika wymagają panelu przedniego typu HP lub 

HQ. Jeśli panel przedni typu HP lub HQ został zamówiony oddzielnie, należy zmienić 

kod zamówienia przekaźnika tak, aby wskazywał poprawną opcję płyty przedniej. 

Można to zrobić w oprogramowaniu EnerVista za pomocą polecenia Maintenance > 

Enable Pushbutton (Konserwacja > Włącz przycisk). 

 

5.3.13 Parametry stanów Flex 

 

Range: FlexLogic operand Zakres: operand FlexLogic 

 

Ta funkcja udostępnia mechanizm, gdzie stan dowolnego z 256 wybranych operandów Flex 

może zostać użyty do skutecznego monitorowania. Funkcja ta umożliwia dostosowany przez 

użytkownika dostęp do stanów operandów FlexLogic w przekaźniku. Bity stanu są pakowane 

tak, że 16 stanów można odczytać w jednym rejestrze Modbus. Bity stanu można 

skonfigurować tak, aby wszystkie interesujące stany były dostępne w minimalnej liczbie 

rejestrów Modbus. 
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Bity stanu można odczytać w macierzy rejestru Flex States (Stany Flex) zaczynającej się od 

adresu Modbus 0900h. W każdym rejestrze znajduje się szesnaście stanów, przy czym stan 

o najmniejszym numerze znajduje się w najmniej znaczącym bicie. Szesnaście rejestrów 

mieści 256 bitów stanu. 

 

5.3.14 Ekrany definiowalne przez użytkownika 

5.3.14.1 Menu 

 

Range: FlexLogic operand Zakres: operand FlexLogic 

See below Zob. poniżej 

 

To menu udostępnia mechanizm ręcznego tworzenia do 16 definiowanych przez 

użytkownika ekranów informacyjnych w dogodnej sekwencji wyświetlania w menu USER 

DISPLAY (EKRAN UŻYTKOWNIKA) (między menu wysokiego poziomu TARGETS 

(MIEJSCA DOCELOWE) i ACTUAL VALUES (WARTOŚCI RZECZYWISTE)). Podmenu 

ułatwiają wprowadzanie tekstu i opcji wskaźnika danych rejestru Modbus w celu 

zdefiniowania zawartości ekranu użytkownika. 

Po zaprogramowaniu ekrany definiowalne przez użytkownika można wyświetlić na dwa 

sposoby. 

• Keypad (Klawiatura) — klawisz MENU pozwala wybrać pozycję menu USER 

DISPLAY (EKRAN UŻYTKOWNIKA) w celu uzyskania dostępu do pierwszego 

ekranu definiowalnego przez użytkownika (należy pamiętać, że wyświetlane są tylko 

zaprogramowane ekrany). Ekrany można przewijać za pomocą klawiszy strzałek w 

górę i w dół. Ekran zniknie po domyślnym limicie czasu komunikatu określonym przez 

ustawienia PRODUCT SETUP  DISPLAY PROPERTIES DEFAULT 

MESSAGE TIMEOUT (KONFIGURACJA PRODUKTU  WŁAŚCIWOŚCI 

EKRANU) 

• User-programmable control input (Programowane przez użytkownika wejście 

sterujące) — definiowalne przez użytkownika ekrany reagują też na ustawienie 

invoke and scroll (wywołanie i przewijanie). Dowolny operand FlexLogic (w 

szczególności operandy przycisków programowanych przez użytkownika) może 

zostać użyty do nawigacji po zaprogramowanych ekranach. 
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Dla narastającego zbocza skonfigurowanego operandu (takiego jak po naciśnięciu 

przycisku) ekrany są wywoływane i pokazują ostatni definiowalny przez użytkownika 

ekran wyświetlony podczas poprzedniego działania. Od tej chwili operand działa tak 

samo, jak naciśnięcie klawisza i umożliwia przewijanie skonfigurowanych ekranów. 

Po ostatnim ekranie następuje powrót do pierwszego. Wejście INVOKE AND 

SCROLL (WYWOŁANIE I PRZEWIJANIE) i klawisz strzałki w dół działają 

równocześnie. 

Po upływie czasu domyślnego czasomierza (określonego za pomocą ustawienia 

DEFAULT MESSAGE TIMEOUT (DOMYŚLNY LIMIT CZASU KOMUNIKATU)) 

przekaźnik zacznie zmieniać ekrany użytkownika. Kolejna operacja na wejściu 

INVOKE AND SCROLL (WYWOŁANIE I PRZEWIJANIE) zatrzymuje zmienianie na 

aktualnie wyświetlanym ekranie użytkownika, a nie na pierwszym ekranie 

zdefiniowanym przez użytkownika. Impulsy INVOKE AND SCROLL (WYWOŁANIE I 

PRZEWIJANIE) muszą trwać co najmniej 250 ms, aby odniosły skutek. 

 

5.3.14.2 Ekran użytkownika 1(16) 

 

Range: Zakres: 

up to 20 alphanumeric characters do 20 znaków alfanumerycznych 

0 to 65535 in steps of 1 od 0 do 65535 z krokiem 1 

 

 

Dowolny istniejący ekran systemu można automatycznie skopiować na dostępny ekran 

użytkownika, wybierając istniejący ekran i naciskając klawisz ENTER. Na ekranie 

wyświetlone zostanie pytanie ADD TO USER DISPLAY LIST (DODAĆ DO LISTY 

EKRANÓW UŻYTKOWNIKA)? Po wybraniu opcji Yes (Tak) wyświetlony zostanie komunikat 

wskazujący, że wybrany ekran został dodany do listy ekranów użytkownika. Gdy wystąpi 

tego rodzaju wpis, podmenu zostaną automatycznie skonfigurowane z użyciem poprawnej 

treści, którą można następnie edytować. 
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To menu służy do wprowadzania do określonego ekranu użytkownika tekstu zdefiniowanego 

przez użytkownika i pól danych zarejestrowanych w protokole Modbus oraz wybranych przez 

użytkownika. Każdy ekran użytkownika zawiera dwa 20-znakowe wiersze (górny i dolny). 

Znak tyldy (~) służy do zaznaczenia początku pola danych — należy uwzględniać długość 

pola danych. Na ekranie użytkownika można wprowadzić do pięciu oddzielnych pól danych 

— n-ty znak tyldy (~) dotyczy n-tej pozycji. 

Ekran użytkownika można wprowadzić za pomocą klawiatury panelu przedniego lub 

interfejsu EnerVista (preferowane ze względu na wygodę). Następująca procedura pokazuje 

sposób wprowadzania znaków tekstu do górnego i dolnego wiersza za pomocą klawiatury 

panelu przedniego: 

1. Wybierz wiersz do edycji. 

2. Naciśnij klawisz dziesiętny, aby przejść do innego trybu edycji tekstu. 

3. Użyj dowolnego klawisza VALUE (WARTOŚĆ), aby przewijać znaki. Spacja jest 

wybierana tak, jak znak. 

4. Naciśnij klawisz dziesiętny, aby przesunąć kursor do następnej pozycji. 

5. Powtórz krok 3 i kontynuuj wprowadzanie znaków do chwili wyświetlenia 

żądanego tekstu. 

6. Aby uzyskać informacje pomocy kontekstowej, można w każdej chwili nacisnąć 

klawisz HELP (POMOC). 

7. Naciśnij przycisk ENTER, aby zapisać nowe ustawienia. 

Aby wprowadzić wartość numeryczną dla dowolnej z pięciu pozycji (postać dziesiętną 

wybranego adresu magistrali Modbus) z klawiatury panelu przedniego, należy użyć 

klawiatury numerycznej. Dla nieużywanych pozycji należy użyć wartości „0”. Na dowolnym 

wybranym ekranie systemu (ustawień, wartości rzeczywistej lub poleceń), gdzie występuje 

adres Modbus, należy użyć klawisza HELP, aby wyświetlić postać szesnastkową adresu 

Modbus, a następnie należy ręcznie przekształcić go do postaci dziesiętnej przed 

wprowadzeniem (użycie programu EnerVista ułatwia tę konwersję). 

Za pomocą klawisza MENU można przejść do menu ekranów użytkownika, aby wyświetlić 

zdefiniowaną przez użytkownika zawartość. Bieżące ekrany użytkownika są wyświetlane 

kolejno, zmieniając się co cztery sekundy. Podczas wyświetlania ekranu użytkownika można 

nacisnąć klawisz ENTER, a następnie wybrać opcję Yes (Tak), aby usunąć ten ekran z listy 

ekranów użytkownika. Ponowne użycie klawisza MENU pozwala wyjść z menu ekranów 

użytkownika. 

Przykład konfiguracji ekranu użytkownika i jego wyniku znajduje się poniżej. 
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Shows user-defined text with first tilde 
marker 

Pokazuje zdefiniowany przez użytkownika 
tekst z pierwszym znacznikiem tyldy. 

Shows user-defined text with second tilde 
marker 

Pokazuje zdefiniowany przez użytkownika 
tekst z drugim znacznikiem tyldy. 

Shows decimal form of user-selected 
Modbus registeraddress, corresponding to 
first tilde marker 

Pokazuje dziesiętną postać wybranego 
przez użytkownika adresu rejestru Modbus 
odpowiadającego pierwszemu znacznikowi 
tyldy. 

Shows decimal form of user-selected 
Modbus register address, corresponding to 
second tilde marker 

Pokazuje dziesiętną postać wybranego 
przez użytkownika adresu rejestru Modbus 
odpowiadającego drugiemu znacznikowi 
tyldy. 

This item is not being used. There is no 
corresponding tilde marker in top or bottom 
lines. 

Ta pozycja nie jest używana. Ani w górnym, 
ani w dolnym wierszu nie ma odpowiedniego 
znacznika tyldy. 

Shows the resultant display content Pokazuje wynikową zawartość ekranu. 

 

 

Jeśli parametry pozycji w górnym i dolnym wierszu mają takie same jednostki, jednostka ta 

jest wyświetlana tylko w dolnym wierszu. Jednostki są wyświetlane w obu wierszach, tylko 

gdy jednostki określone dla pozycji w górnym i dolnym wierszu są różne. 
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5.3.15 Bezpośrednie wejścia i wyjścia 

5.3.15.1 Menu 

 

 

Range: Zakres: 

1 to 16 in steps of 1 od 1 do 16 z krokiem 1 

Yes, No Tak, nie 

Disabled, Enabled Disabled, Enabled (Wyłączony, Włączony) 

see page zob. strona 

 

OPCJA OPROGRAMOWANIA 

Ta opcja jest dostępna, gdy karta komunikacji między przekaźnikami zostaje określona 

w czasie składania zamówienia (patrz tabele kodów zamówień). Z tą opcją 

bezpośrednie wejścia/wyjścia wyświetlane są domyślnie. Po włączeniu funkcji 

telezabezpieczeń bezpośrednie we/wy nie jest widoczne. 

 

Bezpośrednie wejścia i wyjścia dokonują wymiany informacji o stanie (wejść i wyjść) między 

przekaźnikami serii UR połączonych bezpośrednio kartami komunikacji cyfrowej typu 7. 

Mechanizm ten jest bardzo podobny do GOOSE IEC 61850, oprócz tego, że komunikacja ta 

odbywa się przez nieprzełączalną sieć izolowaną i jest zoptymalizowana pod kątem 

szybkości. W kartach typu 7, które obsługują dwa kanały, bezpośrednie komunikaty 

wyjściowe są wysyłane z obu kanałów jednocześnie. To skutecznie wysyła bezpośrednie 

komunikaty wyjściowe w obie strony w układzie pierścieniowym. W kartach typu 7, które 
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obsługują jeden kanał, bezpośrednie komunikaty wyjściowe są wysyłane tylko w jednym 

kierunku. Komunikaty są wysyłane ponownie (przekazywane), gdy zostanie ustalone, że 

dany komunikat nie powstał w odbiorniku. 

 

UWAGA 

Wejścia/wyjścia telezabezpieczeń i bezpośrednie wejścia/wyjścia wzajemnie się 

wykluczają. Jako takie, nie mogą być używane jednocześnie. Po włączeniu wejść i 

wyjść telezabezpieczeń bezpośrednie wejścia i wyjścia zostają zablokowane, i na 

odwrót. 

 

Czas wysyłania bezpośredniego komunikatu wyjściowego jest podobny do komunikatów 

GOOSE. Komunikaty o integralności (bez zmian stanu) przesyłane są co najmniej co 1000 

ms. Komunikaty o zmianach stanu są wysyłane w głównym przebiegu skanowania wejść i 

potwierdzania wyjść, chyba że została przekroczona przepustowość kanału 

komunikacyjnego. Dwa autotesty są wykonywane i sygnalizowane za pomocą następujących 

operandów FlexLogic: 

• DIRECT RING BREAK (przerwanie pierścienia bezpośredniego wejścia/wyjścia). Ten 

operand FlexLogic wskazuje, że bezpośrednie komunikaty wyjściowe wysyłane z 

przekaźnika serii UR nie są odbierane z powrotem przez przekaźnik. 

• od DIRECT DEVICE 1 OFF to DIRECT DEVICE 16 OFF (urządzenie bezpośrednie 

offline), Te operandy FlexLogic wskazują, że nie są odbierane bezpośrednie 

komunikaty wyjściowe z co najmniej jednego urządzenia bezpośredniego. 

Ustawienia bezpośrednich wejść i wyjść są podobne do ustawień wejść i wyjść zdalnych. 

Odpowiednikiem ciągów nazw urządzeń zdalnych bezpośrednich wejść i wyjść jest 

ustawienie DIRECT OUTPUT DEVICE ID (ID bezpośredniego urządzenia wyjściowego), 

które identyfikuje przekaźnik we wszystkich bezpośrednich komunikatach wyjściowych. 

Wszystkie urządzenia IED serii UR w pierścieniu muszą mieć przypisane unikatowe numery. 

ID urządzenia IED służy do identyfikacji nadawcy komunikatu bezpośredniego wejścia i 

wyjścia. 

Jeżeli schemat bezpośredniego wejścia i wyjścia jest skonfigurowany do pracy w pierścieniu 

(DIRECT I/O CH1 RING CONFIGURATION lub DIRECT I/O CH2 RING CONFIGURATION 

ma ustawioną wartość „Yes”), wszystkie bezpośrednie komunikaty wyjściowe są odbierane z 

powrotem. Jeśli nie, wyzwalany jest autotest przerwy pierścienia bezpośredniego 

wejścia/wyjścia. Błąd autotestu jest sygnalizowany przez operand FlexLogic DIRECT RING 

BREAK. 

Wybierz DIRECT I/O DATA RATE (Szybkość transmisji danych bezpośredniego we/wy) 

odpowiednio do możliwości przesyłania danych kanału komunikacyjnego. Wszystkie 
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urządzenia IED komunikujące się przez bezpośrednie wejścia i wyjścia muszą być ustawione 

na tę samą szybkość transmisji danych. Urządzenia IED serii UR wyposażone w 

dwukanałowe karty komunikacyjne stosują tę samą szybkość transmisji danych dla obu 

kanałów. Czas dostarczenia dla komunikatów bezpośrednich wejść i wyjść wynosi około 0,2 

cyklu sieci elektroenergetycznej przy 128 kbps i 0,4 cyklu sieci elektroenergetycznej przy 64 

kbps, na każdy „most”. 

 

 

Rysunek 5-14: Szybkość transmisji danych bezpośrednich wejść i wyjść 

Moduł Kanał Obsługiwane szybkości transmisji 
danych 

74 Kanał 1 64 kbps 

Kanał 2 64 kbps 

7L Kanał 1 64 kbps, 128 kbps 

Kanał 2 64 kbps, 128 kbps 

7M Kanał 1 64 kbps, 128 kbps 

Kanał 2 64 kbps, 128 kbps 

7P Kanał 1 64 kbps, 128 kbps 

Kanał 2 64 kbps, 128 kbps 

7T Kanał 1 64 kbps, 128 kbps 

7W Kanał 1 64 kbps, 128 kbps 

Kanał 2 64 kbps, 128 kbps 

7V Kanał 1 64 kbps, 128 kbps 

Kanał 2 64 kbps, 128 kbps 

2A Kanał 1 64 kbps 

2B Kanał 1 64 kbps 

Kanał 2 64 kbps 

2G Kanał 1 128 kbps 

2H Kanał 1 128 kbps 

2I Kanał 1 64 kbps, 128 kbps 

Kanał 2 64 kbps, 128 kbps 

2J Kanał 1 64 kbps, 128 kbps 

Kanał 2 64 kbps, 128 kbps 

76 Kanał 1 64 kbps 

77 Kanał 1 64 kbps 

Kanał 2 64 kbps 

75 Kanał 1 64 kbps 

Kanał 2 64 kbps 

7E Kanał 1 64 kbps 

Kanał 2 64 kbps 

7F Kanał 1 64 kbps 

Kanał 2 64 kbps 

7G Kanał 1 64 kbps 

Kanał 2 64 kbps 

7Q Kanał 1 64 kbps 

Kanał 2 64 kbps 

7R Kanał 1 64 kbps 

7S Kanał 1 64 kbps 
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Moduł Kanał Obsługiwane szybkości transmisji 
danych 

Kanał 2 64 kbps 

 

UWAGA 

Moduły G.703 działają ze stałą szybkością 64 kb/s. Ustawienie DIRECT I/O DATA 

RATE (Szybkość transmisji bezpośrednich danych we/wy) nie dotyczy tego modułu. 

 

Ustawienie DIRECT I/O CHANNEL CROSSOVER (Przekazywanie między kanałami 

bezpośredniego we/wy) dotyczy przekaźników C30 z dwukanałowymi kartami 

komunikacyjnymi i umożliwia przekazywanie komunikatów z kanału 1 do kanału 2. 

Umieszcza to wszystkie urządzenia IED serii UR w jedną sieć bezpośredniego wejścia i 

wyjścia, niezależnie od fizycznego nośnika dwóch kanałów komunikacyjnych. 

Poniższe przykłady zastosowań ilustrują podstawowe pojęcia dla konfiguracji 

bezpośredniego wejścia i wyjścia. Więcej informacji na temat konfigurowania operandów 

FlexLogic (flagi, bity), które należy wymienić podano w punkcie Wejścia i wyjścia w tym 

rozdziale. 

 

Przykład 1: Rozszerzenie możliwości wejścia/wyjścia przekaźnika serii UR 

Rozważmy aplikację, która wymaga dodatkowych ilości wejść stykowych, wyjść stykowych 

lub linii programowalnej logiki, które przekraczają możliwości jednej podstawy montażowej 

urządzenia serii UR. Problem ten zostaje rozwiązany przez dodanie kolejnego urządzenia 

IED serii UR, na przykład C30, w celu zapewnienia dodatkowych wejść i wyjść oraz 

spełnienia wymagań logiki programowalnej. Dwa urządzenia IED zostają połączone za 

pomocą jednokanałowej karty łączności cyfrowej, w sposób pokazany na rysunku. 

 

Rysunek 5-38: Rozszerzenie wejścia i wyjścia przez bezpośrednie wejścia i wyjścia 

 

W tej sytuacji należy zastosować następujące ustawienia. Dla inteligentnego urządzenia 

elektronicznego 1 serii UR 

DIRECT OUTPUT DEVICE ID: „1” 

DIRECT I/O CH1 RING CONFIGURATION: „Yes” 

DIRECT I/O DATA RATE: „128 kbps” 
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Dla urządzenia IED 2 serii UR: 

DIRECT OUTPUT DEVICE ID: „2” 

DIRECT I/O CH1 RING CONFIGURATION: „Yes” 

DIRECT I/O DATA RATE: „128 kbps” 

Czas dostarczenia komunikatu wynosi około 0,2 cyklu sieci energetycznej w obu kierunkach 

(przy 128 kb/s); to znaczy od urządzenia 1 do urządzenia 2 oraz od urządzenia 2 do 

urządzenia 1. Dla tego połączenia symetrycznego użytkownik może wybrać różne karty 

komunikacyjne (na przykład światłowód, G.703 lub RS422). 

 

Przykład 2: blokujące zabezpieczenie magistrali 

Prosty system blokującego zabezpieczenia magistrali można osiągnąć przez wysłanie 

sygnału blokowania z urządzeń podrzędnych, np. 2, 3 i 4, do nadrzędnego urządzenia 

monitorującego jeden przewód zasilający magistrali, jak przedstawiono. 

 

Rysunek 5-39: Przykładowe blokujące zabezpieczenie magistrali 

 

BLOCK BLOKADA 

 

Dla zwiększenia niezawodności do tego zastosowania zalecana jest konfiguracja 

podwójnego pierścienia (pokazana dalej). 

 

Rysunek 5-40: Schemat blokującego zabezpieczenia magistrali za pośrednictwem 

bezpośrednich wejść/wyjść 
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W tej sytuacji należy zastosować następujące ustawienia. Dla inteligentnego urządzenia 

elektronicznego 1 serii UR: 

DIRECT OUTPUT DEVICE ID: „1” 

DIRECT I/O CH1 RING CONFIGURATION: „Yes” 

DIRECT I/O CH2 RING CONFIGURATION: „Yes” 

Dla urządzenia IED 2 serii UR: 

DIRECT OUTPUT DEVICE ID: „2” 

DIRECT I/O CH1 RING CONFIGURATION: „Yes” 

DIRECT I/O CH2 RING CONFIGURATION: „Yes” 

Dla inteligentnego urządzenia elektronicznego 3 serii UR: 

DIRECT OUTPUT DEVICE ID: „3” 

DIRECT I/O CH1 RING CONFIGURATION: „Yes” 

DIRECT I/O CH2 RING CONFIGURATION: „Yes” 

Dla inteligentnego urządzenia elektronicznego 4 serii UR: 

DIRECT OUTPUT DEVICE ID: „4” 

DIRECT I/O CH1 RING CONFIGURATION: „Yes” 

DIRECT I/O CH2 RING CONFIGURATION: „Yes” 

Czas dostarczenia dla komunikatów wynosi w przybliżeniu 0,2 cyklu sieci 

elektroenergetycznej (przy 128 kb/s) razy liczba „mostów” między źródłem a miejscem 

przeznaczenia. Konfiguracja podwójnego pierścienia skutecznie redukuje maksymalny 

„dystans komunikacyjny” o współczynnik wynoszący dwa. 

W tej konfiguracji przewidywane są następujące czasy dostarczania (przy 128 kb/s), jeżeli 

oba pierścienie są sprawne: 

Od IED 1 do IED 2: 0,2 cyklu sieci elektroenergetycznej 

Od IED 1 do IED 3: 0,4 cyklu sieci elektroenergetycznej 

Od IED 1 do IED 4: 0,2 cyklu sieci elektroenergetycznej 

Od IED 2 do IED 3: 0,2 cyklu sieci elektroenergetycznej 

Od IED 2 do IED 4: 0,4 cyklu sieci elektroenergetycznej 

Od IED 3 do IED 4: 0,2 cyklu sieci elektroenergetycznej 

Jeśli jeden pierścień jest uszkodzony (powiedzmy TX2-RX2), czasy dostarczania są 

następujące: 

Od IED 1 do IED 2: 0,2 cyklu sieci elektroenergetycznej 

Od IED 1 do IED 3: 0,4 cyklu sieci elektroenergetycznej 

Od IED 1 do IED 4: 0,6 cyklu sieci elektroenergetycznej 

Od IED 2 do IED 3: 0,2 cyklu sieci elektroenergetycznej 

Od IED 2 do IED 4: 0,4 cyklu sieci elektroenergetycznej  

Od IED 3 do IED 4: 0,2 cyklu sieci elektroenergetycznej 
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Timer koordynujący dla tego schematu zabezpieczenia magistrali może być wybrany w razie 

scenariusza najgorszego przypadku (0,4 cyklu sieci elektroenergetycznej). W momencie 

wykrycia uszkodzonego pierścienia czas koordynacji adaptacyjnie wzrósł do 0,6 cyklu sieci 

elektroenergetycznej. Pełne zastosowanie wymaga rozwiązania szeregu problemów, takich 

jak awaria zarówno pierścieni komunikacji, awaria lub stan wyłączenia z eksploatacji jednego 

z przekaźników itp. Do uporania się z tymi problemami przede wszystkim służy funkcja 

samokontroli flag bezpośrednich wejść i wyjść. 

 

Przykład 3: układy koordynacji z obsługą sygnałów pilotowych 

Rozważmy przedstawione zabezpieczenie linii trójzaciskowej. 

 

Rysunek 5-41: Zastosowanie dla linii trójzaciskowych 

 

Zezwalający układ koordynacji z obsługą sygnałów pilotowych może być zrealizowany w 

konfiguracji dwupierścieniowej, jak przedstawiono poniżej (urządzenia IED 1 i 2 stanowią 

pierwszy pierścień, a IED 2 i 3 stanowią drugi pierścień). 

 

Rysunek 5-42: jednokanałowa konfiguracja otwartej pętli 

 

 

W tej sytuacji należy zastosować następujące ustawienia. Dla inteligentnego urządzenia 

elektronicznego 1 serii UR: 

DIRECT OUTPUT DEVICE ID: „1” 

DIRECT I/O CH1 RING CONFIGURATION: „Yes” 
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DIRECT I/O CH2 RING CONFIGURATION: „Yes” 

Dla urządzenia IED 2 serii UR: 

DIRECT OUTPUT DEVICE ID: „2” 

DIRECT I/O CH1 RING CONFIGURATION: „Yes” 

DIRECT I/O CH2 RING CONFIGURATION: „Yes” 

Dla inteligentnego urządzenia elektronicznego 3 serii UR: 

DIRECT OUTPUT DEVICE ID: „3” 

DIRECT I/O CH1 RING CONFIGURATION: „Yes” 

DIRECT I/O CH2 RING CONFIGURATION: „Yes” 

W tej konfiguracji przewidywane są następujące czasy dostarczania (przy 128 kb/s): 

Od IED 1 do IED 2: 0,2 cyklu sieci elektroenergetycznej 

Od IED 1 do IED 3: 0,5 cyklu sieci elektroenergetycznej 

Od IED 2 do IED 3: 0,2 cyklu sieci elektroenergetycznej 

W tym układzie urządzenia IED 1 i 3 nie komunikują się bezpośrednio. Urządzenie IED 2 

musi być skonfigurowane do przekazywania komunikatów, co wyjaśniono w punkcie Wejścia 

i wyjścia. Należy wdrożyć blokujący układ koordynacji z obsługą sygnałów pilotowych z 

większym poziomem bezpieczeństwa, a najlepiej – krótszym czasem dostarczania 

komunikatów. Osiąga się to za pomocą przedstawionej tutaj konfiguracji podwójnego 

pierścienia. 

 

Rysunek 5-43: Konfiguracja dwukanałowej pętli zamkniętej (podwójnego pierścienia) 

 

 

W tej sytuacji należy zastosować następujące ustawienia. Dla inteligentnego urządzenia 

elektronicznego 1 serii UR: 

DIRECT OUTPUT DEVICE ID: „1” 

DIRECT I/O CH1 RING CONFIGURATION: „Yes” 

DIRECT I/O CH2 RING CONFIGURATION: „Yes” 

Dla urządzenia IED 2 serii UR: 

DIRECT OUTPUT DEVICE ID: „2” 

DIRECT I/O CH1 RING CONFIGURATION: „Yes” 
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DIRECT I/O CH2 RING CONFIGURATION: „Yes” 

Dla inteligentnego urządzenia elektronicznego 3 serii UR: 

DIRECT OUTPUT DEVICE ID: „3” 

DIRECT I/O CH1 RING CONFIGURATION: „Yes” 

DIRECT I/O CH2 RING CONFIGURATION: „Yes” 

W tej konfiguracji przewidywane są następujące czasy dostarczania (przy 128 kb/s), jeżeli 

oba pierścienie są sprawne: 

Od IED 1 do IED 2: 0,2 cyklu sieci elektroenergetycznej 

Od IED 1 do IED 3: 0,2 cyklu sieci elektroenergetycznej 

Od IED 2 do IED 3: 0,2 cyklu sieci elektroenergetycznej 

Obie konfiguracje łączności można stosować do obu układów zezwalających i blokujących. 

Przy wyborze wymaganej architektury należy uwzględnić szybkość, niezawodność i koszt. 

 

5.3.15.2 CRC alarm CH1(2) (Alarm CRC – kanał 1(2)) 

 

Range: Zakres: 

Enabled, Disabled Enabled, Disabled (Włączony, Wyłączony) 

100 to 10000 in steps of 1 od 100 do 10000 z krokiem 1 

 

Przekaźnik C30 sprawdza integralność przychodzących komunikatów bezpośredniego 

wejścia i wyjścia przy użyciu 32-bitowego cyklicznego kodu nadmiarowego (CRC). Funkcja 

alarmu CRC jest dostępna do monitorowania zakłóceń nośnika komunikacyjnego przez 

śledzenie szybkości komunikatów nieprzechodzących pomyślnie kontroli CRC. Funkcja 

monitorowania zlicza wszystkie przychodzące komunikaty, w tym komunikaty, które nie 

przeszły pomyślnie kontroli CRC. Oddzielny licznik sumuje komunikaty, które nie przeszły 

pomyślnie kontroli CRC. Gdy licznik komunikatów, które nie przeszły pomyślnie kontroli CRC 

osiąga poziom zdefiniowany przez użytkownika określony przez ustawienie CRC ALARM 

CH1 THRESHOLD (Próg alarmu kanału 1 CRC) w granicach zdefiniowanej przez 

użytkownika liczby komunikatów CRC ALARM 1 CH1 COUNT (Liczba alarmów CRC kanału 

1), ustawiony zostaje operand FlexLogic alarmu DIR IO CH1 CRC. 

Gdy licznik wszystkich komunikatów osiąga maksimum zdefiniowane przez użytkownika 

określonego przez ustawienie CRC ALARM CH1 MESSAGE COUNT (Liczba komunikatów 
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alarmu CRC – kanał 1), resetowane są liczniki a jednocześnie proces monitorowania 

zostanie uruchomiony ponownie. 

Operand należy skonfigurować w taki sposób, aby sterował stykiem wyjściowym, 

programowaną przez użytkownika diodą LED lub wybranym wyjściem komunikacyjnym. 

Warunki podtrzymania i potwierdzenia – jeśli jest to wymagane – są odpowiednio 

zaprogramowane. 

Funkcja alarmu CRC jest dostępna dla poszczególnych kanałów. Łączna liczba 

bezpośrednich komunikatów wejściowych i wyjściowych, które nie przeszły kontroli CRC jest 

dostępna jako rzeczywista wartość ACTUAL VALUES  STATUS DIRECT INPUTS 

CRC FAIL COUNT CH1 (Wartości rzeczywiste > Status > Wejścia bezpośrednie > 

Liczba komunikatów kanału 1 alarmu CRC). 

• Liczba komunikatów i długość okna monitorowania – do monitorowania 

integralności komunikacji przekaźnik wysyła 1 komunikat na sekundę (przy 64 kb/s) 

lub 2 komunikaty na sekundę (128 kb/s), nawet jeśli nie ma zmian w bezpośrednich 

wyjściach. Na przykład ustawienie o wartości „10000” CRC ALARM CH1 MESSAGE 

COUNT (Liczba komunikatów alarmu cyklicznej kontroli nadmiarowej – kanał 1) 

odpowiada przedziałowi czasu o długości około 160 minut przy 64 kb/s i 80 minut 

przy 128 kb/s. Jeżeli komunikaty wysyłane są szybciej w wyniku działania wyjść 

bezpośrednich, przedział czasu monitorowania skraca się . Należy mieć to na 

uwadze przy określaniu ustawienia CRC ALARM CH1 MESSAGE COUNT (Liczba 

komunikatów alarmu cyklicznej kontroli nadmiarowej – kanał 1). Na przykład jeżeli 

wymagany jest maksymalny odstęp czasu monitorowania 10 minut przy 64 kb/s, a 

następnie wartość ustawienia CRC ALARM CH1 MESSAGE COUNT jest ustawiana 

na 10 X 60 X 1 = 600. 

• Korelacja niepomyślnych kontroli CRC i bitowa stopa błędów (BER) – kontrola 

CRC może nie skończyć się pomyślnie, jeśli jeden lub więcej bitów w pakiecie jest 

uszkodzonych. W związku z tym dokładna korelacja między liczbą niepomyślnie 

zakończonych kontroli CRC a BER nie jest możliwa. Przy pewnych założeniach 

można dokonać pewnego przybliżenia w następujący sposób. Pakiet bezpośredniego 

wejścia i wyjścia zawierający 20 bajtów daje w rezultacie 160 bitów przesyłanych 

danych, a więc transmisja pakietów 63 odpowiada 10 000 bitów. BER o wartości 10-4 

implikuje 1 błąd bitowy na każde wysłanych lub odebranych 10 000 bitów. Przyjmując 

jako najlepszy przypadek tylko 1 błąd bitowy w uszkodzonym pakiecie, posiadając 1 

uszkodzony pakiet na każde 63 odebrane w przybliżeniu równa się BER o wartości 

10-4. 

  



ROZDZIAŁ 5: USTAWIENIA 

SYSTEM STEROWANIA C30 — INSTRUKCJA OBSŁUGI  5-170 

5.3.15.3 Alarm komunikatów niezwróconych CH1(2) 

 

Range: Zakres: 

Enabled, Disabled Enabled, Disabled (Włączony, Wyłączony) 

100 to 10000 in steps of 1 od 100 do 10000 z krokiem 1 

 

C30 sprawdza integralność pierścienia bezpośredniego wejścia i wyjścia komunikacyjnego 

przez liczenie niezwróconych komunikatów. W układzie pierścieniowym wszystkie 

komunikaty pochodzące z danego urządzenia powinny powrócić w zdefiniowanym czasie. 

Funkcja alarmu niezwróconych komunikatów jest dostępna do monitorowania integralności 

pierścienia komunikacyjnego przez śledzenie stopy niezwróconych komunikatów. Funkcja ta 

zlicza wszystkie wychodzące komunikaty, a oddzielny licznik dodaje komunikaty, które nie 

powróciły. Gdy licznik niezwróconych komunikatów osiągnie poziom zdefiniowany przez 

użytkownika w ustawieniu UNRET MSGS ALARM CH1 THRESHOLD (Alarm progu 

niezwróconych komunikatów – kanał 1) i w granicach zdefiniowanej przez użytkownika liczby 

UNRET MSGS ALARM CH1 COUNT (Alarm liczby niezwróconych komunikatów – kanał 1), 

ustawiony zostaje operand FlexLogic DIR IO CH1 UNRET ALM. 

Gdy licznik wszystkich komunikatów osiągnie poziom maksymalny zdefiniowany przez 

użytkownika w ustawieniu UNRET MSGS ALARM CH1 COUNT (Alarm progu 

niezwróconych komunikatów – kanał 1), oba liczniki zostają wyzerowane i proces 

monitorowania zostaje uruchomiony ponownie. 

Operand należy skonfigurować w taki sposób, aby sterował stykiem wyjściowym, 

programowaną przez użytkownika diodą LED lub wybranym wyjściem komunikacyjnym. 

Warunki podtrzymania i potwierdzenia – jeśli jest to wymagane – są odpowiednio 

zaprogramowane. 

Funkcja alarmu niezwróconych komunikatów jest dostępna dla poszczególnych kanałów i 

aktywna wyłącznie w konfiguracji pierścieniowej. Łączna liczba niezwróconych komunikatów 

wejściowych i wyjściowych jest dostępna jako wartość rzeczywista w ACTUAL VALUES  

STATUS  DIRECT INPUTS UNRETURNED MSG COUNT CH1 (Rzeczywiste 

wartości > Status > Wejścia bezpośrednie > Niezwrócone komunikaty – kanał 1). 
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5.3.16 Telezabezpieczenie 

 

Range: Zakres: 

Disabled, Enabled Disabled, Enabled (Wyłączony, Włączony) 

0 to 255 in steps of 1 od 0 do 255 z krokiem 1 

 

OPCJA OPROGRAMOWANIA 

Ta opcja jest dostępna, gdy karta komunikacji między przekaźnikami zostaje określona 

w czasie składania zamówienia (patrz tabele kodów zamówień). Z tą opcją 

bezpośrednie wejścia/wyjścia wyświetlane są domyślnie. Po włączeniu funkcji 

telezabezpieczeń bezpośrednie we/wy nie jest widoczne. 

 

Cyfrowe telezabezpieczenie przesyła polecenia zabezpieczenia między dwoma lub trzema 

przekaźnikami w bezpieczny, szybki, niezawodny i deterministyczny sposób. Możliwe 

zastosowania to zezwalające lub blokujące układy koordynacji z obsługą sygnałów 

pilotowych i wyłączenie zdalne bezwarunkowe (DTT). Telezabezpieczenie można 

zastosować do wszelkich analogowych lub cyfrowych kanałów i nośników komunikacyjnych, 

takich jak bezpośrednie łącze światłowodowe, przewody miedziane, sieci optyczne lub 

mikrofalowe łącza radiowe. Możliwe jest połączenie nośników komunikacyjnych. 

Po włączeniu telezabezpieczenia i skonfigurowania wejścia/wyjść telezabezpieczenia pakiety 

danych są przesyłane w sposób ciągły co 1/4 cyklu (3/8 cyklu w przypadku używania 

modułów C37.94) z P2P. Bezpieczeństwo danych kanału komunikacji uzyskiwane jest za 

pomocą CRC-32 w pakiecie danych. 

 

UWAGA 

Wejścia/wyjścia telezabezpieczeń i bezpośrednie wejścia/wyjścia wzajemnie się 

wykluczają. Jako takie, nie mogą być używane jednocześnie. Po włączeniu wejść i 
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wyjść telezabezpieczeń bezpośrednie wejścia i wyjścia zostają zablokowane, i na 

odwrót. 

 

LICZBA ZACISKÓW – określa, czy system telezabezpieczenia działa między dwoma czy 

trzema urządzeniami równorzędnymi. 

LICZBA KANAŁÓW – określa, ile kanałów jest używanych. Jeśli LICZBA ZACISKÓW 

wynosi „3” (system trójzaciskowy), liczbę kanałów należy ustawić na „2”. W przypadku 

systemu dwuzaciskowego (system dwuzaciskowy), LICZBĘ KANAŁÓW można ustawić na 

„1” lub „2” (kanały redundantne). 

 

LOCAL RELAY ID NUMBER, TERMINAL 1 RELAY ID NUMBER (LOKALNY NUMER 

IDENTYFIKACYJNY PRZEKAŹNIKA, NUMER IDENTYFIKACYJNY PRZEKAŹNIKA NA 

ZACISKU 1) i TERMINAL 2 RELAY ID NUMBER (NUMER IDENTYFIKACYJNY 

PRZEKAŹNIKA NA ZACISKU 2) — w instalacjach, w których zastosowano multipleksery lub 

modemy pożądane jest zapewnienie, aby dane używane przez przekaźniki zabezpieczające 

daną linię przychodziły z prawidłowych przekaźników. Funkcja telezabezpieczenia 

przeprowadza tę kontrolę przez odczytanie numeru identyfikacyjnego wysłanego przez 

nadające przekaźniki i porównanie tego identyfikatora z zaprogramowanymi identyfikatorami 

w przekaźnikach odbierających. Kontrola ta jest również używana do zablokowania wejść w 

razie przypadkowego ustawienia w tryb sprzężenia zwrotnego lub otrzymywania danych z 

niewłaściwego przekaźnika przez sprawdzenie identyfikatora w odebranym kanale. Jeśli 

niepoprawny identyfikator znajdzie się w jakimś kanale podczas normalnej pracy, zostanie 

ustawiony operand FlexLogic TELEPROT CH1 ID FAIL (niepowodzenie identyfikatora kanału 

1 telezabezpieczeń) lub TELEPROT CH2 ID FAIL (niepowodzenie identyfikatora kanału 2 

telezabezpieczeń), sterując zdarzenie o takiej samej nazwie i blokując wejścia 

telezabezpieczeń. Do celów rozruchowych wynik identyfikacji kanału jest również 

przedstawiony w ustawieniu wartości rzeczywistej STATUS  CHANNEL TESTS 

VALIDITY OF CHANNEL CONFIGURATION (STAN  TESTY KANAŁU  

PRAWIDŁOWOŚĆ KONFIGURACJI KANAŁU). Domyślna wartość 0 dla LOCAL RELAY ID 

NUMBER (identyfikatora lokalnego przekaźnika) wskazuje, że numer identyfikacyjny 

przekaźnika nie będzie sprawdzany. W dwukanałowych systemach dwuzaciskowych ten 

sam LOCAL RELAY ID NUMBER (Identyfikator lokalny przekaźnika) przesyłany jest oboma 

kanałami; po stronie odbiorczej konieczne jest zaprogramowanie tylko TERMINAL 1 ID 

NUMBER (Identyfikatora zacisku 1). 
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5.3.17 Montaż 

 

Range: Zakres: 

Not Programmed, Programmed Not Programmed, Programmed 
(Niezaprogramowane, Zaprogramowane) 

up to 20 alphanumeric characters do 20 znaków alfanumerycznych 

 

 

Aby zabezpieczyć się przed montażem przekaźnika bez wprowadzonych ustawień, 

urządzenie nie zezwala na sygnalizację żadnego wyjścia przekaźnika dopóki ustawienie 

RELAY SETTINGS (USTAWIENIA PRZEKAŹNIKA) nie będzie miało wartości Programmed 

(Zaprogramowane). Domyślnie to ustawienie ma wartość Not Programmed 

(Niezaprogramowane). Komunikat o błędzie autotestu UNIT NOT PROGRAMMED 

(URZĄDZENIE NIEZAPROGRAMOWANE) jest wyświetlany do chwili ustawienia 

przekaźnika w stanie Programmed (Zaprogramowany). 

Ustawienie RELAY NAME (NAZWA PRZEKAŹNIKA) umożliwia użytkownikowi 

jednoznaczną identyfikację przekaźnika. Ta nazwa pojawia się w generowanych raportach. 

 

5.4 Zasoby zdalne 

5.4.1 Konfiguracja zasobów zdalnych 

Gdy przekaźnik C30 zostanie zamówiony z modułem karty procesu jako części systemu 

HardFiber, w oprogramowaniu EnerVista dostępne będzie dodatkowe drzewo menu Remote 

Resources (Zasoby zdalne) umożliwiające konfigurację systemu HardFiber. 
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Rysunek 5-44: Menu konfiguracji zasobów zdalnych 

 

 

Ustawienia zasobów zdalnych konfigurują przekaźnik C30 z modułem magistrali procesowej 

do pracy z układami HardFiber Brick. Konfiguracja zasobów zdalnych jest możliwa tylko za 

pomocą oprogramowania EnerVista i nie jest dostępna za pomocą panelu przedniego 

przekaźnika C30. Układ Brick zapewnia osiem pomiarów AC wraz z wejściami stykowymi, 

wejściami analogowymi DC i wyjściami stykowymi, stanowiąc zdalny interfejs do 

wyposażenia w terenie, takiego jak wyłączniki i transformatory. Przekaźnik C30 z modułem 

magistrali procesu ma dostęp do wszystkich możliwości nawet ośmiu układów Brick. 

Ustawienia zasobów zdalnych konfigurują połączenie punkt-punkt między konkretnymi 

portami światłowodowymi na karcie procesu przekaźnika C30 i konkretnym układem Brick. 

Przekaźnik jest następnie konfigurowany do pomiaru konkretnych prądów, napięć i wejść 

stykowych z tych układów Brick oraz do sterowania konkretnymi wyjściami. 

Proces konfiguracji zasobów zdalnych jest prosty i składa się z następujących etapów. 

• Konfiguracja jednostek obiektowych. Powoduje to nawiązanie połączenia punkt-punkt 

między konkretnym portem w module magistrali procesu przekaźnika oraz 

specyficznym rdzeniem cyfrowym konkretnego układu Brick. Jest to konieczny 

pierwszy krok konfiguracji przekaźnika magistrali procesu. 

• Konfiguracja baterii AC. Powoduje to ustawienie podstawowych i pomocniczych ilości 

oraz połączeń dla prądów i napięć. Konfiguracja baterii AC zapewnia też realizację 

redundantnych pomiarów prądów i napięć, co jest znacznym ulepszeniem 

niezawodności możliwym dzięki magistrali procesu. 

• Konfiguracja źródeł sygnałów. Ta funkcjonalność przekaźnika C30 nie zmieniła 

innych wymagań niż wymaganie do używania prądów i napięć ustalonych przez 

konfigurację baterii AC w ramach menu zasobów zdalnych. 
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• Konfiguracja obiektowych wejść stykowych, obiektowych wyjść stykowych, RTD i 

przetworników zgodnie z wymaganiami funkcjonalności zastosowania. Te wejścia i 

wyjścia to fizyczny interfejs do wyłączników, transformatorów i innego sprzętu. 

Zastępują one tradycyjne wejścia i wyjścia stykowe znajdujące się w przekaźniku w 

celu praktycznego wyeliminowania okablowania miedzianego. 

• Konfiguracja wspólnych wejść i wyjść zgodnie z wymaganiami funkcjonalności 

zastosowania. Wspólne wejścia i wyjścia to oddzielne kanały binarne zapewniające 

wysokiej jakości sygnalizację zabezpieczającą szybką między przekaźnikami za 

pomocą układu Brick. 

Dodatkowe informacje o sposobie konfiguracji przekaźnika z modułem magistrali procesowej 

podano w Instrukcji obsługi magistrali procesu HardFiber. 

 

5.5 Konfiguracja systemu 

5.5.1 Wyłączniki 
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Range: Zakres: 

Disabled, Enabled Disabled, Enabled (Wyłączony, Włączony) 

up to six alphanumeric characters do sześciu znaków alfanumerycznych 

3-Pole, 1-Pole 3-biegunowy, 1-biegunowy 

FlexLogic operand Operand FlexLogic 

0.000 to 65.535 s in steps of 0.001 0,000 do 65,535 s z krokiem 0,001 

 

Opis działania funkcji sterowania wyłącznikiem i monitorowania stanu został podany w 

rozdziale 4. Tutaj zostały podane informacje o programowaniu ustawień. Te funkcje są 

dostępne dla co najmniej dwóch wyłączników, a użytkownik może użyć tylko tych 

fragmentów projektu, które są odpowiednie dla pojedynczego wyłącznika, który musi być 

wyłącznikiem 1. 

 

Liczba elementów sterujących wyłącznikiem zależy od liczby modułów przekładników 

prądowych/przekładników napięciowych określonych wraz z przekaźnikiem C30. Dla 

każdego elementu sterującego wyłącznikiem dostępne są następujące ustawienia. 

BREAKER 1 FUNCTION (FUNKCJA WYŁĄCZNIKA 1) — to ustawienie włącza i wyłącza 

działanie funkcji sterowania wyłącznikiem. 

BREAKER1 PUSH BUTTON CONTROL (STEROWANIE PRZYCISKIEM WYŁĄCZNIKA 1) 

— ustawienie to powinno mieć wartość Enable (Włączone), aby umożliwić działanie 

przycisku na panelu przednim. 
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BREAKER 1 NAME (NAZWA WYŁĄCZNIKA 1) — do wyłącznika należy przypisać 

zdefiniowaną przez użytkownika nazwę (do sześciu znaków). Ta nazwa jest używana w 

chwilowych komunikatach związanych z wyłącznikiem 1. 

BREAKER 1 MODE (TRYB WYŁĄCZNIKA 1) — można wybrać tryb 3-Pole (3-biegunowy), 

w którym wszystkie bieguny wyłącznika są sterowane jednocześnie, lub tryb 1-Pole (1-

biegunowy), gdzie wszystkie bieguny wyłącznika są sterowane niezależnie albo 

jednocześnie. 

BREAKER 1 OPEN (WYŁĄCZNIK 1 OTWARTY) — wybiera operand tworzący 

programowalny sygnał powodujący otwarcie wyłącznika 1 przez przekaźnik wyjściowy. 

BREAKER 1 BLK OPEN (BLOKADA OTWARCIA WYŁĄCZNIKA 1) — wybiera operand 

uniemożliwiający otwarcie wyłącznika. Tego ustawienia można użyć w funkcjonalności 

wybierz-przed-działaniem lub do blokowania sterowania za pomocą przełącznika na panelu 

lub z systemu SCADA. 

BREAKER 1 CLOSE (WYŁĄCZNIK 1 ZAMKNIĘTY) — wybiera operand tworzący 

programowalny sygnał powodujący zamknięcie wyłącznika 1 przez przekaźnik wyjściowy. 

BREAKER 1 BLK CLOSE (BLOKADA ZAMKNIĘCIA WYŁĄCZNIKA 1) — wybiera operand 

uniemożliwiający zamknięcie wyłącznika. Tego ustawienia można użyć w funkcjonalności 

wybierz-przed-działaniem lub do blokowania sterowania za pomocą przełącznika na panelu 

lub z systemu SCADA. 

BREAKER 1 ΦA/3P CLOSED (ΦA/3P WYŁĄCZNIKA 1 ZAMKNIĘTE) — wybiera operand, 

zazwyczaj wejście stykowe, połączony z mechanizmem śledzenia położenia pomocniczego 

wyłącznika. To wejście jest wejściem stanu 52/a z zestykiem zwiernym tworzącym logiczną 

1, gdy wyłącznik zostanie zamknięty. Jeśli ustawienie BREAKER 1 MODE (TRYB 

WYŁĄCZNIKA 1) ma ustawioną wartość 3-Pole (3-biegunowy), ustawienie to wybiera 

pojedyncze wejście jako operand służący do śledzenia otwartego lub zamkniętego położenia 

wyłącznika. Jeśli został wybrany tryb 1-Pole (1-biegunowy), wspomniane wejście służy do 

śledzenia fazy A, a ustawienia BREAKER 1 ΦB (ΦB WYŁĄCZNIKA 1) i BREAKER 1 ΦC 

(ΦC WYŁĄCZNIKA 1) wybierają operandy do śledzenia faz B i C odpowiednio. 

BREAKER 1 ΦA/3P OPND (ΦA/3P WYŁĄCZNIKA 1 OTWARTE) — wybiera operand, 

zazwyczaj wejście stykowe z zestykiem rozwiernym, będący wejściem stanu 52/a tworzącym 

logiczną 1, gdy wyłącznik zostanie otwarty. Jeśli oddzielne wejście stykowe 52/b jest 

niedostępne, można użyć odwróconego sygnału stanu zamkniętego wyłącznika 1. 

BREAKER 1 ΦB CLOSED (ΦB WYŁĄCZNIKA 1 ZAMKNIĘTE) — jeśli został wybrany tryb 

trójbiegunowy, to ustawienie nie ma żadnej funkcji. Jeśli został wybrany tryb 

jednobiegunowy, to wejście służy do śledzenia położenia zamkniętego wyłącznika fazy B w 

sposób opisany dla fazy A. 
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BREAKER 1 ΦB OPENED (ΦB WYŁĄCZNIKA 1 OTWARTE) — jeśli został wybrany tryb 

trójbiegunowy, to ustawienie nie ma żadnej funkcji. Jeśli został wybrany tryb 

jednobiegunowy, to wejście służy do śledzenia położenia otwartego wyłącznika fazy B w 

sposób opisany dla fazy A. 

BREAKER 1 ΦC CLOSED (ΦC WYŁĄCZNIKA 1 ZAMKNIĘTE) — jeśli został wybrany tryb 

trójbiegunowy, to ustawienie nie ma żadnej funkcji. Jeśli został wybrany tryb 

jednobiegunowy, to wejście służy do śledzenia położenia zamkniętego wyłącznika fazy C w 

sposób opisany dla fazy A. 

BREAKER 1 ΦC OPENED (ΦC WYŁĄCZNIKA 1 OTWARTE) — jeśli został wybrany tryb 

trójbiegunowy, to ustawienie nie ma żadnej funkcji. Jeśli został wybrany tryb 

jednobiegunowy, to wejście służy do śledzenia położenia otwartego wyłącznika fazy C w 

sposób opisany dla fazy A. 

BREAKER 1 Toperate (CZAS PRACY WYŁĄCZNIKA 1) — to ustawienie określa wymagany 

przedział czasu na przezwyciężenie przejściowej niezgodności między stykami 

pomocniczymi 52/a i 52/b podczas pracy wyłącznika. Jeśli po upływie tego czasu 

przejściowa niezgodność nadal istnieje, operand FlexLogic NIEPRAWIDŁOWEGO STANU 

WYŁĄCZNIKA 1 jest potwierdzany dla celów alarmu lub blokowania. 

BREAKER 1 EXT ALARM (ALARM ZEWNĘTRZNY WYŁĄCZNIKA 1) — to ustawienie 

wybiera operand, zazwyczaj zewnętrzne wejście stykowe, połączony ze stykiem zgłaszania 

alarmu wyłącznika. 

BREAKER 1 ALARM DELAY (OPÓŹNIENIE ALARMU WYŁĄCZNIKA 1) — to ustawienie 

określa czas opóźnienia, w trakcie którego niezgodność stanu między operandami śledzenia 

położenia trójbiegunowego nie powoduje niezgodności biegunów. Pozwala to na 

niejednoczesną pracę biegunów. 

MANUAL CLOSE RECAL1 TIME (CZAS RĘCZNEGO ZAMYKANIA RECAL1) — to 

ustawienie określa czas wymagany do utrzymania zmian ustawienia występujących po 

zainicjowaniu przez operatora polecenia ręcznego zamknięcia w celu sterowania wyłącznika. 

BREAKER 1 OUT OF SV (WYŁĄCZNIK 1 NIE DZIAŁA) — wybiera operand wskazujący, że 

wyłącznik 1 nie działa. 
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Rysunek 5-45: Logika sterowania podwójnym wyłącznikiem (arkusz 1 z 2) 

 

SETTING USTAWIENIE 

FLEXLOGIC OPERANDS OPERANDY FLEXLOGIC 

AND I 

OR OR 

Enabled Włączony 

Off Wyłączona 

D60, L60, and L90 devices from trip output Urządzenia D60, L60 i L90 z wyjścia wybicia 

model model 

USER 2 OFF/ON 
To open BRK1-(None) 

UŻYTKOWNIK 2 ZAŁ./WYŁ. 
Do otwierania WYŁ. 1 (Brak) 

config setting ustawienie konfiguracji 

D60, L60, and L90 relays from recloser przekaźniki D60, L60 i L90 z reklozera 

To breaker control logic sheet 2 Do logiki sterowania wyłącznikiem, arkusz 2 

 

UWAGA 
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Funkcjonalność IEC 61850 jest dopuszczalna, gdy przekaźnik C30 jest w trybie 

Programmed (Zaprogramowany), a nie w trybie sterowania lokalnego. 

Rysunek 5-46: Logika sterowania podwójnym wyłącznikiem (arkusz 2 z 2) 

 

from breaker control logic sheet 1 z logiki sterowania wyłącznikiem, arkusz 1 

SETTING USTAWIENIE 

FLEXLOGIC OPERAND OPERAND FLEXLOGIC 

BREAKER 1 CLOSED (DEFAULT) WYŁĄCZNIK 1 ZAMKNIĘTY (DOMYŚLNIE) 

BREAKER 1 OPEN (DEFAULT) BREAKER 1 OPEN (DEFAULT) 

BREAKER 1 TROUBLE (DEFAULT) WYŁĄCZNIK 1 – USTERKA (DOMYŚLNIE) 

CLOSED ZAMKNIĘTY 

OPENED OTWARTY 

AND I 

OR OR 
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Note: the BREAKER 1 TROUBLE LED can 
be latched using FlexLogic 

Uwaga: dioda BREAKER 1 TROUBLE LED 
(DIODA LED PROBLEMU WYŁĄCZNIKA 1) 
może być blokowana za pomocą FlexLogic 

off wył. 

3-Pole 3-bieg. 

1-Pole 1-bieg. 

 

 

Wyłącznik ma bezpośrednie ustalone połączenia z modelem IEC 61850, co zostało 

pokazane na schemacie logicznym. Umożliwia to zdalne wykonywanie operacji 

otwierania/zamykania każdego wyłącznika za pomocą węzłów logicznych CSWI albo XCBR 

IEC 61850. Dostępna jest funkcjonalność wybierz-przed-działaniem IEC 61850, 

funkcjonalność łącznika lokalnego/zdalnego oraz blokowanie poleceń otwórz/zamknij. Należy 

pamiętać, że pokazany czas wykonywania poleceń wybicia i zamknięcia IEC 61850 dotyczy 

tylko jednego przebiegu zabezpieczeń. Aby utrzymać polecenie zamknięcia/otwarcia przez 

pewien czas, należy to wykonać na wyjściach stykowych za pomocą ustawienia Seal-in 

(Podtrzymanie) w elemencie Trip Output (Wyjście wybicia) lub za pomocą FlexLogic. 
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5.5.2 Przełączniki 

 

Range: Zakres: 

Disabled, Enabled Disabled, Enabled (Wyłączony, Włączony) 

up to six alphanumeric characters do sześciu znaków alfanumerycznych 

3-Pole, 1-Pole 3-biegunowy, 1-biegunowy 

FlexLogic operand Operand FlexLogic 

0.000 to 65.535 s in steps of 0.001 0,000 do 65,535 s z krokiem 0,001 

 

Odłącznik zawiera pomocniczą logikę stanu służącą jako interfejs do otwierania i zamykania 

odłączników z systemu SCADA lub za pomocą interfejsu panelu przedniego. Odłącznik 

może służyć do tworzenia funkcjonalności blokowania. W celu zwiększenia bezpieczeństwa 

ustalania położenia bieguna łącznika oba styki pomocnicze 89/a i 89/b są używane do 

zgłaszania niezgodności między nimi. Liczba dostępnych odłączników zależy od liczby 

modułów CT/VT zamówionych wraz z przekaźnikiem C30. 

SWITCH 1 FUNCTION (FUNKCJA ŁĄCZNIKA 1) — to ustawienie włącza i wyłącza działanie 

odłącznika. 
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SWITCH 1 NAME (NAZWA ŁĄCZNIKA 1) — do odłącznika należy przypisać zdefiniowaną 

przez użytkownika nazwę (do sześciu znaków). Ta nazwa jest używana w chwilowych 

komunikatach związanych z odłącznikiem 1. 

SWITCH 1 MODE (TRYB ŁĄCZNIKA 1) — to ustawienie wybiera tryb 3-Pole (3-biegunowy), 

gdzie bieguny odłącznika mają jeden wspólny łącznik pomocniczy, lub tryb 1-Pole (1-

biegunowy), gdzie każdy biegun odłącznika ma własny łącznik pomocniczy. 

SWITCH 1 OPEN (ŁĄCZNIK 1 OTWARTY) — to ustawienie wybiera operand tworzący 

programowalny sygnał obsługujący wyjście stykowe w celu otwarcia odłącznika 1. 

SWITCH 1 BLK OPEN (BLOKADA OTWARCIA ŁĄCZNIKA 1) — to ustawienie wybiera 

operand uniemożliwiający otwarcie odłącznika. Tego ustawienia można użyć w 

funkcjonalności wybierz-przed-działaniem lub do blokowania obsługi za pomocą przełącznika 

na panelu lub z systemu SCADA. 

SWITCH 1 CLOSE (ŁĄCZNIK 1 ZAMKNIĘTY) — to ustawienie wybiera operand tworzący 

programowalny sygnał obsługujący wyjście stykowe w celu zamknięcia odłącznika 1. 

SWITCH 1 BLK CLOSE (BLOKADA ZAMKNIĘCIA ŁĄCZNIKA 1) — to ustawienie wybiera 

operand uniemożliwiający zamknięcie odłącznika. Tego ustawienia można użyć w 

funkcjonalności wybierz-przed-działaniem lub do blokowania obsługi za pomocą przełącznika 

na panelu lub z systemu SCADA. 

SWITCH 1 ΦA/3P CLSD (ΦA/3P ŁĄCZNIKA 1 ZAMKNIĘTE) — to ustawienie wybiera 

operand, zazwyczaj wejście stykowe, połączony z mechanizmem śledzenia położenia 

pomocniczego odłącznika. To wejście jest wejściem stanu 89/a z zestykiem zwiernym 

tworzącym logiczną 1, gdy odłącznik zostanie zamknięty. Jeśli ustawienie SWITCH 1 MODE 

(TRYB ŁĄCZNIKA 1) ma ustawioną wartość 3-Pole (3-biegunowy), to ustawienie wybiera 

pojedyncze wejście jako operand służący do śledzenia otwartego lub zamkniętego położenia 

odłącznika. Jeśli został wybrany tryb 1-Pole (1-biegunowy), wspomniane wejście służy do 

śledzenia fazy A, a ustawienia SWITCH 1 ΦB (ΦB ŁĄCZNIKA 1) i SWITCH 1 ΦC (ΦC 

ŁĄCZNIKA 1) wybierają, odpowiednio, operandy do śledzenia faz B i C. 

SWITCH 1 ΦA/3P OPND (ΦA/3P ŁĄCZNIKA 1 OTWARTE) — wybiera operand, zazwyczaj 

wejście stykowe z zestykiem rozwiernym, będący wejściem stanu 89/b tworzącym logiczną 

1, gdy odłącznik zostanie otwarty. Jeśli oddzielne wejście stykowe 89/b jest niedostępne, 

można użyć odwróconego sygnału stanu 89/a. 

SWITCH 1 ΦB CLOSED (ΦB ŁĄCZNIKA 1 ZAMKNIĘTE) — jeśli został wybrany tryb 

trójbiegunowy, to ustawienie nie ma żadnej funkcji. Jeśli został wybrany tryb 

jednobiegunowy, to wejście służy do śledzenia położenia zamkniętego odłącznika fazy B w 

sposób opisany dla fazy A. 

SWITCH 1 ΦB OPENED (ΦB ŁĄCZNIKA 1 OTWARTE) — jeśli został wybrany tryb 

trójbiegunowy, to ustawienie nie ma żadnej funkcji. Jeśli został wybrany tryb 
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jednobiegunowy, to wejście służy do śledzenia położenia otwartego odłącznika fazy B w 

sposób opisany dla fazy A. 

SWITCH 1 ΦC CLOSED (ΦC ŁĄCZNIKA 1 ZAMKNIĘTE) — jeśli został wybrany tryb 

trójbiegunowy, to ustawienie nie ma żadnej funkcji. Jeśli został wybrany tryb 

jednobiegunowy, to wejście służy do śledzenia położenia zamkniętego odłącznika fazy C w 

sposób opisany dla fazy A. 

SWITCH 1 ΦC OPENED (ΦC ŁĄCZNIKA 1 OTWARTE) — jeśli został wybrany tryb 

trójbiegunowy, to ustawienie nie ma żadnej funkcji. Jeśli został wybrany tryb 

jednobiegunowy, to wejście służy do śledzenia położenia otwartego odłącznika fazy C w 

sposób opisany dla fazy A. 

SWITCH 1 Toperate (CZAS PRACY ŁĄCZNIKA 1) — to ustawienie określa wymagany 

przedział czasu na przezwyciężenie niezgodności stanu przejściowego między stykami 

pomocniczymi 89/a i 89/b podczas pracy odłącznika. Jeśli po upływie tego czasu 

niezgodność stanu przejściowego nadal istnieje, operand FlexLogic NIEPRAWIDŁOWEGO 

STANU ŁĄCZNIKA 1 jest potwierdzany dla celów alarmu lub blokowania. 

SWITCH 1 ALARM DELAY (OPÓŹNIENIE ALARMU ŁĄCZNIKA 1) — to ustawienie określa 

czas opóźnienia, w trakcie którego niezgodność stanu między operandami śledzenia 

położenia trójbiegunowego nie powoduje niezgodności biegunów. Pozwala to na 

niejednoczesną pracę biegunów. 

 

UWAGA 

Funkcjonalność IEC 61850 jest dopuszczalna, gdy przekaźnik C30 jest w trybie 

Programmed (Zaprogramowany), a nie w trybie sterowania lokalnego. 
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Rysunek 5-47: Logika odłącznika 

 

 

SETTING USTAWIENIE 

FLEXLOGIC OPERAND OPERAND FLEXLOGIC 

CLOSED ZAMKNIĘTY 

OPENED OTWARTY 

AND I 

OR OR 

model model 
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Off Wyłączona 

configuration setting ustawienie konfiguracji 

3-Pole 3-bieg. 

1-Pole 1-bieg. 

Disabled Wyłączony 

Enabled Włączony 

 

Łącznik ma bezpośrednie ustalone połączenia z modelem IEC 61850, co zostało pokazane 

na schemacie logicznym. Umożliwia to zdalne wykonywanie operacji otwierania/zamykania 

każdego łącznika za pomocą węzłów logicznych CSWI albo XSWI IEC 61850. Dostępna jest 

funkcjonalność wybierz-przed-działaniem IEC 61850, funkcjonalność łącznika 

lokalnego/zdalnego oraz blokowanie poleceń otwórz/zamknij. Należy pamiętać, że pokazany 

czas wykonywania poleceń wybicia i zamknięcia IEC 61850 dotyczy tylko jednego przebiegu 

zabezpieczeń. Aby utrzymać polecenie zamknięcia/otwarcia przez pewien czas, należy to 

wykonać na wyjściach stykowych za pomocą ustawienia Seal-in (Podtrzymanie) lub za 

pomocą FlexLogic. 

 

5.6 FlexLogic 

5.6.1 Operandy FlexLogic 

W celu zapewnienia elastyczności układ wewnętrznej logiki cyfrowej łączy parametry stałe i 

programowane przez użytkownika. Logika, na podstawie której są projektowane 

poszczególne funkcje, jest stała, a cała pozostała logika, od sygnałów wejść stykowych 

przez elementy lub kombinacje elementów do wyjść stykowych, jest zmienna. Użytkownik 

ma pełną kontrolę nad całą logiką zmienną za pomocą funkcji FleXLogic. Ogólnie mówiąc, 

system odbiera wejścia analogowe i cyfrowe, których używa do tworzenia wyjść 

analogowych i cyfrowych. Rysunek pokazuje główne podsystemy przekaźnika ogólnego 

przeznaczenia z serii UR zaangażowane w ten proces. 
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Rysunek 5-48: Przegląd architektury UR 

 

DCmA or RTD inputs Wejścia DCmA lub RTD 

DSP (A/D) DSP (A/D) 

Analog input Wejście analogowe 

Calculate parameters Obliczanie parametrów 

Contact inputs Wejścia stykowe 

Keypad Klawiatura 

Virtual inputs Wejścia wirtualne 

Remote inputs(GOOSE) Wejścia zdalne (GOOSE) 

Direct inputs Wejścia bezpośrednie 

fiber światłowód 

(Actual values) (Wartości rzeczywiste) 

(Status) (Status) 

Measuring and decision elements Elementy pomiaru i decyzji 

Block operation (each element) Operacja blokady (każdy element) 

(FlexLogic operands) (Operandy FlexLogic) 

Control and monitoring features Funkcje sterowania i monitorowania 

FlexLogic equations Równania FlexLogic 

Digital elements Elementy cyfrowe 

FlexLogic counters Liczniki FlexLogic 

Virtual outputs Wyjścia wirtualne 

Flags Flagi 

Form-A and SCR only Tylko format A i SCR 

Contact outputs Wyjścia stykowe 

Display and LEDs Wyświetlacz i diody LED 

Display Wyświetlacz 

Analog output (D/A) (dcmA) Wyjście analogowe (D/A) (dcmA) 

Direct outputs Wyjścia bezpośrednie 

EnerVista UR Setup and LAN Program EnerVista UR Setup i komunikacja 
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communications w sieci LAN 

 

Stany wszystkich sygnałów cyfrowych używanych w przekaźniku C30 są reprezentowane 

przez flagi (lub operandy FlexLogic, które zostały opisane w dalszej części tego punktu). 

Cyfrowa wartość 1 jest reprezentowana przez ustawioną flagę. Wszelkie zmiany stanu 

zewnętrznego styku mogą być używane do blokowania działania elementu jako wejścia do 

funkcji sterowania w równaniu FlexLogic lub do obsługi wyjścia stykowego. Stan wejścia 

stykowego może być wyświetlany lokalnie lub przeglądany zdalnie za pomocą dostępnych 

funkcji komunikacyjnych. Jeśli jest wymagany prosty schemat, gdzie wejście stykowe służy 

do blokowania elementu, ten wybór jest dokonywany podczas programowania elementu. Ta 

możliwość dotyczy również innych funkcji ustawiających flagi: elementów, wejść wirtualnych, 

wejść zdalnych, schematów i operatorów. 

Jeśli jest wymagana bardziej złożona logika niż pokazana na rysunku, jest to realizowane za 

pomocą FlexLogic. Aby na przykład uzyskać stan zamknięty wejścia stykowego H7a i stanu 

roboczego elementu podnapięciowego blokującego działanie elementu zabezpieczenia 

nadprądowego zwłocznego fazy, w równaniu FlexLogic zostały zaprogramowane dwa stany 

wejścia sterującego. To równanie wykonuje funkcję AND dwóch wejść sterujących w celu 

uzyskania wirtualnego wyjścia, które zostanie następnie wybrane podczas programowania 

zabezpieczenia nadprądowego zwłocznego fazy używanego jako wejście blokujące. Wyjścia 

wirtualne mogą być tworzone tylko przez równania FlexLogic. 

Tradycyjnie logika ochronna przekaźnika została względnie ograniczona. Wszelkie niezwykłe 

zastosowania obejmujące blokady, blokowanie i funkcje nadzorcze muszą być okablowane 

za pomocą wejść i wyjść stykowych. FlexLogic minimalizuje zapotrzebowanie na 

komponenty pomocnicze i okablowanie, jednocześnie umożliwiając tworzenie bardziej 

złożonych schematów. 

Logika określająca interakcję wejść, elementów, schematów i wyjść jest programowalna na 

miejscu za pomocą równań logicznych przetwarzanych sekwencyjnie. Korzystanie z 

wirtualnych wejść i wyjść oprócz sprzętu jest dostępne wewnętrznie i na portach 

komunikacyjnych do wykorzystania przez inne przekaźniki (rozproszona FlexLogic). 

Funkcja FlexLogic umożliwia użytkownikom dostosowywanie przekaźnika przy użyciu 

szeregu równań zawierających operatory i operandy. Operandy to stany wejść, elementów, 

schematów i wyjść. Operatory to logiczne bramki, timery i przerzutniki (z wejściami 

ustawiania i zerowania). System operacji sekwencyjnych dopuszcza przypisanie dowolnej 

kombinacji operandów jako wejść do określonych operatorów w celu utworzenia wyjścia. 

Końcowy wynik równania to numerowany rejestr nazywany wirtualnym wyjściem. Wirtualne 

wyjścia mogą być używane jako operandy wejściowe w dowolnym równaniu, łącznie z 

równaniem generującym wyjście, jako podtrzymanie lub inny typ sprzężenia zwrotnego. 
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Równanie FlexLogic zawiera parametry, które są operandami albo operatorami. Operandy 

mają stan logiczny 1 lub 0. Operatory zapewniają określoną funkcję, taką jak bramka AND 

lub timer. Każde równanie określa kombinację parametrów służących do ustawienia flagi 

wyjścia wirtualnego. Obliczenie równania daje wartość 1 (= WŁ. lub ustawienie flagi) lub 0 (= 

WYŁ. lub brak ustawienia flagi). Każde równanie jest obliczane przynajmniej cztery razy w 

każdym cyklu systemu elektroenergetycznego. 

Niektóre rodzaje operandów są obecne w przekaźniku w wielu wystąpieniach, na przykład 

wejścia stykowe i zdalne. Te rodzaje operandów są zgrupowane (tylko do celów prezentacji) 

na wyświetlaczu panelu przedniego. W tabeli zostały wymienione charakterystyki różnych 

rodzajów operandów. 

 

Tabela 5-15: Rodzaje operandów FlexLogic przekaźnika C30 

Typ operandu Stan Przykład formatu Charakterystyki 
[wejście równe 1 (= WŁ.), jeśli...] 

Wejście stykowe Zał. Ciągły Ip zał. Napięcie jest obecnie stosowane do wejścia (styk 
zewnętrzny zamknięty) 

 Wyłączona Ciągły Ip wył. Napięcie nie jest obecnie stosowane do wejścia 
(styk zewnętrzny otwarty) 

Wyjście stykowe 
(tylko typ styku 
forma A) 

Prąd włączony Cont Op 1 Ion Prąd przepływa przez styk 

Napięcie 
włączone 

Cont Op 1 VOn Na styku występuje napięcie 

Napięcie 
wyłączone 

Cont Op 1 VOff Na styku nie występuje napięcie 

Wejście 
bezpośrednie 

Zał. DIRECT INPUT 1 On Wejście bezpośrednie jest obecnie w stanie ON 
(ZAŁ.) 

Element 
(cyfrowy) 

Pobudzenie 
(ang. pickup) 

Dig Element 1 PKP Operand wejściowy jest w stanie logicznym 1 

Zwolnienie 
(ang. dropout) 

Dig Element 1 DPO Ten operand jest logiczną odwrotnością 
powyższego operandu PKP 

 Działanie (ang. 
operate) 

Dig Element 1 OP Operand wejściowy przez zaprogramowany czas 
opóźnienia był w stanie logicznym 1 lub był w 
stanie 1 w tym czasie, a teraz jest w stanie 0, ale 
timer resetowania nie zakończył odliczania. 

Element (licznik 
cyfrowy) 

Większy niż Counter 1 HI Liczba zliczonych impulsów jest większa niż 
ustawiona liczba 

Równy Counter 1 EQL Liczba zliczonych impulsów jest równa ustawionej 
liczbie 

 Mniejszy niż Counter 1 LO Liczba zliczonych impulsów jest mniejsza niż 
ustawiona liczba 

Stałe Zał. Zał. Logiczna 1 

 Wyłączona Wyłączona Logiczne 0 

RxGOOSE Boolean Zał. RxGOOSE Boolean 1 
On 

Wartość logiczna RxGOOSE jest obecnie w 
stanie ON (ZAŁ.) 

Wejście wirtualne Zał. Virt Ip 1 On Wejście wirtualne jest obecnie w stanie ON (ZAŁ.) 

Wyjście wirtualne Zał. Virt Op 1 On Wyjście wirtualne jest obecnie w stanie 
ustawionym (czyli obliczenie równania dającego 
to wyjście wirtualne daje wynik 1) 

 

Poniższa tabela zawiera operandy dostępne dla przekaźnika w kolejności alfabetycznej 
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Tabela 5-16: Operandy FlexLogic przekaźnika C30 

Typ operandu Składnia operandu Opis operandu 

PRZYCISKI 
STERUJĄCE 

CONTROL PUSHBTN 1 ON 
CONTROL PUSHBTN 2 ON 
CONTROL PUSHBTN 3 ON 
CONTROL PUSHBTN 4 ON 
CONTROL PUSHBTN 5 ON 
CONTROL PUSHBTN 6 ON 
CONTROL PUSHBTN 7 ON 

Przyciskany jest przycisk sterujący 1 
Przyciskany jest przycisk sterujący 2 
Przyciskany jest przycisk sterujący 3 
Przyciskany jest przycisk sterujący 4  
Przyciskany jest przycisk sterujący 5 
Przyciskany jest przycisk sterujący 6  
Przyciskany jest przycisk sterujący 7 

CYBERSENTRY ROLE ADMIN ACT 
ROLE SUPERVISOR ACT 
ROLE ENGINEER ACT 
ROLE OPERATOR ACT  
ROLE OBSERVER ACT 
ROLE EXTERNAL ACT 
AUTHENTICATION FAIL 
UNAUTH FW ATTEMPT 
UNAUTH SETTING WRITE 
RADIUS SRV 
UNAVAILABLE 
ACCT SRV UNAVAILABLE 

Rola administratora jest aktywna i ma ustawioną wartość true 
(prawda), gdy zachodzi taka sytuacja 
Rola nadzorcy jest aktywna i ma ustawioną wartość true 
(prawda), gdy zachodzi taka sytuacja 
Rola inżyniera jest aktywna i ma ustawioną wartość true 
(prawda), gdy zachodzi taka sytuacja 
Rola operatora jest aktywna i ma ustawioną wartość true 
(prawda), gdy zachodzi taka sytuacja 
Rola obserwatora jest aktywna i ma ustawioną wartość true 
(prawda), gdy zachodzi taka sytuacja 
Rola zewnętrzna jest aktywna i ma ustawioną wartość true 
(prawda), gdy zachodzi taka sytuacja 
Operand ustawiany dla autotestu i alarmu niepowodzenia 
uwierzytelniania Operand ustawiany dla autotestu i alarmu 
blokady oprogramowania układowego 
Operand ustawiany dla autotestu i alarmu blokady ustawień 
Operand ustawiany dla autotestu niedostępnych serwerów 
RADIUS 
Operand ustawiany dla autotestu niedostępnych serwerów 
ACCOUNTING 

URZĄDZENIA 
BEZPOŚREDNIE 

DIRECT DEVICE 1On 
 
DIRECT DEVICE 16On 
DIRECT DEVICE 1Off 
 
DIRECT DEVICE 16Off 

Flaga jest ustawiona, wartość logiczna = 1 
 
Flaga jest ustawiona, wartość logiczna = 1  
Flaga jest ustawiona, wartość logiczna = 1 
 
Flaga jest ustawiona, wartość logiczna = 1 

MONITOROWANI
E KANAŁU 
BEZPOŚREDNIE
GO WEJŚCIA/ 
WYJŚCIA 

DIR IO CH1 CRC ALARM 
 
DIR IO CH2 CRC ALARM  
 
DIR IO CH1 UNRET ALM  
 
DIR IO CH2 UNRET ALM 

Stopa komunikatów wejść bezpośrednich odebranych na kanale 
1 nie przechodzących pomyślnie kontroli CRC przekroczyła 
poziom określony przez użytkownika 
Stopa komunikatów wejść bezpośrednich odebranych na kanale 
2 nie przechodzących pomyślnie kontroli CRC przekroczyła 
poziom określony przez użytkownika 
Stopa zwróconych komunikatów wejść/wyjść bezpośrednich na 
kanale 1 przekroczyła poziom określony przez użytkownika 
(tylko w konfiguracji pierścieniowej) 
Stopa zwróconych komunikatów wejść/wyjść bezpośrednich na 
kanale 2 przekroczyła poziom określony przez użytkownika 
(tylko w konfiguracji pierścieniowej) 

ELEMENT: 
łącznik 
ośmiobitowy 

8BIT SWITCH 1 BIT 0 8BIT 
SWITCH 1 BIT 1 8BIT 
SWITCH 1 BIT 2 8BIT 
SWITCH 1 BIT 3 8BIT 
SWITCH 1 BIT 4 8BIT 
SWITCH 1 BIT 5 8BIT 
SWITCH 1 BIT 6 8BIT 
SWITCH 1 BIT 7 

Bit 0 łącznika ośmiobitowego 1 ustawiony (najmniej znaczący 
bit) 
Bit 1 łącznika ośmiobitowego 1 ustawiony 
Bit 2 łącznika ośmiobitowego 1 ustawiony 
Bit 3 łącznika ośmiobitowego 1 ustawiony 
Bit 4 łącznika ośmiobitowego 1 ustawiony 
Bit 5 łącznika ośmiobitowego 1 ustawiony 
Bit 6 łącznika ośmiobitowego 1 ustawiony 
Bit 7 łącznika ośmiobitowego 1 ustawiony (najbardziej znaczący 
bit) 

 8BIT SWITCH 2 do 6 Taki sam zestaw operandów, jak pokazany dla 8 BIT SWITCH 1 

ELEMENT: 
Sterowanie 
wyłącznikiem 

BREAKER 1 OFF CMD Zainicjowano polecenie otwarcia wyłącznika 1 

BREAKER 1 ON CMD Zainicjowano polecenie zamknięcia wyłącznika 1 

 BREAKER 1 ΦA BAD ST Wykryto niepoprawny stan fazy A wyłącznika 1 (niezgodność 
między stykami 52/a i 52/b) 
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Typ operandu Składnia operandu Opis operandu 

 BREAKER 1 ΦA INTERM Wykryto stan przejściowy fazy A wyłącznika 1 (przejście z 
jednego położenia w drugie) 

 BREAKER 1 ΦA CLSD Faza A wyłącznika 1 jest zamknięta 

 BREAKER 1 ΦA OPEN Faza A wyłącznika 1 jest otwarta 

 BREAKER 1 ΦB BAD ST Wykryto niepoprawny stan fazy B wyłącznika 1 (niezgodność 
między stykami 52/a i 52/b) 

 BREAKER 1 ΦB INTERM Wykryto stan przejściowy fazy B wyłącznika 1 (przejście z 
jednego położenia w drugie) 

 BREAKER 1 ΦB CLSD Faza B wyłącznika 1 jest zamknięta 

 BREAKER 1 ΦB OPEN Faza B wyłącznika 1 jest otwarta 

 BREAKER 1 ΦC BAD ST Wykryto niepoprawny stan fazy C wyłącznika 1 (niezgodność 
między stykami 52/a i 52/b) 

 BREAKER 1 OC INTERM Wykryto stan przejściowy fazy C wyłącznika 1 (przejście z 
jednego położenia w drugie) 

 BREAKER 1 ΦC CLSD Faza C wyłącznika 1 jest zamknięta 

 BREAKER 1 ΦC OPEN Faza C wyłącznika 1 jest otwarta 

 BREAKER 1 BAD STATUS Wykryto niepoprawny stan wyłącznika 1 na dowolnym biegunie 

 BREAKER 1 CLOSED Wyłącznik 1 jest zamknięty 

 BREAKER 1 OPEN Wyłącznik 1 jest otwarty 

 BREAKER 1 DISCREP Niezgodność wyłącznika 1 

 BREAKER 1 TROUBLE Alarm problemu wyłącznika 1 

 BREAKER 1 MNL CLS Ręczne zamknięcie wyłącznika 1 

 BREAKER 1 TRIP A Polecenie wybicia fazy A wyłącznika 1 

 BREAKER 1 TRIP B Polecenie wybicia fazy B wyłącznika 1 

 BREAKER 1 TRIP C Polecenie wybicia fazy C wyłącznika 1 

 BREAKER 1 ANY P OPEN Przynajmniej jeden biegun wyłącznika 1 jest otwarty 

 BREAKER 1 ONE P OPEN Tylko jeden biegun wyłącznika 1 jest otwarty 

 BREAKER 1 OOS Wyłącznik 1 jest niesprawny 

 BREAKER 2 Taki sam zestaw operandów, jak pokazany dla BREAKER 1 

ELEMENT: 
Liczniki cyfrowe 

Counter 1 HI 
Wyjście licznika cyfrowego 1 jest większe niż wartość 
porównania 

Counter 1 EQL Wyjście licznika cyfrowego 1 jest równe wartości porównania 

 Counter 1 LO Wyjście licznika cyfrowego 1 jest mniejsze niż wartość 
porównania 

 Licznik od 2 do 8 Taki sam zestaw operandów, jak pokazany dla licznika 1 

ELEMENT: 
Elementy cyfrowe 

Dig Element 1 PKP Element cyfrowy 1 jest pobudzony 

Dig Element 1 OP Działa element cyfrowy 1 

 Dig Element 1 DPO Element cyfrowy 1 jest wyzwolony 

 Element cyfrowy od 2 do 48 Taki sam zestaw operandów, jak pokazany dla elementu 
cyfrowego 1 

ELEMENT: 
FlexElement 

FxE 1 PKP FlexElement 1 został pobudzony 

FxE 1 OP Zadziałał FlexElement 1 

 FxE 1 DPO FlexElement 1 został wyzwolony 

 FxE 2 do 8 Taki sam zestaw operandów, jak pokazany dla FxE 1 

ELEMENT 
Przerzutniki z 
pamięcią 
nieulotną 

LATCH 1 ON 
Przerzutnik z pamięcią nieulotną 1 jest WŁĄCZONY (wartość 
logiczna = 1) 

LATCH 1 OFF Przerzutnik z pamięcią nieulotną 1 jest WYŁĄCZONY (wartość 
logiczna = 0) 

LATCH 2 do 16 Taki sam zestaw operandów, jak pokazany dla LATCH 1 

ELEMENT: 
regulator PID 

PID 1 RAISE  

PID 1 LOWER PID 2 RAISE 
PID 2 LOWER PID 3 RAISE 
PID 3 LOWER PID 4 RAISE 
PID 4 LOWER 

 



ROZDZIAŁ 5: USTAWIENIA 

SYSTEM STEROWANIA C30 — INSTRUKCJA OBSŁUGI  5-192 

Typ operandu Składnia operandu Opis operandu 

ELEMENT: 
Przełącznik 
wyboru 

SELECTOR 1 POS Y 
Przełącznik wyboru 1 jest w pozycji Y (wzajemnie wykluczające 
się operandy) 

SELECTOR 1 BIT 0 
Pierwszy bit 3-bitowego słowa kodującego pozycję przełącznika 
wyboru 1 

 
SELECTOR 1 BIT 1 

Drugi bit 3-bitowego słowa kodującego pozycję przełącznika 
wyboru 1 

 
SELECTOR 1 BIT 2 

Trzeci bit 3-bitowego słowa kodującego pozycję przełącznika 
wyboru 1 

 SELECTOR 1 STP ALARM Pozycja przełącznika wyboru 1 została wstępnie wybrana za 
pomocą podwyższającego wejścia sterującego, ale nie została 
potwierdzona 

 SELECTOR 1 BIT ALARM Pozycja przełącznika wyboru 1 została wstępnie wybrana za 
pomocą 3-bitowego wejścia sterującego, ale nie została 
potwierdzona 

 SELECTOR 1 ALARM Pozycja przełącznika wyboru 1 została wstępnie wybrana, ale 
nie została potwierdzona 

 SELECTOR 1 PWR ALARM Pozycja przełącznika wyboru 1 jest nieokreślona lub została 
przywrócona z pamięci podczas włączania zasilania 
przekaźnika i synchronizacji z trójbitowym wejściem 

 SELECTOR 2 Taki sam zestaw operandów, jak pokazany dla SELECTOR 1 

ELEMENT: SWITCH 1 OFF CMD Zainicjowano polecenie otwarcia odłącznika 1 

Odłącznik SWITCH 1 ON CMD Zainicjowano polecenie zamknięcia odłącznika 1 

 SWITCH 1 CLOSED Odłącznik 1 jest zamknięty 

 SWITCH 1 OPEN Odłącznik 1 jest otwarty 

 SWITCH 1 DISCREP Niezgodność odłącznika 1 

 SWITCH 1 TROUBLE Alarm problemu odłącznika 1 

 SWITCH 1 ΦA CLSD Faza A odłącznika 1 jest zamknięta 

 SWITCH 1 ΦA OPEN Faza A odłącznika 1 jest otwarta 

 SWITCH 1 ΦA BAD ST Wykryto niepoprawny stan fazy A odłącznika 1 (niezgodność 
między stykami 52/a i 52/b) 

 SWITCH 1 ΦA INTERM Wykryto stan przejściowy fazy A odłącznika 1 (przejście z 
jednego położenia w drugie) 

 SWITCH 1 ΦB CLSD Faza B odłącznika 1 jest zamknięta 

 SWITCH 1 ΦB OPEN Faza B odłącznika 1 jest otwarta 

 SWITCH 1 ΦB BAD ST Wykryto niepoprawny stan fazy B odłącznika 1 (niezgodność 
między stykami 52/a i 52/b) 

 SWITCH 1 ΦB INTERM Wykryto stan przejściowy fazy B odłącznika 1 (przejście z 
jednego położenia w drugie) 

 SWITCH 1 ΦC CLSD Faza C odłącznika 1 jest zamknięta 

 SWITCH 1 ΦC OPEN Faza C odłącznika 1 jest otwarta 

 SWITCH 1 ΦC BAD ST Wykryto niepoprawny stan fazy C odłącznika 1 (niezgodność 
między stykami 52/a i 52/b) 

 SWITCH 1 ΦC INTERM Wykryto stan przejściowy fazy C odłącznika 1 (przejście z 
jednego położenia w drugie) 

 SWITCH 1 BAD STATUS Wykryto niepoprawny stan odłącznika 1 na dowolnym biegunie 

 SWITCH 2 do 8 Taki sam zestaw operandów, jak pokazany dla SWITCH 1 

ELEMENT: TELEPRO CH1 FAIL Niepowodzenie kanału 1 

Telezabezpieczen
ie TELEPRO CH2 FAIL Niepowodzenie kanału 2 

testy kanału TELEPRO CH1 ID FAIL Niepowodzenie kontroli identyfikatora równorzędnego 
przekaźnika w kanale 1 

 
TELEPRO CH2 ID FAIL 

Niepowodzenie kontroli identyfikatora równorzędnego 
przekaźnika w kanale 2 

 TELEPRO CH1 CRC FAIL W kanale 1 cykliczna kontrola nadmiarowa wykryła uszkodzony 
pakiet 

 TELEPRO CH2 CRC FAIL W kanale 2 cykliczna kontrola nadmiarowa wykryła uszkodzony 
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Typ operandu Składnia operandu Opis operandu 

pakiet 

 TELEPRO CH1 PKT LOST W kanale 1 cykliczna kontrola nadmiarowa wykryła utracony 
pakiet 

 TELEPRO CH2 PKT LOST W kanale 2 cykliczna kontrola nadmiarowa wykryła utracony 
pakiet 

ELEMENT: 
Wejścia/wyjścia 
telezabezpieczeń 

TELEPRO INPUT 1-1 On Flaga jest ustawiona, wartość logiczna = 1 

  

TELEPRO INPUT 1-16 On Flaga jest ustawiona, wartość logiczna = 1 

 TELEPRO INPUT 2-1 On 
 
TELEPRO INPUT 2-16 On 

Flaga jest ustawiona, wartość logiczna = 1 
 
Flaga jest ustawiona, wartość logiczna = 1 

 

ELEMENT: TRIP BUS 1 PKP Potwierdzone, gdy jest pobudzona magistrala trip bus 1 

Magistrala trip bus TRIP BUS 1 OP Potwierdzone, gdy zadziała magistrala trip bus 1 

 TRIP BUS 2 do 6 Taki sam zestaw operandów, jak pokazany dla TRIP BUS 1 

OPERANDY 
STAŁE 

Wyłączona Wartość logiczna = 0. Nic nie robi i może służyć jako ogranicznik 
na liście równań, a ponadto inne funkcje używają jako Disable 
(Wyłącz). 

 Wł. Wartość logiczna = 1. Może służyć jako ustawienie testowe. 

WEJŚCIA/WYJŚ
CIA: Wejścia 
stykowe 

Cont Ip 1 On 
Cont Ip 2 On 
 
Cont Ip 1 Off 
Cont Ip 2 Off 
 
Cont Ip 96 On 

(nie występuje, chyba że zostało zamówione) 
(nie występuje, chyba że zostało zamówione) 
 
(nie występuje, chyba że zostało zamówione) 
(nie występuje, chyba że zostało zamówione) 
 
(nie występuje, chyba że zostało zamówione) 

 Cont Ip 96 Off (nie występuje, chyba że zostało zamówione) 

WEJŚCIA/WYJŚ
CIA: Wyjścia 
stykowe, prąd 
(tylko z detektora 
na wyjściu w 
postaci A) 

Cont Op 1 Ion 
Cont Op 1 Ion 

(nie występuje, chyba że zostało zamówione) 
(nie występuje, chyba że zostało zamówione) 

 
 

 
 

WEJŚCIA/WYJŚ
CIA: Wyjścia 
stykowe, napięcie 
(tylko z detektora 
na wyjściu w 
postaci A) 

Cont Op 1 Von 
Cont Op 2 Von 
 

(nie występuje, chyba że zostało zamówione) 
(nie występuje, chyba że zostało zamówione) 
 

Cont Op 1 VOff 
Cont Op 2 VOff 

(nie występuje, chyba że zostało zamówione) 
(nie występuje, chyba że zostało zamówione) 
 
 

WEJŚCIA/WYJŚ
CIA: 
Wejścia 
bezpośrednie 

DIRECT INPUT 1 On Flaga jest ustawiona, wartość logiczna = 1 

  

 DIRECT INPUT 32 On Flaga jest ustawiona, wartość logiczna = 1 

WEJŚCIA/WYJŚ
CIA: 
RxGOOSE DPS 

RxG DPS 1 BAD 
Potwierdzane dopóki dwupunktowe wejście stanu RxGOOSE 
jest w niepoprawnym stanie 

RxG DPS 1 INTERM Potwierdzane dopóki dwupunktowe wejście stanu RxGOOSE 
jest w stanie przejściowym 

 RxG DPS 1 OFF Potwierdzane dopóki dwupunktowe wejście stanu RxGOOSE 
jest wyłączone 

 RxG DPS 1 ON Potwierdzane dopóki dwupunktowe wejście stanu RxGOOSE 
jest włączone 

 RxG DPS 2 do 5 Taki sam zestaw operandów, jak dla RxG DPS 1 

WEJŚCIA/WYJŚ
CIA: RxG Bool 1 On Flaga jest ustawiona, wartość logiczna = 1 

RxGOOSE 
Booleans RxG Bool 2 On Flaga jest ustawiona, wartość logiczna = 1 

 RxG Bool 3 On Flaga jest ustawiona, wartość logiczna = 1 



ROZDZIAŁ 5: USTAWIENIA 

SYSTEM STEROWANIA C30 — INSTRUKCJA OBSŁUGI  5-194 

Typ operandu Składnia operandu Opis operandu 

  

 RxG Bool 64 On Flaga jest ustawiona, wartość logiczna = 1 

WEJŚCIA/WYJŚ
CIA: Virt Ip 1 On Flaga jest ustawiona, wartość logiczna = 1 

Wejścia wirtualne Virt Ip 2 On 
Virt Ip 3 On 
 
Virt Ip 64 On 

Flaga jest ustawiona, wartość logiczna = 1 
Flaga jest ustawiona, wartość logiczna = 1 
 
Flaga jest ustawiona, wartość logiczna = 1 

WEJŚCIA/WYJŚ
CIA Virt Op 1 On Flaga jest ustawiona, wartość logiczna = 1 

Wyjścia wirtualne Virt Op 2 On  
Virt Op 3 On 
 
Virt Op 96 On 

Flaga jest ustawiona, wartość logiczna = 1 
Flaga jest ustawiona, wartość logiczna = 1 
 
Flaga jest ustawiona, wartość logiczna = 1 

WSKAŹNIKI LED: 
Stałe diody LED 
panelu 
przedniego 

LED IN SERVICE 
Potwierdzane, gdy na panelu przednim świeci dioda LED IN 
SERVICE (PRACUJE) 

LED TROUBLE 
Potwierdzane, gdy na panelu przednim świeci dioda LED 
TROUBLE (PROBLEM) 

LED TEST MODE 
Potwierdzane, gdy na panelu przednim świeci dioda LED TEST 
MODE (TRYB TESTOWY) 

LED TRIP 
Potwierdzane, gdy na panelu przednim świeci dioda LED TRIP 
(WYBICIE) 

 
LED ALARM 

Potwierdzane, gdy na panelu przednim świeci dioda LED 
ALARM 

 
LED PICKUP 

Potwierdzane, gdy na panelu przednim świeci dioda LED 
PICKUP (POBUDZENIE) 

 
LED VOLTAGE 

Potwierdzane, gdy na panelu przednim świeci dioda LED 
VOLTAGE (NAPIĘCIE) 

 
LED CURRENT 

Potwierdzane, gdy na panelu przednim świeci dioda LED 
CURRENT (PRĄD) 

 
LED FREQUENCY 

Potwierdzane, gdy na panelu przednim świeci dioda LED 
FREQUENCY (CZĘSTOTLIWOŚĆ) 

 LED OTHER Potwierdzane, gdy na panelu przednim świeci dioda LED 
OTHER (INNY) 

 
LED PHASE A 

Potwierdzane, gdy na panelu przednim świeci dioda LED 
PHASE A (FAZA A) 

 
LED PHASE B 

Potwierdzane, gdy na panelu przednim świeci dioda LED 
PHASE B (FAZA B) 

 
LED PHASE C 

Potwierdzane, gdy na panelu przednim świeci dioda LED 
PHASE C (FAZA C) 

 LED NEUTRAL/GROUND Potwierdzane, gdy na panelu przednim świeci dioda LED 
NEUTRAL/GROUND (ZERO/UZIEMIENIE) 

WSKAŹNIKI LED: 
Test diod LED 

LED TEST IN PROGRESS Test diod LED został zainicjowany i nie został zakończony 

WSKAŹNIKI LED: 
Programowane 
przez użytkownika 
LEDs (Diody LED 
programowane 
przez 
użytkownika) 

LED USER 1 Potwierdzane, gdy świeci programowana przez użytkownika 
dioda LED 1 

LED USER 2 do 48 Powyższy operand jest dostępny dla programowanych przez 
użytkownika diod LED od 2 do 48 

ZABEZPIECZENI
E HASŁEM 

ACCESS LOC SETG OFF Przyjmowany, gdy lokalny dostęp do ustawień jest zablokowany. 

ACCESS LOC SETG ON Przyjmowany, gdy lokalny dostęp do ustawień jest włączony. 

 ACCESS LOC CMND OFF Przyjmowany, gdy lokalny dostęp do poleceń jest zablokowany. 

 ACCESS LOC CMND ON Przyjmowany, gdy lokalny dostęp do poleceń jest włączony. 

 ACCESS REM SETG OFF Przyjmowany, gdy zdalny dostęp do ustawień jest zablokowany. 

 ACCESS REM SETG ON Przyjmowany, gdy zdalny dostęp do poleceń jest włączony. 

 ACCESS REM CMND OFF Przyjmowany, gdy zdalny dostęp do poleceń jest zablokowany. 
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 ACCESS REM CMND ON Przyjmowany, gdy zdalny dostęp do poleceń jest włączony. 

 UNAUTHORIZED ACCESS Przyjmowany, gdy wprowadzenie hasła nie powiodło się 
podczas uzyskiwania dostępu do chronionego poziomu 
przekaźnika C30 

RxGOOSE RxGOOSE1 On Flaga jest ustawiona, wartość logiczna = 1 

 RxGOOSE2 On Flaga jest ustawiona, wartość logiczna = 1 

 RxGOOSE3 On 
 

Flaga jest ustawiona, wartość logiczna = 1 
 

 RxGOOSE 32 On Flaga jest ustawiona, wartość logiczna = 1 

 RxGOOSE 1 Off Flaga jest ustawiona, wartość logiczna = 1 

 RxGOOSE 2 Off Flaga jest ustawiona, wartość logiczna = 1 

 RxGOOSE 3 Off 
 

Flaga jest ustawiona, wartość logiczna = 1 
 

 RxGOOSE 32 Off Flaga jest ustawiona, wartość logiczna = 1 

 RESETTING 
(RESETOWANIE) RESET OP 

Zadziałało polecenie resetowania (ustawiane przez wszystkie 
trzy poniższe operandy) 

 RESET OP (COMMS) Źródło komunikacji polecenia resetowania 

 RESET OP (OPERAND) Źródło operandu (przypisywane w menu INPUTS/OUTPUTS 
(WEJŚCIA/WYJŚCIA) RESETTING (RESETOWANIE)) 
polecenia resetowania 

 RESET OP (PUSHBUTTON) Źródło klawisza resetowania (przycisk) polecenie resetowania 

AUTODIAGNOST
YKA 
(Patrz opisy 
autotestów 
przekaźnika w 
rozdziale 7: 
Polecenia i cele) 

ANY MAJOR ERROR 
Wygenerowano dowolny ważniejszy błąd autotestu (główny 
błąd) 

ANY MINOR ERROR 
Wygenerowano dowolny mniej ważny błąd autotestu (drobny 
błąd) 

ANY SELF-TESTS Wygenerowano dowolny błąd autotestu (ogólny, dowolny błąd) 

BATTERY FAIL 
Akumulator nie działa. Należy wymienić zgodnie z opisem w 
rozdziale Konserwacja. 

CLOCK 
UNSYNCHRONIZED 

Przekaźnik nie jest zsynchronizowany z międzynarodowym 
standardem czasu 

 
DIRECT DEVICE OFF 

Urządzenie bezpośrednie zostało skonfigurowane, ale nie 
zostało podłączone 

 
DIRECT RING BREAK 

Ustawienia bezpośredniego We/Wy służy do połączenia, które 
nie jest pierścieniem 

 
EQUIPMENT MISMATCH 

Konfiguracja modułów jest niezgodna z zapisanym kodem 
zamówienia 

 FLEXLOGIC ERR TOKEN Równanie FlexLogic jest niepoprawne 

 LATCHING OUT ERROR Wykryto różnicę między żądanym i rzeczywistym stanem styku 
przerzutnika 

 
MAINTENANCE ALERT 

Wygenerowano podzbiór drobnych błędów autotestu, patrz 
rozdział 7 

 FIRST ETHERNET FAIL Wykryto awarię łącza. Patrz opis w rozdziale 7: Polecenia i cele 

 PROCESS BUS FAILURE Patrz opis w rozdziale 7: Polecenia i cele 

 
PTP FAILURE 

Autotest Bad PTP Signal (Niepoprawny sygnał PTP) zgodnie z 
opisem w rozdziale 7 

 RxGOOSE OFF Nie został odebrany co najmniej jeden komunikat GOOSE 

 RRTD COMM FAIL Patrz opis w rozdziale 7: Polecenia i cele 

 SECOND ETHERNET FAIL Patrz opis w rozdziale 7: Polecenia i cele 

 THIRD ETHERNET FAIL Patrz opis w rozdziale 7: Polecenia i cele 

 SNTP FAILURE Serwer SNTP nie odpowiada 

 SYSTEM EXCEPTION Patrz opis w rozdziale 7: Polecenia i cele 

 TEMP MONITOR Monitoruje temperaturę otoczenia i maksymalną temperaturę 
roboczą 

 UNIT NOT PROGRAMMED Ustawienie SETUP > INSTALLATION > RELAYS SETTINGS 

(KONFIGURACJA > INSTALACJA > USTAWIENIA 
PRZEKAŹNIKA) produktu nie zostało zaprogramowane 
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TEMPERATURA TEMP MONITOR 
Przyjmowany, dopóki temperatura otoczenia jest większa niż 
maksymalna 

MONITOR  temperatura robocza (80°C) 

USER- PUSHBUTTON 1 ON Przycisk numer 1 jest w pozycji On (Wł.) 

PROGRAMMABL
E PUSHBUTTON 1 OFF Przycisk numer 1 jest w pozycji Off (Wył.) 

PUSHBUTTONS 
(PRZYCISKI 
PROGRAMOWA
NE PRZEZ 
UŻYTKOWNIKA) 

ANYPBON Dowolny z 12 przycisków jest w pozycji On (Wł.) 

 PUSHBUTTON 2 do 12 Taki sam zestaw operandów, jak dla PUSHBUTTON 1 

 

Można zmienić nazwy niektórych operandów. Są to nazwy wyłączników w funkcji sterowania 

wyłącznikiem, identyfikator (identyfikacja) wejść stykowych, identyfikator wejść wirtualnych i 

identyfikator wyjść wirtualnych. Jeśli użytkownik zmieni domyślną nazwę lub identyfikator 

dowolnego z tych operandów, przypisana nazwa występuje na liście operandów 

przekaźnika. Nazwy domyślne zostały przedstawione w tabeli operandów FlexLogic. 

 

Charakterystyki bramek logicznych zostały przedstawione w poniższej tabeli, a operatory 

dostępne w funkcji FlexLogic zostały wymienione w tabeli operatorów FlexLogic. 

 

Tabela 5-17: Charakterystyki bramek FlexLogic 

Bramy Liczba wejść Wyjście równe 1 (= WŁ.), jeśli... 

NOT 1 wejście równe 0 

OR od 2 do 16 dowolne wejście równe 1 

I od 2 do 16 wszystkie wejścia równe 1 

NOR od 2 do 16 wszystkie wejścia równe 0 

NAND od 2 do 16 dowolne wejście równe 0 

XOR 2 tylko jedno wejście równe 1 

 

Tabela 5-18: Operatory FlexLogic 

Typ Składnia Opis Uwagi 

Edytor INSERT Wstaw parametr na listę równania  

 DELETE Usuń parametr z listy równania  

Koniec END Pierwszy operator END (KONIEC) 
oznacza ostatni wpis na liście 
przetworzonych parametrów 
FlexLogic. 

 

Jednoraz
owy 

POSITIVE ONE 
SHOT (DODATNI 
JEDNORAZOWY) 

Jednorazowy reagujący na zbocze 
narastające. 

Jednorazowy dotyczy pojedynczej bramki 
wejściowej generującej impuls w odpowiedzi 
na zbocze na wejściu. Wyjście z bramki 
jednorazowej ma wartość True (Prawda) tylko 
dla jednego przebiegu przez równanie 
FlexLogic. Maksymalnie mogą być 64 bramki 
jednorazowe. 

 NEGATIVE ONE 
SHOT (UJEMNY 
JEDNORAZOWY) 

Jednorazowy reagujący na zbocze 
opadające. 

 DUAL ONE SHOT 
(PODWÓJNY 
JEDNORAZOWY) 

Jednorazowy reagujący zarówno 
na zbocze narastające, jak i 
opadające. 
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Brama 
logiczna 

NOT Logiczna funkcja NIE Działa na poprzednim parametrze 

OR(2) 
 
OR(16) 

2-wejściowa bramka logiczna OR 
(LUB) 
 
16-wejściowa bramka logiczna OR 
(LUB) 

Działa na 2 poprzednich parametrach 
 
Działa na 16 poprzednich parametrach 

 

 AND(2) 
 
AND(16) 

2-wejściowa bramka logiczna AND 
(I) 
 
16-wejściowa bramka logiczna 
AND (I) 

Działa na 2 poprzednich parametrach 
 
Działa na 16 poprzednich parametrach 

 NOR(2) 
1 
NOR(16) 

2-wejściowa bramka logiczna NOR 
(NIE-LUB) 
 
16-wejściowa bramka logiczna 
NOR (NIE-LUB) 

Działa na 2 poprzednich parametrach 
 
Działa na 16 poprzednich parametrach 

 NAND(2) 
 
NAND(16) 

2-wejściowa bramka logiczna 
NAND (NIE-I) 
 
16-wejściowa bramka logiczna 
NAND (NIE-I) 

Działa na 2 poprzednich parametrach 
 
Działa na 16 poprzednich parametrach 

 XOR(2) 2-wejściowa bramka logiczna 
Exclusive OR (WYKLUCZAJĄCE-
LUB) 

Działa na 2 poprzednich parametrach 

 LATCH (S,R) Przerzutnik (ustawienie, 
zerowanie): dominuje zerowanie 

Parametr poprzedzający operator 
LATCH(S,R) (PRZERZUTNIK(S,R)) to 
wejście zerowania. Parametr poprzedzający 
wejście zerowania to wejście ustawiania. 

Timer TIMER 1  
 
TIMER 32 

Timer ustawiany za pomocą 
ustawień timera FlexLogic 1 
 
Timer ustawiany za pomocą 
ustawień timera FlexLogic 32 

Timer jest uruchamiany przez poprzedni 
parametr. 
 
Wyjściem czasomierza jest TIMER # (TIMER 
NR). 

Przypisan
ie wyjścia 
wirtualneg
o 
 
 

= Virt Op 1 
 
= Virt Op 96 

Przypisuje poprzedni operand 
FlexLogic do wyjścia wirtualnego 1 
 
Przypisuje poprzedni operand 
FlexLogic do wyjścia wirtualnego 
96 

Wyjście wirtualne jest ustawiane przez 
poprzedni parametr 

 

5.6.2 Reguły FlexLogic 

Podczas tworzenia równania FlexLogic sekwencja w liniowej macierzy parametrów musi być 

zgodna z poniższymi ogólnymi regułami: 

1. Operandy muszą poprzedzać operator używający operandów jako wejść. 

2. Operatory mają tylko jedno wyjście. Wyjście operatora musi zostać użyte do 

utworzenia wyjścia wirtualnego, jeśli ma ono zostać użyte jako wejście do 

przynajmniej dwóch operatorów. 

3. Przypisanie wyjścia operatora do wyjścia wirtualnego kończy równanie. 

4. Operatora timera (na przykład TIMER 1) lub przypisania wyjścia wirtualnego (na 

przykład = Virt Op 1) można użyć tylko raz. W razie naruszenia tej reguły zostanie 

zadeklarowany błąd składni. 
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5.6.3 Obliczenia FlexLogic 

Każde równanie jest obliczane w kolejności narastającej, w której zostały wprowadzone 

parametry. 

 

UWAGA 

Funkcja FlexLogic udostępnia wbudowane przerzutniki, które z definicji działają jak 

pamięć, pozostając w stanie ustawionym po potwierdzeniu wejścia ustawiania. Te 

wbudowane przerzutniki mają dominujące zerowanie, co oznacza, że jeśli logiczna 1 

zostanie jednocześnie podana na wejścia ustawiania i zerowania, na wyjściu 

przerzutnika będzie logiczne 0. Jednak są one ulotne, co oznacza, że są zerowane po 

usunięciu napięcia sterowania. 

Podczas wprowadzania zmian we wpisach FlexLogic w ustawieniach wszystkie 

równania FlexLogic są ponownie kompilowane zawsze po wprowadzeniu nowej 

wartości wpisu FlexLogic, a w efekcie ponownej kompilacji wszystkie przerzutniki są 

automatycznie zerowane. 

 

5.6.4 Przykład FlexLogic 

Ten punkt zawiera przykład realizacji logiki dla typowego zastosowania. Kolejność kroków 

jest ważna dla minimalizacji nakładu pracy potrzebnej na opracowanie ustawień przekaźnika. 

Należy pamiętać, że poniższy rysunek przedstawia procedurę, a nie służy do rozwiązania 

konkretnej sytuacji zastosowania. 

W tym przykładzie założono, że logika została już zaprogramowana w celu utworzenia wyjść 

wirtualnych 1 i 2 i że jest tylko częścią pełnego zestawu używanych równań. Podczas 

używania funkcji FlexLogic ważne jest zanotowanie każdego użytego wyjścia wirtualnego, 

ponieważ oznaczenie wyjścia wirtualnego (od 1 do 96) można przypisać tylko raz. 

 

Rysunek 5-49: Przykład logiki 

1.  

Virtual output 1 Wyjście wirtualne 1 
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state =On stan = włączony 

Virtual input 1 
state=On 

Wejście wirtualne 1 
stan = włączony 

Digital element 1 
state = Pickup 

Element cyfrowy 1 
stan = pobudzenie 

Digital element 1 
state = Operated 

Element cyfrowy 1 
stan = działanie 

Contact input H1c 
state =closed 

Wejście stykowe H1c 
stan = zamknięty 

AND I 

XOR XOR 

OR OR 

Set Set (Ustawienie) 

Latch Przerzutnik 

Reset Reset 

Timer 1 Timer 1 

Time delay on pickup Zwłoka przy pobudzeniu 

Time Delay on dropout Zwłoka przy zwolnieniu 

Operate output relay H1 Działanie przekaźnika wyjściowego H1 

 

1. Sprawdzić przykładowy schemat logiczny w celu ustalenia, czy wymagana logika 

może być zrealizowana za pomocą operatorów FlexLogic. Jeśli nie jest to możliwe, 

logikę należy zmieniać, aż ten warunek zostanie spełniony. Po dokonaniu tego 

policzyć wejścia do każdej bramy, aby sprawdzić, czy liczba wejść nie przekracza 

limitów FlexLogic, co jest mało prawdopodobne, ale możliwe. Jeżeli liczba wejść jest 

zbyt wysoka, podzielić wejścia na kilka bram w celu wytworzenia równoważnika. Na 

przykład jeśli wymagane są 25 wejścia do bramy AND, połączyć wejścia od 1 do 16 

do AND(16), od 17 do 25 do AND(9), a wyjścia z tych dwóch bram do AND(2). 

Należy skontrolować każdy operator między początkowymi operandami i końcowymi 

wyjściami wirtualnymi, aby ustalić, czy wyjście z operatora jest wejściem do więcej niż 

jednego następnego operatora. Jeśli tak jest, wyjście operatora należy przypisać jako 

wyjście wirtualne. 

W pokazanym przykładzie wyjście bramki AND służy za wejście zarówno do bramki 

OR nr 1, jak i timera 1, a więc musi zostać przekształcone w wyjście wirtualne i 

przypisane do następnego dostępnego numeru (czyli wirtualne wyjście 3). Końcowe 

wyjście musi również zostać przypisane do wyjścia wirtualnego jako wyjście wirtualne 

4, które jest programowane w obszarze wyjść stykowych w celu obsługi przekaźnika 

H1 (czyli wyjście stykowe H1). 

Dlatego też, wymagana logika może zostać zrealizowana za pomocą dwóch równań 

FlexLogic z wyjściami wirtualne wyjście 3 i wirtualne wyjście 4, co zostało pokazane 

poniżej. 
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Rysunek 5-50: Przykład logiki z wyjściami wirtualnymi 

 

 

Virtual output 1 
state =On 

Wyjście wirtualne 1 
stan = włączony 

Virtual input 1 
state=On 

Wejście wirtualne 1 
stan = włączony 

Digital element 1 
state = Pickup 

Element cyfrowy 1 
stan = pobudzenie 

Digital element 1 
state = Operated 

Element cyfrowy 1 
stan = działanie 

Contact input H1c 
state =closed 

Wejście stykowe H1c 
stan = zamknięty 

AND I 

XOR XOR 

OR OR 

Set Set (Ustawienie) 

Latch Przerzutnik 

Reset Reset 

Timer 1 Timer 1 

Time delay on pickup Zwłoka przy pobudzeniu 

Time Delay on dropout Zwłoka przy zwolnieniu 

Virtual output Wyjście wirtualne 

 

2. Należy przygotować schemat logiczny równania w celu uzyskania wyjścia wirtualnego 

3, ponieważ to wyjście jest używane jako operand w równaniu wirtualnego wyjścia 4 

(najpierw należy utworzyć równanie dla każdego wyjścia używanego jako operand, 

aby w przypadku, gdy te operandy będą potrzebne, zostały one już obliczone i 

przypisane do konkretnego wyjścia wirtualnego). Logika wyjścia wirtualnego 3 jest 

pokazana w następujący sposób z przypisanym wyjściem końcowym. 
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Rysunek 5-51: Logika wyjścia wirtualnego 3 

 

Digital element 1 
state = Operated 

Element cyfrowy 1 
stan = działanie 

Contact input H1c 
state =closed 

Wejście stykowe H1c 
stan = zamknięty 

AND I 

Virtual output Wyjście wirtualne 

 

 

3. Należy przygotować schemat logiczny dla wyjścia wirtualnego 4, zastępując logikę 

przed wyjściem wirtualnym 3 symbolem określanym jako wyjście wirtualne 3 

pokazanym poniżej. 

 

Rysunek 5-52: Logika wyjścia wirtualnego 4 

 

 

Virtual output 1 
state =On 

Wyjście wirtualne 1 
stan = włączony 

Virtual input 1 
state=On 

Wejście wirtualne 1 
stan = włączony 

Digital element 1 
state = Pickup 

Element cyfrowy 1 
stan = pobudzenie 

Contact input H1c 
state =closed 

Wejście stykowe H1c 
stan = zamknięty 

XOR XOR 

OR OR 

Set Set (Ustawienie) 

Latch Przerzutnik 

Reset Reset 

Timer 1 Timer 1 
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Time delay on pickup Zwłoka przy pobudzeniu 

Time Delay on dropout Zwłoka przy zwolnieniu 

Virtual output Wyjście wirtualne 

 

4. Równanie FlexLogic dla wyjścia wirtualnego 3 należy zaprogramować, tłumacząc 

logikę na dostępne parametry FlexLogic. Równanie jest tworzone po jednym 

parametrze naraz dopóki nie zostanie uzyskana wymagana logika. Ogólnie łatwiej 

jest zacząć od wyjściowego końca równania i cofać się do wejścia, co pokazują 

dalsze kroki. Zaleca się też przygotować listę wejść operatorów od dołu do góry. Dla 

demonstracji końcowe wyjścia zostały dowolnie określone jako parametr 99 i każdy 

wcześniejszy parametr jest po kolei zmniejszany o jeden. Do chwili przyzwyczajenia 

się do korzystania z FlexLogic zaleca się przygotowanie w poniższy sposób arkusza 

zawierającego szereg komórek oznaczonych dowolnymi numerami parametrów. 

 

Rysunek 5-53: Arkusz FlexLogic 

 

5. Zgodnie z opisaną procedurą należy zacząć od parametru 99 w następujący sposób: 

- 99: końcowym wyjściem równania jest wyjście wirtualne 3, które jest tworzone 

przez operator = Virt Op n. Zatem ten parametr to teraz = Virt Op 3. 

- 98: bramką poprzedzającą wyjście jest bramka AND, która w tym przypadku 

wymaga dwóch wejść. Operatorem dla tej bramki jest 2-wejściowa bramka 

AND, więc parametrem jest AND(2). Należy pamiętać, że reguły FlexLogic 

wymagają, aby liczba wejść do większości typów operatorów była określona w 

celu identyfikacji operandów dla bramki. Ponieważ 2-wejściowa bramka AND 

działa na dwóch poprzedzających ją operandach, te wejścia należy określić, 

zaczynając od niższego. 

- 97: To niższe wejście do bramki AND musi zostać przepuszczone przez 

inwerter (operator NOT), więc następnym parametrem jest NOT. Operator NOT 

działa na bezpośrednio poprzedzającym operandzie, więc następnie należy 

określić wejście inwertera. 
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- 96: Wejściem do bramki NOT powinno być wejście stykowe H1c. Stan ON 

(WŁ,) wejścia stykowego można zaprogramować tak, aby był ustawiony, gdy 

styk jest otwarty albo zamknięty. W tym przykładzie załóżmy, że stan ma mieć 

wartość ON (WŁ.) dla zamkniętego styku. Dlatego też operand to Cont Ip H1c 

On. 

- 95: Ostatnim krokiem procedury jest określenie górnego wejścia bramki AND, 

czyli stanu roboczego elementu cyfrowego 2. Tym operandem jest DIG ELEM 2 

OP. 

Zapisanie parametrów w kolejności numerycznej tworzy równanie dla wyjścia wirtualnego 3: 

 

Można teraz sprawdzić, czy ten dobór parametrów tworzy wymaganą logikę, przekształcając 

zestaw parametrów w schemat logiczny. Wynik tego procesu został pokazany na rysunku, 

który dla sprawdzenia został porównany ze schematem logiki wyjścia wirtualnego 3. 

 

Rysunek 5-54: Równanie FlexLogic dla wyjścia wirtualnego 3 

 

FlexLogic entry: Wpis FlexLogic: 

AND I 

Virtual output Wyjście wirtualne 

 

 

6. Powtarzając proces opisany dla wyjścia wirtualnego 3, należy wybrać parametry 

FlexLogic dla wyjścia wirtualnego 4. 

- 99: końcowym wyjściem równania jest wyjście wirtualne 4, które jest 

parametrem = Virt Op 4. 

- 98: operatorem poprzedzającym wyjście jest timer 2, czyli operand TIMER 2. 

Należy pamiętać, że ustawienia wymagane dla timera są określane w obszarze 

programowania timera. 

- 97: Operatorem poprzedzającym timer 2 jest bramka OR nr 2, czyli parametr 

OR(3). 
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- 96: Najniższym wejściem bramki OR nr 2 jest operand Cont Ip H1c On. 

- 95: Środkowym wejściem bramki OR nr 2 jest operand TIMER 1. 

- 94: Wejściem do timera 1 jest operand Virt Op 3 On. 

- 93: Górnym wejściem bramki OR nr 2 jest operand LATCH (S,R). 

- 92: Przerzutnik ma dwa wejścia, przy czym wejściem bezpośrednio 

poprzedzającym zerowanie przerzutnika jest bramka OR nr 1, 4-wejściowa 

bramka OR, czyli parametr OR(4). 

- 91: Najniższym wejściem bramki OR nr 1 jest operand Virt Op 3 On. 

- 90: Wejściem powyżej najniższego wejścia do bramki OR nr 1 jest operand 

XOR(2). 

- 89: Niższym wejściem bramki XOR jest operand DIG ELEM 1 PKP. 

- 88: Górnym wejściem bramki XOR jest operand Virt Ip 1 On. 

- 87: Wejściem poniżej górnego wejścia bramki OR nr 1 jest operand Virt Op 2 

On. 

- 86: Górnym wejściem bramki OR nr 1 jest operand Virt Op 1 On. 

- 85: Ostatnim parametrem służącym do ustawienia przerzutnika jest operand 

Virt Op 4 On. 

Równaniem dla wyjścia wirtualnego 4 jest: 

 

Należy teraz sprawdzić, czy ten dobór parametrów tworzy wymaganą logikę, przekształcając 

zestaw parametrów w schemat logiczny. Wynik został pokazany na rysunku, który dla 

sprawdzenia został porównany ze schematem logiki wyjścia wirtualnego 4. 
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Rysunek 5-55: Równanie FlexLogic dla wyjścia wirtualnego 4 

 

FlexLogic entry Wpis FlexLogic 

XOR XOR 

OR OR 

Set Set (Ustawienie) 

Reset Reset 

Latch Przerzutnik 

Virtual output Wyjście wirtualne 

2 Input 2 wejście 

Timer Timer 

 

7. Teraz należy zapisać kompletne wyrażenie FlexLogic wymagane do realizacji logiki, 

próbując złożyć równanie w kolejności, gdzie wyjścia wirtualne użyte jako wejścia 

operatorów zostały utworzone zanim były potrzebne. W przypadkach, gdy do 

realizacji logiki wymagane jest dużo przetwarzania, może to być trudne do 

osiągnięcia, ale w większości przypadków nie powoduje problemów, ponieważ cała 

logika jest obliczana przynajmniej cztery razy na cykl częstotliwości mocy. Możliwość 

powstania problemu spowodowanego sekwencyjnym przetwarzaniem podkreśla 

konieczność testowania efektywności FlexLogic przed rozpoczęciem używania 

równania. 

W poniższym równaniu wyjście wirtualne 3 jest używane jako wejście zarówno do 

przerzutnika 1, jak i timera 1, co zostało uporządkowane w następujący sposób: 



ROZDZIAŁ 5: USTAWIENIA 

SYSTEM STEROWANIA C30 — INSTRUKCJA OBSŁUGI  5-206 

 

W tym wyrażeniu wejście wyjścia wirtualnego 4 do czterowejściowej bramki OR 

zostało wymienione przed utworzeniem. Jest to typowa postać sprzężenia zwrotnego 

użytego, w tym przypadku, do utworzenia efektu podtrzymania przerzutnika i jest 

poprawna. 

8. Zawsze należy sprawdzić logikę po jej załadowaniu do przekaźnika w ten sam 

sposób, który był używany wcześniej. Testowanie można uprościć, wstawiając 

operator END do ogólnego zestawu równań FlexLogic. Równania są obliczane do 

pierwszego operatora END. 

Operandy On (Wł.) i Off (Wył.) można umieścić w równaniu, aby określić znany 

zestaw warunków do celów testowych, zaś polecenia INSERT (WSTAW) i DELETE 

(USUŃ) mogą być używane do modyfikacji równań. 

 

5.6.5 Edytor równań FlexLogic 

 

Range: FlexLogic operands Dostępne opcje: operandy FlexLogic 

 

Dostępnych jest 512 wpisów FlexLogic, ponumerowanych od 1 do 512, z domyślnymi 

ustawieniami wpisu END (KONIEC). Jeśli jako wpis FlexLogic zostanie wybrany element 

Disabled (Wyłączony), powiązana flaga stanu nigdy nie jest ustawiana na wartość 1. 

Podczas edytowania równań FlexLogic można nacisnąć klawisz +/-, aby szybko 

przeskanować najważniejsze typy parametrów. 
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5.6.6 Timery FlexLogic 

 

Range: Zakres: 

millisecond, second, minute milisekunda, sekunda, minuta 

0 to 60000 in steps of 1 0 do 60000 z krokiem 1 

 

Dostępne są 32 identyczne timery FlexLogic. Te timery są używane jako operatory w 

równaniach FlexLogic. 

TMR 1 TYPE (TYP 1 TIMERA) — wybiera jednostkę pomiaru czasu. 

TIMER 1 PICKUP DELAY (OPÓŹNIENIE POBUDZENIA TIMERA 1) — ustawia czas 

opóźnienia przed pobudzeniem. Jeśli opóźnienie pobudzenia nie jest wymagane, należy 

ustawić tę funkcję na 0. 

TIMER 1 DROPOUT DELAY (OPÓŹNIENIE ZWOLNIENIA TIMERA 1) — ustawia czas 

opóźnienia przed zwolnieniem. Jeśli opóźnienie zwolnienia nie jest wymagane, należy 

ustawić tę funkcję na 0. 

 

5.6.7 FlexElements 
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Range: Zakres: 

Disabled, Enabled Disabled, Enabled (Wyłączony, Włączony) 

up to six alphanumeric characters do sześciu znaków alfanumerycznych 

Off, any analog actual value parameter Wył., dowolny parametr – rzeczywista 
wartość analogowa 

SIGNED, ABSOLUTE SIGNED (ZE ZNAKIEM), ABSOLUTE 
(WARTOŚĆ BEZWZGLĘDNA) 

LEVEL, DELTA POZIOM, ZMIANA 

OVER, UNDER POWYŻEJ, PONIŻEJ 

–90.000 to 90.000 pu in steps of 0.001 od –90,000 do 90,000 j.w. z krokiem 0,001 

Milliseconds, Seconds, Minutes Milisekundy, sekundy, minuty 

FlexLogic operand Operand FlexLogic 

Self-reset, Disabled, Latched Self-reset, Disabled, Latched 

 

Element FlexElement to uniwersalny komparator służący do monitorowania dowolnej 

analogowej wartości rzeczywistej obliczonej przez przekaźnik lub różnicy sieciowej 

dowolnych dwóch analogowych wartości rzeczywistych tego samego typu. Skuteczny sygnał 

roboczy można traktować jako liczbę ze znakiem lub można użyć jej wartości bezwzględnej. 

Elementy FlexElement działają co pół cyklu mocy (co cztery przebiegi ochrony). 

Element ten może zostać zaprogramowany do reagowania na poziom sygnału albo prędkość 

zmiany (delta) we wstępnie określonym czasie. Operand wyjściowy jest potwierdzany, gdy 

sygnał roboczy jest wyższy niż próg lub niższy niż próg zgodnie z wyborem klienta. 
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Rysunek 5-56: Logika FlexElement 

 

SETTING USTAWIENIE 

SETTINGS NASTAWY 

FLEXLOGIC OPERANDS OPERANDY FLEXLOGIC 

AND I 

RUN URUCHOMIENIE 

ACTUAL VALUE WARTOŚĆ RZECZYWISTA 

Enabled Włączony 

Off Wyłączona 

 

FLEXELEMENT 1 +IN — to ustawienie określa pierwsze (niezanegowane) wejście 

FlexElement. Gdy to ustawienie ma wartość Off (Wył.), przyjmuje się, że wejście ma wartość 

zero. W celu zapewnienia poprawnego działania elementu należy wybrać przynajmniej jedno 

wejście. W przeciwnym razie element nie potwierdzi swoich operandów wyjściowych. 

FLEXELEMENT 1 -IN — to ustawienie określa drugie (zanegowane) wejście FlexElement. 

Gdy to ustawienie ma wartość Off (Wył.), przyjmuje się, że wejście ma wartość zero. W celu 

zapewnienia poprawnego działania elementu należy wybrać przynajmniej jedno wejście. W 

przeciwnym razie element nie potwierdzi swoich operandów wyjściowych. To wejście służy 

do odwracania sygnału, o ile to wygodne, lub do wymuszania odpowiedzi elementu na różne 

sygnały, takie jak alarm różnicowy temperatury oleju góra-dół. Element ten nie działa, gdy 

dwa sygnały wejściowe są różnych typów, na przykład, jeśli jeden próbuje użyć mocy 

czynnej i kąta fazowego do zbudowania skutecznego sygnału roboczego. 

Element ten odpowiada bezpośrednio na sygnał różnicowy, jeśli ustawienie FLEXELEMENT 

1 INPUT MODE (TRYB WEJŚCIOWY FLEXELEMENT 1) ma wartość Signed (Ze znakiem). 

Element odpowiada na wartość bezwzględną sygnału różnicowego, jeśli to ustawienie ma 

wartość Absolute (Wartość bezwzględna). Przykładowe zastosowania ustawienia Absolute 
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(Wartość bezwzględna) obejmują monitorowanie różnicy kątowej między dwoma fazorami z 

symetrycznym kątem granicznym w obu kierunkach, monitorowanie mocy bez względu na jej 

kierunek lub monitorowanie trendu bez względu na to, czy sygnał narasta, czy też opada. 

Element ten odpowiada bezpośrednio na sygnał roboczy zdefiniowany przez ustawienia 

FLEXELEMENT 1 +IN, FLEXELEMENT 1 -IN i FLEXELEMENT 1 INPUT MODE (TRYB 

WEJŚCIOWY FLEXELEMENT 1), jeśli ustawienie FLEXELEMENT 1 COMP MODE (TRYB 

PORÓWNANIA FLEXELEMENT 1) ma wartość Level (Poziom). Element ten odpowiada na 

szybkość zmian sygnału roboczego, jeśli ustawienie FLEXELEMENT 1 COMP MODE 

(TRYB PORÓWNANIA FLEXELEMENT 1) ma wartość Delta (Zmiana). W takim przypadku 

ustawienia FLEXELEMENT 1 dt UNIT (JEDNOSTKA dt FLEXELEMENT 1) i 

FLEXELEMENT 1 dt określają, jak jest uzyskiwana szybkość zmian. 

FLEXELEMENT 1 DIRECTION (KIERUNEK FLEXELEMENT 1) — umożliwia przekaźnikowi 

reakcję na wyższą albo niższą wartość sygnału roboczego. Poniższy rysunek objaśnia 

zastosowanie ustawień FLEXELEMENT 1 DIRECTION (KIERUNEK FLEXELEMENT 1), 

FLEXELEMENT 1 PICKUP (POBUDZENIE FLEXELEMENT 1) i FLEXELEMENT 1 

HYSTERESIS (HISTEREZA FLEXELEMENT 1) 

 

Rysunek 5-57: Kierunek, pobudzenie i histereza FlexElement 

 

FLEXELEMENT 1 PKP FLEXELEMENT 1 PKP 

FLEXELEMENT DIRECTION = Over FLEXELEMENT DIRECTION (KIERUNEK 
FLEXELEMENT) = Over 

HYSTERESIS = % of PICKUP HYSTERESIS (HISTEREZA) = % of 
PICKUP (POBUDZENIE) 

PICKUP POBUDZENIE 

FlexElement 1 OpSig FlexElement 1 OpSig 

FLEXELEMENT DIRECTION = Under FLEXELEMENT DIRECTION (KIERUNEK 
FLEXELEMENT) = Under 
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W połączeniu z ustawieniem FLEXELEMENT 1 INPUT MODE (TRYB WEJŚCIOWY 

FLEXELEMENT 1) element może zostać zaprogramowany w celu udostępnienia dwóch 

dodatkowych charakterystyk pokazanych na poniższym rysunku. 

 

Rysunek 5-58: Ustawienie trybu wejściowego FlexElement 

 

FLEXELEMENT DIRECTION = Over; 
FLEXELEMENT INPUT MODE = Signed; 

FLEXELEMENT DIRECTION (KIERUNEK 
FLEXELEMENT) = Over FLEXELEMENT 
INPUT MODE (TRYB WEJŚCIOWY 
FLEXELEMENT) = Signed; 

FLEXELEMENT 1 PKP FLEXELEMENT 1 PKP 

FlexElement 1 OpSig FlexElement 1 OpSig 

FLEXELEMENT DIRECTION = Over; 
FLEXELEMENT INPUT MODE = Absolute; 

FLEXELEMENT DIRECTION (KIERUNEK 
FLEXELEMENT) = Over FLEXELEMENT 
INPUT MODE (TRYB WEJŚCIOWY 
FLEXELEMENT) = Absolute; 

FLEXELEMENT DIRECTION = Under; 
FLEXELEMENT INPUT MODE = Signed; 

FLEXELEMENT DIRECTION (KIERUNEK 
FLEXELEMENT) = Under FLEXELEMENT 
INPUT MODE (TRYB WEJŚCIOWY 
FLEXELEMENT) = Signed; 
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FLEXELEMENT DIRECTION = Under; 
FLEXELEMENT INPUT MODE = Absolute; 

FLEXELEMENT DIRECTION (KIERUNEK 
FLEXELEMENT) = Under FLEXELEMENT 
INPUT MODE (TRYB WEJŚCIOWY 
FLEXELEMENT) = Absolute; 

 

FLEXELEMENT 1 PICKUP (POBUDZENIE FLEXELEMENt 1) — to ustawienie określa próg 

roboczy skutecznego sygnału roboczego elementu. Jeśli ma ono wartość Over (Powyżej), 

element jest pobudzany, gdy sygnał roboczy przekracza wartość FLEXELEMENT 1 PICKUP 

(POBUDZENIE FLEXELEMENT 1). Jeśli ma ono wartość Under (Poniżej), element jest 

pobudzany, gdy sygnał roboczy opadnie poniżej wartości FLEXELEMENT 1 PICKUP 

(POBUDZENIE FLEXELEMENT 1). 

FLEXELEMENT 1 HYSTERESIS (HISTEREZA FLEXELEMENT 1) — to ustawienie steruje 

zwolnieniem elementu. Należy pamiętać, że zarówno sygnał roboczy, jak i próg pobudzenia 

mogą być ujemne, ułatwiając takie zastosowania, jak alarm zabezpieczenia mocy zwrotnej. 

FlexElement można zaprogramować do pracy ze wszystkimi analogowymi wartościami 

rzeczywistymi zmierzonymi przez przekaźnik. Ustawienie FLEXELEMENT 1 PICKUP 

(POBUDZENIE FLEXELEMENT 1) jest wprowadzane w wartościach jednostek przy użyciu 

następujących definicji jednostek podstawowych. 

 

Tabela 5-19: Jednostki podstawowe FlexElement 

Jednostka Opis 

DCmA BASE = maksymalna wartość ustawienia DCMA INPUT MAX (MAKS. WEJŚCIE 

DCMA) dla dwóch przetworników skonfigurowanych dla wejść +IN i -IN 

DELTA TIME (RÓŻNICA 
CZASU) 

BASE=1μs 

CZĘSTOTLIWOŚĆ fBASE = 1 Hz 

KĄT FAZOWY ΦBASE = 360 stopni (patrz konwencja porównywania kąta UR) 

WSPÓŁCZYNNIK MOCY PFBASE = 100 

RTDs BASE=100°C 

SOURCE CURRENT (PRĄD 
ŹRÓDŁOWY) 

I BASE= maksymalna znamionowa podstawowa wartość RMS wejść +IN i -IN 

SOURCE POWER (MOC 
ŹRÓDŁOWA) 

PBASE = maksymalna wartość VBASE 
x
 I BASE dla wejść +IN i -IN 

NAPIĘCIE ŹRÓDŁOWE V BASE= maksymalna znamionowa podstawowa wartość RMS wejść +IN i -IN 

 

FLEXELEMENT 1 HYSTERESIS (HISTEREZA FLEXELEMENT 1) — to ustawienie określa 

relację pobudzenie-zwolnienie elementu, określając szerokość pętli histerezy jako procent 

wartości pobudzenia pokazanej na wykresie kierunku, pobudzenie i histerezy FlexElement. 

FLEXELEMENT 1 dt UNIT (JEDNOSTKA dt FLEXELEMENT 1) — określa jednostkę czasu 

dla ustawienia FLEXELEMENT 1 dt. To ustawienie obowiązuje tylko jeśli ustawienie 

FLEXELEMENT 1 COMP MODE (TRYB PORÓWNANIA FLEXELEMENT 1) ma wartość 

Delta (Różnica). 
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FLEXELEMENT 1 dt — określa czas trwania trybu pracy szybkość zmian. To ustawienie 

obowiązuje tylko jeśli ustawienie FLEXELEMENT 1 COMP MODE (TRYB PORÓWNANIA 

FLEXELEMENT 1) ma wartość Delta (Różnica). 

FLEXELEMENT 1 PKP DELAY (OPÓŹNIENIE POBUDZENIA FLEXELEMENT 1) — określa 

opóźnienie pobudzenia elementu. 

FLEXELEMENT 1 RST DELAY (OPÓŹNIENIE RESETOWANIA FLEXELEMENT 1) — 

określa opóźnienie resetowania elementu. 

 

5.6.8 Przerzutniki z pamięcią nieulotną 

 

Range: Zakres: 

Disabled, Enabled Disabled, Enabled (Wyłączony, Włączony) 

Reset Dominant, Set Dominant Reset Dominant, Set Dominant 

FlexLogic operand Operand FlexLogic 

Self-reset, Latched, Disabled Self-reset, Latched, Disabled 

 

Przerzutniki z pamięcią nieulotną zapewniają trwałą flagę logiczną bezpiecznie 

przechowywaną i nie kasowaną przy restarcie po wyłączeniu zasilania przekaźnika. Typowe 

zastosowania obejmują podtrzymywanie poleceń operatora lub trwałe blokowanie funkcji 

przekaźnika, takich jak automatyczne ponowne załączanie, do chwili, gdy celowe działanie 

interfejsu zresetuje przerzutnik. 

LATCH 1 TYPE (TYP PRZERZUTNIKA 1) — to ustawienie charakteryzuje dominację 

ustawienia zerowania przerzutnika 1. 

LATCH 1 SET (USTAWIENIE PRZERZUTNIKA 1) — w razie potwierdzenia określony 

operand FlexLogic ustawia przerzutnik 1. 

LATCH 1 RESET (ZEROWANIE PRZERZUTNIKA 1) — w razie potwierdzenia określony 

operand FlexLogic zeruje przerzutnik 1. 
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Rysunek 5-59: Tabela i logika działania przerzutnika nieulotnego (N = 1 do 16) 

 

Latch n type Typ przerzutnika n 

Latch n set Przerzutnik n ustawiony 

Latch n reset Przerzutnik n wyzerowany 

Latch n on Przerzutnik n włączony 

Latch n off Przerzutnik n wyłączony 

Reset Dominant Dominanta zerowania 

Set Dominant Dominanta ustawiania 

Previous State Poprzedni stan 

ON WŁĄCZONE 

OFF WYŁĄCZONE 

SETTING USTAWIENIE 

FLEXLOGIC OPERANDS OPERANDY FLEXLOGIC 

LATCH 1 FUNCTION LATCH 1 FUNCTION 

SET SET 

Enabled Włączony 

Off Wyłączona 

 

5.7 Elementy sterowania 

5.7.1 Informacje ogólne 

Elementy sterowania są używane do sterowania, a nie do zabezpieczania. Szczegółowe 

informacje podano w punkcie Wprowadzenie do elementów na początku tego rozdziału. 

5.7.2 Magistrala „Trip bus” 
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Range: Zakres: 

Enabled, Disabled Enabled, Disabled (Włączony, Wyłączony) 

FlexLogic operand Operand FlexLogic 

0.00 to 600.00 s in steps of 0.01 0,00 do 600,00 s z krokiem 0,01 

FlexLogic operand Operand FlexLogic 

Enabled, Disabled Enabled, Disabled (Włączony, Wyłączony) 

Self-reset, Latched, Disabled Self-reset, Latched, Disabled 

 

Element magistrali „trip bus” umożliwia agregację wyjść elementów zabezpieczeniowych i 

sterujących bez użycia FlexLogic i przypisywanie ich w prosty i skuteczny sposób. Każda 

magistrala „trip bus” może być przypisana do wybicia albo do działań alarmowych. Dostępne 

jest proste dopasowanie wybicia, takie jak przerzutnik, zwłoka i opóźnienie podtrzymania. 

Najprostszym sposobem przypisania wyjść elementu do magistrali „trip bus” jest użycie 

oprogramowania EnerVista. Zestawienie zabezpieczeń jest wyświetlane przy przejściu do 

określonego zabezpieczenia lub elementu zabezpieczenia sterowania i zaznaczeniu 

żądanego pola magistrali. Po wybraniu pożądanego elementu dla określonej magistrali, 

wyświetlany jest wykaz operandów związanych z daną funkcją elementów, które można 

przypisać do magistrali „trip bus”. Jeśli wymagany jest więcej niż jeden operand związany z 

daną funkcją, może on być przypisany bezpośrednio do menu magistrali „trip bus”. 
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Rysunek 5-60: Pola magistrali „trip bus” w zestawieniu zabezpieczeń 

 

 

Dostępne są następujące ustawienia: 

TRIP BUS 1 BLOCK (Blokada magistrali „trip bus” 1) – wyjście magistrali „trip bus” jest 

zablokowane, gdy potwierdzony zostaje operand przypisany do tego ustawienia. 

TRIP BUS 1 PICKUP DELAY (Opóźnienie pobudzenia magistrali „trip bus” 1) – to 

ustawienie określa czas opóźnienia, aby utworzyć wyjście w zależności od sposobu 

użytkowania wyjścia. 

TRIP BUS 1 RESET DELAY (Opóźnienie resetowania magistrali „trip bus” 1) – to ustawienie 

określa czas opóźnienia resetowania polecenia wyjściowego. Ustawić wystarczająco długie 

opóźnienie, aby umożliwić wyłącznikowi lub stycznikowi wykonywanie wymaganego 

działania. 

TRIP BUS 1 INPUT 1 (Wejście 1 magistrali „trip bus” 1) do TRIP BUS 1 INPUT 16 (Wejście 

16 magistrali „trip bus” 1) – ustawienia te wybierają operand FlexLogic, który zostanie 

przypisany jako wejście magistrali „trip bus”. 

TRIP BUS 1 LATCHING (Podtrzymanie magistrali „trip bus” 1) – ta opcja włącza lub wyłącza 

potrzymanie wyjścia magistrali „trip bus”. Zwykle jest używana, gdy wymagana jest blokada 

lub potwierdzenie przez użytkownika odpowiedzi przekaźnika. 

TRIP BUS 1 RESET (Resetowanie magistrali „trip bus” 1) – wyjście magistrali „trip bus” jest 

resetowane, gdy potwierdzony zostaje operand przypisany do tego ustawienia. Należy 

zauważyć, że operand RESET OP jest połączony kablem do bramy resetowania 

przerzutnika. Jako taka, polecenie resetowania z interfejsu panelu przedniego lub za 

pośrednictwem komunikacji resetuje wyjście magistrali „trip bus”. 
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Rysunek 5-61: Logika magistrali „trip bus” 

 

SETTINGS NASTAWY 

FLEXLOGIC OPERAND OPERAND FLEXLOGIC 

OR OR 

AND I 

Latch Przerzutnik 

Off Wyłączona 

Enabled Włączony 
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5.7.3 Przełącznik wyboru 

 

 

Range: Zakres: 

Disabled, Enabled Disabled, Enabled (Wyłączony, Włączony) 

1 to 7 in steps of 1 1 do 7 z krokiem 1 

FlexLogic operand Operand FlexLogic 

Time-out, Acknowledge Time-out, Acknowledge (Upłynięcie limitu 
czasu, Potwierdzenie) 

FlexLogic operand Operand FlexLogic 

Restore, Synchronize, Sync/Restore Restore, Synchronize, Sync/Restore 
(Przywróć, Synchronizuj, 
Synchronizuj/Przywróć) 

Self-reset, Latched, Disabled Self-reset, Latched, Disabled 

 

Element przełącznika wyboru służy do zastąpienia mechanicznego przełącznika wyboru. 

Typowe zastosowania obejmują sterowanie grupą ustawień lub wielu podukładów logiki w 

logice programowanej przez użytkownika. 

Element ten zawiera dwa wejścia sterujące. Sterowanie podwyższające umożliwia 

przechodzenie przez pozycje przełącznika po jednym kroku na raz za każdym impulsem 

wejścia sterującego, takim jak przycisk programowany przez użytkownika. Trzybitowe 
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wejście sterowania umożliwia ustawienie przełącznika w pozycji określonej przez słowo 

trzybitowe. 

Element ten umożliwia wstępne wybranie nowej pozycji bez jej zastosowania. Wstępnie 

wybrana pozycja zostanie zastosowana zarówno po przekroczeniu limitu czasu lub po 

potwierdzeniu przez oddzielne wejścia (ustawienie użytkownika). Położenie przełącznika 

wyboru jest przechowywane w pamięci nieulotnej. Po włączeniu zasilania albo przywracana 

jest poprzednia pozycja, albo przekaźnik synchronizuje się z bieżącym słowem trzybitowym 

(ustawienie użytkownika). Podstawowe funkcje alarmu ostrzegają użytkownika w przypadku 

nienormalnych warunków; na przykład gdy trzybitowe wejście sterujące jest poza zakresem. 

Przełącznik wyboru działa co dwa cykle zasilania. 

SELECTOR 1 FULL RANGE (Pełen zakres przełącznika wyboru 1) – to ustawienie określa 

górną pozycję przełącznika. Przy przejściu w górę po dostępnych pozycjach przełącznika, 

górne położenie przechodzi do dolnego położenia (pozycja 1). Przy używaniu 

bezpośredniego trzybitowego słowa sterującego do zaprogramowania przełącznika wyboru 

do pożądanej pozycji zmiana nastąpi dopiero wtedy, gdy słowo sterujące jest w zakresie od 

1 do pełnego zakresu przełącznika wyboru (SELECTOR FULL RANGE). Jeśli słowo 

sterujące jest poza zakresem, ustanowiony zostanie alarm przez ustawienie operandu 

FlexLogic przełącznika wyboru alarmu na trzy sekundy. 

SELECTOR 1 TIME-OUT (Przekroczenie limitu czasu przełącznika wyboru 1) – to 

ustawienie określa czas przekroczenia limitu czasu przełącznika. Wartość ta jest używana 

przez przekaźnik na dwa poniższe sposoby. Gdy następuje „przekroczenie limitu czasu” 

trybu SELECTOR STEP-UP MODE (podwyższającego przełącznika wyboru), ustawienie 

określa wymagany okres bezczynności wejścia sterującego, po którym wstępnie wybrana 

pozycja zostaje zastosowana automatycznie. Gdy następuje potwierdzenie „Acknowledge” 

trybu SELECTOR STEP-UP MODE (podwyższającego przełącznika wyboru), ustawienie 

określa czas wymagany do pojawienia się wejścia potwierdzającego. Timer uruchamia się 

ponownie wskutek każdej czynności wejścia sterującego. Wejście potwierdzające musi 

nastąpić przed upływem czasu timera SELECTOR 1 TIME-OUT (Przekroczenie limitu czasu 

przełącznika wyboru 1); w przeciwnym razie, zmiana nie nastąpi i zostanie ustawiony alarm. 

SELECTOR 1 STEP-UP (Zwiększenie przełącznika wyboru 1) – to ustawienie określa 

wejście sterujące dla przełącznika wyboru. Przełącznik zostaje przesunięty do nowego 

położenia przy każdym narastającym zboczu tego sygnału. Pozycja zmienia się przyrostowo, 

przechodząc z ostatniego (pełny zakres przełącznika wyboru 1) (SELECTOR 1 FULL 

RANGE) do pierwszego położenia (pozycja 1). Kolejne impulsy tego operandu sterowania 

nie mogą nastąpić szybciej niż co 50 ms. Po każdym narastającym zboczu przypisanego 

operandu timer przekroczenia limitu czasu zostaje wznowiony i wyświetlany jest komunikat 

dotyczący celu SELECTOR SWITCH 1: POS Z CHNG INITIATED (Przełącznik wyboru 1: 
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zainicjowana zmiana pozycji Z), gdzie Z jest wstępnie wybraną pozycją. Czas trwania 

wyświetlania komunikatu jest określony za pomocą ustawienia FLASH MESSAGE TIME 

(czas wyświetlania komunikatu chwilowego). Wstępnie wybrana pozycja zostaje stosowana 

po przekroczeniach limitu czasu przełącznika wyboru (tryb „Time-out” – przekroczenia limitu 

czasu) lub gdy przed czasami elementu pojawia się sygnał uznania (tryb Acknowledge – 

potwierdzenia). Gdy zastosowana zostanie nowa pozycja, przekaźnik wyświetla komunikat 

SELECTOR SWITCH 1: POSITION Z IN USE (Przełącznik wyboru 1: pozycja Z w użyciu). 

Zazwyczaj przycisk programowany przez użytkownika jest skonfigurowany jako 

podwyższające wejście sterujące. 

SELECTOR 1 STEP-UP MODE (Tryb podwyższający przełącznika wyboru 1) – to ustawienie 

określa tryb działania przełącznika. Po wybraniu opcji „Time-out” (Przekroczenie limitu 

czasu) przełącznik zmienia swoją pozycję po wstępnie zdefiniowanym okresie nieaktywności 

na wejściu sterującym. Zmiana ta jest automatyczna i nie wymaga żadnego wyraźnego 

potwierdzenia zamiaru zmiany pozycji przełącznika. Po wybraniu opcji „Acknowledge” 

(„Potwierdzenie”), przełącznik zmienia swoją pozycję dopiero po potwierdzeniu zamiaru 

przez oddzielny sygnał potwierdzający. Jeśli sygnał potwierdzający nie pojawi się we 

wstępnie zdefiniowanym czasie, przełącznik wyboru nie przyjmie zmiany i ustanowiony 

zostanie alarm przez ustawienie operandu FlexLogic przełącznika wyboru stp alarm na trzy 

sekundy. 

SELECTOR 1 ACK (Potwierdzenie przełącznika wyboru 1) – to ustawienie określa wejście 

potwierdzające podwyższającego wejścia sterującego. Wstępnie wybrana pozycja zostaje 

stosowana przy narastającym zboczu przypisanego operandu. Ustawienie to jest aktywne 

tylko w trybie „Acknowledge” („Potwierdzenia”). Sygnał potwierdzający musi pojawić się w 

czasie określonym przez ustawienie SELECTOR 1 TIME-OUT (Przekroczenie limitu czasu 

przełącznika wyboru 1) po ostatniej aktywności wejścia sterującego. Jako wejście 

potwierdzające zwykle skonfigurowany jest przycisk programowany przez użytkownika. 

SELECTOR 1 3BIT A0, A1, and A2 (Trzybitowe wejście A0, A1 i A2 przełącznika wyboru 1) 

– te ustawienia określają trzybitowe wejście przełącznika wyboru. Trzybitowe słowo sterujące 

dokonuje wstępnego wyboru pozycji przy użyciu następującej konwencji kodowania: 

A2 A1 A0 Położenie 

0 0 0 spoczynek 

0 0 1 1 

0 1 0 2 

0 1 1 3 

1 0 0 4 

1 0 1 5 

1 1 0 6 

1 1 1 7 
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Pozycja „Rest” („spoczynkowa”) (0, 0, 0) nie generuje działania i jest przeznaczona dla 

sytuacji, w których urządzenie generujące trzybitowe słowo sterowania ma problem. Gdy w 

trybie SELECTOR 1 3BIT MODE (Tryb trzybitowy przełącznika wyboru 1) następuje 

przekroczenie limitu czasu („Time-out”), wstępnie wybrana pozycja zostaje zastosowana w 

sekundach w ustawieniu SELECTOR 1 TIME-OUT (Przekroczenie limitu czasu przełącznika 

wyboru 1) po ostatniej aktywności wejścia trzybitowego. Gdy tryb SELECTOR 1 3BIT MODE 

(Tryb trzybitowy przełącznika wyboru 1) jest ustawiony jako „Acknowledge” wstępnie 

wybrana pozycja zostaje zastosowana do zbocza narastającego wejścia potwierdzającego 

SELECTOR 1 3BIT ACK. 

Podwyższające wejście sterujące (SELECTOR 1 STEP-UP) i trzybitowe wejścia sterujące 

(SELECTOR 1 3BIT A0 do A2) blokują się wzajemnie: po zainicjowaniu sekwencji 

podwyższającej sterujące wejście trzybitowe jest nieaktywne; gdy sekwencja sterowania 

trzybitowego zostaje zainicjowana, wejście podwyższające jest nieaktywne. 

SELECTOR 1 3BIT MODE (Tryb trzybitowy przełącznika wyboru 1) – to ustawienie określa 

tryb działania przełącznika. Po wybraniu opcji „Time-out” (Przekroczenie limitu czasu) 

przełącznik zmienia swoją pozycję po wstępnie zdefiniowanym okresie nieaktywności na 

wejściu sterującym. Zmiana ta jest automatyczna i nie wymaga żadnego wyraźnego 

potwierdzenia w celu dokonania zmiany pozycji przełącznika. Po wybraniu opcji 

„Acknowledge” („Potwierdzenie”) przełącznik zmienia swoją pozycję dopiero po 

potwierdzeniu przez oddzielny sygnał potwierdzający. Jeśli sygnał potwierdzający nie pojawi 

się we wstępnie zdefiniowanym czasie, przełącznik wyboru odrzuca zmianę i ustanowiony 

zostanie alarm przez wywołanie operandu FlexLogic BIT ALARM PRZEŁĄCZNIKA 

WYBORU na trzy sekundy. 

SELECTOR 1 ACK (Potwierdzenie przełącznika wyboru 1) – to ustawienie określa wejście 

potwierdzające trzybitowego wejścia sterującego. Wstępnie wybrana pozycja zostaje 

stosowana przy narastającym zboczu przypisanego operandu FlexLogic. Ustawienie to jest 

aktywne tylko w trybie „Acknowledge” („Potwierdzenia”). Sygnał potwierdzający musi pojawić 

się w czasie określonym przez ustawienie SELECTOR TIMEOUT (Przekroczenie limitu 

czasu przełącznika wyboru) po ostatniej aktywności trzybitowego wejścia sterującego. 

Należy pamiętać, że podwyższające wejście sterujące i trzybitowe wejście sterujące mają 

niezależne sygnały potwierdzające (odpowiednio SELECTOR 1 ACK i SELECTOR 1 3BIT 

ACK). 

SELECTOR 1 POWER UP MODE (Tryb przełącznika wyboru 1 po włączeniu zasilania) – to 

ustawienie określa zachowanie elementu po włączeniu zasilania przekaźnika. 

Po wybraniu opcji „Restore” („Przywróć”) ostatnia pozycja przełącznika wyboru 

(przechowywana w pamięci nieulotnej) zostanie przywrócona po włączeniu zasilania 

przekaźnika. Jeśli pozycja przywrócona z pamięci znajduje się poza zakresem, ustawiona 
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zostaje pozycja 0 (nie wybrano żadnego operandu wyjściowego) i ustawiony zostaje alarm 

(SELECTOR 1 PWR ALARM) (Alarm po włączeniu zasilania przełącznika wyboru 1). 

Po ustawieniu na „Synchronize” („Synchronizuj”) przełącznik działa w następujący sposób. 

Dla dwóch cykli włączenia zasilania przełącznik wyboru stosuje pozycję 0 do przełącznika i 

aktywuje SELECTOR 1 PWR ALARM (Alarm po włączeniu zasilania przełącznika wyboru 1). 

Po dwóch cyklach włączenia zasilania przełącznik wyboru synchronizuje się do pozycji 

narzuconej przez trzybitowe wejście sterujące. Ta operacja nie czeka na przekroczenie limitu 

czasu lub wejście potwierdzające. Gdy próba synchronizacji nie powiedzie się (tj. wejście 

trzybitowe nie jest dostępne (0,0,0) lub poza zakresem), wówczas wyjście przełącznika 

wyboru zostaje ustawione w pozycji 0 (nie wybrano żadnego operandu wyjściowego) i 

ustawiony zostaje alarm (SELECTOR 1 PWR ALARM). 

Działanie trybu „Synch/Restore” („Synchronizacja/Przywracanie”) jest podobne do trybu 

„Synchronize” („Synchronizacja”). Jedyna różnica polega na tym, że po nieudanej próbie 

synchronizacji przełącznik dokonuje próby przywrócenia położenia zapisanego w pamięci 

przekaźnika. Tryb „Synch/ Restore” jest przydatny do zastosowań, w których przełącznik 

wyboru służy do zmiany grupy ustawień w dwóch redundantnych (dwuprzekaźnikowych) 

systemach zabezpieczeń. 

SELECTOR 1 EVENTS (Zdarzenia przełącznika wyboru 1) – jeśli jest włączone, następujące 

zdarzenia są rejestrowane: 

Nazwa zdarzenia Opis 

SELECTOR 1 POS Z Przełącznik wyboru 1 zmienił swoje położenie na Z 

SELECTOR 1 STP 
ALARM 

Pozycja przełącznika wyboru wstępnie wybrana za pomocą podwyższającego wejścia 
sterującego nie została potwierdzona przed przekroczeniem limitu czasu. 

SELECTOR 1 BIT 
ALARM 

Pozycja przełącznika wyboru wstępnie wybrana za pomocą trzybitowego wejścia 
sterującego nie została potwierdzona przed przekroczeniem limitu czasu. 

Na poniższym rysunku przedstawiono działanie przełącznika wyboru. Na tych schematach 

„T” oznacza ustawienie przekroczenia limitu czasu. 
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Rysunek 5-62: Tryb przekroczenia limitu czasu 

 

pre-existing position 2 wstępnie określone położenie 2 

changed to 4 with a pushbutton zmienione na 4 za pomocą przycisku 

changed to 1 with a 3-bit input zmienione na 1 wejściem 3-bitowym 

changed to 2 with a pushbutton zmienione przyciskiem na 2 

changed to 7 with a 3-bit input zmienione na 7 wejściem 3-bitowym 

3BIT A1 3BIT A1 

STEP-UP PODWYŻSZENIE 

POS 1 POZ 1 

STP ALARM STP ALARM 

BIT ALARM BIT ALARM 

ALARM ALARM 

 

Rysunek 5-63: Tryb potwierdzenia 
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pre-existing position 2 wstępnie określone położenie 2 

changed to 4 with a pushbutton zmienione na 4 za pomocą przycisku 

changed to 1 with a 3-bit input zmienione na 1 wejściem 3-bitowym 

changed to 2 with a pushbutton zmienione przyciskiem na 2 

STEP-UP PODWYŻSZENIE 

ACK POTW. 

3BIT A0 3BIT A0 

POS 1 POZ 1 

BIT 0 BIT 0 

STP ALARM STP ALARM 

BIT ALARM BIT ALARM 

ALARM ALARM 

 

Przykład zastosowania 

Rozważmy zastosowanie, w którym przełącznik wyboru jest używany do sterowania grupami 

ustawień od 1 do 4 w przekaźniku. Grupy ustawień mają być sterowane zarówno z 



ROZDZIAŁ 5: USTAWIENIA 

SYSTEM STEROWANIA C30 — INSTRUKCJA OBSŁUGI  5-225 

programowanego przez użytkownika przycisku 1, jak i z urządzenia zewnętrznego za 

pomocą wejść stykowych od 1 do 3. Aktywna grupa ustawień ma być dostępna w postaci 

zakodowanego słowa trzybitowego do urządzenia zewnętrznego i SCADA przez wyjścia 

stykowe od 1 do 3. Wstępnie wybrana grupa ustawień jest zastosowana automatycznie po 

pięciu sekundach bezczynności wejść sterujących. Po włączeniu zasilania przekaźnika ma 

on zsynchronizować grupę ustawień z trzybitowym wejściem sterującym. 

Wprowadzić następujące zmiany do sterowania grupą ustawień w menu SETTINGS 

CONTROL ELEMENTS  SETTING GROUPS (Ustawienia > Elementy sterowania > 

Grupy ustawień): 

SETTING GROUPS function: „Enabled” (Działanie GRUPY USTAWIEŃ: „Włączone”) 

SETTING GROUPS BLK: „Off” (BLOKADA GRUPY USTAWIEŃ: „Wyłączona”) 

GROUP 2 ACTIVATE ON: „SELECTOR 1 POS 2” (AKTYWACJA GRUPY 2 PRZY: POZ. 2 

PRZEŁĄCZNIKA WYBORU 1) 

GROUP 3 ACTIVATE ON: „SELECTOR 1 POS 3” (AKTYWACJA GRUPY 3 PRZY: POZ. 3 

PRZEŁĄCZNIKA WYBORU 1) 

GROUP 4 ACTIVATE ON: „SELECTOR 1 POS 4” (AKTYWACJA GRUPY 4 PRZY: POZ. 3 

PRZEŁĄCZNIKA WYBORU 1) 

GROUP 5 ACTIVATE ON: „Off” (AKTYWACJA GRUPY 5 PRZY: „Wyłączona”) 

GROUP 6 ACTIVATE ON: „Off” (AKTYWACJA GRUPY 6 PRZY: „Wyłączona”) 

Wprowadzić następujące zmiany do sterowania grupą ustawień w menu SETTINGS 

CONTROL ELEMENTS  SELECTOR SWITCH  SELECTOR SWITCH 1 

(Ustawienia > Elementy sterowania > Przełącznik wyboru > Grupy ustawień), aby przypisać 

sterowane z programowanego przez użytkownika przycisku 1 i za pomocą wejść stykowych 

od 1 do 3: 

SELECTOR 1 FUNCTION: „Enabled” (DZIAŁANIE PRZEŁĄCZNIKA WYBORU 1: 

„Włączone”) 

SELECTOR 1 FULL-RANGE: „4” (PEŁNY ZAKRES PRZEŁĄCZNIKA WYBORU 1: „4”) 

SELECTOR 1 STEP-UP MODE: „Time-out” (TRYB PODWYŻSZAJĄCY PRZEŁĄCZNIKA 

WYBORU 1: „Time-out” („Przekroczenie limitu czasu”) 

SELECTOR 1 TIME-OUT: „5.0 s” (PRZEKROCZENIE LIMITU CZASU PRZEŁĄCZNIKA 

WYBORU 1: „5,0 s”) 

SELECTOR 1 STEP-UP: „PUSHBUTTON 1 ON” (PODWYŻSZANIE PRZEŁĄCZNIKA 

WYBORU 1: PRZYCISK 1 WŁĄCZONY) 

SELECTOR 1 ACK: „Off” (POTWIERDZENIE PRZEŁĄCZNIKA WYBORU 1: „Wyłączone”) 

SELECTOR 1 3BIT A0: „CONT IP 1 ON” (TRZYBITOWE WYJŚCIE A0 PRZEŁĄCZNIKA 

WYBORU 1: „CONT IP 1 ON”) 
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SELECTOR 1 3BIT A1: „CONT IP 2 ON” (TRZYBITOWE WYJŚCIE A1 PRZEŁĄCZNIKA 

WYBORU 1: „CONT IP 2 ON”) 

SELECTOR 1 3BIT A2: „CONT IP 3 ON” (TRZYBITOWE WYJŚCIE A2 PRZEŁĄCZNIKA 

WYBORU 1: „CONT IP 3 ON”) 

SELECTOR 1 3BIT MODE: „Time-out” (TRYB TRZYBITOWY PRZEŁĄCZNIKA WYBORU 

1: („Przekroczenie limitu czasu”) 

SELECTOR 1 3BIT ACK: „Off” (POTWIERDZENIE TRZYBITOWE PRZEŁĄCZNIKA 

WYBORU 1: „Wyłączone”) 

SELECTOR 1 POWER-UP MODE: „Synchronize” (TRYB PRZEŁĄCZNIKA WYBORU 1 PO 

WŁĄCZENIU ZASILANIA: „Synchronizacja”) 

Teraz należy przypisać działanie wyjścia stykowego (przyjmując moduł H6E) do elementu 

przełącznika wyboru przez wprowadzenie następujących zmian ustawień w menu 

SETTINGS INPUTS/OUTPUTS CONTACT OUTPUTS (Ustawienia > 

Wejścia/wyjścia > Wyjścia stykowe): 

OUTPUT H1 OPERATE: „SELECTOR 1 BIT 0” (DZIAŁANIE WYJŚCIA H1: „PRZEŁĄCZNIK 

WYBORU 1 BIT 0”) 

OUTPUT H2 OPERATE: „SELECTOR 1 BIT 1” (DZIAŁANIE WYJŚCIA H2: „PRZEŁĄCZNIK 

WYBORU 1 BIT 1”) 

OUTPUT H3 OPERATE: „SELECTOR 1 BIT 2” (DZIAŁANIE WYJŚCIA H3: „PRZEŁĄCZNIK 

WYBORU 1 BIT 2”) 

Na koniec skonfigurować przypisanie przycisku programowanego przez użytkownika 1, 

wprowadzając następujące zmiany w menu SETTINGS  PRODUCT SETUP  USER-

PROGRAMMABLE PUSHBUTTONS  USER PUSHBUTTON 1 (Ustawienia > Konfiguracja 

produktu > Przyciski programowane przez użytkownika > Przycisk użytkownika 1): 

PUSHBUTTON 1 FUNCTION (FUNKCJE PRZYCISKU 1): Self-reset (Autoreset) 

PUSHBUTTON 1 DROP-OUT TIME (Czas zwolnienia przycisku 1): 0,10 s 

 

Na rysunku przedstawiono logikę przełącznika wyboru. 
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Rysunek 5-64: Logika przełącznika wyboru 

 

SETTINGS NASTAWY 

ACTUAL VALUE WARTOŚĆ RZECZYWISTA 

FLEXLOGIC OPERANDS OPERANDY FLEXLOGIC 

RUN URUCHOMIENIE 

OR OR 

step up podwyższanie 

acknowledge potwierdzanie 

three-bit control input trzybitowe wejście sterujące 

3-bit acknowledge trzybitowe potwierdzanie 

3-bit position out trzybitowe wyjście położenia 
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5.7.4 Elementy cyfrowe 

 

Range: Zakres: 

Disabled, Enabled Disabled, Enabled (Wyłączony, Włączony) 

16 alphanumeric characters 16 znaków alfanumerycznych 

FlexLogic operand Operand FlexLogic 

0.000 to 999999.999 s in steps of 0.001 0,000 do 999999,999 s z krokiem 0,001 

Self-reset, Latched, Disabled Self-reset, Latched, Disabled 

 

UWAGA 

Elementy cyfrowe są uruchamiane raz w cyklu sieci elektroenergetycznej. 

Jako takie mogą łatwo nie zareagować na sygnał wejściowy lub sygnał blokowania 

trwający krócej niż jeden cykl sieci elektroenergetycznej. Oznacza to również, że 

wyjście elementu cyfrowego może zareagować nawet o jeden cykl sieci 

elektroenergetycznej później niż wskazują na to ustawienia opóźnień pobudzenia i 

resetu. 

Elementów cyfrowych nie należy używać w połączeniu z sygnałami przejściowymi, np. 

poleceniami komunikacyjnymi. Nie używać elementów cyfrowych w zastosowaniach, w 

których losowe opóźnienia do jednego cyklu nie są tolerowane, np. w szybkich 

zabezpieczeniach. 

 

Dostępnych jest 48 identycznych elementów cyfrowych o numerach od 1 do 48. Element 

cyfrowy może monitorować dowolny operand FlexLogic i prezentować komunikat dotyczący 

celu i/lub włączać rejestrowanie zdarzeń w zależności od wyjściowego stanu operandu. 

Ustawienia elementu cyfrowego obejmują nazwę, do której ma odnosić się dowolny 

komunikat dotyczący celu, wejście blokowania z dowolnego wybranego operandu FlexLogic 

oraz timer opóźnień pobudzenia i resetu dla operandu wyjściowego. 
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DIG ELEM 1 INPUT (Wejście el. cyfrowego 1) — służy do wybierania operandu FlexLogic 

monitorowanego przez element cyfrowy. 

DIG ELEM 1 PICKUP DELAY (Opóźnienie pobudzenia elementu cyfrowego 1) — służy do 

ustawiania opóźnienia czasowego od pobudzenia elementu do jego zadziałania. Jeśli 

opóźnienie pobudzenia nie jest wymagane, ustawić wartość „0”. Aby uniknąć fałszywych 

alarmów, ustawić opóźnienie dłuższe niż czas zadziałania wyłącznika. 

DIG ELEM 1 RESET DELAY (Opóźnienie resetu elementu cyfrowego 1) — służy do 

ustawiania opóźnienia czasowego resetu. Jeśli reset nie jest wymagany, ustawić wartość „0”. 

DIG ELEMENT 1 PICKUP LED (Dioda pobudzenia elementu cyfrowego 1) — to ustawienie 

służy do włączania i wyłączania diody LED pobudzenia elementu cyfrowego. Gdy wybrana 

wartość to „Disabled” (Wył.), działanie diody LED pobudzenia jest zablokowane. 

 

Rysunek 5-65: Logika elementu cyfrowego 

 

SETTING USTAWIENIE 

SETTINGS NASTAWY 

FLEXLOGIC OPERANDS OPERANDY FLEXLOGIC 

AND I 

INPUT WEJŚCIE 

RUN URUCHOMIENIE 

Enabled Włączony 

Off Wyłączona 

 

 

Zastosowania monitoringu obwodów 

Niektóre wersje modułów wejść cyfrowych zawierają aktywny obwód monitorowania napięcia 

podłączony do styków zwiernych. Obwód monitorowania napięcia ogranicza prąd 

podtrzymania przepływający przez obwód wyjściowy (patrz specyfikacja techniczna styków 

zwiernych). 

Dopóki prąd płynący przez monitor napięcia jest wyższy od wartości progowej (patrz 

specyfikacja techniczna styków zwiernych), ustawiony jest operand FlexLogic Cont Op 1 

VOn (dla wejścia stykowego 1 — istnieją odpowiednie operandy dla poszczególnych wyjść 

stykowych). Jeśli obwód wyjściowy ma wysoką rezystancję lub przepływ prądu stałego 
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zostanie przerwany, prąd podtrzymania spada poniżej wartości progowej i ustawiany jest 

operand FlexLogic Cont Op 1 VOff. W związku z tym stanu tych operandów można używać 

jako wskaźników ciągłości obwodów, w których wstawione są styki zwierne. 

 

Przykład 1: Monitorowanie ciągłości obwodu wyłączania wyłącznika 

W wielu zastosowaniach pożądane jest monitorowanie ciągłości obwodu wyłączania 

wyłącznika w celu wykrycia problemów przed koniecznością wykonania operacji wyłączenia. 

Obwód jest uznawany za prawidłowy, jeśli monitor napięcia podłączony do wyjściowego 

styku wyłączania wykrywa niski poziom prądu, który jest dużo niższy od prądu roboczego 

cewki wyłączenia wyłącznika. Jeśli obwód wykazuje wysoką rezystancję, prąd podtrzymania 

spada poniżej progu monitorowania, co powoduje wygenerowanie alarmu. 

W większości obwodów sterowania wyłącznikami cewka wyłączania jest połączona 

szeregowo z pomocniczym stykiem wyłącznika, który jest otwarty, gdy wyłącznik jest 

ustawiony w pozycji wyłączenia (patrz rysunek). Aby zapobiec niepożądanym alarmom w 

takiej sytuacji, logika monitorowania obwodu wyłączania musi uwzględniać ustawienie 

wyłącznika. 

 

Rysunek 5-66: Obwód wyłączania — przykład 1 

 

UR-series device with form-A contacts Urządzenie serii UR ze stykami zwiernymi 

I=current monitor I = monitor prądu 

V-voltage monitor V = monitor napięcia 

trip coil cewka wyłączania 

 

Załóżmy, że stykiem wyłączenia jest styk wyjściowy H1. Przy użyciu ustawień wyjścia 

stykowego temu wyjściu nadaje się nazwę identyfikacyjną, np. „Wy. ciągłe 1”. Załóżmy, że 

styk pomocniczy wyłącznika 52a jest połączony z wejściem stykowym H7a w celu 

monitorowania stanu wyłącznika. Przy użyciu ustawień wejścia stykowego temu wejściu 

nadawana jest nazwa identyfikacyjna, np. „We ciągłe 1” i ustawiana dla niego jest wartość 

„On” (Wł.), gdy wyłącznik jest w pozycji włączenia. Przedstawiono ustawienia powodujące 
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użycie elementu cyfrowego 1 do monitorowania obwodu wyłączenia wyłącznika (przykład z 

oprogramowania EnerVista). 

 

 

Przykład 2: Monitorowanie ciągłości obwodu wyłączania wyłącznika 

Jeśli wymagane jest ciągłe monitorowanie obwodu wyłączania, niezależnie od pozycji 

wyłącznika (włączenia lub wyłączenia), konieczne jest zapewnienie metody utrzymania 

przepływu prądu monitorowania przez obwód wyłączania, gdy wyłącznik jest ustawiony w 

pozycji wyłączenia (jak przedstawiono na rysunku poniżej). W tym celu można podłączyć 

odpowiedni opornik (patrz rysunek) do styku pomocniczego w obwodzie wyłączania. W takim 

przypadku nie trzeba kontrolować prądu monitorowania za pomocą pozycji wyłącznika — dla 

ustawienia BLOCK (Blokowanie) wybrana jest wartość „Off” (Wył.). W takiej sytuacji 

ustawienia są następujące (przykład z oprogramowania EnerVista). 

 

Rysunek 5-67: Obwód wyłączania — przykład 2 
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UR-series device with form-A contacts Urządzenie serii UR ze stykami zwiernymi 

I=current monitor I = monitor prądu 

V-voltage monitor V = monitor napięcia 

trip coil cewka wyłączania 

Bypass resistor Opornik obejściowy 

values for resistor “R” wartości opornika „R” 

Power supply Zasilacz 

Resistance Rezystancja 

Power Moc 

 

UWAGA 

Połączenia przewodów w powyższych przykładach mają zastosowanie zarówno w 

przypadku styków zwiernych z monitorowaniem napięcia, jak i styków półprzewodnikowych z 

monitorowaniem napięcia. 
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5.7.5 Liczniki cyfrowe 

 

Range: Zakres: 

Disabled, Enabled Disabled, Enabled (Wyłączony, Włączony) 

12 alphanumeric characters 12 znaków alfanumerycznych 

six alphanumeric characters sześć znaków alfanumerycznych 

–2,147,483,648 to +2,147,483,647 od –2 147 483 648 do +2 147 483 647 

FlexLogic operand Operand FlexLogic 

 

Dostępnych jest osiem identycznych liczników cyfrowych o numerach od 1 do 8. Licznik 

cyfrowy zlicza liczbę zmian stanu logicznego z 0 na 1. Licznik służy do zliczania operacji, 

takich jak pobudzenia elementu, zmiany stanu styku zewnętrznego (np. wyłącznika 

pomocniczego) lub impulsy z miernika watogodzin. 

COUNTER 1 UNITS (Jednostki licznika 1) — służy do przypisywania etykiety identyfikującej 

jednostkę miary dotyczącą przejść cyfrowych, które będą zliczane. Etykieta jednostki jest 

wyświetlana w odpowiednim statusie wartości rzeczywistych. 

COUNTER 1 PRESET (Wartość zaprogramowania licznika 1) — służy do ustawiania 

wstępnie zaprogramowanej wartości przed rozpoczęciem operacji zliczania, np. w 

przypadku, gdy w miejsce przekaźnika roboczego zostanie zainstalowany przekaźnik 

zastępczy, lub w trakcie pracy licznika. 

COUNTER 1 COMPARE (Porównanie wartości licznika 1) — służy do ustawiania wartości, 

względem której porównywana jest łączna wartość zliczania. Dostępne są trzy operandy 
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wyjściowe FlexLogic, które wskazują, czy aktualna wartość jest „wyższa” (HI), „równa” (EQL), 

czy „niższa” (LOW) od ustawionej wartości. 

COUNTER 1 UP (Wartość licznika 1 w górę) — służy do wyboru operandu FlexLogic 

zwiększającego wartość licznika. W przypadku odebrania włączonego sygnału wejściowego 

UP (W górę) po osiągnięciu limitu wartości łącznej równego +2 147 483 647 licznik jest 

resetowany do wartości -2 147 483 648. 

COUNTER 1 DOWN (Wartość licznika 1 w dół) — służy do wyboru operandu FlexLogic 

zmniejszającego wartość licznika. W przypadku odebrania włączonego sygnału wejściowego 

DOWN (W dół) po osiągnięciu limitu wartości łącznej równego -2 147 483 648 licznik jest 

resetowany do wartości +2 147 483 647. 

COUNTER 1 BlOCK (Blokada licznika 1) — służy do wyboru operandu FlexLogic 

blokującego operację zliczania. Wszystkie operandy licznika zostają zablokowane. 

CNT1 SET TO PRESET (Ustaw wartość zaprogramowaną dla licznika 1) — służy do wyboru 

operandu FlexLogic używanego do ustawiania wartości zaprogramowanej licznika. Wartość 

zaprogramowana licznika jest ustawiana w następujących sytuacjach: 

• Gdy licznik zostaje włączony, a operand CNT1 SET TO PRESET ma wartość 1 (gdy 

licznik zostaje włączony, a operand CNT1 SET TO PRESET ma wartość 0, dla 

licznika ustawiana jest wartość 0) 

• Gdy licznik pracuje, a operand CNT1 SET TO PRESET zmienia wartość z 0 na 1 

(zmiana wartości operandu CNT1 SET TO PRESET z 1 na 0 podczas pracy licznika 

nie wpływa na zliczoną wartość) 

• Gdy do licznika zostaje przesłane polecenie resetu lub resetu/zamrożenia, a operand 

CNT1 SET TO PRESET ma wartość 1 (gdy do licznika zostaje przesłane polecenie 

resetu lub resetu/zamrożenia, a operand CNT1 SET TO PRESET ma wartość 0, dla 

licznika ustawiana jest wartość 0) 

COUNTER 1 RESET (Reset licznika 1) — służy do wyboru operandu FlexLogic używanego 

do ustawiania wartości „0” lub wartości zaprogramowanej licznika w zależności od stanu 

operandu CNT1 SET TO PRESET. 

COUNT1 FREEZE/RESET — służy do wyboru operandu FlexLogic służącego do 

zapisywania (zamrażania) łącznej wartości zliczania do osobnego rejestru z datą i godziną 

operacji oraz resetowania wartości licznika do „0”. 

COUNT1 FREEZE/COUNT — służy do wyboru operandu FlexLogic służącego do 

zapisywania (zamrażania) łącznej wartości zliczania do osobnego rejestru z datą i godziną 

operacji oraz kontynuowania zliczania. Dostępna jest zarówno aktualna łączna wartość, jak i 

wartość zarejestrowana/zamrożona opatrzona znacznikiem daty/godziny jako wartości 

rzeczywiste. W razie przerwy w dopływie zasilania sterowniczego wartość łączna i 

zamrożona są zapisywane w pamięci nieulotnej podczas operacji wyłączania. 
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Rysunek 5-68: Logika licznika cyfrowego 

 

SETTING USTAWIENIE 

SETTINGS NASTAWY 

FLEXLOGIC OPERANDS OPERANDY FLEXLOGIC 

ACTUAL VALUE WARTOŚĆ RZECZYWISTA 

AND I 

OR OR 

RUN URUCHOMIENIE 

CALCULATE VALUE OBLICZ WARTOŚĆ 

SET TO PRESET VALUE USTAW NA WARTOŚĆ 
ZAPROGRAMOWANĄ 

SET TO ZERO USTAW NA ZERO 

STORE DATE & TIME ZAPISZ DATĘ I GODZINĘ 

Off Wyłączona 

Enabled Włączony 
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5.7.6 Łączniki 8-bitowe 

 

Range: Zakres: 

Disabled, Enabled Disabled, Enabled (Wyłączony, Włączony) 

FlexLogic operand Operand FlexLogic 

 

 

Ta funkcja umożliwia przełączanie pomiędzy dwoma argumentami wejściowymi, z których 

każdy określony jest przez 8 bitów. Bity te są określone przez operandy FlexLogic. Funkcja 

ta może być postrzegana jako zintegrowany łącznik dwupozycyjny dla 8 sygnałów 

logicznych. 

Zazwyczaj element ten jest stosowany w połączeniu z funkcją digitizera i 8-bitowym 

komparatorem.Przełącznik działa co pół cyklu zasilania (co cztery przejścia zabezpieczeń). 

8BIT SW 1 ARG A0 do 8BIT SW 1 ARG A7 – te ustawienia określają operandy FlexLogic, 

które stanowią pierwsze (A) wejście łącznika. Operandy te są kierowane do operandów 

wyjściowych, jeśli wejście sterujące jest w pozycji „Off". 

BIT SW 1 ARG B0 do 8BIT SW 1 ARG B7 – te ustawienia określają operandy FlexLogic, 

które stanowią drugie (B) wejście łącznika. Operandy te są kierowane do operandów 

wyjściowych, jeśli wejście sterujące jest w pozycji „On". 

8BIT SW 1 CONTROL – to ustawienie określa operandy FlexLogic, które sterują routingiem 

między wejściami A i B łącznika. Jeśli operand sterujący znajduje się w stanie „Off”, pierwsze 

(A) wejście zostaje przełączone na wyjście. Jeśli operand sterujący znajduje się w stanie 

„On”, drugie (B) wejście zostaje przełączone na wyjście. Przełączanie odbywa się 

natychmiastowo. 
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Rysunek 5-69: 8-bitowa logika łącznika 

 

SETTING USTAWIENIE 

SETTINGS NASTAWY 

FLEXLOGIC OPERAND OPERAND FLEXLOGIC 

RUN URUCHOMIENIE 

On Wł. 

Off Wyłączona 

 

5.7.7 Regulator PID 
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Range: Zakres: 

Enabled, Disabled Enabled, Disabled (Włączony, Wyłączony) 

0.05 to 30.00 s in steps of 0.01 0,05 do 30,00 s z krokiem 0,01 

Off, any FlexAnalog parameter Off, dowolny parametr FlexAnalog 

FlexLogic operand Operand FlexLogic 

Self-reset, Latched, Disabled Self-reset, Latched, Disabled 

 

 OPCJA OPROGRAMOWANIA 

Przekaźnik C30 jest wyposażony w opcjonalną funkcję określoną jako opcja w chwili 

zamawiania. Szczegółowy sposób używania kodów zamawiania dla danego 

urządzenia podano w punkcie Kody zamawiania w rozdziale 2. 
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Na rysunku przedstawiano ogólną postać regulatora PID w domenie s. 

 

Rysunek 5-70: Schemat blokowy PID 

 

gdzie 

y jest sygnałem procesu 

r jest sygnałem nastawy 

w jest sygnałem śledzenia 

u jest wyjściem regulatora 

K jest wzmocnieniem proporcjonalnym 

b jest wagą nastawy 

Td jest stałą czasową wyprzedzenia 

N jest wartością graniczną wyprzedzenia 

Ti jest całkową stałą czasową 

Tt jest stałą czasową anti-windup 

s oznacza domenę 

W postaci dyskretnej równania dla regulatora są następujące 

 

Wzór 5-1 
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gdzie 

TS jest czasem próbkowania 

AW jest flagą, która umożliwia anti-windup 

Narastająca postać tego równania: 

 

Wzór 5-2 

gdzie 

 

Wzór 5-3 

Na rysunku przedstawiano logikę regulatora PID. 

 

Rysunek 5-71: Logika regulatora PID 

 

SETTING USTAWIENIE 

FLEXLOGIC OPERAND OPERAND FLEXLOGIC 

ACTUAL VALUE WARTOŚĆ RZECZYWISTA 

AND I 

Run Uruchomienie 

max, min maks., min. 

Enabled Włączony 

Off Wyłączona 

PROCESS SIGNAL SYGNAŁ PROCESU 

SETPOINT SIGNAL SYGNAŁ NASTAWY 
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TRACKING SIGNAL SYGNAŁ ŚLEDZENIA 

 

5.8 Wejścia/wyjścia 

5.8.1 Wejścia stykowe 

 

 

Range: Zakres: 

up to 12 alphanumeric characters  do 12 znaków alfanumerycznych  

0.0 to 16.0 ms in steps of 0.5 0,0 do 16,0 ms z krokiem 0,5 

Disabled, Enabled Disabled, Enabled (Wyłączony, Włączony) 

 

 

Wejścia i wyjścia są sygnałami cyfrowymi powiązanymi z połączeniami do styków 

przewodowych. Obsługiwane są styki z ciągłym przepływem prądu i bezpotencjałowe. 

Menu wejść stykowych zawiera ustawienia konfiguracyjne dla każdego wejścia stykowego 

oraz progi napięcia dla każdej grupy czterech wejść stykowych. Po uruchomieniu procesor 

przekaźnika określa (z oceny zainstalowanych modułów), które wejścia stykowe są 

dostępne, a następnie wyświetla ustawienia tylko dla tych wejść. 

Do celów diagnostycznych, ustawień i rejestracji zdarzeń do wejścia stykowego można 

przypisać alfanumeryczny identyfikator. STYK IP x On (logiczna 1) operandu FlexLogic 

odpowiada zamykanemu stykowi wejściowemu "X”, natomiast STYK IP x Off odpowiada 

otwieranemu wejściu stykowemu „X”. Ustawienie CONTACT INPUT DEBNCE TIME (Czas 

odbicia styku wejściowego) określa czas potrzebny dla kontaktu w celu przezwyciężenia 

warunków „odbijania styków”). Ponieważ czas ten jest różny dla różnych typów i 
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producentów styków, należy ustawić go jako maksymalny czas odbijania styku (według 

specyfikacji producenta) plus pewien margines, aby zapewnić prawidłowe działanie. Jeśli 

ustawienie CONTACT INPUT EVENTS (Zdarzenia styku wejściowego) ma wartość Enabled 

(Włączone), każda zmiana stanu wejścia stykowego wyzwala zdarzenie. 

Surowy stan jest skanowany dla wszelkich wejść stykowych synchronicznie ze stałą 

szybkością 0,5 ms, jak pokazano na poniższym rysunku. Napięcie wejściowe DC jest 

porównywane z wartością progową ustawianą przez użytkownika. Nowy stan wejścia 

stykowego musi być utrzymywany dla ustawianego przez użytkownika czasu odbijania w 

celu sprawdzenia przez C30 poprawności nowego stanu styku. Na poniższym rysunku czas 

odbijania jest ustawiony na 2,5 ms; zatem 6. próbka z rzędu potwierdza poprawność zmiany 

stanu (znak nr 1 na schemacie). Po potwierdzeniu poprawności (odbijaniu) wejście stykowe 

utrzymuje odpowiedni operand FlexLogic i rejestruje zdarzenia według ustawień 

użytkownika. 

Znacznik czasu pierwszej próbki w sekwencji, która potwierdza poprawność nowego stanu 

używany jest przy rejestrowaniu zmiany wejścia stykowego w rejestratorze zdarzeń (znak nr 

2 na rysunku). 

Elementy zabezpieczenia i sterowania, a także równania FlexLogic i timery, są wykonywane 

osiem razy w cyklu sieci elektroenergetycznej. Czas trwania przebiegu zabezpieczenia 

sterowany jest przez mechanizm śledzenia częstotliwości. Operand FlexLogic 

odzwierciedlający stan odbicia styku jest aktualizowany przy przebiegu zabezpieczenia 

ochrony po potwierdzeniu poprawności (znak nr 3 i 4 na rysunku poniżej). Aktualizacja 

odbywa się na początku przebiegu zabezpieczenia, więc wszystkie funkcje 

zabezpieczeniowe i sterujące oraz równania FlexLogic są zasilane zaktualizowanymi 

stanami wejść stykowych. 

Czas reakcji operandu FlexLogic na zmianę wejścia stykowego jest równy ustawieniu czasu 

odbicia plus maksymalnie jeden przebieg zabezpieczenia (zmienny i uzależniony od 

częstotliwości sieci, jeżeli włączone jest śledzenie częstotliwości). Jeżeli zmiana stanu 

następuje tuż po przebiegu zabezpieczenia, rozpoznanie jest opóźnione aż do kolejnego 

przebiegu zabezpieczenia; tj. przez cały czas trwania przebiegu zabezpieczenia. Jeśli 

zmiana nastąpi tuż przed przebiegiem zabezpieczenia, stan ten zostaje natychmiast 

rozpoznany. Statystycznie przewiduje się opóźnienie pół przebiegu zabezpieczenia. Dzięki 

szybkości skanowania 0,5 ms rozdzielczość czasowa dla styku wejściowego wynosi poniżej 

1 ms. 

Na przykład osiem przebiegów zabezpieczenia na cykl w sieci 60 Hz odpowiada przebiegowi 

zabezpieczenia co 2,1 ms. Przy ustawieniu czasu odbijania styku o wartości 3,0 ms, limity 

czasu potwierdzenia operandu FlexLogic wynoszą: 3,0 + 0,0 = 3,0 ms i 3,0 + 2,1 = 5,1 ms. 
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Te limity czasu zależą od tego, jak szybko zachodzi przebieg zabezpieczenia po czasie 

odbijania. 

Niezależnie od ustawienia czasu obijania styku zdarzenie wejścia stykowego jest 

opatrywane znacznikiem czasu z dokładnością 1 μs przy użyciu czasu pierwszego 

skanowania odpowiadającego nowemu stanowi (pokazany jako znak nr 2). Dlatego znacznik 

czasu odzwierciedla zmianę napięcia prądu stałego na zaciskach wejścia stykowego, które 

nie było przypadkowe, gdyż zostało następnie potwierdzone za pomocą timera odbijania. 

Należy pamiętać, że powiązany operand FlexLogic później zostaje/nie zostaje potwierdzony, 

po kontroli poprawności zmiany. 

Algorytm odbijania jest symetryczny: ta sama procedura i czas odbijania służy do filtrowania 

przejść LOW-HIGH (znaki nr 1, 2, 3 i 4 na rysunku) i HIGH-LOW (znaki nr 5, 6, 7 i 8). 

 

Rysunek 5-72: Mechanizm odbijania wejścia stykowego i przykładowy harmonogram 

znakowania czasowego 

 

INPUT VOLTAGE NAPIĘCIE WEJŚCIOWE 

USER-PROGRAMMABLE THRESHOLD PRÓG PROGRAMOWANY PRZEZ 
UŻYTKOWNIKA 

Time stamp of the first scan corresponding 
to the new validated state is logged in the 
SOE record 

Znacznik czasu pierwszego skanowania 
odpowiadający nowemu zatwierdzonemu 
stanowi jest rejestrowany w rejestrze SOE. 

At this time, the new (HIGH) contact state is 
validated 

W tym czasie sprawdzana jest poprawność 
nowego (WYSOKIEGO) stanu styku. 

The FlexLogicTM 
operand is going to be asserted at this 
protection pass 

Operand FlexLogicTM zostanie 
potwierdzony przy tym przejściu 
zabezpieczenia. 
 

Time stamp of the first scan corresponding Znacznik czasu pierwszego skanowania 
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to the new validated state is logged in the 
SOE record 

odpowiadający nowemu zatwierdzonemu 
stanowi jest rejestrowany w rejestrze SOE. 

At this time, the new (LOW) contact state is 
validated 

W tym czasie sprawdzana jest poprawność 
nowego (NISKIEGO) stanu styku. 

The FlexLogicTM operand is going to be de-
asserted at this protection pass 

Potwierdzenie operandu FlexLogicTM NIE 
zostanie wycofane przy tym przejściu 
zabezpieczenia. 

RAW CONTACT STATE SUROWY STAN STYKU 

DEBOUNCE TIME (user setting) CZAS ODBICIA (ustawienie użytkownika) 

FLEXLOGICTM OPERAND OPERAND FLEXLOGIC 

SCAN TIME (0.5 msec) CZAS SKANOWANIA (0,5 ms) 

The FlexLogicTM operand changes 
reflecting the validated contact state 

Zmiany operandu FlexLogicTM 
odzwierciedlające stan styków o 
potwierdzonej poprawności 

DEBOUNCE TIME (user setting) CZAS ODBICIA (ustawienie użytkownika) 

The FlexLogicTM operand changes 
reflecting the validated contact state 

Operand FlexLogicTM zmienia się, 
odzwierciedlając potwierdzony stan styku 

PROTECTION PASS (8 times a cycle 
controlled by the frequency tracking 
mechanism) 

PRZEBIEG ZABEZPIECZENIA (8 razy na 
cykl sterowany przez mechanizm śledzenia 
częstotliwości) 

 

Wejścia stykowe są odizolowane w grupach po cztery w celu umożliwienia połączenia 

styków z ciągłym przepływem prądu z różnych źródeł napięcia dla każdej grupy. Ustawienia 

CONTACT INPUT THRESHOLDS (Progi styku wejściowego) określają minimalne napięcie 

wymagane do wykrywania zamkniętego wejścia stykowego. Wartość ta jest wybierana 

zgodnie z następującymi kryteriami: 17 w przypadku źródeł 24 V, 33 w przypadku źródeł 48 

V, 84 w przypadku źródeł 110–125 V i 166 V DC w przypadku źródeł 250 V. 

Na przykład, aby użyć wejścia stykowego H5A jako wejścia stanu od styku wyłącznika 52b 

do podtrzymania wybicia przekaźnika i zarejestrować to w menu Zapisy zdarzeń, należy 

dokonać następujących zmian w ustawieniach: 

CONTACT INPUT H5a ID (Identyfikator styk wejściowego H5A): „Breaker Closed 

(„Wyłącznik zamknięty”) (52b) 

CONTACT INPUT H5a EVENTS (Zdarzenia wejścia stykowego H5a): „Enabled” 

(„Włączone”) 

Należy pamiętać, że styk 52b jest zamknięty, gdy wyłącznik jest otwarty i otwarty, gdy 

wyłącznik jest zamknięty. 
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5.8.2 Wejścia wirtualne 

 

Range: Zakres: 

Disabled, Enabled Disabled, Enabled (Wyłączony, Włączony) 

up to 12 alphanumeric characters do 12 znaków alfanumerycznych 

Self-Reset, Latched Self-Reset, Latched (Automatyczne 
resetowanie, Z podtrzymaniem) 

 

Wejścia i wyjścia wirtualne są sygnałami cyfrowymi powiązanymi z sygnałami wewnętrznej 

logiki serii UR. Wejścia wirtualne obejmują sygnały generowane przez lokalny interfejs 

użytkownika. Wyjścia wirtualne są wyjściami równań FlexLogic ™ wykorzystywanymi do 

dostosowywania urządzenia. Wyjścia wirtualne mogą również pełnić role wejść wirtualnych 

dla równań FlexLogic. 

Są 64 wejścia wirtualne, które mogą być indywidualnie zaprogramowane tak, aby reagowały 

na sygnały wejściowe z klawiatury (przez menu poleceń COMMANDS ) i protokoły 

komunikacyjne. Wszystkie wirtualne operandy wejściowe są domyślnie ustawione na „Off” 

(logiczne 0), chyba że odebrany zostanie odpowiedni sygnał wejściowy. 

Jeśli ustawienie VIRTUAL INPUT x FUNCTION (Wirtualne wejście x funkcja) ma wartość 

„Disabled” („Wyłączony”), wejście zostaje wymuszone do wyłączenia (logiczne 0) niezależnie 

od wszelkich prób zmiany wejścia. W przypadku ustawienia „Enabled” („Włączone”) wejście 

działa jak przedstawiono na schemacie logicznym i generuje wyjściowe operandy FlexLogic 

w odpowiedzi na odbierane sygnały wejściowe i zastosowane ustawienia. 

Są dwa rodzaje działania: autoresetowania i blokowania. Jeśli VIRTUAL INPUT x type 

działa w trybie „Self-Reset” (autoresetowania), gdy sygnał wejściowy przechodzi z OFF na 

ON, operand wyjściowy jest włączany tylko do jednej oceny równań FlexLogic, a następnie 

powraca do pozycji OFF. Jeśli jest ustawiony na „Latched” („Blokowanie”), wejście wirtualne 

ustawia stan operandu wyjściowego na taki sam stan, jak ostatnie odebrane wejście. 

Tryb działania z autoresetowaniem generuje operand wyjściowy dla pojedynczej oceny 

równań FlexLogic. Jeśli argument ma być używany gdzie indziej niż wewnętrznie w równaniu 

FlexLogic, prawdopodobnie musi być wydłużany w czasie. Funkcję tę może pełnić 

czasomierz FlexLogic z opóźnionym resetowaniem. 
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Rysunek 5-73: Logika wejść wirtualnych 

 

SETTING USTAWIENIE 

latch przerzutnik 

Virtual Input 1 to ON Wejście wirtualne 1 na ON 

Virtual Input to OFF Wejście wirtualne na OFF 

Latched Latched (blokowana) 

Self-reset Self-Reset (Autoreset) 

AND I 

OR OR 

Flexlogic Operand Operand Flexlogic 

 

5.8.3 Wyjścia stykowe 

5.8.3.1 Wyjścia cyfrowe 

 

Range: Zakres: 

up to 12 alphanumeric characters do 12 znaków alfanumerycznych 

FlexLogic operand Operand FlexLogic 

Disabled, Enabled Disabled, Enabled (Wyłączony, Włączony) 

 

Wejścia i wyjścia są sygnałami cyfrowymi powiązanymi z połączeniami do styków 

przewodowych. Obsługiwane są styki z ciągłym przepływem prądu i bezpotencjałowe. 

Po uruchomieniu przekaźnika główny procesor określa na podstawie oceny modułów 

zainstalowanych w podstawie montażowej, które wyjścia stykowe są dostępne, a następnie 

przedstawia te ustawienia tylko dla tych wyjść. 

Identyfikator może być przypisany do każdego wyjścia stykowego. Sygnał, który może 

obsługiwać (OPERATE) wyjście stykowe może być dowolnym operandem FlexLogic 

(wyjściem wirtualnym, stanem elementu, wejściem stykowym lub wejściem wirtualnym). 
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Dodatkowego operandu FlexLogic można użyć do opóźnienia (SEAL-IN) przekaźnika. 

Każda zmiana stanu wyjścia stykowego może zostać zarejestrowana jako zdarzenie, jeśli 

zostanie tak zaprogramowana. 

Na przykład prąd obwodu wyłączającego jest monitorowany przez dostarczenie prądu 

detektora progowego szeregowo ze stykami zwiernymi (patrz przykład obwodu 

wyłączającego w punkcie Elementy cyfrowe). Monitor ustawia flagę (patrz specyfikacja 

techniczna styków zwiernych). Nazwa operand FlexLogic ustawiana przez monitor składa się 

z oznaczeniem przekaźnika wyjściowego, po którym następuje nazwa flagi; na przykład 

CONT OP 1 IOn. 

W większości obwodów sterowania wyłącznikami cewka wyłączania jest połączona 

szeregowo z pomocniczym stykiem wyłącznika służącego do przerywania przepływu prądu 

po zadziałaniu wyłącznika, aby uniemożliwić uszkodzenie mniej wytrzymałego styku 

inicjującego. Można tego dokonać przez monitorowanie styku pomocniczego na wyłączniku, 

który otwiera się po zadziałaniu wyłącznika, ale ten system podlega nieprawidłowemu 

działaniu spowodowanemu różnicami w czasie między zmianą stanu styku pomocniczego 

wyłącznika a przerwaniem prądu w obwodzie wyłączania. Najbardziej niezawodne 

zabezpieczenie styku inicjującego zapewnione jest przez bezpośredni pomiar prądu w 

obwodzie wyłączania i za pomocą tego parametru sterowanie resetowaniem przekaźnika 

inicjującego. System ten jest często nazywany opóźnieniem wyłączania. 

Może to być zrealizowane w C30 za pomocą operandu FlexLogic CONT OP 1 IOn do 

opóźniania wyjścia stykowego w następujący sposób: 

CONTACT OUTPUT H1 ID (Identyfikator wyjścia stykowego H1) „Cont Op 1” 

OUTPUT H1 OPERATE (Obsługa wyjścia H1): dowolny odpowiedni operand FlexLogic 

OUTPUT H1 SEAL-IN (Opóźnianie wyjścia H1): "Cont Op 1 IOn” 

CONTACT OUTPUT H1 events (Zdarzenia wyjścia stykowego H1) „Enabled” (Włączone) 

 

5.8.3.2 Wyjścia z podtrzymaniem 

 

Range: Zakres: 

up to 12 alphanumeric characters do 12 znaków alfanumerycznych 

FlexLogic operand Operand FlexLogic 
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Operate-dominant, Reset-dominant Z nadrzędnym wejściem sterującym, z 
nadrzędnym wejściem zerującym 

Disabled, Enabled Disabled, Enabled (Wyłączony, Włączony) 

 

Styki wyjściowe z podtrzymaniem C30 są mechanicznie bistabilne i sterowane przez dwie 

oddzielne cewki (otwarte i zamknięte). Jako takie zachowują one swoją pozycję, nawet jeśli 

nie zostało włączone zasilanie przekaźnika. Przekaźnik rozpoznaje wszystkie karty styków 

wejść z podtrzymaniem i odpowiednio uzupełnia menu ustawień. Po włączeniu zasilania 

przekaźnik odczytuje pozycje styków z podtrzymaniem ze sprzętu przed wykonaniem innych 

funkcji przekaźnika (takich jak funkcje zabezpieczeniowe, sterowanie lub FlexLogic). 

Moduły wyjść z podtrzymaniem, albo jako część przekaźnika albo jako pojedyncze moduły, 

są dostarczane fabrycznie ze wszystkimi stykami z podtrzymaniem w stanie otwartym. 

Zalecane jest, aby dokładnie sprawdzić programowanie i pozycje styków z podtrzymaniem 

przy wymianie modułu. 

Ponieważ przekaźnik potwierdza styk wyjściowy i odczytuje z powrotem swoje położenie, 

możliwe jest wprowadzenie możliwości samokontroli dla wyjść z podtrzymaniem. Jeśli jakieś 

wyjścia z podtrzymaniem wykazują rozbieżność, zadeklarowany zostaje LATCHING 

OUTPUT ERROR (Błąd wyjścia z podtrzymaniem). Błąd jest sygnalizowany przez operand 

FlexLogic błędu blokady LATCHING OUT ERROR, zdarzenie i komunikat dotyczący celu. 

OUTPUT H1a OPERATE – to ustawienie określa operand FlexLogic, który obsługuje „cewkę 

zamknięcia” styku. Przekaźnik opóźnia to wejście, aby bezpieczne zamknąć styk. 

Po zamknięciu styku i gdy wejście RESET (resetowania) równa się logicznemu 0 (off), każda 

aktywność wejścia OPERATE (działania), taka jak późniejsze drgania, nie mają żadnego 

skutku. Przy obu aktywnych wejściach OPERATE i RESET (logiczna 1), odpowiedź styku z 

podtrzymaniem jest określona przez ustawienie OUTPUT H1a TYPE (Typ wyjścia H1a). 

OUTPUT H1a RESET – to ustawienie określa operand FlexLogic, który obsługuje „cewkę 

wyłączania” styku. Przekaźnik opóźnia to wejście, aby bezpieczne otworzyć styk. 

Po otwarciu styku i gdy wejście OPERATE równa się logicznemu 0 (off), każda aktywność 

wejścia RESET (resetowania), taka jak późniejsze drgania, nie mają żadnego skutku. 

Przy obu aktywnych wejściach OPERATE i RESET (logiczna 1) odpowiedź styku z 

podtrzymaniem jest określona przez ustawienie OUTPUT H1a TYPE (Typ wyjścia H1a). 

OUTPUT H1a TYPE (Typ wyjścia H1a) – to ustawienie określa reakcję styku w przypadku 

sprzecznych poleceń sterujących; to znaczy, gdy są stosowane zarówno sygnały obsługi 

(OPERATE) jak i resetowania (RESET). Przy obu wejściach sterujących zastosowanych 

jednocześnie styk zamyka, jeśli jest ustawiony na „Z nadrzędnym wejściem sterującym” i 

otwiera jeśli jest ustawiony na „Z nadrzędnym wejściem zerującym”. 
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Przykład zastosowania 1 

Styk wyjściowy z podtrzymaniem H1a ma być sterowany dwoma programowanymi przez 

użytkownika przyciskami (numer 1 i 2). Zastosowane zostają następujące ustawienia: 

Należy zaprogramować wyjścia z podtrzymaniem przez dokonanie następujących zmian w 

menu SETTINGS  INPUTS/OUTPUTS CONTACT OUTPUTS  CONTACT 

OUTPUT H1a (Ustawienia > Wejścia/wyjścia > Wyjścia stykowe > Wyjście stykowe H1a) 

(zakładając moduł H4L): 

OUTPUT H1a OPERATE: „PUSHBUTTON 1 ON” (DZIAŁANIE WYJŚCIA H1a: „PRZYCISK 

1 WŁĄCZONY”) 

OUTPUT H1a RESET: „PUSHBUTTON 2 ON” (RESETOWANIE WYJŚCIA H1a: 

„PRZYCISK 2 WŁĄCZONY”) 

Zaprogramować przyciski przez wprowadzenie następujących zmian w menu SETTINGS 

PRODUCT SETUP  USER-PROGRAMMABLE PUSHBUTTONS  USER 

PUSHBUTTON 1 i USER PUSHBUTTON 2 (Ustawienia > Konfiguracja produktu > Przyciski 

programowane przez użytkownika > Przycisk użytkownika 1 i Przycisk użytkownika 2): 

PUSHBUTTON 1 FUNCTION (FUNKCJE PRZYCISKU 1): Self-reset (Autoreset) 

PUSHBTN 1 DROP-OUT TIME (CZAS ZWOLNIENIA PRZYCISKU 1): 0,00 s 

PUSHBUTTON 2 FUNCTION (FUNKCJE PRZYCISKU 2): Self-reset (Autoreset) 

PUSHBTN 2 DROP-OUT TIME (CZAS ZWOLNIENIA PRZYCISKU 2): 0,00 s 

 

Przykład zastosowania 2 

Przekaźnik posiadający dwa styki z podtrzymaniem H1A i H1C należy zaprogramować. Styk 

H1a powinien być typu A, natomiast styk H1c powinien być Typu B (typu A oznacza 

zamknięty po użyciu wejścia działania (OPERATE); typ B oznacza zamknięty po użyciu 

wejścia resetowania – RESET). Przekaźnik powinien być sterowany z wyjść wirtualnych: 

VO1 do działania i VO2 do resetowania. 

Należy zaprogramować wyjścia z podtrzymaniem przez dokonanie następujących zmian w 

menu SETTINGS  INPUTS/OUTPUTS CONTACT OUTPUTS  CONTACT 

OUTPUT H1a i CONTACT OUTPUT H1c (Ustawienia > Wejścia/wyjścia > Wyjścia stykowe 

> Wyjście stykowe H1a i Wyjście stykowe H1c – zakładając moduł H4L): 

OUTPUT H1a OPERATE: „VO1” (DZIAŁANIE WYJŚCIA H1a: „VO1”) 

OUTPUT H1a RESET: „VO2” (RESETOWANIE WYJŚCIA H1a: „VO2”) 

OUTPUT H1c OPERATE: „VO2” (DZIAŁANIE WYJŚCIA H1c: „VO2”) 

OUTPUT H1c RESET: „VO1” (RESETOWANIE WYJŚCIA H1c: „VO1”) 

 

Ponieważ dwa fizyczne styki w tym przykładzie są oddzielone mechanicznie i posiadają 

indywidualne wejścia sterujące, nie działają dokładnie w tym samym czasie. Może wystąpić 
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odchylenie w zakresie ułamka maksymalnego czasu pracy. Dlatego też para styków 

zaprogramowanych jako przekaźnik wielostykowy nie gwarantuje żadnej konkretnej 

sekwencji operacji (na przykład przerwij po przełączeniu). Jeśli jest to wymagane, sekwencję 

operacji należy zaprogramować wyraźnie przez opóźnienie niektórych wejść sterujących, jak 

przedstawiono w kolejnym przykładzie zastosowania. 

 

Przykład zastosowania 3 

Działanie przerwij po przełączeniu musi zostać dodane do poprzedniego przykładu. Do 

wdrożenia tej funkcji wymagane jest nakładanie się operacji przez czas 20 ms. 

 

Należy napisać następujące równanie FlexLogic (przykład z oprogramowania EnerVista). 

 

Ustawić oba timery (Timer 1 i Timer 2) na pobudzenie 20 ms i odwzbudzenie 0 ms. 

Należy zaprogramować wyjścia z podtrzymaniem przez dokonanie następujących zmian w 

menu SETTINGS  INPUTS/OUTPUTS CONTACT OUTPUTS  CONTACT 

OUTPUT H1a i CONTACT OUTPUT H1c (Ustawienia > Wejścia/wyjścia > Wyjścia stykowe 

> Wyjście stykowe H1a i Wyjście stykowe H1c – zakładając moduł H4L): 

OUTPUT H1a OPERATE: „VO1” (DZIAŁANIE WYJŚCIA H1a: „VO1”) 

OUTPUT H1a RESET: „VO4” (RESETOWANIE WYJŚCIA H1a: „VO4”) 

OUTPUT H1c OPERATE: „VO2” (DZIAŁANIE WYJŚCIA H1c: „VO2”) 

OUTPUT H1c RESET: „VO3” (RESETOWANIE WYJŚCIA H1c: „VO3”) 

 

Przykład zastosowania 4 

Styk z podtrzymaniem H1a ma być sterowany z jednego wyjścia wirtualnego VO1. Styk ma 

pozostać zamknięty, dopóki VO1 ma wartość wysoką i otwarty, gdy VO1 ma wartość niską. 

Zaprogramować przekaźnik w następujący sposób. 

 

Należy napisać następujące równanie FlexLogic (przykład z oprogramowania EnerVista). 
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Należy zaprogramować wyjścia z podtrzymaniem przez dokonanie następujących zmian w 

menu SETTINGS  INPUTS/OUTPUTS CONTACT OUTPUTS  CONTACT 

OUTPUT H1a (Ustawienia > Wejścia/wyjścia > Wyjścia stykowe > Wyjście stykowe H1a) 

(zakładając moduł H4L): 

OUTPUT H1a OPERATE: „VO1” (DZIAŁANIE WYJŚCIA H1a: „VO1”) 

OUTPUT H1a RESET: „VO2” (RESETOWANIE WYJŚCIA H1a: „VO2”) 

 

5.8.4 Wyjścia wirtualne 

 

Range: up to 12 alphanumeric characters Zakres: do 12 znaków alfanumerycznych 

Range: Disabled, Enabled Zakres: Disabled, Enabled (Wyłączony, 
Włączony) 

 

Wejścia i wyjścia wirtualne są sygnałami cyfrowymi powiązanymi z sygnałami wewnętrznej 

logiki serii UR. Wejścia wirtualne obejmują sygnały generowane przez lokalny interfejs 

użytkownika. Wyjścia wirtualne są wyjściami równań FlexLogic ™ wykorzystywanymi do 

dostosowywania urządzenia. Wyjścia wirtualne mogą również pełnić role wejść wirtualnych 

dla równań FlexLogic. 

Jest 96 wyjść wirtualnych, które mogą być przypisane przy użyciu FlexLogic. Jeśli nie są 

przypisane, wyjście jest wymuszone do wartości „OFF” (logiczne 0). Identyfikator może być 

przypisany do każdego wyjścia wirtualnego. Wyjścia wirtualne są rozstrzygane w każdym 

przebiegu oceny równań FlexLogic. Każda zmiana stanu wyjścia wirtualnego może zostać 

zarejestrowana jako zdarzenie, jeśli zostanie tak zaprogramowana. 

Na przykład jeśli wyjście wirtualne 1 to sygnał wyłączenia z FlexLogic, a przekaźnik 

wyłączenia służy do sygnalizowania zdarzeń, ustawienia są zaprogramowane w następujący 

sposób: 

VIRTUAL OUTPUT 1 ID (Identyfikator wyjścia wirtualnego 1): „Trip” („Wyłączenie”) 

VIRTUAL OUTPUT 1 EVENTS (Zdarzenia wyjścia wirtualnego 1): „Disabled” („Wyłączone”) 
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5.8.5 Resetowanie 

 

Range: FlexLogic operand Zakres: operand FlexLogic 

 

Niektóre zdarzenia mogą być zaprogramowane w sposób blokujący wskaźniki zdarzeń LED 

na panelu przednim i komunikat dotyczący celu na wyświetlaczu. Po ustawieniu mechanizm 

blokujący utrzymuje wszystkie zablokowane wskaźniki lub komunikaty w ustawionym stanie 

po wykasowaniu warunku inicjującego do czasu otrzymania polecenia RESET, aby 

przywrócić te blokady (nie licząc blokad FlexLogic) do stanu wyzerowanego. Polecenie 

RESET może zostać wysłane przyciskiem RESET na panelu przednim, za pomocą 

urządzenia zdalnego przy użyciu kanału komunikacyjnego lub z dowolnego 

zaprogramowanego operandu. 

Gdy polecenie RESET zostanie odebrane przez przekaźnik, tworzone są dwa operandy 

FlexLogic. Operandy te, które są zapisywane jako zdarzenia, resetują przerzutniki, po 

usunięciu warunku inicjującego. Każde z tych trzech źródeł poleceń RESET tworzy operand 

FlexLogic RESET OP. Każde poszczególne źródło polecenia RESET również tworzy swój 

indywidualny operand RESET OP (PRZYCISK), RESET OP (COMMS) lub RESET OP 

(OPERAND), aby zidentyfikować źródło polecenia. Ustawienie OPERAND RESET tutaj 

wybiera operand, który tworzy operand RESET OP (operand). 

 

5.8.6 Bezpośrednie wejścia i wyjścia 

5.8.6.1 Wejścia bezpośrednie 

 

Range: Zakres: 

up to 12 alphanumeric characters do 12 znaków alfanumerycznych 

1 to 16 1 do 16 

On, Off, Latest/On, Latest/Off On, Off, Latest/On, Latest/Off 

Enabled, Disabled Enabled, Disabled (Włączony, Wyłączony) 
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Te ustawienia określają, w jaki sposób przetwarzane są informacje wejścia bezpośredniego. 

DIRECT INPUT 1 NAME (Nazwa wejścia bezpośredniego 1) – to ustawienie umożliwia 

użytkownikowi przypisanie nazwy opisowej do wejścia bezpośredniego. 

DIRECT INPUT 1 DEVICE ID (Identyfikator urządzenia wejścia bezpośredniego 1) – 

reprezentuje źródło wejścia bezpośredniego 1. Określone wejście bezpośrednie jest 

sterowane przez określone tutaj urządzenie. 

 

DIRECT INPUT 1 BIT NUMBER (Numer bitu wejścia bezpośredniego 1) – numer bitu do 

wyodrębnienia stanu dla wejścia bezpośredniego 1. Bezpośrednie wejście 1 jest sterowane 

przez bit zidentyfikowany jako numer bitu wejścia bezpośredniego 1 (DIRECT INPUT 1 BIT 

NUMBER). Odpowiada to numerowi wyjścia bezpośredniego urządzenia wysyłającego. 

DIRECT INPUT 1 DEFAULT STATE (Stan domyślny wejścia bezpośredniego 1) – 

reprezentuje stan wejścia bezpośredniego, gdy powiązane urządzenie bezpośrednie jest 

offline. Dostępne są następujące możliwości: 

 

 

• Wartość On (Włączony) domyślnie ustawia wejście w stan logicznej 1 

• Wartość Off (Wyłączony) domyślnie ustawia wejście w stan logicznego 0 

• Wartość Latest/On (Najnowszy/Włączony) zamraża wejście w przypadku utraty 

łączności. Jeśli ostatni stan jest nieznany, jak po załączeniu zasilania przekaźnika, 

ale przed pierwszą wymianą komunikacyjną, wartość wejścia jest domyślnie 

ustawiana w stan logicznej 1. Po wznowieniu komunikacji wejście odzyskuje pełną 

sprawność. 

• Wartość Latest/Off (Najnowszy/Wyłączony) zamraża wejście w przypadku utraty 

łączności. Jeśli ostatni stan jest nieznany, jak po załączeniu zasilania przekaźnika, 

ale przed pierwszą wymianą komunikacyjną, wartość wejścia jest domyślnie 

ustawiana w stan logicznego 0. Po wznowieniu komunikacji wejście odzyskuje pełną 

sprawność. 

 

5.8.6.2 Wyjścia bezpośrednie 
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Range: Zakres: 

up to 12 alphanumeric characters do 12 znaków alfanumerycznych 

FlexLogic operand Operand FlexLogic 

Enabled, Disabled Enabled, Disabled (Włączony, Wyłączony) 

 

DIRECT OUT 1 NAME (Nazwa wyjścia bezpośredniego 1) – to ustawienie umożliwia 

użytkownikowi przypisanie nazwy opisowej do wyjścia bezpośredniego. 

DIR OUT 1 OPERAND (Operand wyjścia bezpośredniego 1 ) – ustawia operand FlexLogic, 

który określa stan tego wyjścia bezpośredniego. 

 

5.8.6.3 Przykłady zastosowania 

Przykłady wprowadzone we wcześniejszym punkcie Wejścia i wyjścia bezpośrednie (część 

punktu Ustawienia produktu) są kontynuowane tutaj, aby zilustrować użycie wejść i wyjść 

bezpośrednich. 

 

Przykład 1: Rozszerzenie możliwości wejścia/wyjścia przekaźnika serii UR 

Rozważmy aplikację, która wymaga dodatkowych ilości wejść stykowych, wyjść stykowych 

lub linii programowalnej logiki, które przekraczają możliwości jednej podstawy montażowej 

urządzenia serii UR. Problem ten zostaje rozwiązany przez dodanie kolejnego urządzenia 

IED serii UR, na przykład C30, w celu zapewnienia dodatkowych wejść/wyjść oraz spełnienia 

wymagań logiki programowalnej. Na rysunku przedstawiono dwa urządzenia IED połączone 

za pomocą jednokanałowej karty łączności cyfrowej. 

 

Rysunek 5-74: Rozszerzenie wejścia i wyjścia przez bezpośrednie wejścia i wyjścia 

 

 

Załóżmy, że wejście stykowe 1 z UR IED 2 będzie używane przez UR IED 1. Stosowane są 

poniższe ustawienia (jako przykład używany jest bit numer 12 wejścia bezpośredniego 5). 

UR IED 1: 

DIRECT INPUT 5 DEVICE ID (Identyfikator urządzenia wejścia bezpośredniego) = „2” 

DIRECT INPUT 5 BIT NUMBER (Numer bitu wejścia bezpośredniego) = „12” 

UR IED 2: 

DIRECT OUT 12 OPERAND (Operand wyjścia bezpośredniego = „Cont Ip 1 On” 
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Operand Cont Ip 1 ON urządzenia UR IED 2 jest już dostępny w UR IED 1 jako wejście 

bezpośrednie 5 ON. 

 

Przykład 2: blokujące zabezpieczenie magistrali 

Prosty system blokującego zabezpieczenia magistrali można osiągnąć przez wysłanie 

sygnału blokowania z urządzeń podrzędnych, np. 2, 3 i 4, do nadrzędnego urządzenia 

monitorującego jeden przewód zasilający magistrali, jak przedstawiono na rysunku. 

 

Rysunek 5-75: Przykładowe blokujące zabezpieczenie magistrali 

 

 

Załóżmy, że zabezpieczenie nadprądowe bezzwłoczne fazowe 1 jest używane przez 

urządzenia 2, 3 i 4 w celu blokowania urządzenia 1. Jeśli urządzenie 1 nie jest zablokowane, 

wyłącza ono magistralę po wykryciu usterki i zastosowaniu krótkiej zwłoki koordynacji. 

Zastosowane są poniższe ustawienia (zakładając, że bit 3 jest używany przez wszystkie 3 

urządzenia do wysyłania sygnału blokującego oraz wejścia bezpośrednie 7, 8 i 9 są 

wykorzystywane przez urządzenie odbierające do monitorowania trzech sygnałów 

blokowania). 

UR IED 2: 

DIRECT OUT 3 OPERAND (Operand wyjścia bezpośredniego 3): „PHASE IOC1 OP” 

UR IED 3: 

DIRECT OUT 3 OPERAND (Operand wyjścia bezpośredniego 3): „PHASE IOC1 OP” 

UR IED 4: 

DIRECT OUT 3 OPERAND (Operand wyjścia bezpośredniego 3): „PHASE IOC1 OP” 

UR IED 1: 

DIRECT INPUT 7 DEVICE ID (Identyfikator urządzenia wejścia bezpośredniego 7): „2” 

DIRECT INPUT 7 BIT NUMBER (Numer bitu wejścia bezpośredniego 7): „3” 

DIRECT INPUT 7 DEFAULT STATE (Stan domyślny bezpośredniego wejścia 7): wybrać 

„On” dla bezpieczeństwa, wybrać „Off” dla niezawodności 

 

DIRECT INPUT 8 DEVICE ID (Identyfikator urządzenia wejścia bezpośredniego 8): „3” 
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DIRECT INPUT 8 BIT NUMBER (Numer bitu wejścia bezpośredniego 8): „3” 

DIRECT INPUT 8 DEFAULT STATE (Stan domyślny bezpośredniego wejścia 8): wybrać 

„On” dla bezpieczeństwa, wybrać „Off” dla niezawodności 

 

DIRECT INPUT 9 DEVICE ID (Identyfikator urządzenia wejścia bezpośredniego 9) = „4” 

DIRECT INPUT 9 BIT NUMBER (Numer bitu wejścia bezpośredniego 9) = „3” 

DIRECT INPUT 9 DEFAULT STATE (Stan domyślny bezpośredniego wejścia 9): wybrać 

„On” dla bezpieczeństwa, wybrać „Off” dla niezawodności 

 

Trzy blokujące sygnały są dostępne w UR IED 1 jako WEJŚCIE BEZPOŚREDNIE 7 ON, 

WEJŚCIE BEZPOŚREDNIE 8 ON i WEJŚCIE BEZPOŚREDNIE 9 ON. Po utracie 

komunikacji lub urządzenia system skłania się do zablokowania (jeżeli stan domyślny jest 

ustawiony na „On”) lub do wyłączenia magistrali przy dowolnym stanie nadprądowym 

(wszystkie stany domyślne ustawiają się do „Off”). 

 

Przykład 3: układy koordynacji z obsługą sygnałów pilotowych 

Rozważmy zabezpieczenie linii trójzaciskowej przedstawione na poniższym rysunku. 

 

Rysunek 5-76: Zastosowanie dla linii trójzaciskowych 

 

Załóżmy, że hybrydowe zabezpieczenie z zasięgiem wydłużonym i zdalnym przyzwoleniem 

(Hybrid POTT) zostaje zastosowane z użyciem przedstawionej poniżej architektury. 

Wyjściowy operand systemu hyb pott txi służy do modulowania przyzwolenia kluczem. 
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Rysunek 5-77: Jednokanałowa konfiguracja otwartej pętli 

 

 

W tej architekturze urządzenia 1 i 3 nie komunikują się bezpośrednio. Dlatego też urządzenie 

2 musi działać jako „most”. Zastosowane zostają następujące ustawienia: 

UR IEC 1: 

DIRECT OUT 2 OPERAND (Operand wyjścia bezpośredniego 2): „HYB POTT TX1” 

DIRECT INPUT 5 DEVICE ID (Identyfikator urządzenia wejścia bezpośredniego 5): „2” 

DIRECT INPUT 5 BIT NUMBER (Numer bitu wejścia bezpośredniego 5 – jest to komunikat z 

IED 2): „2” 

DIRECT INPUT 6 DEVICE ID (Identyfikator urządzenia wejścia bezpośredniego 6): „2” 

DIRECT INPUT 6 BIT NUMBER (Numer bitu wejścia bezpośredniego 6 – zasadniczo jest to 

komunikat z IED 3): „4” 

UR IED 3: 

DIRECT OUT 2 OPERAND (Operand wyjścia bezpośredniego 2): „HYB POTT TX1” 

DIRECT INPUT 5 DEVICE ID (Identyfikator urządzenia wejścia bezpośredniego 5): „2” 

DIRECT INPUT 5 BIT NUMBER (Numer bitu wejścia bezpośredniego 5 – jest to komunikat z 

IED 2): „2” 

DIRECT INPUT 6 DEVICE ID (Identyfikator urządzenia wejścia bezpośredniego 6): „2” 

DIRECT INPUT 6 BIT NUMBER (Numer bitu wejścia bezpośredniego 6 – zasadniczo jest to 

komunikat z IED 1): „3” 

UR IED 2: 

DIRECT INPUT 5 DEVICE ID (Identyfikator urządzenia wejścia bezpośredniego 5) = „1” 

DIRECT INPUT 5 BIT NUMBER (Numer bitu wejścia bezpośredniego 5) = „2” 

DIRECT INPUT 6 DEVICE ID (Identyfikator urządzenia wejścia bezpośredniego 6) = „3” 

DIRECT INPUT 6 BIT NUMBER (Numer bitu wejścia bezpośredniego 6) = „2” 

DIRECT OUT 2 OPERAND (Operand wyjścia bezpośredniego 2): „HYB POTT TX1” 

DIRECT OUT 3 OPERAND (Operand wyjścia bezpośredniego 3): „DIRECT INPUT 5" 

(Wejście bezpośrednie 5) (przekazać wiadomość z 1 do 3) 
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DIRECT OUT 4 OPERAND (Operand wyjścia bezpośredniego 4): „DIRECT INPUT 6" 

(Wejście bezpośrednie 6) (przekazać wiadomość z 3 do 1) 

 

Na rysunku przedstawiono przepływ sygnału pomiędzy trzema urządzeniami IED. 

 

Rysunek 5-78: Przepływ sygnału dla wejścia i wyjścia bezpośredniego 

 

DIRECT INPUT WEJŚCIE BEZPOŚREDNIE 

DIRECT OUT WYJŚCIE BEZPOŚREDNIE 

 

W zastosowaniach trójzaciskowych zaciski zdalne muszą udzielić zezwolenia na wybicie. 

Dlatego na każdym zacisku wejścia bezpośrednie 5 i 6 są ANDed w FlexLogic a uzyskany 

operand skonfigurowany jako przyzwolenie na wyłączenie (ustawienie HYB POTT RX1). 

 

5.8.7 Telezabezpieczenie 

5.8.7.1 Informacje ogólne 

Przekaźnik posiada 16 wejść telezabezpieczeń na kanale komunikacyjnym 1 

(ponumerowane od 1-1 do 1-16) i 16 wejść telezabezpieczeń na kanale komunikacyjnym 2 

(na dwóch zaciskach tylko systemy dwuzaciskowe dwukanałowe i trójzaciskowe o numerach 

od 2-1 do 2-16). Przekaźnik zdalny podłączony do kanałów 1 i 2 lokalnego przekaźnika jest 

zaprogramowany przez przypisanie operandów FlexLogic, które zostaną wysłane za 

pośrednictwem wybranego kanału komunikacyjnego. Umożliwia to użytkownikowi tworzenie 

rozproszonych systemów zabezpieczeniowych i sterujących za pośrednictwem 

dedykowanych kanałów komunikacyjnych. Niektóre przykłady są kierunkowymi układami 

koordynacji z obsługą sygnałów pilotowych i wyłączenia zdalnego bezwarunkowego. Należy 

pamiętać, że awarie kanałów komunikacyjnych mają wpływ na działanie telezabezpieczeń. 

Funkcja telezabezpieczeń musi być włączona, aby korzystać z wejść. 
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5.8.7.2 Wejścia telezabezpieczeń 

 

Range: Off, On, Latest/Off, Latest/On Zakres: Off, On, Latest/Off, Latest/On 

 

 

Ustawienie TELEPROT INPUT ~~ DEFAULT (Wejście telezabezpieczeń ~~ domyślne) na 

wartość „On” domyślnie ustawia wejście na logiczną 1, gdy w kanale następuje usterka. 

Wartość „Off” domyślne ustawia wejście na logiczne 0, gdy w kanale następuje usterka. 

Wartości „Latest/On” (Najnowszy/Włączony) i „Latest/Off” (Najnowszy/Wyłączony) zamrażają 

wejście w przypadku utraty łączności. Jeśli ostatni stan nie jest znany, jak po włączeniu 

zasilania przekaźnika, ale przed pierwszą wymianą komunikacyjną, wartość wejścia jest 

domyślnie ustawiana w stan logicznego 1 dla wartości „Latest/ On” i logicznego 0 dla 

wartości „Latest/Off”. 

 

5.8.7.3  Wyjścia telezabezpieczeń 

 

Range: FlexLogic operand Zakres: operand FlexLogic 

 

Jak przedstawiono na poniższym rysunku, przetwarzanie wejść/wyjść telezabezpieczeń jest 

zależne od liczby kanałów komunikacyjnych i zacisków. W dwuzaciskowych dwukanałowych 

systemach są one przetwarzane w sposób ciągły na każdym kanale i odwzorowane 

oddzielnie dla każdego kanału. Dlatego też, aby osiągnąć redundancję, użytkownik musi 

przypisać ten sam operand na obu kanałach (wyjścia telezabezpieczeń po stronie wysyłania 
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lub odpowiednich wejść telezabezpieczeń po stronie odbioru). W trójzaciskowych 

dwukanałowych systemach redundancja sygnału osiągana jest przez zaprogramowanie 

ponownej transmisji sygnału w przypadku usterki kanału między dowolną parą przekaźników. 

 

Rysunek 5-79: Przetwarzanie wejść/wyjść telezabezpieczeń 

 

SETTING USTAWIENIE 

ACTUAL VALUE WARTOŚĆ RZECZYWISTA 

FLEXLOGIC OPERAND OPERAND FLEXLOGIC 

On Wł. 

Off Wyłączona 

UR-2 or UR-3 UR-2 lub UR-3 

Fail Fail (Usterka) 

Ok OK 

same for takie samo dla 

Off (Flexlogic Operand) Off (operand Flexlogic) 

Communication channel (teleprotection I/O 
Enabled) 

Kanał komunikacyjny (włączone 
telezabezpieczenie we/wy) 

Communication channel (On 3-terminal 
system or 2-terminal with redundant 
channel) 

Kanał komunikacyjny (w systemie 3-
zaciskowym lub 2-zaciskowym z kanałem 
redundantnym) 

OR OR 
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5.9 Wejścia/wyjścia przetwornikowe 

5.9.1 Wejścia DCmA 

 

Range: Zakres: 

Disabled, Enabled Disabled, Enabled (Wyłączony, Włączony) 

up to 20 alphanumeric characters do 20 znaków alfanumerycznych 

six alphanumeric characters sześć znaków alfanumerycznych 

–9999.999 to +9999.999 in steps of 0.001 od –9999,999 do +9999,999 z krokiem 0,001 

 

 

 OPCJA OPROGRAMOWANIA 

Przekaźnik C30 jest dostarczany wraz z opcjonalną możliwością DCmA. Ta funkcja 

podczas zamawiania jest określana jako opcja. Szczegóły podano w punkcie Kody 

zamówień w rozdziale 2. 

 

Dostarczany jest sprzęt i oprogramowanie służące do odbierania sygnałów z przetworników 

zewnętrznych i przetwarzania tych sygnałów do formatu cyfrowego zgodnie z wymaganym 

użyciem. Przekaźnik akceptuje wejścia w przedziale od -1 do +20 mA DC, odpowiednie do 

stosowania w większości zakresów mocy powszechnie stosowanych przetworników; 

wszystkie wejścia są uważane za liniowe w całym zakresie. Szczegółowe dane sprzętowe są 

zawarte w rozdziale 3. 

Zanim możliwe będzie użycie sygnału wejściowego DCmA, wartość sygnału zmierzona 

przez przekaźnik musi zostać przekształcona do zakresu i wielkości pierwotnych parametru 

wejściowego przetwornika zewnętrznego, takiego jak napięcie prądu stałego lub 

temperatura. Przekaźnik upraszcza ten proces przez wewnętrzne skalowanie wyjścia z 

zewnętrznego przetwornika i wyświetlanie rzeczywistego pierwotnego parametru. 
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Kanały wejściowe DCMA są rozmieszczone w sposób podobny do kanałów przekładników 

prądowych i napięciowych. Skonfigurować poszczególne kanały przy użyciu 

przedstawionych tutaj ustawień. 

Kanały są umieszczone w podmodułach dwóch kanałów, ponumerowanych od 1 do 8, od 

góry do dołu. Przy włączaniu zasilania przekaźnik automatycznie generuje ustawienia 

konfiguracji dla każdego kanału na podstawie kodu zamówienia w taki sam ogólny sposób, 

który jest używany do przekładników prądowych i przekładników napięciowych. Każdemu 

kanałowi przypisywana jest litera gniazda, po której następuje numer rzędu (od 1 do 8 

włącznie), który jest używany jako numer kanału. Przekaźnik generuje rzeczywistą wartość 

dla każdego dostępnego kanału wejściowego. 

Ustawienia są generowane automatycznie dla każdego kanału dostępnego w danym 

przekaźniku, jak przedstawiono powyżej dla pierwszego kanału modułu przetwornika typu 5F 

zainstalowanego w gnieździe F. 

Kanał działa w ten sposób, że może być włączony („Enabled”) albo wyłączony („Disabled”). 

Jeśli dany kanał jest wyłączony („Disabled”), nie są dla niego tworzone żadne wartości 

rzeczywiste. Do każdego kanału przypisany jest alfanumeryczny identyfikator („ID”). 

Identyfikator ten jest zawarty w rzeczywistej wartości kanału wraz z programowanymi 

urządzeniami związanymi z parametrem mierzonym przez przetwornik, takimi jak wolty (V), 

stopnie Celsjusza (°C), megawaty itp. Identyfikator ten jest również stosowany w celu 

odniesienia do kanału jako parametru wejściowego dla funkcji służących do pomiaru 

parametru danego typu. Ustawienie DCMA INPUT F1 RANGE (Zakres wejścia F1 DCMA) 

określa zakres mA DC przetwornika połączonego z kanałem wejściowym. 

Ustawienia DCMA INPUT F1 MIN VALUE (Wartość minimalna wejścia F1 DCMA) i DCMA 

INPUT F1 MAX VALUE (Wartość maksymalna wejścia F1 DCMA) służą do 

zaprogramowania zakresu przetwornika w jednostkach podstawowych. Na przykład 

przetwornik temperatury może mieć zakres od 0 do 250°C – w tym przypadku wartość 

ustawienia DCMA INPUT F1 MIN VALUE (Wartość minimalna wejścia F1 DCMA) wynosi 

„0”, a wartość DCMA INPUT F1 MAX VALUE (Wartość maksymalna wejścia F1 DCMA) to 

„250”. Innym przykładem może być przetwornik mocy o zakresie od -20 do +180 MW – w 

tym przypadku wartość ustawienia DCMA INPUT F1 MIN VALUE (Wartość minimalna 

wejścia F1 DCMA) wynosi „-20”, a wartość DCMA INPUT F1 MAX VALUE (Wartość 

maksymalna wejścia F1 DCMA) to „180”. Wartości pośrednie między wartościami 

minimalnymi a maksymalnymi są skalowane liniowo. 
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5.9.2 Wejścia RTD 

 

 

Range: Zakres: 

Disabled, Enabled Disabled, Enabled (Wyłączony, Włączony) 

up to 20 alphanumeric characters do 20 znaków alfanumerycznych 

100Ω Nickel, 10Ω Copper, 100Ω Platinum, 
120Ω Nickel 

100Ω niklowe, 10Ω miedziane, 100Ω platynowe, 

120Ω niklowe 

 

Dostarczany jest sprzęt i oprogramowanie służące do odbierania sygnałów z zewnętrznych 

termometrów rezystancyjnych i przetwarzania tych sygnałów do formatu cyfrowego zgodnie 

z wymaganym użyciem. Kanały te są przeznaczone do połączenia do dowolnego typu 

termometru rezystancyjnego (RTD) będącego w powszechnym użyciu. Szczegółowe dane 

sprzętowe są zawarte w rozdziale 3. 

Kanały wejściowe RTD są rozmieszczone w sposób podobny do kanałów przekładników 

prądowych i napięciowych. Użytkownik konfiguruje poszczególne kanały przy użyciu 

przedstawionych tutaj ustawień. 

Kanały są umieszczone w podmodułach dwóch kanałów, ponumerowanych od 1 do 8, od 

góry do dołu. Przy włączaniu zasilania przekaźnik automatycznie generuje ustawienia 

konfiguracji dla każdego kanału na podstawie kodu zamówienia w taki sam ogólny sposób, 

który jest używany do przekładników prądowych i przekładników napięciowych. Każdemu 

kanałowi przypisywana jest litera gniazda, po której następuje numer rzędu (od 1 do 8 

włącznie), który jest używany jako numer kanału. Przekaźnik generuje rzeczywistą wartość 

dla każdego dostępnego kanału wejściowego. 

Ustawienia są generowane automatycznie dla każdego kanału dostępnego w danym 

przekaźniku, jak przedstawiono powyżej dla pierwszego kanału modułu przetwornika typu 5C 

zainstalowanego w pierwszym dostępnym gnieździe. 

Kanał działa w ten sposób, że może być albo włączony („Enabled”) albo wyłączony 

(„Disabled”). Jeśli dany kanał jest wyłączony („Disabled”), nie jest dla niego tworzona żadna 

wartość rzeczywista. Do kanału przypisany jest alfanumeryczny identyfikator, który jest 

zawarty w wartościach rzeczywistych kanału. Identyfikator ten jest również stosowany w celu 

odniesienia do kanału jako parametru wejściowego dla funkcji służących do pomiaru 

parametru danego typu. Wybór typu RTD połączony z kanałem konfiguruje dany kanał. 
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Działania oparte na nadmiernej temperaturze RTD, takie jak wybicia lub alarmy, są 

wykonywane w połączeniu z funkcją FlexElements. W FlexElements poziom zadziałania jest 

skalowany do podstawy wynoszącej 100°C. Na przykład poziom wyłączenia wynoszący 

150°C uzyskuje się przez ustawienie poziomu zadziałania na 1,5 j.w. Operandy FlexElement 

są dostępne FlexLogic do dalszego blokowania lub działania bezpośrednio na styk 

wyjściowy. 

W poniższej tabeli podano wartości temperatury odniesienia dla każdego typu RTD. 

 

Tabela 5-20: temperatura RTD w funkcji rezystancji 

Temperatura Rezystancja (w omach) 

°C °F 100 Ω Pt (DIN 
43760) 

120 Ω Ni 100 Ω Ni 10 Ω Cu 

-50 -58 80,31 86,17 71,81 7,10 

-40 -40 84,27 92,76 77,30 7,49 

-30 -22 88,22 99,41 82,84 7,88 

-20 -4 92,16 106,15 88,45 8,26 

-10 14 96,09 113,00 94,17 8,65 

0 32 100,00 120,00 100,00 9,04 

10 50 103,90 127,17 105,97 9,42 

20 68 107,79 134,52 112,10 9,81 

30 86 111,67 142,06 118,38 10,19 

40 104 115,54 149,79 124,82 10,58 

50 122 119,39 157,74 131,45 10,97 

60 140 123,24 165,90 138,25 11,35 

70 158 127,07 174,25 145,20 11,74 

80 176 130,89 182,84 152,37 12,12 

90 194 134,70 191,64 159,70 12,51 

100 212 138,50 200,64 167,20 12,90 

110 230 142,29 209,85 174,87 13,28 

120 248 146,06 219,29 182,75 13,67 

130 266 149,82 228,96 190,80 14,06 

140 284 153,58 238,85 199,04 14,44 

150 302 157,32 248,95 207,45 14,83 

160 320 161,04 259,30 216,08 15,22 

170 338 164,76 269,91 224,92 15,61 

180 356 168,47 280,77 233,97 16,00 

190 374 172,46 291,96 243,30 16,39 

200 392 175,84 303,46 252,88 16,78 

210 410 179,51 315,31 262,76 17,17 

220 428 183,17 327,54 272,94 17,56 

230 446 186,82 340,14 283,45 17,95 

240 464 190,45 353,14 294,28 18,34 

250 482 194,08 366,53 305,44 18,73 
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5.9.3 Wyjścia DCmA 

 

Range: Zakres: 

Off, any analog actual value parameter Wył., dowolny parametr – rzeczywista 
wartość analogowa 

–90.000 to 90.000 pu in steps of 0.001 od –90,000 do 90,000 j.w. z krokiem 0,001 

 

Dostarczany jest sprzęt i oprogramowanie do generowania sygnałów DCmA, co umożliwia 

komunikację z urządzeniami zewnętrznymi. Szczegółowe dane sprzętowe są zawarte w 

rozdziale 3. Kanały wyjściowe DCMA są rozmieszczone w sposób podobny do wejścia 

przetwornikowego lub kanałów przekładników prądowych i napięciowych. Użytkownik 

konfiguruje poszczególne kanały przy użyciu podanych poniżej ustawień. 

Kanały są umieszczone w podmodułach dwóch kanałów, ponumerowanych od 1 do 8, od 

góry do dołu. Przy włączaniu zasilania przekaźnik automatycznie generuje ustawienia 

konfiguracji dla każdego kanału, na podstawie kodu zamówienia, w taki sam sposób, który 

jest używany do przekładników prądowych i przekładników napięciowych. Każdemu kanałowi 

przypisywana jest litera gniazda, po której następuje numer rzędu (od 1 do 8 włącznie), który 

jest używany jako numer kanału. 

Zarówno zakres mocy, jak i sygnał sterujący danym wyjściem jest programowany przez 

użytkownika za pomocą poniższego menu ustawień (przedstawiono przykład dla kanału M5). 

Przekaźnik sprawdza sygnał działania (x w poniższych równaniach) dla minimalnych i 

maksymalnych wartości granicznych, a następnie przeskalowuje je, aby wartości graniczne 

określone jako MIN VAL i MAX VAL odpowiadały zakresowi wyjściowemu sprzętu 

zdefiniowanego jako RANGE (Zakres). Stosowane jest poniższe równanie: 

 w innym razie 

MIN VAL WARTOŚĆ MIN. 

MAX VAL WARTOŚĆ MAKS. 
Imax Imax 
Imin Imin 

Iout Iout 

 

Wzór 5-4 
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gdzie 

x jest sygnałem działania określonym przez ustawienie SOURCE (Źródło) 

Imin oraz Imax są określone przez ustawienie RANGE (Zakres) 

k jest stałą skalowania obliczaną jako: 

 

Wzór 5-5 

Funkcja ta zostaje celowo zatrzymana, jeśli ustawienia MAX VAL i MIN VAL są wpisane 

błędnie, na przykład gdy MAX VAL - MIN VAL <0,1 j.w. Otrzymana charakterystyka 

przedstawiona jest na poniższym rysunku. 

 

Rysunek 5-80: Charakterystyka wyjściowa DCmA 

 

OUTPUT CURRENT PRĄD WYJŚCIOWY 

DRIVING SIGNAL SYGNAŁ DZIAŁANIA 

MIN VAL WARTOŚĆ MIN. 

MAX VAL WARTOŚĆ MAKS. 
Imax Imax 
Imin Imin 

 

Ustawienia 

DCMA OUTPUT F1 SOURCE (Źródło F1 wyjścia DCMA) – to ustawienie określa 

wewnętrzną wartość analogową do obsługi wyjścia analogowego. Wartości rzeczywiste 

(parametry FlexAnalog), takie jak moc, amplituda prądu, amplituda napięcia, współczynnik 

mocy itp. można skonfigurować jako źródła do obsługi wyjść DCmA. Lista parametrów 

FlexAnalog znajduje się w Załączniku A. 

DCMA OUTPUT F1 RANGE (Zakres F1 wyjścia DCMA) – to ustawienie umożliwia wybór 

zakresu wyjściowego. Każdy kanał DCmA można ustawić niezależnie do pracy z różnymi 

zakresami. Dostępne są trzy najczęściej stosowane zakresy wyjściowe. 

DCMA OUTPUT F1 MIN VAL (Wartość min. F1 wyjścia DCMA) – to ustawienie umożliwia 

ustawienie minimalnej wartości granicznej dla sygnału do obsługi wyjścia. Ustawienie to 
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służy do sterowania odwzorowania między wewnętrzną wartością analogową a prądem 

wyjściowym. Ustawienie to jest wprowadzane w wartościach w jednostkach względnych. 

Jednostki podstawowe są zdefiniowane w taki sam sposób jak jednostki podstawowe 

FlexElement. 

DCMA OUTPUT F1 MAX VAL (Wartość maks. F1 wyjścia DCMA) – to ustawienie umożliwia 

ustawienie maksymalnej wartości granicznej dla sygnału do obsługi wyjścia. Ustawienie to 

służy do sterowania odwzorowania między wewnętrzną wartością analogową a prądem 

wyjściowym. Ustawienie to jest wprowadzane w wartościach w jednostkach względnych. 

Jednostki podstawowe są zdefiniowane w taki sam sposób jak jednostki podstawowe 

FlexElement. 

 

UWAGA 

Ustawienia DCMA OUTPUT F1 MIN VAL i DCMA OUTPUT F1 MAX VAL są 

ignorowane przez jednostki podstawowe współczynnika mocy (tj. jeśli DCMA OUTPUT 

F1 SOURCE jest ustawione na wartość FlexAnalog na podstawie pomiaru 

współczynnika mocy). 

 

5.10  Testy 

5.10.1 Działanie trybu testowego 

 

Range: Disabled, Isolated, Forcible Zakres: Disabled (Wyłączony), Isolated 
(Izolowany), Forcible (Wymuszony) 

 

Przekaźnik C30 zapewnia możliwość testowania, aby sprawdzić działanie wejść i wyjść 

stykowych, niektórych kanałów komunikacyjnych oraz modułu pomiaru fazora (stosownie do 

okoliczności), przy użyciu symulowanych warunków. 

Tryb testowy może być w jednym z trzech stanów: Disabled (Wyłączony), Isolated 

(Izolowany) lub Forcible (Wymuszony). 

Tryb Wyłączony (Disabled) jest przeznaczony do normalnego działania eksploatacyjnego; 

działanie zabezpieczenia przekaźnika, sterowania i komunikacji jest normalne. Funkcje 

testowe są wyłączone, z wyjątkiem testów kanałów i testów modułu pomiaru fazora, których 

wówczas można używać, jeśli zostały dostarczone. 

Tryb Izolowany (Insolated) służy do umożliwienia przekaźnikowi zostania szybko 

umieszczonym w stanie, w którym przekaźnik nie może negatywnie wpływać na sieć 

elektroenergetyczną lub inne części systemu automatyki stacji elektroenergetycznej. 
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Pozwala to na zmianę ustawień, załadowanie nowego oprogramowania sprzętowego, 

wymianę modułów sprzętowych i zmianę połączeń komunikacyjnych. Na ile jest to 

wykonalne, wszystkie sygnały wyjściowe przekaźnika są zablokowane. Wyjścia stykowe są 

bez zasilania, wyjścia z podtrzymaniem są zamrożone. Polecenia do układów Brick są 

zablokowane. Transmisje GOOSE mają ustawioną flagę „symulacji” (nazywaną również 

flagą „testową”), co skutkuje nieakceptowaniem komunikatów przez zgodne urządzenia 

odbiorcze, które nie mają ustawionego atrybutu danych „Sim”. Atrybut jakości wartości, który 

można wyprowadzić za pośrednictwem usług MMS IEC 61850 jest ustawiony na „invalid” 

(„nieważne”), co prowadzi do tego, że wartości nie są używane do celów operacyjnych przez 

zgodne urządzenia odbiorcze. 

Tryb Wymuszony (Forcible) jest przeznaczony do testów obejmujących wymuszenie pracy 

przekaźnika przez wprowadzenie sygnału testowego i weryfikację prawidłowego wyjścia 

przekaźnikowego. Tryb ten jest również przeznaczony do testów mających na celu 

sprawdzenie, czy wyjścia przekaźnikowe (zarówno stykowe jak i komunikacyjne) mają 

zamierzony wpływ na określone urządzenia sieci elektroenergetycznej lub na konkretne inne 

urządzenia automatyki stacji. Wyjścia stykowe mogą być selektywnie włączane lub 

wymuszane, jak opisano w dwóch kolejnych punktach. Współdzielone wyjścia do układów 

Brick mają podniesioną flagę trybu testowego, wskutek czego ich wartości są akceptowane 

tylko przez przekaźniki również w trybie wymuszonym. Transmisje GOOSE mają ustawioną 

flagę „symulacji”, co skutkuje akceptowaniem komunikatów przez inne urządzenia odbiorcze, 

które mają ustawiony atrybut danych „Sim”. Atrybut danych „Sim” w przekaźniku jest 

ustawiony tak, aby jeśli komunikaty GOOSE są odbierane z flagą „symulacji”, są one 

używane zamiast normalnych komunikatów. Atrybut jakości wartości, który można 

wyprowadzić za pośrednictwem usług MMS IEC 61850 jest ustawiony na „valid” + „test”  

(„prawidłowy” + „test”), co sygnalizuje, że wartości nie powinny być używane do celów 

operacyjnych. 

W przeciwnym razie UR pozostaje w pełni funkcjonalny w wymuszonym trybie testowym 

(Forcible), co umożliwia różne procedury testowania. W szczególności normalnie działają 

elementy zabezpieczeniowe i sterujące oraz FlexLogic. Z wyjątkiem protokołu IEC 61850, 

wejścia i wyjścia komunikacyjne pozostają w pełni sprawne. Procedura testowa musi to 

uwzględniać. 

Tryb testowy można wybrać za pośrednictwem panelu przedniego, za pomocą 

oprogramowania EnerVista UR Setup lub przez sterowanie IEC 61850 do LLN0.Mod. 

LLN0.Mod.ctlVal „on” (włączony) wybiera Disabled (wyłączony), „test/blocked” 

(„test/zablokowany”) wybiera Isolated, (Izolowany), a "test" wybiera Forcible (wymuszony). 

Ustawienie TEST MODE FUNCTION (Działanie trybu testowego) można zmieniać tylko 

przez bezpośrednie polecenia użytkownika. Po ponownym uruchomieniu, włączeniu 
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zasilania, aktualizacji ustawień lub oprogramowania sprzętowego, tryb testowy pozostaje na 

ostatniej zaprogramowanej wartości. Pozwala to przekaźnikowi UR, który został 

umieszczony w trybie izolowanym utrzymać izolowanie w czasie testów i czynności 

konserwacyjnych. 

 

5.10.2 Wymuszanie trybu testowego 

 

Range: FlexLogic operand Zakres: operand FlexLogic 

 

Stan trybu testowego jest wskazywany na panelu przednim przekaźnika przez połączenie 

wskaźnika LED trybu testowego, wskaźnika LED eksploatacji i przez przekaźnik awarii 

krytycznej, co przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 5-21: Praca w trybie testowym 

Działanie trybu 
testowego 

Dioda LED 
– praca 

Dioda LED 
trybu 
testowego 

Przekaźnik 
awarii 
krytycznej 

Wymuszanie 
trybu 
testowego 

Zachowanie się wejść i wyjść 
stykowych 

Wyłączony Bez zmian Wyłączona Normal 
(Normalny) 

Brak wpływu Normal (Normalny) 

Izolowany Wyłączona Wł. Wyłączony 
spod 
napięcia 

Brak wpływu Wyjścia stykowe wyłączone 

Wymuszony Wyłączona Migająca Wyłączony 
spod 
napięcia 

Wyłączona Normal (Normalny) 

Wł. Sterowany przez funkcje wymuszające 

 

UWAGA 

Przy ponownym uruchomieniu ustawienie TEST MODE FORCING (Wymuszanie trybu 

testowego) i ustawienia wymuszającego wejście stykowe oraz wymuszającego wyjścia 

stykowe powracają do stanów domyślnych. 

 

5.10.3 Wymuszenie wejść stykowych 

 

Range: Normal, Open, Closed Zakres: normalny, otwarty, zamknięty 
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Funkcja wymuszenia wejścia stykowego zapewnia sposób przeprowadzania kontroli 

działania wszystkich wejść stykowych. 

Podczas pracy w wymuszonym trybie testowym wejścia stykowe przekaźnika można 

zaprogramować tak, aby reagowały następująco: 

• W przypadku ustawienia „Normal” wejście pozostaje w pełni sprawne. Jest sterowane 

przez napięcie na zaciskach wejściowych i może być włączane i wyłączane przez 

obwód zewnętrzny. Wartość tę należy wybrać, jeśli dane wejście musi być sprawne 

podczas testu. Obejmuje to, na przykład, wejście inicjujące test lub będące częścią 

sekwencji testowej zaprogramowanej przez użytkownika. 

• Jeśli jest ustawione na „Open” („Otwarte”), dane wejście jest zmuszone do zgłaszania 

się jako otwarte (logiczne 0), gdy operand wybrany przez ustawienie TEST MODE 

FORCING (Wymuszanie trybu testowego) jest włączony, niezależnie od napięcia na 

zaciskach wejściowych. Podczas gdy wybrany operand jest wyłączony, wejście 

zachowuje się tak, jak ma to miejsce, gdy jest w eksploatacji. 

• Jeśli jest ustawione na „Closed” („Zamknięte”), dane wejście jest zmuszone do 

zgłaszania się jako zamknięte (logiczne 1), gdy operand wybrany przez ustawienie 

TEST MODE FORCING (Wymuszanie trybu testowego) jest włączony, niezależnie od 

napięcia na zaciskach wejściowych. Podczas gdy wybrany operand jest wyłączony, 

wejście zachowuje się tak, jak ma to miejsce, gdy jest w eksploatacji. 

UWAGA 

Przy ponownym uruchomieniu ustawienie TEST MODE FORCING (Wymuszanie trybu 

testowego) i ustawienia wymuszającego wejście stykowe oraz wymuszającego wyjścia 

stykowe powracają do stanów domyślnych. 

 

5.10.4 Wymuszanie wyjść stykowych 

 

Range: Normal, Energized, De-energized, 
Freeze 

Zakres: normalny, pod napięciem, bez 
napięcia, zamrożenie 

 

 

Funkcja wymuszenia wyjścia stykowego zapewnia sposób przeprowadzania kontroli 

działania wszystkich wyjść stykowych. 
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Podczas pracy w wymuszonym trybie testowym wyjścia stykowe przekaźnika można 

zaprogramować tak, aby reagowały następująco: 

• W przypadku ustawienia „Normal”, wyjście pozostaje w pełni sprawne. Działa, gdy 

jego operand sterowania jest logiczną 1 i resetuje się, gdy jego operand sterowania 

jest logicznym 0. 

• Jeśli jest ustawione na „Energized” („pod napięciem”), dane wyjście jest zmuszone do 

zgłaszania się jako zamknięte, gdy operand wybrany przez ustawienie TEST MODE 

FORCING (Wymuszanie trybu testowego) jest włączony, niezależnie od stanu 

operandu skonfigurowanego do sterowania wyjściem stykowym. Podczas gdy 

wybrany operand jest wyłączony, wyjście zachowuje się tak, jak ma to miejsce, gdy 

jest w eksploatacji. 

• Jeśli jest ustawione na „De-energized” („wyłączone spod napięcia”), dane wyjście 

otwiera się i pozostaje otwarte, gdy operand wybrany przez ustawienie TEST MODE 

FORCING (Wymuszanie trybu testowego) jest włączony, niezależnie od stanu 

operandu skonfigurowanego do sterowania wyjściem stykowym. Podczas gdy 

wybrany operand jest wyłączony, wyjście zachowuje się tak, jak ma to miejsce, gdy 

jest w eksploatacji. 

• Jeśli jest ustawione na „Freeze” („zamrożone”), wyjście zachowuje swoje położenie 

takie, jak w chwili przed wymuszeniem ustawienia TEST MODE FUNCTION 

(Działanie trybu testowego), a operand wybrany przez ustawienie TEST MODE 

FORCING (Wymuszanie trybu testowego) jest włączony, niezależnie od późniejszych 

zmian stanu operandu skonfigurowanego do sterowania wyjściem stykowym. 

Podczas gdy wybrany operand jest wyłączony, wyjście zachowuje się tak, jak ma to 

miejsce, gdy jest w eksploatacji. 

UWAGA 

Przy ponownym uruchomieniu ustawienie TEST MODE FORCING (Wymuszanie trybu 

testowego) i ustawienia wymuszającego wejście stykowe oraz wymuszającego wyjścia 

stykowego powracają do stanów domyślnych. 
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System sterowania C30 

Rozdział 6: Wartości rzeczywiste 

W niniejszym rozdziale omówiono wyświetlanie danych na panelu przednim i w 

oprogramowaniu. 

6.1 Menu Actual Values (Wartości rzeczywiste) 

 

see page zob. strona 
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System sterowania C30 

Skróty 

A Amper CRT, CRNT Prąd (ang. current) 

AC Prąd przemienny (ang. alternating current) CSA 

Kanadyjskie Stowarzyszenie 
Normalizacyjne (Canadian Standards 
Association) 

A/D Analogowo-cyfrowy (ang. analog to digital) CT 
Przekładnik prądowy (ang. current 
transformer) 

AE Niezamierzone zasilenie (ang. accidental 
energization); jednostka aplikacji (ang. 
application entity) 

CVT Przekładnik napięciowy pojemnościowy 
(ang. capacitive voltage transformer) 

AMP Amper   

ANG Kąt (ang. angle) D/A Cyfrowo-analogowy (ang. digital to 
analog) 

ANSI Amerykański Narodowy Instytut 
Normalizacyjny (American National 
Standards Institute) 

DC (dc) Prąd stały (ang. direct current) 

AR 
Samoczynne ponowne załączanie, SPZ (ang. 
automatic reclosure) DCE 

Urządzenia do transmisji danych (ang. 
data communications equipment) 

ASDU 

Jednostka danych serwisowych warstwy 
aplikacji (ang. application-layer service data 
unit) DCS 

Rozproszony system sterowania (ang. 
distributed control system) 

ASYM Asymetria DD Detektor zakłóceń (ang. disturbance 
detector) 

AUTO Automatyczny DFLT Domyślny (ang. default) 

AUX 
Pomocniczy, potrzeb własnych (ang. 
auxiliary) DGNST Diagnostyka (ang. diagnostics) 

AVG Średni (ang. average) DIFF Różnicowy (ang. differential) 

AWG Amerykański znormalizowany szereg średnic 
drutu (American Wire Gauge) 

DIR Kierunkowy (ang. directional) 

  DISCREP Niezgodność (ang. discrepancy) 

BCS Przełącznik wyboru najlepszego zegara (ang. 
best clock selector) 

DIST Odległość (ang. distance) 

BER Bitowa stopa błędów (ang. bit error rate) DMD Zapotrzebowanie (ang. demand) 

BF Awaria wyłącznika (ang. breaker fail) DNP Protokół sieci dystrybucyjnej (ang. 
Distributed Network Protocol) 

BFI 
Inicjacja lokalnej rezerwy wyłącznikowej 
(ang. breaker failure initiate) DPO Zwolnienie (ang. dropout) 

BKR Wyłącznik (ang. breaker) DSP 
Cyfrowy procesor sygnałowy (ang. 
Digital Signal Processor) 

BLK Blokada (ang. block) DST Czas letni (ang. Daylight Saving Time) 

BLKG Blokowanie (ang. blocking) dt Szybkość zmian 
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BNC Bayonet Neill-Concelman (złącze) DTT 
Wyłączenie zdalne bezwarunkowe 
(ang. direct transfer trip) 

BPNT Punkt zwrotny na krzywej (ang. breakpoint of 
a characteristic) 

DUTT Zabezpieczenie ze skróconym 
zasięgiem i zdalnym bezwarunkowym 
wyłączeniem (ang. direct under-
reaching transfer trip) 

BRKR Wyłącznik (ang. breaker)   

  EGD Ethernet Global Data (protokół) 

CAP Kondensator (ang. capacitor) ENCRMNT 
Odcięcie od obciążeń (ang. 
encroachment) 

CC 
Kondensator sprzęgający (ang. coupling 
capacitor) EPRI 

Electric Power Research Institute 
(amerykański instytut badawczy) 

CCVT Przekładnik napięciowy pojemnościowy (ang. 
coupling capacitor voltage transformer) 

.EVT Rozszerzenie nazwy pliku rejestratora 
zdarzeń 

CFG Konfigurować / konfigurowalny (ang. 
configure / configurable) 

EXT Rozszerzenie (ang. extension); 
zewnętrzny (ang. external) 

.CFG Rozszerzenie nazwy pliku oscylografii   

CHK Kontrola (ang. check) F Pole (ang. field) 

CHNL Kanał FAIL Awaria 

CID Opis konfiguracji urządzenia IED (ang. 
configured IED description) 

FD Detektor uszkodzeń (ang. fault 
detector) 

CLS Zamknąć (ang. close) FDH Nastawa wysoka detektora uszkodzeń 
(ang. fault detector high-set) 

CLSD Zamknięty (ang. closed) FDL 
Nastawa niska detektora uszkodzeń 
(ang. fault detector low-set) 

CMND Polecenie (ang. command) FLA 
Prąd pełnego obciążenia (ang. full load 
current) 

CMPRSN Porównanie (ang. comparison) FO Światłowodowy (ang. fiber optic) 

CO Wyjście stykowe (ang. contact output) FREQ Częstotliwość 

COM Komunikacja (ang. communication) FSK 

Kluczowanie z przesuwem 
częstotliwości (ang. frequency-shift 
keying) 

COMM Komunikacja (ang. communications) FTP 
Protokół transmisji plików (ang. File 
Transfer Protocol) 

COMP Kompensowany (ang. compensated); 
porównanie (ang. comparison) 

FxE FlexElement™ 

CONN Połączenie (ang. connection) FWD W przód (ang. forward) 

CONT Ciągły (ang. continuous); styk (ang. contact)   

CO-ORD Koordynacja (ang. coordination) G Generator 

CPU Procesor główny (ang. Central Processing 
Unit) 

GE General Electric 

CRC Cykliczny kod nadmiarowy / cykliczna 
kontrola nadmiarowa (ang. Cyclic 
Redundancy Code / Check) 

GND Uziemienie / masa (ang. ground) 

  GNTR Generator 

 

GOOSE 

Ogólne zdarzenie obiektowe zachodzące w 
podstacji (ang. Generic Object Oriented 
Substation Event) MVAR 

Megawar, Mvar (łącznie dla trzech 
faz) 

GPS Globalny system pozycjonowania (ang. 
Global Positioning System) 

MVAR A Megawar, Mvar (faza A) 

GSU Transformator podwyższający napięcie 
generatora (ang. generator step-up) 

MVAR B Megawar, Mvar (faza B) 

  MVAR C Megawar, Mvar (faza C) 

HARM Harmoniczna / harmoniczne MVARH Megawarogodzina, Mvarh 

HCT 
Czas wysokiego poziomu prądu (ang. high 
current time) MW Megawat, MW (łącznie dla trzech faz) 
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HGF Doziemienie przez dużą impedancję (ang. 
high-impedance ground fault) (CT) 

MW A Megawat, MW (faza A) 

HIZ Zwarcie doziemne przez dużą impedancję i 
łukowe (ang. high-impedance and arcing 
ground) 

MW B Megawat, MW (faza B) 

HMI Interfejs człowiek-maszyna (ang. human-
machine interface) 

MW C Megawat, MW (faza C) 

HTTP 

Protokół przesyłania dokumentów 
hipertekstowych (ang. Hyper Text Transfer 
Protocol) MWH Megawatogodzina, WMh 

HV Wysokie napięcie (ang. high voltage)   

HYB Hybrydowy N Neutralny 

Hz Herc N/A, n/a Nie dotyczy, nd. (ang. not applicable) 

  NEG Ujemny (ang. negative) 

I Chwilowy; bezzwłoczny (ang. instantaneous) NMPLT Tabliczka znamionowa (ang. 
nameplate) 

I 0 Składowa zerowa prądu NOM Znamionowy, nominalny (ang. 
nominal) 

I 1 Składowa zgodna prądu NTR Neutralny 

I 2 Składowa przeciwna prądu   

IA Prąd fazy A O Nad (ang. over) 

IAB Różnica prądów faz A i B OC, O/C Przetężenie (ang. overcurrent) 

IB Prąd fazy B O/P, Op Wyjście (ang. output) 

IBC Różnica prądów faz B i C OP Działanie (ang. operate) 

IC Prąd fazy C OPER Działanie (ang. operate) 

ICA Różnica prądów faz C i A OPERATG Działający (ang. operating) 

ID Identyfikacja O/S System operacyjny (ang. operating 
system) 

IED 
Inteligentne urządzenie elektroniczne (ang. 
intelligent electronic device) OSI 

Open Systems Interconnection 
(model) 

IEC Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna 
(International Electrotechnical Commission) 

OSB Blokowanie przy pracy 
asynchronicznej (ang. out-of-step 
blocking) 

IEEE 

Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników 
(Institute of Electrical and Electronic 
Engineers) OUT Wyjście (ang. output) 

IG Prąd doziemny (nie szczątkowy) OV Przepięcie (ang. overvoltage) 

Igd Prąd różnicowy doziemny OVERFREQ 
Nadmierna częstotliwość (ang. 
overfrequency) 

IN Prąd szczątkowy przekładnika prądowego 
(3Io); wejście (ang. Input) 

OVLD Przeciążenie (ang. overload) 

INC SEQ 
Niekompletna sekwencja (ang. incomplete 
sequence) 

  

INIT Inicjować (ang. initiate) P Faza (ang. phase) 

INST Chwilowy; bezzwłoczny (ang. instantaneous) PC 

Porównanie faz (ang. phase 
comparison); komputer osobisty (ang. 
personal computer) 

INV Odwrotny (ang. inverse) PCNT Procent (ang. percent) 

I/O Wejście/wyjście (ang. input/output) PF 
Współczynnik mocy (ang. power 
factor) (łącznie dla trzech faz) 

IOC Zabezpieczenie nadprądowe bezzwłoczne 
(ang. instantaneous overcurrent) 

PF A Współczynnik mocy (faza A) 

IOV 
Zabezpieczenie nadnapięciowe bezzwłoczne 
(ang. instantaneous overvoltage) PF B Współczynnik mocy (faza B) 

IRIG 
Inter-Range Instrumentation Group 
(organizacja) PF C Współczynnik mocy (faza C) 

ISO 
Międzynarodowa Organizacja 
Normalizacyjna (International Standards PFLL 

Pętla synchronizacji fazy i 
częstotliwości (ang. phase and 
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Organization) frequency lock loop) 

IUV Zabezpieczenie podnapięciowe bezzwłoczne 
(ang. instantaneous undervoltage) 

PHS Faza (ang. phase) 

  

PICS 

Deklaracja zgodności implementacji 
protokołu (ang. Protocol 
Implementation Conformance 
Statement) 

K0 Kompensacja składowej zerowej prądu    

kA Kiloamper PKP Pobudzenie (ang. pickup) 

kV Kilowolt PLC Elektroenergetyczna telefonia nośna 
(ang. power line carrier) 

  POS Dodatni (ang. positive) 

LED 
Dioda elektroluminescencyjna (ang. light 
emitting diode) POTT 

Zabezpieczenie z zasięgiem 
wydłużonym i zdalnym 
przyzwoleniem (ang. permissive over-
reaching transfer trip) 

LEO Otwarty koniec linii (ang. line end open) PRESS Ciśnienie (ang. pressure) 

LFT BLD 
Ograniczenie lewej strony charakterystyki 
(ang. left blinder) PRI Pierwotny (ang. primary) 

LOOP Pętla zwrotna (ang. loopback) PROT Zabezpieczenie (ang. protection) 

LPU Pobudzenie linii (ang. line pickup) PSEL 
Przełącznik wyboru prezentacji (ang. 
presentation selector) 

LRA 
Prąd zablokowanego wirnika (ang. locked-
rotor current) pu 

Jednostka względna (ang. per unit, 
pu) 

LTC 
Przełącznik zaczepów pod obciążeniem 
(ang. load tap-changer) PUIB 

Blokada prądu pobudzenia (ang. 
pickup current block) 

LV Niskie napięcie (ang. low voltage) PUIT Rozłączenie przy prądzie pobudzenia 
(ang. pickup current trip) 

  PUSHBTN Przycisk (ang. pushbutton) 

M Maszyna PUTT 

Zabezpieczenie ze skróconym 
zasięgiem i lokalnym przyzwoleniem 
(ang. permissive under-reaching 
transfer trip) 

mA Miliamper PWM 
Modulacja szerokości impulsu (ang. 
pulse width modulation) 

MAG Wielkość (ang. magnitude) PWR Moc 

MAN Ręczny / ręcznie (ang. manual / manually)   

MAX Maksymalny QUAD Czworoboczny (ang. Quadrilateral) 

MIC 
Zgodność implementacji modelu (ang. model 
implementation conformance) 

  

MIN Minimum; minuta R 
Szybkość (ang. rate); odwrotny (ang. 
reverse) 

MMI 
Interfejs człowiek-maszyna (ang. man 
machine interface) RCA 

Kąt charakterystyczny zasięgu (ang. 
reach characteristic angle) 

MMS Manufacturing Message Specification 
(standard) 

REF Odniesienie (ang. reference) 

MRT Minimalny czas reakcji (ang. minimum 
response time) 

REM Zdalny (ang. remote) 

MSG Komunikat (ang. message) REV Odwrotny (ang. reverse) 

MTA Maksymalny kąt momentu obrotowego (ang. 
maximum torque angle) 

RI Inicjacja ponownego załączenia (ang. 
reclose initiate) 

MTR Silnik (ang. motor) RIP 
Ponowne załączenie w trakcie 
realizacji (ang. reclose in progress) 

MVA Megawoltamper (łącznie dla trzech faz) RGT BLD 
Ograniczenie prawej strony 
charakterystyki (ang. right blinder) 

MVA A Megawoltamper (faza A) RMA Autoryzacja zwrotu (ang. return 
materials authorization) 

MVA B Megawoltamper (faza B) RMS Średnia kwadratowa, wartość 
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skuteczna (ang. root mean square) 

MVA C Megawoltamper (faza C) ROCOF Szybkość zmian częstotliwości (ang. 
rate of change of frequency) 

 

ROD 
Detektor otwartego zdalnego końca (ang. 
remote open detector) VCG Napięcie fazy C względem ziemi 

RST Reset VF 
Zmienna częstotliwość (ang. 
variable frequency) 

RSTR Ograniczony (ang. restrained) VIBR Drganie (ang. vibration) 

RTD 
Termometr rezystancyjny (ang. resistance 
temperature detector) VT 

Przekładnik napięciowy (ang. 
voltage transformer) 

RTU Zdalne urządzenie końcowe (ang. remote 
terminal unit) 

VTFF Kontrola stanu bezpieczników 
przekładnika napięciowego (ang. 
voltage transformer fuse failure) 

RX (Rx) Odbierać, odbiornik (ang. receive, receiver) VTLOS Utrata sygnału przekładnika 
napięciowego (ang. voltage 
transformer loss of signal) 

s Sekunda WDG Uzwojenie (ang. winding) 

S Czuły (ang. sensitive) WH Watogodzina, Wh 

SAT 
Nasycenie przekładnika prądowego (ang. 
CT saturation) w/ opt Z opcją (ang. with option) 

SBO Wybór opcji przed zadziałaniem (ang. 
select before operate) 

WGS Światowy System Geodezyjny (ang. 
World Geodetic System) 

SCADA 

System nadzorowania i gromadzenia 
danych (ang. Supervisory Control and Data 
Acquisition) WRT Względem (ang. with respect to) 

SCC Sterownik komunikacji szeregowej (ang. 
Serial Communication Controller) 

  

SCL 
Język konfiguracji stacji (ang. Substation 
Configuration Language) X Reaktancja 

SEC Wtórny (ang. secondary) XDUCER Przetwornik (ang. transducer) 

SEL 
Wybrać / przełącznik wyboru / wybór (ang. 
select / selector / selection) XFMR Transformator (ang. transformer) 

SENS Czuły (ang. sensitive)   

SEQ Sekwencja (ang. sequence) Z Impedancja; strefa (ang. zone) 

SIR Stosunek impedancji źródła (ang. source 
impedance ratio) 

  

SNTP 
Uproszczony protokół synchronizacji czasu 
(Simple Network Time Protocol) 

  

SRC Źródło (ang. source)   

SSB Wstęga pojedyncza (ang. single side band)   

SSEL Przełącznik wyboru sesji (ang. session 
selector) 

  

STATS Statystyka   

SUPN Nadzór (ang. supervision)   

SUPV Nadzorować / nadzór (ang. supervise / 
supervision) 

  

SV Nadzór (ang. supervision); serwis (ang. 
service) 

  

SYNC Kontrola synchronizmu (ang. 
synchrocheck) 

  

SYNCHCH
K 

Kontrola synchronizmu (ang. 
synchrocheck) 

  

T Czas (ang. time); transformator   

TC Pojemność cieplna (ang. thermal capacity)   

TCP Protokół sterowania transmisją 
(Transmission Control Protocol) 
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TCU 
Używana pojemność cieplna (ang. thermal 
capacity used) 

  

TD MULT Mnożnik wyboru czasu (ang. time dial 
multiplier) 

  

TEMP Temperatura   

TFTP Trivial File Transfer Protocol (protokół)   

THD 
Współczynnik zawartości harmonicznych 
(ang. total harmonic distortion) 

  

TMR Timer   

TOC 
Zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne 
(ang. time overcurrent) 

  

TOV 
Zabezpieczenie nadnapięciowe zwłoczne 
(ang. time overvoltage) 

  

TRANS Stan przejściowy (ang. transient)   

TRANSF Przesył (ang. transfer)   

TSEL 
Przełącznik wyboru transportu (ang. 
transport selector) 

  

TUC Zabezpieczenie podprądowe zwłoczne 
(ang. time undercurrent) 

  

TUV 
Zabezpieczenie podnapięciowe zwłoczne 
(ang. time undervoltage) 

  

TX (Tx) Nadawać, nadajnik (ang. transmit, 
transmitter) 

  

U Pod (ang. under)   

UC 
Zabezpieczenie podprądowe (ang. 
undercurrent) 

  

UCA 
Utility Communications Architecture 
(model) 

  

UDP 
Protokół datagramów użytkownika (User 
Datagram Protocol) 

  

UL Underwriters Laboratories   

UNBAL Asymetria (ang. unbalance)   

UR 
Przekaźnik uniwersalny (ang. universal 
relay) 

  

URC 
Uniwersalne sterowania reklozerem (ang. 
universal recloser control) 

  

.URS Rozszerzenie nazwy pliku ustawień   

UV Zabezpieczenie podnapięciowe (ang. 
undervoltage) 

  

V/Hz Woltów na herc   

V 0 Składowa zerowa napięcia   

V 1 Składowa zgodna napięcia   

V 2 Składowa przeciwna napięcia   

VA Napięcie fazy A   

VAB Napięcie między fazą A i B   

VAG Napięcie fazy A względem ziemi   

VARH Warogodzina, varh   

VB Napięcie fazy B   

VBA Napięcie między fazą B i A   

VBG Napięcie fazy B względem ziemi   

VC Napięcie fazy C   

VCA Napięcie między fazą C i A   
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