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System zabezpieczenia różnicowego linii L90 

Rozdział 2: Opis produktu 

W tym rozdziale opisano produkt, kody zamówień i dane techniczne. 

2.1 Opis produktu 

2.1.1 Informacje ogólne 

System zabezpieczenia różnicowego linii L90 jest częścią serii przekaźników uniwersalnych 

(Universal Relay, UR). Jest to cyfrowy system przekaźnika zabezpieczenia różnicowego z 

wbudowanym interfejsem kanału komunikacji. Jest to kompletne zabezpieczenie różnicowe 

końca linii i system sterowania, realizujące funkcje zabezpieczenia różnicowego linii i/lub 

zabezpieczenia odległościowego. Elementy zabezpieczenia odległościowego oraz 

różnicowego linii mogą działać jednocześnie. 

System L90 realizuje pełne zabezpieczenie linii przesyłowych dowolnego poziomu napięcia. 

Dostępne są układy koordynacji wyłączenia jedno- i trójfazowego. Dostępne są modele 

systemu L90 do zastosowania na liniach z dwoma i trzema końcami. System L90 realizuje 

zabezpieczenie różnicowe na fazę z szybkością 64 kb/s z przesyłaniem dwóch „fazowych” 

fal elementarnych (ang. phaselet) na cykl. Układ koordynacji zabezpieczenia różnicowego 

opiera się na innowacyjnych opatentowanych technikach opracowanych przez GE. 

Algorytmy systemu L90 opierają się na transformacie Fouriera i „fazowych” falach 

elementarnych oraz na adaptacyjnym ograniczeniu statystycznym. Ograniczenie to jest 

podobne do tradycyjnego zabezpieczenia różnicowego opartego na wartości procentowej, 

ale działa adaptacyjnie w oparciu o pomiary przekaźnika. Przy wykorzystaniu kanału o 

szybkości 64 kb/s innowacyjny algorytm „fazowych” fal elementarnych pozwala uzyskiwać 

czas działania od 1,0 do 1,5 cyklu (typowy). Podejście wykorzystujące adaptacyjne 

ograniczenie statystyczne pozwala na czułe i dokładne wykrywanie zakłóceń. Dzięki temu 

system L90 może wykrywać zwarcia doziemne jednej linii przez stosunkowo większą 

impedancję niż jest to możliwe w przypadku istniejących systemów. Podstawowy element 

zabezpieczenia różnicowego działa tylko na wejściu prądowym. W przypadku długich linii o 

znaczącej kapacytancji może być korzystna kompensacja prądu ładowania, jeśli wobec 
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przekaźnika stosuje się pomiary napięcia na zaciskach. Wejście napięciowe jest także 

używane do pewnych funkcji zabezpieczeń i monitorowania, takich jak elementy kierunkowe, 

lokalizator zakłóceń, pomiary i rezerwowe zabezpieczenie odległościowe. Dodatkowo system 

L90 realizuje lokalne ograniczone zabezpieczenie ziemnozwarciowe. 

System L90 wykorzystuje różne łącza komunikacyjne o różnym stopniu zakłóceń 

występujących w instalacjach elektroenergetycznych i środowiskach komunikacyjnych. Z 

uwagi na fakt, że prawidłowe działanie przekaźnika całkowicie zależy od danych 

otrzymywanych ze zdalnego końca, szczególną uwagę należy zwracać na walidację 

informacji. System L90 charakteryzuje się wysokim stopniem zabezpieczeń dzięki 

wykorzystaniu pakietu komunikacji między przekaźnikami z 32-bitowym cyklicznym kodem 

nadmiarowym (CRC). 

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. Ponadto w przekaźniku może być jednorazowo aktywny tylko 

jeden z protokołów sieci dystrybucyjnej (DNP): IEC 60870-5-103 albo IEC 60870-5-104. 

Kiedy wybrany jest 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 L90). 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). 

Oprócz zabezpieczenia różnicowego przekaźnik zapewnia szeroki zakres zabezpieczenia 

rezerwowego w warunkach zwarcia międzyfazowego i doziemnego. W zakresie 

zabezpieczenia nadprądowego do wyboru są charakterystyki zabezpieczenia nadprądowego 

zwłocznego spośród standardowych krzywych oraz niestandardowa charakterystyka 

FlexCurve™, zapewniające optymalną koordynację. Dodatkowo dostępnych jest pięć stref 

zabezpieczenia odległościowego od zwarć międzyfazowych i doziemnych z blokowaniem 

kołysania mocy, wyłączaniem przy pracy asynchronicznej, wyłączeniem linii przy załączeniu 

na zwarcie i odcięciem od obciążeń oraz sześć układów koordynacji. 
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System L90 ma funkcję kompensacji prądu ładowania do zastosowań przy bardzo długich 

liniach przesyłowych bez utraty czułości. Pojemnościowy prąd ładowania linii jest usuwany z 

fazorów na końcach. 

W przypadku układu półtorawyłącznikowego lub pierścieniowego system L90 zapewnia 

bezpieczne działanie w warunkach zewnętrznych zakłóceń z możliwym nasyceniem 

przekładnika prądowego (CT). 

Standardowymi funkcjami są pomiar napięcia, prądu i mocy. Parametry prądu są dostępne 

jako całkowita wartość bezwzględna RMS przebiegu fali lub jako wartość skuteczna (średnia 

kwadratowa) tylko częstotliwości podstawowej i kąt (fazor). 

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

oprogramowanie EnerVista. 

System L90 wykorzystuje technologię pamięci Flash, dzięki której możliwe jest uaktualnianie 

danych w obiekcie w miarę dodawania nowych funkcji. Oprogramowanie sprzętowe i 

oprogramowanie aplikacyjne mogą być uaktualniane. 

Na poniższym schemacie jednokreskowym przedstawiono funkcje przekaźnika przy użyciu 

numerów urządzeń według Amerykańskiego Narodowego Instytutu Normalizacyjnego 

(ANSI). 

 

Tabela 2-1: Numery urządzeń ANSI i obsługiwane funkcje 

Numer 
urządzenia 

Funkcja  Numer urządzenia Funkcja 

21G Zabezpieczenie odległościowe 
ziemnozwarciowe 

 51_2 Zabezpieczenie nadprądowe 
zwłoczne przy składowej 
przeciwnej 

21P Zabezpieczenie odległościowe przy 
zwarciu międzyfazowym 

 52 Wyłącznik prądu przemiennego 

25 Kontrola synchronizmu  59N Zabezpieczenie nadnapięciowe 
przewodu neutralnego 

27P Zabezpieczenie podnapięciowe fazowe  59P Zabezpieczenie nadnapięciowe 
fazowe 

27X Zabezpieczenie podnapięciowe linii 
potrzeb własnych 

 59X Zabezpieczenie nadnapięciowe 
linii potrzeb własnych 

32N Zabezpieczenie kierunkowe przy 
składowej zerowej z pomiarem mocy 

 67N Zabezpieczenie nadprądowe 
kierunkowe przewodu 
neutralnego 

32R Zabezpieczenie przed mocą zwrotną z 
czułym pomiarem 

 67P Zabezpieczenie nadprądowe 
kierunkowe fazowe 

49 Zabezpieczenie przeciążeniowe 
termiczne 

 67_2 Zabezpieczenie nadprądowe 
kierunkowe przy składowej 
przeciwnej 

50BF Lokalna rezerwa wyłącznikowa  68 Blokowanie kołysania mocy 

50DD Adaptacyjny detektor zakłóceń 
(czuły detektor zakłóceń prądu) 

 78 Rozłączanie przy pracy 
asynchronicznej 

50G Zabezpieczenie nadprądowe 
bezzwłoczne ziemnozwarciowe 

 79 Samoczynne ponowne 
załączenie 

50N Zabezpieczenie nadprądowe 
bezzwłoczne przewodu neutralnego 

 81O Zabezpieczenie 
nadczęstotliwościowe 



OPIS PRODUKTU  ROZDZIAŁ 2: OPIS PRODUKTU 

SYSTEM ZABEZPIECZENIA RÓŻNICOWEGO LINII L90 — INSTRUKCJA OBSŁUGI 2-4 

50P Zabezpieczenie nadprądowe 
bezzwłoczne fazowe 

 81R Szybkość zmian częstotliwości 

50_2 
Zabezpieczenie nadprądowe 
bezzwłoczne przy składowej przeciwnej 

 81U Zabezpieczenie 
podczęstotliwościowe 

51G Zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne 
ziemnozwarciowe 

 87RGF Ograniczone zabezpieczenie 
ziemnozwarciowe 

51N Zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne 
przewodu neutralnego 

 87L Wydzielone zabezpieczenie 
różnicowe linii 

51P Zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne 
fazowe 

   

 

Rysunek 2-1: Schemat jednokreskowy 

 

Monitoring Monitorowanie 
Close Zamknięcie 
Trip Wyłączenie 
Data from/too remote end (via dedicated 
communications) 

Dane ze zdalnego końca / do zdalnego 
końca (przez specjalne łącze 
komunikacyjne) 

Transducer inputs Wejścia przetwornikowe 
FlexElement FlexElement 
Metering Pomiary 
L90 Line Differential Protection System System zabezpieczenia różnicowego linii 

L90 
 

Tabela 2-2: Inne funkcje urządzenia 

Funkcja  Funkcja  Funkcja 

Prąd łukowy wyłącznika (I2t)  Lokalizator zakłóceń  Układy koordynacji 

Sterowanie wyłącznikiem  Raportowanie zakłóceń  Grupy nastaw (6) 

Przeskok w wyłączniku  FlexElements™ (8)  Odcinkowe zabezpieczenie szyn 

Wykrywanie przerwania przewodu  Równania FlexLogic™  Synchrofazory 

Wejścia stykowe (do 96)  Komunikacja w standardzie IEC 
60870-5-103 

 Synchronizacja czasu przez IRIG-B 
lub IEEE 1588 

Wyjścia stykowe (do 64)  Komunikacja w standardzie IEC 
61850 

 Synchronizacja czasu przez SNTP 

Przyciski sterownicze  Testy kanału L90  Wejścia/wyjścia przetwornikowe 
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Detektor usterki przekładnika 
prądowego 

 Wyłączenie linii przy załączeniu na 
zwarcie 

 Widoki definiowane przez 
użytkownika 

Zabezpieczenie CyberSentry™  Odcięcie od obciążeń  Diody LED programowane przez 
użytkownika 

Rejestrator danych  Pomiar: prąd, napięcie, moc, 
energia, częstotliwość, 
zapotrzebowanie, współczynnik 
mocy, prąd 87L, fazory lokalne i 
zdalne 

 Przyciski programowane przez 
użytkownika 

Liczniki cyfrowe (8)  Komunikacja w standardzie Modbus  Autotesty programowane przez 
użytkownika 

Elementy cyfrowe (48)  Mapowanie urządzeń Modbus 
przez użytkownika 

 Wejścia wirtualne (64) 

Wejścia bezpośrednie (8 na kanał 
komunikacyjny L90) 

 Przerzutniki z pamięcią nieulotną  Wyjścia wirtualne (96) 

Odłączniki  Przełącznik wyboru z pamięcią 
nieulotną 

 Kontrola stanu bezpieczników 
przekładnika napięciowego 

Protokół DNP 3.0 lub IEC 60870-5-
104 

 Detektor otwartego bieguna  

Rejestrator zdarzeń  Oscylografia  

 

 

2.1.2 Cechy i funkcje 

2.1.2.1 Zabezpieczenie różnicowe linii 

• Szybki cyfrowy system zabezpieczenia różnicowego linii z rozdziałem na fazy. 

• Linie przesyłowe AC napowietrzne i podziemne, linie skompensowane 

szeregowo. 

• Zastosowania na liniach z dwoma i trzema końcami. 

• Usuwanie składowej zerowej do zastosowania na liniach z transformatorami 

zaczepowymi połączonymi w gwiazdę z uziemieniem po stronie linii. 

• Opracowany przez firmę GE algorytm „fazowych” fal elementarnych (ang. 

phaselet), oparty na dyskretnej transformacie Fouriera z 64 próbkami na cykl i 

przesyłaniem dwóch „fazowych” fal elementarnych ze znacznikami czasowymi na 

cykl. 

• Zastosowanie ograniczenia adaptacyjnego, poprawiające czułość i dokładność 

wykrywania zakłóceń. 

• Wyższy poziom bezpieczeństwa podejmowania decyzji o wyłączeniu przy użyciu 

detektora zakłóceń i logiki generowania sygnału wyłączania. 

• Rozwiązanie odpowiednie do transformatora znajdującego się w zabezpieczanej 

strefie dzięki kompensacji wielkości i fazy oraz blokowaniu drugiej harmonicznej 

przy działaniu udarowych prądów magnesujących w transformatorze. 

• Ciągła synchronizacja zegarów dzięki technice rozproszonej synchronizacji. 

• Większa stabilność stanów przejściowych przez usuwanie zanikającego 

przesunięcia składowej stałoprądowej. 
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• Dostosowanie do różnic sięgających maksymalnie pięciokrotności przekładni 

przekładnika prądowego. 

• Architektura typu „równy z równym” (master-master) zmieniana na architekturę 

master-slave przez sygnał DTT (w razie usterki kanału) z szybkością 64 kb/s. 

• Kompensacja prądu ładowania. 

• Interfejsy: połączenie bezpośrednie światłowodowe, multipleksowane RS422, 

IEEE C37.94 i G.703 z kontrolą identyfikacji przekaźnika. 

• Wyłączenie zdalne bezwarunkowe zabezpieczenia różnicowego linii na fazę oraz 

osiem przypisywanych przez użytkownika sygnałów pilotowych przez kanał 

komunikacyjny. 

• Zabezpieczenie przed błędami komunikacji przy użyciu 32-bitowego kodu CRC. 

• Kompensacja asymetrii kanałów (do 10 ms) przy użyciu zegara uaktualnianego 

przez sygnał satelity GPS. 

2.1.2.2 Zabezpieczenie rezerwowe 

• Wyłączenie zdalne bezwarunkowe (DTT) w układach koordynacji. 

• Pięć stref zabezpieczenia odległościowego z sześcioma układami koordynacji, 

blokowaniem kołysania mocy, rozłączaniem przy pracy asynchronicznej, 

wyłączaniem linii przy załączeniu na zwarcie i odcięciem od obciążeń. 

• Dwustopniowe zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne i dwustopniowe 

zabezpieczenie nadprądowe kierunkowe bezzwłoczne fazy. 

• Dwustopniowe zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne i dwustopniowe 

zabezpieczenie nadprądowe kierunkowe bezzwłoczne przy składowej zerowej. 

• Dwustopniowe zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne i dwustopniowe 

zabezpieczenie nadprądowe bezzwłoczne przy składowej przeciwnej. 

• Zabezpieczenie podnapięciowe i nadnapięciowe. 

2.1.2.3 Dodatkowe zabezpieczenia 

• Lokalna rezerwa wyłącznikowa. 

• Odcinkowe zabezpieczenie szyn 

• Kontrola przekładników napięciowych i prądowych. 

• Oparta na źródłach metoda firmy GE Multilin, umożliwiająca grupowanie różnych 

przekładników prądowych i napięciowych z wielu kanałów wejściowych. 

• Wykrywanie otwartego bieguna. 

• Kontrola cewki wyzwalającej wyłącznika i podtrzymanie polecenia wyłączenia. 

• Logika FlexLogic, umożliwiająca tworzenie zdefiniowanej przez użytkownika logiki 

rozproszonych zabezpieczeń i sterowania. 

•  
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2.1.2.4 Sterowanie 

• Konfiguracja z jednym i dwoma wyłącznikami do realizacji układu 

półtorawyłącznikowego i pierścieniowego, sterowanie przyciskami z lokalizacji 

przekaźnika. 

• Samoczynne ponowne załączenie i kontrola synchronizmu. 

• Prąd łukowy wyłącznika 

2.1.2.5 Monitorowanie 

• Oscylogramy prądu, napięcia, operandy FlexLogic i sygnały cyfrowe (możliwość 

konfiguracji od 1 × 128 cykli do 31 × 8 cykli). 

• Rejestrator zdarzeń: 1024 zdarzenia. 

• Lokalizator zakłóceń 

2.1.2.6 Pomiary 

• Rzeczywiste zdalne fazory 87L, prąd różnicowy, opóźnienie kanału i asymetria 

kanałów na wszystkich końcach linii chronionej przez zabezpieczenie różnicowe 

linii. 

• Prąd, napięcie, moc czynna, moc bierna, moc pozorna, współczynnik mocy i 

częstotliwość na linii. 

2.1.2.7 Komunikacja 

• Port RS232 na panelu przednim: 19,2 kb/s. 

• Port RS485 z tyłu: do 115 kb/s. 

• Port Ethernet 100Base-FX z tyłu, obsługujący protokół IEC 61850. 

 

2.2 Przekazywanie sygnałów przez kanał do przesyłania 

sygnałów pilotowych 

2.2.1 Komunikacja między przekaźnikami 

Specjalny system komunikacji między przekaźnikami może wykorzystywać kanały cyfrowe o 

szybkości transmisji 64 kb/s lub specjalne kanały światłowodowe. Dostępne interfejsy: 

• RS422 o szybkości 64 kb/s 

• G.703 o szybkości 64 kb/s 

• Specjalne połączenia światłowodowe o szybkości 64 kb/s, w tym: 

- Światłowód wielomodowy 820 nm z nadajnikiem LED 

- Światłowód wielomodowy 1300 nm z nadajnikiem LED 

- Światłowód jednomodowy 1300 nm z nadajnikiem ELED 

- Światłowód jednomodowy 1300 nm z nadajnikiem laserowym 
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- Światłowód jednomodowy 1550 nm z nadajnikiem laserowym 

- Światłowód wielomodowy IEEE C37.94 820 nm z nadajnikiem LED 

Do wszystkich połączeń światłowodowych używane jest złącze ST. Dostępne są modele L90 

do użytku na liniach z dwoma lub trzema końcami. W zastosowaniu na linii z dwoma 

końcami wymagany jest jeden kanał dwukierunkowy. Jednakże w zastosowaniach na linii z 

dwoma końcami można także używać przekaźnika L90 z dwoma kanałami 

dwukierunkowymi. Drugi kanał dwukierunkowy stanowi redundantny kanał rezerwowy z 

automatycznym przełączaniem w razie awarii pierwszego kanału. 

Przekaźnik zabezpieczenia różnicowego L90 jest przeznaczony do pracy w architekturze 

typu „równy z równym” (peer-to-peer, P2P, master-master). W architekturze P2P wszystkie 

przekaźniki w sieci są identyczne i realizują te same funkcje w układzie koordynacji 

zabezpieczenia różnicowego. Aby wszystkie przekaźniki na linii były sobie równe, każdy z 

nich musi być w stanie komunikować się ze wszystkimi pozostałymi. W razie problemu z 

komunikacją między przekaźnikami następuje przywrócenie architektury master-slave w 

układzie z trzema końcami, przy czym urządzeniem nadrzędnym (master) jest ten 

przekaźnik, który ma fazory prądów ze wszystkich końców. Używanie dwóch różnych trybów 

pracy zwiększa niezawodność układu koordynacji zabezpieczenia różnicowego w układzie z 

trzema końcami przez zmniejszenie zależności od komunikacji. 

Główna różnica między systemem L90 jako urządzeniem nadrzędnym (master) i 

podrzędnym (slave) polega na tym, że tylko przekaźnik nadrzędny oblicza rzeczywisty prąd 

różnicowy i tylko on komunikuje się z przekaźnikami na wszystkich innych końcach 

zabezpieczanej linii. 

Co najmniej jeden przekaźnik nadrzędny L90 musi mieć stałą łączność ze wszystkimi 

pozostałymi końcami w ramach układu koordynacji zabezpieczenia różnicowego. Pozostałe 

przekaźniki L90 na tej linii działają jako przekaźniki podrzędne. Wszystkie przekaźniki 

nadrzędne w układzie koordynacji są równe i każdy z nich wykonuje wszystkie funkcje. 

Każdy przekaźnik L90 w układzie koordynacji określa, czy jest nadrzędny, porównując liczbę 

końców linii z liczbą aktywnych kanałów komunikacyjnych. 

Podrzędne urządzenia końcowe komunikują się tylko z urządzeniem nadrzędnym; nie ma 

toru komunikacyjnego między urządzeniami podrzędnymi. W efekcie podrzędny przekaźnik 

L90 nie może obliczać prądu różnicowego. Kiedy nadrzędny przekaźnik L90 wygeneruje 

sygnał wyłączenia lokalnego, wysyła także sygnał wyłączenia zdalnego bezwarunkowego 

(DTT) do wszystkich pozostałych przekaźników L90 na zabezpieczanej linii. 

Jeśli podrzędny przekaźnik L90 wygeneruje sygnał wyłączenia z jednej ze swoich funkcji 

rezerwowych, może wysłać sygnał DTT do przekaźnika nadrzędnego i innych przekaźników 

podrzędnych, jeśli wybrano taką opcję. Ponieważ przekaźnik podrzędny nie może 

komunikować się ze wszystkimi przekaźnikami w układzie koordynacji zabezpieczenia 
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różnicowego, przekaźnik nadrzędny rozgłasza sygnał DTT do wszystkich pozostałych 

urządzeń końcowych. 

Podrzędny przekaźnik L90 realizuje następujące funkcje: 

• Próbkowanie prądu i napięcia. 

• Usuwanie przesunięcia stałoprądowego z przebiegu prądu przy użyciu algorytmu 

naśladowania. 

• Tworzenie „fazowych” fal elementarnych. 

• Obliczanie sum kwadratów danych. 

• Przesyłanie parametrów prądu do wszystkich nadrzędnych przekaźników L90. 

• Wszystkie lokalne funkcje przekaźnikowe. 

• Odbieranie sygnałów DTT zabezpieczenia różnicowego i bezpośrednich sygnałów 

wejściowych od wszystkich pozostałych przekaźników L90. 

• Przesyłanie bezpośrednich sygnałów wyjściowych do wszystkich komunikujących 

się przekaźników. 

• Wysyłanie danych synchronizacji lokalnego zegara do zegarów wszystkich 

pozostałych przekaźników L90. 

Nadrzędny przekaźnik L90 realizuje następujące funkcje: 

• Wszystkie funkcje podrzędnego przekaźnika L90. 

• Odbieranie informacji o fazorach prądów od wszystkich przekaźników. 

• Wykonywanie algorytmu zabezpieczenia różnicowego. 

• Wysyłanie sygnału DTT zabezpieczenia różnicowego do wszystkich przekaźników 

L90 na zabezpieczanej linii. W trybie P2P wszystkie przekaźniki L90 działają jako 

urządzenia nadrzędne. 
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Rysunek 2-2: Tory komunikacyjne 

 

IED-1 IED-1 
CHn Kanał 
Optional redundant channel Opcjonalny kanał redundantny 
Typical two-terminal application Typowy układ z dwoma końcami 
Typical three-terminal application Typowy układ z trzema końcami 
 

2.2.2 Monitor kanałów 

Przekaźnik L90 posiada logikę wykrywania spadku jakości lub całkowitej awarii kanału 

komunikacyjnego. Dzięki temu może zostać zasygnalizowany alarm oraz wyłączone 

zabezpieczenie różnicowe. Należy pamiętać, że przerwanie komunikacji od urządzenia 

nadrzędnego do podrzędnego nie uniemożliwia wykonywania algorytmu zabezpieczenia 

różnicowego przez przekaźnik nadrzędny, natomiast przerwanie komunikacji od urządzenia 

podrzędnego do nadrzędnego uniemożliwia realizację prawidłowej logiki zabezpieczenia 

różnicowego. Opóźnienie propagacji kanałów jest stale mierzone i dostosowywane do zmian 
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w torze komunikacyjnym. Każdemu przekaźnikowi w układzie zabezpieczeń może zostać 

przypisany unikalny identyfikator w celu zapobiegania nieumyślnym pętlom zwrotnym w 

multipleksowanych kanałach. 

 

2.2.3 Test pętli zwrotnej 

Ta opcja umożliwia użytkownikowi przetestowanie przekaźnika na jednym końcu linii przez 

utworzenie pętli między wyjściem nadajnika a wejściem odbiornika. Jednocześnie nie 

zmienia się sygnał wysyłany do zdalnego końca. Funkcja lokalnej pętli zwrotnej została 

wbudowana w przekaźnik w celu uproszczenia testów jednego końca. 

 

2.2.4 Wyłączenie zdalne bezwarunkowe 

Przekaźnik L90 umożliwia wysyłanie i odbieranie sygnału wyłączenia zdalnego 

bezwarunkowego (DTT) jednego bieguna w ramach zabezpieczenia różnicowego od 

przekaźników L90 na końcach linii przy użyciu kanału do przesyłania sygnałów pilotowych. 

Użytkownik może także zainicjować osiem dodatkowych sygnałów pilotowych w oparciu o 

kanał komunikacyjny przekaźnika L90 w celu utworzenia logiki wyłączenia, blokowania lub 

sygnalizowania. Do tej logiki można przypisać operand FlexLogic, załączenie styku 

zewnętrznego lub sygnał przesyłany kanałami komunikacyjnymi w sieci LAN. 

 

2.3 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. 

• 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. 

 

2.3.0.1 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 to na kontrolę dostępu do 
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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. 

 

2.3.0.2 Zabezpieczenie hasłem 

Zabezpieczenie hasłem to podstawowa domyślna funkcja zabezpieczenia. 

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

hasła na różnych poziomach umożliwia określanie, czy użytkownik może wprowadzać 

polecenia i/lub zmieniać nastawy. 

System L90 obsługuje wprowadzanie 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 L90 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. 

 

2.3.0.3 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 kontroli dostępu opartej na rolach (RBAC), realizujący model uprawnień 

umożliwiający dostęp do obsługi i konfiguracji urządzenia UR na podstawie 
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określonych ról i indywidualnych kont użytkowników skonfigurowanych na 

serwerze AAA (role: Administrator, Supervisor (Nadzorujący), Engineer (Inżynier), 

Operator, Observer (Obserwator)). 

• Raportowanie zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa przez protokół Syslog w celu 

obsługi systemów zarządzania informacjami i zdarzeniami bezpieczeństwa 

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

centralnego monitorowania cyberbezpieczeństwa. 

• Silne szyfrowanie wszystkich komunikatów w sieci 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 NIST. 

Przykład: Funkcje administracyjne mogą być oddzielone od zwykłych funkcji operatorskich 

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

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

Uprawnienia dla każdej roli podano w następnym rozdziale. 

Rysunek 2-3: Role użytkowników w systemie CyberSentry 

 

Administrator Administrator 
Engineer Inżynier 
Operator Operator 
Observer Obserwator 
Supervisor Nadzorujący 
 

System CyberSentry obsługuje następujące rodzaje uwierzytelnienia przy próbie dostępu do 

urządzenia UR: 

• Uwierzytelnienie przez urządzenie (uwierzytelnienia dokonuje lokalne urządzenie 

UR). 

• Uwierzytelnienie przez serwer (uwierzytelnienia dokonuje serwer RADIUS). 

Oprogramowanie EnerVista umożliwia dostęp do zakresu funkcji określonego dla danej roli 

użytkownika, wskazanego przez lokalne urządzenie UR lub serwer RADIUS. 
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Oprogramowanie EnerVista ma opcję uwierzytelnienia przez urządzenie na ekranie 

logowania do celów dostępu do urządzenia UR. Jeśli zostanie kliknięty przycisk 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, inżynier, Nadzorujący, Obserwator, Operator), a 

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 i informacje te nie są przesyłane bez 

szyfrowania. 

 

Role użytkowników w systemie CyberSentry 

Role użytkowników systemu CyberSentry (Administrator, Inżynier, Operator, Nadzorujący, 

Obserwator) ograniczają poziomy dostępu do różnych funkcji urządzenia UR. Oznacza to, że 

oprogramowanie EnerVista zapewnia dostęp do zakresu funkcji na podstawie roli 

zalogowanego użytkownika. 

Przykład: Użytkownik w roli Obserwatora nie może zapisywać nastaw. 

W tabeli wymieniono role użytkowników i odpowiadające im funkcje. 

Tabela 2-3: Uprawnienia według roli użytkownika w systemie CyberSentry 

Rola Administrator Inżynier Operator Nadzorując
y 

Obserwator 

 Pełny dostęp Pełny dostęp z 
wyjątkiem 
systemu 
CyberSentry 

Menu 
poleceń 

Autoryzuje 
zapis 

Rola 
domyślna 

Device Definition (Określenie 
urządzenia) 

R R R R R 

Rola (Role) Administrator Inżynier Operator Nadzorujący Obserwator 

Nastawy (Settings)      

 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 wyświetlacza) 
 

RW RW R R R 
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Rola Administrator Inżynier Operator Nadzorując
y 

Obserwator 

 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 

 Control Pushbuttons 
(Przyciski sterownicze) 

RW RW R R R 

 User-Programmable 
Pushbuttons (Przyciski programowane 
przez użytkownika) 

RW RW R R R 

 Flex state Parameters 
(Parametry stanów Flex) 

RW RW R R R 

 User-Definable Displays 
(Widoki definiowane przez użytkownika) 

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 thresholds 
(Progi wejść stykowych) 

RW RW R R R 

 Virtual Inputs (Wejścia 
wirtualne) 

RW RW R R R 
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Rola Administrator Inżynier Operator Nadzorując
y 

Obserwator 

 Contact Outputs (Wyjścia 
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 

 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 (Komunikaty dotyczące celu) 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 Tak Nie Nie Nie Nie 
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Rola Administrator Inżynier Operator Nadzorując
y 

Obserwator 

oprogramowanie sprzętowe) 

 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 (Nadzorujący) = RW (domyślnie), Administrator = R (domyślnie), Administrator = 

RW (tylko jeśli rola Nadzorujący jest wyłączona). 

Nd. — uprawnienie nie jest egzekwowane przez zabezpieczenie 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. 

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. 

 

2.4 Kody zamówień 

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

System L90 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 zamówień mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. 

Najnowsze opcje podano na stronie zamawiania pod adresem 

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

Kod 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. 
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2.4.1 Kody zamówień – z rozszerzonymi modułami przekładników 

prądowych / napięciowych 

Tabela 2-4: Kody zamówień dla systemu L90 w wykonaniu poziomym 

 L90  -*   **  -*  *  * -F  **  - H ** -L **  -N  ** -S  -U** -W/X** ** Wersja pełnowymiarowa do montażu poziomego 

URZĄDZENIE 
PODSTAWOWE  
CPU  

L90        Urządzenie podstawowe 

 T       RS485 i trzy światłowodowe wielomodowe 100Base-FX (SFP ze 
złączem LC) 

  U         RS485 i dwa światłowodowe wielomodowe 100Base-FX (SFP ze 
złączem LC), jeden 10/100Base 

           Nadajnik (SFP ze złączem RJ45) 

  V         RS485 i trzy 10/100Base-TX (SFP ze złączem RJ45) 
OPROGRAMOW
ANIE   00        Bez opcji oprogramowania 

   02        Układ półtorawyłącznikowy 

   03        IEC 61850 

   05        Układ półtorawyłącznikowy i IEC 61850 

   06        Układ pomiaru fazorów (PMU) 

   07        IEC 61850 i PMU 

   08        Układ półtorawyłącznikowy i PMU 

   09        Układ półtorawyłącznikowy, IEC 61850 i PMU 

   24        Zabezpieczenie transformatora w strefie 

   25        Zabezpieczenie transformatora w strefie i IEC 61850 

   26        Zabezpieczenie transformatora w strefie i PMU 

   27        Zabezpieczenie transformatora w strefie, IEC 61850 i PMU 

   80         

 
 

 
81 

       Zabezpieczenie transformatora w strefie, IEC 61850 i układ 
półtorawyłącznikowy 

 
 

 
82 

       Zabezpieczenie transformatora w strefie, układ półtorawyłącznikowy i 
PMU 

 
 

 
83 

       Zabezpieczenie transformatora w strefie, IEC 61850, układ 
półtorawyłącznikowy i PMU 

   A0        CyberSentry poziom 1 

   A2        CyberSentry poziom 1 i układ półtorawyłącznikowy 

   A3        CyberSentry poziom 1 i IEC 61850 

   A5        CyberSentry poziom 1, IEC 61850 i układ półtorawyłącznikowy 

   A6        CyberSentry poziom 1 i PMU 

   A7        CyberSentry poziom 1, IEC 61850 i PMU 

   A8        CyberSentry poziom 1, PMU i układ półtorawyłącznikowy 

   A9        CyberSentry poziom 1, IEC 61850, PMU i układ półtorawyłącznikowy 

   AO        CyberSentry poziom 1 i zabezpieczenie transformatora w strefie 

 
 

 
AP 

       CyberSentry poziom 1, IEC 61850 i zabezpieczenie transformatora w 
strefie 

   AQ        CyberSentry poziom 1, PMU i zabezpieczenie transformatora w strefie 

   AR        CyberSentry poziom 1, IEC 61850, PMU i zabezpieczenie 
transformatora w strefie 

   30        IEEE 1588 

   B2        IEEE 1588 i układ półtorawyłącznikowy 

   33        IEEE 1588 i IEC 61850 

   B5        IEEE 1588, IEC 61850 i układ półtorawyłącznikowy 

   B6        IEEE 1588 i PMU 

   37        IEEE 1588, IEC 61850 i PMU 

   B8        IEEE 1588, PMU i układ półtorawyłącznikowy 

   B9        IEEE 1588, IEC 61850, PMU i układ półtorawyłącznikowy 

   BO        IEEE 1588 i zabezpieczenie transformatora w strefie 

   BP        IEEE 1588, IEC 61850 i zabezpieczenie transformatora w strefie 

   BQ        IEEE 1588, PMU i zabezpieczenie transformatora w strefie 
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   BR        IEEE 1588, IEC 61850, PMU i zabezpieczenie transformatora w strefie 

   C0        Protokół redundancji równoległej (Parallel Redundancy Protocol, PRP) 

   C2        PRP i układ półtorawyłącznikowy 

   C3        PRP i IEC 61850 

   C5        PRP, IEC 61850 i układ półtorawyłącznikowy 

   C6        PRP i PMU 

   C7        PRP, IEC 61850 i PMU 

   C8        PRP, układ półtorawyłącznikowy i PMU 

   C9        PRP, IEC 61850, układ półtorawyłącznikowy i PMU 

   CO        PRP i zabezpieczenie transformatora w strefie 

   CP        PRP, zabezpieczenie transformatora w strefie i IEC 61850 

   CQ        PRP, zabezpieczenie transformatora w strefie i PMU 

   CR        PRP, zabezpieczenie transformatora w strefie, IEC 61850 i PMU 

   D0        IEEE 1588 i CyberSentry poziom 1 

   D2        IEEE 1588, CyberSentry poziom 1 i układ półtorawyłącznikowy 

   D3        IEEE 1588, CyberSentry poziom 1 i IEC 61850 

   D5        IEEE 1588, CyberSentry poziom 1, IEC 61850 i układ 
półtorawyłącznikowy 

   D6        IEEE 1588, CyberSentry poziom 1 i PMU 

   D7        IEEE 1588, CyberSentry poziom 1, IEC 61850 i PMU 

   D8        IEEE 1588, CyberSentry poziom 1, układ półtorawyłącznikowy i PMU 

   D9        IEEE 1588, CyberSentry poziom 1, IEC 61850, układ 
półtorawyłącznikowy i PMU 

   DO        IEEE 1588, CyberSentry poziom 1 i zabezpieczenie transformatora w 
strefie 

 
 

 
DP 

       IEEE 1588, CyberSentry poziom 1, IEC 61850 i zabezpieczenie 
transformatora w strefie 

   DQ        IEEE 1588, CyberSentry poziom 1, PMU i zabezpieczenie 
transformatora w strefie 

   DR        IEEE 1588, CyberSentry poziom 1, IEC 61850, PMU i zabezpieczenie 
transformatora w strefie 

   E0 
E2 

       IEEE 1588 i PRP 
IEEE 1588, PRP i układ półtorawyłącznikowy 

   E3        IEEE 1588, PRP i IEC 61850 

   E5        IEEE 1588, PRP, IEC 61850 i układ półtorawyłącznikowy 

   E6        IEEE 1588, PRP i PMU 

   E7        IEEE 1588, PRP, IEC 61850 i PMU 

   E8        IEEE 1588, PRP, układ półtorawyłącznikowy i PMU 

   E9        IEEE 1588, PRP, IEC 61850, układ półtorawyłącznikowy i PMU 

   EO        IEEE 1588, PRP i zabezpieczenie transformatora w strefie 

   EP        IEEE 1588, PRP, zabezpieczenie transformatora w strefie i IEC 61850 

   EQ        IEEE 1588, PRP, zabezpieczenie transformatora w strefie i PMU 

   ER 
F0 

       IEEE 1588, PRP, zabezpieczenie transformatora w strefie, 
IEC 61850 i PMU PRP i CyberSentry poziom 1 

   F2        PRP, CyberSentry poziom 1 i układ półtorawyłącznikowy 

   F3        PRP, CyberSentry poziom 1 i IEC 61850 

   :5        PRP, CyberSentry poziom 1, IEC 61850 i układ półtorawyłącznikowy 

   F6        PRP, CyberSentry poziom 1 i PMU 

   7        PRP, CyberSentry poziom 1, IEC 61850 i PMU 

   F8        PRP, CyberSentry poziom 1, układ półtorawyłącznikowy i PMU 

 
 

 
F9 

       PRP, CyberSentry poziom 1, IEC 61850, układ półtorawyłącznikowy i 
PMU 

   FO        PRP, CyberSentry poziom 1, zabezpieczenie transformatora w strefie 

   FP        PRP, CyberSentry poziom 1, zabezpieczenie transformatora w strefie i 
IEC 61850 

   FQ        PRP, CyberSentry poziom 1, zabezpieczenie transformatora w strefie i 
PMU 

 
 

 
FR 

       PRP, CyberSentry poziom 1, zabezpieczenie transformatora w strefie, 
IEC 61850 i PMU 

   G0        IEEE 1588, PRP i CyberSentry poziom 1 

   G2        IEEE 1588, PRP, CyberSentry poziom 1 i układ półtorawyłącznikowy 

 

URZĄDZENI
E 
PODSTAWO
WE 

L90  -*   **  -*  *  * -F  **  - H ** -L **  -N  ** -S  -U** -W/X** 
L90 

** Wersja pełnowymiarowa do montażu poziomego 
Urządzenie podstawowe 

G3 IEEE 1588, PRP, CyberSentry poziom 1 i IEC 61850 
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G5 
IEEE 1588, PRP, CyberSentry poziom 1, IEC 61850 i układ 
półtorawyłącznikowy 

G6 IEEE 1588, PRP, CyberSentry poziom 1 i PMU 

G7 IEEE 1588, PRP, CyberSentry poziom 1, IEC 61850 i PMU 

G8 
IEEE 1588, PRP, CyberSentry poziom 1, układ półtorawyłącznikowy i 
PMU 

G9 
IEEE 1588, PRP, CyberSentry poziom 1, IEC 16850, układ 
półtorawyłącznikowy i PMU 

GO 
IEEE 1588, PRP, CyberSentry poziom 1, zabezpieczenie transformatora 
w strefie 

GP IEEE 1588 PRP, CyberSentry poziom 1, zabezpieczenie transformatora 
w strefie i IEC 61850 

GQ  
IEEE 1588, PRP, CyberSentry poziom 1, zabezpieczenie transformatora 
w strefie i PMU 

GR  IEEE 1588, PRP, CyberSentry poziom 1, zabezpieczenie transformatora 
w strefie, IEC 61850 i PMU 

H0 
CyberSentry poziom 1, zabezpieczenie transformatora w strefie i układ 
półtorawyłącznikowy 

H1  CyberSentry poziom 1, zabezpieczenie transformatora w strefie, IEC 
61850 i układ półtorawyłącznikowy 

H2 CyberSentry poziom 1, zabezpieczenie transformatora w strefie, układ 
półtorawyłącznikowy i PMU 

H3 CyberSentry poziom 1, zabezpieczenie transformatora w strefie, IEC 
61850, układ półtorawyłącznikowy i PMU 

H4 
IEEE 1588, zabezpieczenie transformatora w strefie i układ 
półtorawyłącznikowy 

H5 
IEEE 1588, zabezpieczenie transformatora w strefie, IEC 6850 i układ 
półtorawyłącznikowy 

H6 
IEEE 1588, zabezpieczenie transformatora w strefie, układ 
półtorawyłącznikowy i PMU 

H7 
IEEE 1588, zabezpieczenie transformatora w strefie, IEC 61850, układ 
półtorawyłącznikowy i PMU 

H8 
PRP, zabezpieczenie transformatora w strefie i układ 
półtorawyłącznikowy 

H9 
PRP, zabezpieczenie transformatora w strefie, IEC 61850 i układ 
półtorawyłącznikowy 

HA 
PRP, zabezpieczenie transformatora w strefie, układ 
półtorawyłącznikowy i PMU 

HB 
PRP, zabezpieczenie transformatora w strefie, IEC 61850, układ 
półtorawyłącznikowy i PMU 

HC 
IEEE 1588, CyberSentry poziom 1, zabezpieczenie transformatora w 
strefie i układ półtorawyłącznikowy 

HD 
IEEE 1588, CyberSentry poziom 1, zabezpieczenie transformatora w 
strefie, IEC 61850 i układ półtorawyłącznikowy 

HE  
IEEE 1588, CyberSentry poziom 1, zabezpieczenie transformatora w 
strefie, układ półtorawyłącznikowy i PMU 

HF 
IEEE 1588, CyberSentry poziom 1, zabezpieczenie transformatora w 
strefie, IEC 61580, układ półtorawyłącznikowy, PMU 

HG IEEE 1588, PRP, zabezpieczenie transformatora w strefie i układ 
półtorawyłącznikowy 

HH IEEE 1588, PRP, zabezpieczenie transformatora w strefie, IEC 61850 i 
układ półtorawyłącznikowy 

HI IEEE 1588, PRP, zabezpieczenie transformatora w strefie, układ 
półtorawyłącznikowy i PMU 

HJ  IEEE 1588, PRP, zabezpieczenie transformatora w strefie, IEC 61850, 
układ półtorawyłącznikowy i PMU 

HK PRP, CyberSentry poziom 1, zabezpieczenie transformatora w strefie i 
układ półtorawyłącznikowy 

HL  
PRP, CyberSentry poziom 1, zabezpieczenie transformatora w strefie, 
IEC 61850 i układ półtorawyłącznikowy 

HM  
PRP, CyberSentry poziom 1, zabezpieczenie transformatora w strefie, 
układ półtorawyłącznikowy i PMU 

HN  
PRP, CyberSentry poziom 1, zabezpieczenie transformatora w strefie, 
IEC 61850, układ półtorawyłącznikowy i PMU 

HO  
IEEE 1588, PRP, CyberSentry poziom 1, zabezpieczenie transformatora 
w strefie, układ półtorawyłącznikowy 

HP 
IEEE 1588, PRP, CyberSentry poziom 1, zabezpieczenie transformatora 
w strefie, IEC 61850, układ półtorawyłącznikowy 

HQ  
IEEE 1588, PRP, CyberSentry poziom 1, zabezpieczenie transformatora 
w strefie, układ półtorawyłącznikowy i PMU 

HR  IEEE 1588, PRP, CyberSentry poziom 1, zabezpieczenie transformatora 
w strefie, IEC 61850, układ półtorawyłącznikowy i PMU 

HS IEC 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + zabezpieczenie transformatora 
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w strefie + układ półtorawyłącznikowy 

HT 
IEC 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + zabezpieczenie transformatora 
w strefie + IEC 61850 + układ półtorawyłącznikowy 

HU 
IEC 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + zabezpieczenie transformatora 
w strefie + układ półtorawyłącznikowy + PMU 

HV 
IEC 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + zabezpieczenie transformatora 
w strefie + IEC 61850 + układ półtorawyłącznikowy + PMU 

HW 
IEC 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + CyberSentry poziom 1 + 
zabezpieczenie transformatora w strefie + układ półtorawyłącznikowy 

HX  

IEC 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + CyberSentry poziom 1 + 
zabezpieczenie transformatora w strefie + IEC 61850 + układ 
półtorawyłącznikowy 

HY 

IEC 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + CyberSentry poziom 1 + 
zabezpieczenie transformatora w strefie + układ półtorawyłącznikowy + 
PMU 

HZ 
IEC 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + CyberSentry poziom 1 + 
zabezpieczenie transformatora w strefie + IEC 61850 + PMU 

J0 IEC 60870-5-103 

J2 IEC 60870-5-103 + układ półtorawyłącznikowy 

J3 IEC 60870-5-103 + IEC 61850 

J5 IEC 60870-5-103 + IEC 61850 + układ półtorawyłącznikowy 

J6 IEC 60870-5-103 + PMU 

J7 IEC 60870-5-103 + IEC 61850 + PMU 

J8 IEC 60870-5-103 + układ półtorawyłącznikowy + PMU 

J9 IEC 60870-5-103 + IEC 61850 + układ półtorawyłącznikowy + PMU 

JO IEC 60870-5-103 + zabezpieczenie transformatora w strefie 

JP 
IEC 60870-5-103 + zabezpieczenie transformatora w strefie + IEC 
61850 

JQ IEC 60870-5-103 + zabezpieczenie transformatora w strefie + PMU 

JR 
IEC 60870-5-103 + zabezpieczenie transformatora w strefie + IEC 
61850 + PMU 

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

K2 IEEE 1588 + PRP + IEC 60870-5-103 + układ półtorawyłącznikowy 

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

K5 IEEE 1588 + PRP + IEC 60870-5-103 + IEC 61850 + układ 
półtorawyłącznikowy 

K6 IEEE 1588 + PRP + IEC 60870-5-103 + PMU 

K7 IEEE 1588 + PRP + IEC 60870-5-103 + IEC 61850 + PMU 

K8 IEEE 1588 + PRP + IEC 60870-5-103 + układ półtorawyłącznikowy + 
PMU 

K9 
IEEE 1588 + PRP + IEC 60870-5-103 + IEC 61850 + układ 
półtorawyłącznikowy + PMU 

KO 
IEEE 1588 + PRP + IEC 60870-5-103 + zabezpieczenie transformatora 
w strefie 

KP 
IEEE 1588 + PRP + IEC 60870-5-103 + zabezpieczenie transformatora 
w strefie + IEC 61850 

KQ IEEE 1588 + PRP + IEC 60870-5-103 + zabezpieczenie transformatora 
w strefie + PMU 

 

 L90  -*   **  -*  *  * -F  **  - H ** -L **  -N  ** -S  -U** -W/X** Wersja pełnowymiarowa do montażu poziomego 

URZĄDZENIE 
PODSTAWOW
E 

L90 Urządzenie podstawowe 

 
KR 

              IEEE 1588 + PRP + IEC 60870-5-103 + zabezpieczenie transformatora 
w strefie + IEC 61850 + PMU 

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

 
L2 

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

 
L3 

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

 L5               IEC 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + CyberSentry poziom 1 + IEC 
61850 + układ półtorawyłącznikowy 

 L6               IEC 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + CyberSentry poziom 1 + PMU 

 
L7 

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

 L8               IEC 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + CyberSentry poziom 1 + układ 
półtorawyłącznikowy + PMU 

 L9               IEC 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + CyberSentry poziom 1 + IEC 
61850 + układ półtorawyłącznikowy + PMU 

 LO               IEC 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + CyberSentry poziom 1 + 
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zabezpieczenie transformatora w strefie 

 LP               IEC 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + CyberSentry poziom 1 + 
zabezpieczenie transformatora w strefie + IEC 61850 

 LQ               IEC 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + CyberSentry poziom 1 + 
zabezpieczenie transformatora w strefie + PMU 

 LR               IEC 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + CyberSentry poziom 1 + 
zabezpieczenie transformatora w strefie + IEC 61850 + PMU 

 M0               IEC 61850 + PMU + 61850-90-5 

 M1               IEC 61850 + układ półtorawyłącznikowy + PMU + 61850-90-5 

 
M4 

              Zabezpieczenie transformatora w strefie + IEC 61850 + PMU + 61850-
90-5 

 
M6 

              Zabezpieczenie transformatora w strefie + IEC 61850 + układ 
półtorawyłącznikowy + PMU + 61850-90-5 

 M7               CyberSentry UR poziom 1 + IEC 61850 + PMU + 61850-90-5 

 
M8 

              CyberSentry UR poziom 1 + IEC 61850 + układ półtorawyłącznikowy + 
PMU + 61850-90-5 

 MB               CyberSentry UR poziom 1 + zabezpieczenie transformatora w strefie + 
IEC 61850 + PMU + 61850-905 
IEEE 1588 + IEC 61850 + PMU + 61850-90-5 

 
MD 

              

 ME               IEEE 1588 + IEC 61850 + układ półtorawyłącznikowy + PMU + 61850-
90-5 

 
MH 

              IEEE 1588 + zabezpieczenie transformatora w strefie + IEC 61850 + 
PMU + 61850-90-5 

 MJ               PRP + IEC 61850 + PMU + 61850-90-5 

 MK               PRP + IEC 61850 + układ półtorawyłącznikowy + PMU + 61850-90-5 

 
MN 

              PRP + zabezpieczenie transformatora w strefie + IEC 61850 + PMU + 
61850-90-5 

 
MP 

              IEEE 1588 + CyberSentry UR poziom 1 + IEC 61850 + PMU + 61850-
90-5 

 MQ               IEEE 1588 + CyberSentry UR poziom 1 + IEC 61850 + układ 
półtorawyłącznikowy + PMU + 61850-90-5 

 MT               IEEE 1588 + CyberSentry UR poziom 1 + zabezpieczenie 
transformatora w strefie + IEC 61850 + PMU + 61850-90-5 

 MV               IEEE 1588 + PRP + IEC 61850 + PMU + 61850-90-5 

 MW               IEEE 1588 + PRP + IEC 61850 + układ półtorawyłącznikowy + PMU + 
61850-90-5 

 
MZ 

              IEEE 1588 + PRP + zabezpieczenie transformatora w strefie + IEC 
61850 + PMU + 61850-90-5 

 N1               PRP + CyberSentry UR poziom 1 + IEC 61850 + PMU + 61850-90-5 

 N2               PRP + CyberSentry UR poziom 1 + IEC 61850 + układ 
półtorawyłącznikowy + PMU + 6185090-5 

 N5               PRP + CyberSentry UR poziom 1 + zabezpieczenie transformatora w 
strefie + IEC 61850 + PMU + 61850-90-5 

 
N7 

              IEEE 1588 + PRP + CyberSentry UR poziom 1 + IEC 61850 + PMU + 
61850-90-5 

 N8               IEEE 1588 + PRP + CyberSentry UR poziom 1 + IEC 61850 + układ 
półtorawyłącznikowy + PMU + 61850-90-5 

 NB               IEEE 1588 + PRP + CyberSentry UR poziom 1 + zabezpieczenie 
transformatora w strefie + IEC 61850 + PMU + 61850-90-5 

 ND               IEC 60870-5-103 + IEC 61850 + PMU + 61850-90-5 

 NE               IEC 60870-5-103 + IEC 61850 + układ półtorawyłącznikowy + PMU + 
61850-90-5 

 
NH 

              IEC 60870-5-103 + zabezpieczenie transformatora w strefie + IEC 
61850 + PMU + 61850-90-5 

 NJ               IEEE 1588 + PRP + IEC 60870-5-103 + IEC 61850 + PMU + 61850-90-
5 

 NK               IEEE 1588 + PRP + IEC 60870-5-103 + IEC 61850 + układ 
półtorawyłącznikowy + PMU + 61850-90-5 

 NN               IEEE 1588 + PRP + IEC 60870-5-103 + zabezpieczenie transformatora 
w strefie + IEC 61850 + PMU + 61850-90-5 

 NP               IEC 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + CyberSentry UR poziom 1 + 
IEC 61850 + PMU + 61850-90-5 

 NQ               IEC 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + CyberSentry UR poziom 1 + 
IEC 61850 + układ półtorawyłącznikowy + PMU + 61850-90-5 

 NT               IEC 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + CyberSentry UR poziom 1 + 
zabezpieczenie transformatora w strefie + IEC 61850 + PMU + 61850-
90-5 

 NV               CyberSentry UR poziom 1 + zabezpieczenie transformatora w strefie + 
IEC 61850 + układ półtorawyłącznikowy + PMU + 61850-90-5 

 NW               IEEE 1588 + zabezpieczenie transformatora w strefie + IEC 61850 + 
układ półtorawyłącznikowy + PMU + 61850-90-5 

 NX               PRP + zabezpieczenie transformatora w strefie + IEC 61850 + układ 
półtorawyłącznikowy + PMU + 61850-90-5 
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 NY               IEEE 1588 + CyberSentry UR poziom 1 + zabezpieczenie 
transformatora w strefie + IEC 61850 + układ półtorawyłącznikowy + 
PMU + 61850-90-5 

 NZ               IEEE 1588 + PRP + zabezpieczenie transformatora w strefie + IEC 
61850 + układ półtorawyłącznikowy + PMU + 6185090-5 

 O0               PRP + CyberSentry UR poziom 1 + zabezpieczenie transformatora w 
strefie + IEC 61850 + układ półtorawyłącznikowy + PMU + 61850-90-5 

 O1               IEEE 1588 + PRP + CyberSentry UR poziom 1 + zabezpieczenie 
transformatora w strefie + IEC 61850 + układ półtorawyłącznikowy + 
PMU + 61850-90-5 

 O2               IEC 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + zabezpieczenie transformatora 
w strefie + IEC 61850 + układ półtorawyłącznikowy + PMU + 61850-90-
5 

 O3               IEC 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + CyberSentry UR poziom 1 + 
zabezpieczenie transformatora w strefie + IEC 61850 + układ 
półtorawyłącznikowy + PMU + 61850-90-5 

 

 L90  -*   **  -*  *  * -F  **  - H ** -L **  -N  ** -S  -U** -W/X** Wersja pełnowymiarowa do montażu poziomego 
URZĄDZENIE 
PODSTAWOWE  L90         Urządzenie podstawowe 

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 

 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 

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 

ROZSZERZONA 
DIAGNOSTYKA 
PRZEKŁADNIKÓW 
PRĄDOWYCH / 
NAPIĘCIOWYCH 

    

XX 

       

Brak modułu (tylko gniazdo M) 

— cyfrowy 
procesor 
sygnałowy 
(DSP) 
(wszystkie 
procesory DSP 

 
8L 

 
8L 

       4 standardowe przekładniki prądowe / 4 napięciowe z rozszerzoną 
diagnostyką (wymagane do opcji PMU) 

 8M  8M        4 przekładniki prądowe / 4 przekładniki napięciowe do czułego 
pomiaru prądu doziemnego z rozszerzoną diagnostyką 
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muszą mieć 
rozszerzone 
funkcje 
diagnostyczne) 
WEJŚCIA / 
WYJŚCIA 
STYKOWE 

 XX XX XX XX XX Brak modułu 

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

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

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

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

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

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

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

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

  6D 6D 6D 6D 6D 16 wejść stykowych 

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

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

  
6G 6G 6G 6G 6G 

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

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

  
6K 6K 6K 6K 6K 

4 wyjścia przekaźnikowe przełączne, 4 szybkie wyjścia przekaźnikowe 
przełączne 

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

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

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

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

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

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

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

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

WEJŚCIA/WYJŚCIA 
PRZETWORNIKOW
E 

(wybrać 
maksymalnie 3 
na urządzenie) 

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

 5C 5C 5C 5C 5C 8 wejść RTD 

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

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

 5F 5F 5F 5F 5F 8 wejść DCmA 
KOMUNIKACJA 
MIĘDZY 
PRZEKAŹNIKAMI 

(wybrać 
maksymalnie 1 
na urządzenie) 

           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 

           
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 
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            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 

 

 L90  -*   **  -*  *  * -F  **  - H ** -L **  -N  ** -S  -U** -W/X** Wersja pełnowymiarowa do montażu poziomego 
URZĄDZENIE 
PODSTAWOWE 

L90 Urządzenie podstawowe 

 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 

 7V RS422, 2 kanały, 2 wejścia zegara 

 7W RS422, 2 kanały 

 

Tabela 2-5: Kody zamówień dla systemu L90 w wykonaniu pionowym o zmniejszonych 

wymiarach 

URZĄDZENIE 
PODSTAWOWE  

L90  -*  ** -*  -  *  *   *   -F **  -H **  -L **   -N  **  -R ** ** Wersja o zmniejszonych wymiarach do montażu pionowego 

L90        Urządzenie podstawowe 

CPU  T        RS485 i trzy światłowodowe wielomodowe 100Base-FX (SFP ze 
złączem LC) 

 U        RS485 i dwa światłowodowe wielomodowe 100Base-FX (SFP ze 
złączem LC), jeden 10/100Base-TX (SFP ze złączem RJ45) 

 V        RS485 i trzy 10/100Base-TX (SFP ze złączem RJ45) 

OPROGRAMOWANIE 00        Bez opcji oprogramowania 

02        Oprogramowanie układu półtorawyłącznikowego 

03        IEC 61850 

05        Oprogramowanie układu półtorawyłącznikowego i IEC 61850 

06        Układ pomiaru fazorów (PMU) 

07        IEC 61850 i PMU 

08        Układ półtorawyłącznikowy i PMU 

09        Układ półtorawyłącznikowy, IEC 61850 i PMU 

24        Zabezpieczenie transformatora w strefie 

25        Zabezpieczenie transformatora w strefie i IEC 61850 

26        Zabezpieczenie transformatora w strefie i PMU 

27        Zabezpieczenie transformatora w strefie, IEC 61850 i PMU 

80        Zabezpieczenie transformatora w strefie i układ półtorawyłącznikowy 

81 
       Zabezpieczenie transformatora w strefie, IEC 61850 i układ 

półtorawyłącznikowy 

82 
       Zabezpieczenie transformatora w strefie, układ półtorawyłącznikowy 

i PMU 

83 
       Zabezpieczenie transformatora w strefie, IEC 61850, układ 

półtorawyłącznikowy i PMU 

A0        CyberSentry poziom 1 

A2        CyberSentry poziom 1 i układ półtorawyłącznikowy 

A3        CyberSentry poziom 1 i IEC 61850 

A5        CyberSentry poziom 1, IEC 61850 i układ półtorawyłącznikowy 

A6        CyberSentry poziom 1 i PMU 

A7        CyberSentry poziom 1, IEC 61850 i PMU 

A8        CyberSentry poziom 1, PMU i układ półtorawyłącznikowy 

A9        CyberSentry poziom 1, IEC 61850, PMU i układ 
półtorawyłącznikowy 

AO        CyberSentry poziom 1 i zabezpieczenie transformatora w strefie 

AP        CyberSentry poziom 1, IEC 61850 i zabezpieczenie transformatora 
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w strefie 

AQ        CyberSentry poziom 1, PMU i zabezpieczenie transformatora w 
strefie 

AR        CyberSentry poziom 1, IEC 61850, PMU i zabezpieczenie 
transformatora w strefie 

B0        IEEE 1588 

B2        IEEE 1588 i układ półtorawyłącznikowy 

B3        IEEE 1588 i IEC 61850 

B5        IEEE 1588, IEC 61850 i układ półtorawyłącznikowy 

B6        IEEE 1588 i PMU 

B7        IEEE 1588, IEC 61850 i PMU 

B8        IEEE 1588, PMU i układ półtorawyłącznikowy 

B9        IEEE 1588, IEC 61850, PMU i układ półtorawyłącznikowy 

BO        IEEE 1588 i zabezpieczenie transformatora w strefie 

BP        IEEE 1588, IEC 61850 i zabezpieczenie transformatora w strefie 

BQ        IEEE 1588, PMU i zabezpieczenie transformatora w strefie 

BR        IEEE 1588, IEC 61850, PMU i zabezpieczenie transformatora w 
strefie 

C0 
       Protokół redundancji równoległej (Parallel Redundancy Protocol, 

PRP) 

C2        PRP i układ półtorawyłącznikowy 

C3        PRP i IEC 61850 

C5        PRP, IEC 61850 i układ półtorawyłącznikowy 

C6        PRP i PMU 

C7        PRP, IEC 61850 i PMU 

C8        PRP, układ półtorawyłącznikowy i PMU 

C9        PRP, IEC 61850, układ półtorawyłącznikowy i PMU 

CO        PRP i zabezpieczenie transformatora w strefie 

CP        PRP, zabezpieczenie transformatora w strefie i IEC 61850 

CQ        PRP, zabezpieczenie transformatora w strefie i PMU 

CR        PRP, zabezpieczenie transformatora w strefie, IEC 61850 i PMU 

D0        IEEE 1588 i CyberSentry poziom 1 

D2        IEEE 1588, CyberSentry poziom 1 i układ półtorawyłącznikowy 

D3        IEEE 1588, CyberSentry poziom 1 i IEC 61850 

D5        IEEE 1588, CyberSentry poziom 1, IEC 61850 i układ 
półtorawyłącznikowy 

D6        IEEE 1588, CyberSentry poziom 1 i PMU 

D7        IEEE 1588, CyberSentry poziom 1, IEC 61850 i PMU 

D8        IEEE 1588, CyberSentry poziom 1, układ półtorawyłącznikowy i 
PMU 

D9        IEEE 1588, CyberSentry poziom 1, IEC 61850, PMU i układ 
półtorawyłącznikowy 

DO        IEEE 1588, CyberSentry poziom 1 i zabezpieczenie transformatora 
w strefie 

DP 
       IEEE 1588, CyberSentry poziom 1, IEC 61850 i zabezpieczenie 

transformatora w strefie  

DQ 
       IEEE 1588, CyberSentry poziom 1, PMU i zabezpieczenie 

transformatora w strefie 

DR        IEEE 1588, CyberSentry poziom 1, IEC 61850, PMU i 
zabezpieczenie transformatora w strefie 

E0        IEEE 1588 i PRP 

E2        IEEE 1588, PRP i układ półtorawyłącznikowy 

E3        IEEE 1588, PRP i IEC 61850 

E5        IEEE 1588, PRP, IEC 61850 i układ półtorawyłącznikowy 

E6        IEEE 1588, PRP i PMU 

E7        IEEE 1588, PRP, IEC 61850 i PMU 

E8        IEEE 1588, PRP, układ półtorawyłącznikowy i PMU 

E9        IEEE 1588, PRP, IEC 61850, układ półtorawyłącznikowy i PMU 

EO        IEEE 1588, PRP i zabezpieczenie transformatora w strefie 

EP 
       IEEE 1588, PRP, zabezpieczenie transformatora w strefie i IEC 

61850 

EQ        IEEE 1588, PRP, zabezpieczenie transformatora w strefie i PMU 

ER        IEEE 1588, PRP, zabezpieczenie transformatora w strefie, IEC 
61850 i PMU 

F0        PRP i CyberSentry poziom 1 

F2        PRP, CyberSentry poziom 1 i układ półtorawyłącznikowy 

F3        PRP, CyberSentry poziom 1 i IEC 61850 
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F5        PRP, CyberSentry poziom 1, IEC 61850 i układ półtorawyłącznikowy 

F6        PRP, CyberSentry poziom 1 i PMU 

F7        PRP, CyberSentry poziom 1, IEC 61850 i PMU 

F8        PRP, CyberSentry poziom 1, układ półtorawyłącznikowy i PMU 

F9        PRP, CyberSentry poziom 1, IEC 61850, układ półtorawyłącznikowy 
i PMU 

FO        PRP, CyberSentry poziom 1, zabezpieczenie transformatora w 
strefie 

FP        PRP, CyberSentry poziom 1, zabezpieczenie transformatora w 
strefie i IEC 61850 

FQ 
       PRP, CyberSentry poziom 1, zabezpieczenie transformatora w 

strefie i PMU 

 

 

 L90  -*  ** -*  -  *  *   *   -F **  -H **  -L **   -N  **  -R ** Wersja o zmniejszonych wymiarach do montażu pionowego 

 
 

 
FR 

     PRP, CyberSentry poziom 1, zabezpieczenie transformatora w 
strefie, IEC 61850 i PMU 

   GO      IEEE 1588, PRP i CyberSentry poziom 1 

   G2      IEEE 1588, PRP, CyberSentry poziom 1 i układ półtorawyłącznikowy 

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

 
 

 
G5 

     IEEE 1588, PRP, CyberSentry poziom 1, IEC 61850 i układ 
półtorawyłącznikowy 

   G6      IEEE 1588, PRP, CyberSentry poziom 1 i PMU 

   G7      IEEE 1588, PRP, CyberSentry poziom 1, IEC 61850 i PMU 

 
 

 
G8 

     IEEE 1588, PRP, CyberSentry poziom 1, układ półtorawyłącznikowy 
i PMU 

 
 

 
G9 

     IEEE 1588, PRP, CyberSentry poziom 1, IEC 16850, układ 
półtorawyłącznikowy i PMU 

   GO      IEEE 1588, PRP, CyberSentry poziom 1, zabezpieczenie 
transformatora w strefie 

 
 

 
GP 

     IEEE 1588 PRP, CyberSentry poziom 1, zabezpieczenie 
transformatora w strefie i IEC 61850 

 
 

 
GQ 

     IEEE 1588, PRP, CyberSentry poziom 1, zabezpieczenie 
transformatora w strefie i PMU 

 
 

 
GR 

     IEEE 1588, PRP, CyberSentry poziom 1, zabezpieczenie 
transformatora w strefie, IEC 61850 i PMU 

 
 

 
HO 

     CyberSentry poziom 1, zabezpieczenie transformatora w strefie i 
układ półtorawyłącznikowy 

 
 

 
H1 

     CyberSentry poziom 1, zabezpieczenie transformatora w strefie, IEC 
61850 i układ półtorawyłącznikowy 

 
 

 
H2 

     CyberSentry poziom 1, zabezpieczenie transformatora w strefie, 
układ półtorawyłącznikowy i PMU 

 
 

 
H3 

     CyberSentry poziom 1, zabezpieczenie transformatora w strefie, IEC 
61850, układ półtorawyłącznikowy i PMU 

 
 

 
H4 

     IEEE 1588, zabezpieczenie transformatora w strefie i układ 
półtorawyłącznikowy 

 
 

 
H5 

     IEEE 1588, zabezpieczenie transformatora w strefie, IEC 6850 i 
układ półtorawyłącznikowy 

 
 

 
H6 

     IEEE 1588, zabezpieczenie transformatora w strefie, układ 
półtorawyłącznikowy i PMU 

 
 

 
H7 

     IEEE 1588, zabezpieczenie transformatora w strefie, IEC 61850, 
układ półtorawyłącznikowy i PMU 

 
 

 
H8 

     PRP, zabezpieczenie transformatora w strefie i układ 
półtorawyłącznikowy 

 
 

 
H9 

     PRP, zabezpieczenie transformatora w strefie, IEC 61850 i układ 
półtorawyłącznikowy 

 
 

 
HA 

     PRP, zabezpieczenie transformatora w strefie, układ 
półtorawyłącznikowy i PMU 

 
 

 
HB 

     PRP, zabezpieczenie transformatora w strefie, IEC 61850, układ 
półtorawyłącznikowy i PMU 

 
 

 
HC 

     IEEE 1588, CyberSentry poziom 1, zabezpieczenie transformatora w 
strefie i układ półtorawyłącznikowy 

 
 

 
HD 

     IEEE 1588, CyberSentry poziom 1, zabezpieczenie transformatora w 
strefie, IEC 61850 i układ półtorawyłącznikowy 

 
 

 
HE 

     IEEE 1588, CyberSentry poziom 1, zabezpieczenie transformatora w 
strefie, układ półtorawyłącznikowy i PMU 

 
 

 
HF 

     IEEE 1588, CyberSentry poziom 1, zabezpieczenie transformatora w 
strefie, IEC 61580, układ półtorawyłącznikowy, PMU 

 
 

 
HG 

     IEEE 1588, PRP, zabezpieczenie transformatora w strefie i układ 
półtorawyłącznikowy 
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HH 

     IEEE 1588, PRP, zabezpieczenie transformatora w strefie, IEC 
61850 i układ półtorawyłącznikowy 

 
 

 
HI 

     IEEE 1588, PRP, zabezpieczenie transformatora w strefie, układ 
półtorawyłącznikowy i PMU 

 
 

 
HJ 

     IEEE 1588, PRP, zabezpieczenie transformatora w strefie, IEC 
61850, układ półtorawyłącznikowy i PMU 

 
 

 
HK 

     PRP, CyberSentry poziom 1, zabezpieczenie transformatora w 
strefie i układ półtorawyłącznikowy 

 
 

 
HL 

     PRP, CyberSentry poziom 1, zabezpieczenie transformatora w 
strefie, IEC 61850 i układ półtorawyłącznikowy 

 
 

 
HM 

     PRP, CyberSentry poziom 1, zabezpieczenie transformatora w 
strefie, układ półtorawyłącznikowy i PMU 

 
 

 
HN 

     PRP, CyberSentry poziom 1, zabezpieczenie transformatora w 
strefie, IEC 61850, układ półtorawyłącznikowy i PMU 

 
 

 
HO 

     IEEE 1588, PRP, CyberSentry poziom 1, zabezpieczenie 
transformatora w strefie, układ półtorawyłącznikowy 

 
 

 
HP 

     IEEE 1588, PRP, CyberSentry poziom 1, zabezpieczenie 
transformatora w strefie, IEC 61850, układ półtorawyłącznikowy 

 
 

 
HQ 

     IEEE 1588, PRP, CyberSentry poziom 1, zabezpieczenie 
transformatora w strefie, układ półtorawyłącznikowy i PMU 

 

 

 

HR 

     IEEE 1588, PRP, CyberSentry poziom 1, zabezpieczenie 
transformatora w strefie, IEC 61850, układ półtorawyłącznikowy i 
PMU 

   HS      IEC 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + zabezpieczenie 
transformatora w strefie + układ półtorawyłącznikowy 

   HT      IEC 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + zabezpieczenie 
transformatora w strefie + IEC 61850 + układ półtorawyłącznikowy 

   HU      IEC 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + zabezpieczenie 
transformatora w strefie + układ półtorawyłącznikowy + PMU 

   HV      IEC 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + zabezpieczenie 
transformatora w strefie + IEC 61850 + układ półtorawyłącznikowy + 
PMU 

 HW  IEC 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + CyberSentry poziom 1 + 
zabezpieczenie transformatora w strefie + układ 
półtorawyłącznikowy 

 HX  IEC 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + CyberSentry poziom 1 + 
zabezpieczenie transformatora w strefie + IEC 61850 + układ 
półtorawyłącznikowy 

 HY  IEC 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + CyberSentry poziom 1 + 
zabezpieczenie transformatora w strefie + układ 
półtorawyłącznikowy + PMU 

 HZ  IEC 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + CyberSentry poziom 1 + 
zabezpieczenie transformatora w strefie + IEC 61850 + PMU 

   JO      IEC 60870-5-103 

   J2      IEC 60870-5-103 + układ półtorawyłącznikowy 

   J3      IEC 60870-5-103 + IEC 61850 

   J5      IEC 60870-5-103 + IEC 61850 + układ półtorawyłącznikowy 

   J6      IEC 60870-5-103 + PMU 

   J7      IEC 60870-5-103 + IEC 61850 + PMU 

   J8      IEC 60870-5-103 + układ półtorawyłącznikowy + PMU 

   J9      IEC 60870-5-103 + IEC 61850 + układ półtorawyłącznikowy + PMU 

   JO      IEC 60870-5-103 + zabezpieczenie transformatora w strefie 

 
 

 
JP 

     IEC 60870-5-103 + zabezpieczenie transformatora w strefie + IEC 
61850 

   JQ      IEC 60870-5-103 + zabezpieczenie transformatora w strefie + PMU 

 
 

 
JR 

     IEC 60870-5-103 + zabezpieczenie transformatora w strefie + IEC 
61850 + PMU 

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

   K2      IEEE 1588 + PRP + IEC 60870-5-103 + układ półtorawyłącznikowy 

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

 
 

 
K5 

     IEEE 1588 + PRP + IEC 60870-5-103 + IEC 61850 + układ 
półtorawyłącznikowy 

   K6      IEEE 1588 + PRP + IEC 60870-5-103 + PMU 

   K7      IEEE 1588 + PRP + IEC 60870-5-103 + IEC 61850 + PMU 

 
 

 
K8 

     IEEE 1588 + PRP + IEC 60870-5-103 + układ półtorawyłącznikowy 
+ PMU 

 
 

 
K9 

     IEEE 1588 + PRP + IEC 60870-5-103 + IEC 61850 + układ 
półtorawyłącznikowy + PMU 

 
 

 
KO 

     IEEE 1588 + PRP + IEC 60870-5-103 + zabezpieczenie 
transformatora w strefie 

 
 

 
KP 

     IEEE 1588 + PRP + IEC 60870-5-103 + zabezpieczenie 
transformatora w strefie + IEC 61850 
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KQ 

     IEEE 1588 + PRP + IEC 60870-5-103 + zabezpieczenie 
transformatora w strefie + PMU 

 
 

 
KR 

     IEEE 1588 + PRP + IEC 60870-5-103 + zabezpieczenie 
transformatora w strefie + IEC 61850 + PMU 

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

 
 

 
L2 

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

 
 

 
L3 

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

 
 

 
L5 

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

 
 

 
L6 

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

 
 

 
L7 

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

 
 

 
L8 

     IEC 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + CyberSentry poziom 1 + 
układ półtorawyłącznikowy + PMU 

 
 

 
L9 

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

 
 

 
LO 

     IEC 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + CyberSentry poziom 1 + 
zabezpieczenie transformatora w strefie 

   LP      IEC 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + CyberSentry poziom 1 + 
zabezpieczenie transformatora w strefie + IEC 61850 

 
LQ  

IEC 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + CyberSentry poziom 1 + 
zabezpieczenie transformatora w strefie + PMU 

 LR  IEC 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + CyberSentry poziom 1 + 
zabezpieczenie transformatora w strefie + IEC 61850 + PMU 

   MO      IEC 61850 + PMU + 61850-90-5 

   M1      IEC 61850 + układ półtorawyłącznikowy + PMU + 61850-90-5 

 
 

 
M4 

     Zabezpieczenie transformatora w strefie + IEC 61850 + PMU + 
61850-90-5 

   M6      Zabezpieczenie transformatora w strefie + IEC 61850 + układ 
półtorawyłącznikowy + PMU + 61850-90-5 

   M7      CyberSentry UR poziom 1 + IEC 61850 + PMU + 61850-90-5 

 
 

 
M8 

     CyberSentry UR poziom 1 + IEC 61850 + układ półtorawyłącznikowy 
+ PMU + 61850-90-5 

 
 

 
MB 

     CyberSentry UR poziom 1 + zabezpieczenie transformatora w strefie 
+ IEC 61850 + PMU + 61850-90-5 

   MD      IEEE 1588 + IEC 61850 + PMU + 61850-90-5 

   ME      IEEE 1588 + IEC 61850 + układ półtorawyłącznikowy + PMU + 
61850-90-5 

   MH      IEEE 1588 + zabezpieczenie transformatora w strefie + IEC 61850 + 
PMU + 61850-90-5 

 

 

 L90  -*  ** -*  -  *  *   *   -F **  -H **  -L **   -N  **  -R **  

 
 

MJ 
        Wersja o zmniejszonych wymiarach do montażu pionowego 

PRP + IEC 61850 + PMU + 61850-90-5 

  MK         PRP + IEC 61850 + układ półtorawyłącznikowy + PMU + 61850-90-5 

 
 

MN 
        PRP + zabezpieczenie transformatora w strefie + IEC 61850 + PMU 

+ 61850-90-5 

 
 

MP 
        IEEE 1588 + CyberSentry UR poziom 1 + IEC 61850 + PMU + 

61850-90-5 

 
 

MQ 
        IEEE 1588 + CyberSentry UR poziom 1 + IEC 61850 + układ 

półtorawyłącznikowy + PMU + 61850-90-5 

 
 

MT 
        IEEE 1588 + CyberSentry UR poziom 1 + zabezpieczenie 

transformatora w strefie + IEC 61850 + PMU + 61850-90-5 

  MV         IEEE 1588 + PRP + IEC 61850 + PMU + 61850-90-5 

  MW         IEEE 1588 + PRP + IEC 61850 + układ półtorawyłącznikowy + PMU 
+ 61850-90-5 

 
 

MZ 
        IEEE 1588 + PRP + zabezpieczenie transformatora w strefie + IEC 

61850 + PMU + 61850-90-5 

  N1         PRP + CyberSentry UR poziom 1 + IEC 61850 + PMU + 61850-90-5 

 
 

N2 
        PRP + CyberSentry UR poziom 1 + IEC 61850 + układ 

półtorawyłącznikowy + PMU + 61850-90-5 

 
 

N5 
        PRP + CyberSentry UR poziom 1 + zabezpieczenie transformatora w 

strefie + IEC 61850 + PMU + 61850-90-5 

 
 

N7 
        IEEE 1588 + PRP + CyberSentry UR poziom 1 + IEC 61850 + PMU + 

61850-90-5 

  N8         IEEE 1588 + PRP + CyberSentry UR poziom 1 + IEC 61850 + układ 
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półtorawyłącznikowy + PMU + 61850-90-5 

  NB         IEEE 1588 + PRP + CyberSentry UR poziom 1 + zabezpieczenie 
transformatora w strefie + IEC 61850 + PMU + 61850-90-5 

  ND         IEC 60870-5-103 + IEC 61850 + PMU + 61850-90-5 

  NE         IEC 60870-5-103 + IEC 61850 + układ półtorawyłącznikowy + PMU + 
61850-90-5 

 
 

NH 
        IEC 60870-5-103 + zabezpieczenie transformatora w strefie + IEC 

61850 + PMU + 61850-90-5 

 
 

NJ 
        IEEE 1588 + PRP + IEC 60870-5-103 + IEC 61850 + PMU + 61850-

90-5 

 
 

NK 
        IEEE 1588 + PRP + IEC 60870-5-103 + IEC 61850 + układ 

półtorawyłącznikowy + PMU + 61850-90-5 

 
 

NN 
        IEEE 1588 + PRP + IEC 60870-5-103 + zabezpieczenie 

transformatora w strefie + IEC 61850 + PMU + 61850-90-5 

 
 

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

IEC 61850 + PMU + 61850-90-5 

 
 

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

IEC 61850 + układ półtorawyłącznikowy + PMU + 61850-90-5 

 

 

NT 

        IEC 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + CyberSentry UR poziom 1 + 
zabezpieczenie transformatora w strefie + IEC 61850 + PMU + 
61850-90-5 

 
 

NV 
        CyberSentry UR poziom 1 + zabezpieczenie transformatora w strefie 

+ IEC 61850 + układ półtorawyłącznikowy + PMU + 61850-90-5 

 
 

NW 
        IEEE 1588 + zabezpieczenie transformatora w strefie + IEC 61850 + 

układ półtorawyłącznikowy + PMU + 61850-90-5 

  NX         PRP + zabezpieczenie transformatora w strefie + IEC 61850 + układ 
półtorawyłącznikowy + PMU + 61850-90-5 

  NY         IEEE 1588 + CyberSentry UR poziom 1 + zabezpieczenie 
transformatora w strefie + IEC 61850 + układ półtorawyłącznikowy + 
PMU + 61850-90-5 

 
 

NZ 
        IEEE 1588 + PRP + zabezpieczenie transformatora w strefie + IEC 

61850 + układ półtorawyłącznikowy + PMU + 61850-90-5 

 

 

O0 

        PRP + CyberSentry UR poziom 1 + zabezpieczenie transformatora w 
strefie + IEC 61850 + układ półtorawyłącznikowy + PMU + 61850-90-
5 

 

 

O1 

        IEEE 1588 + PRP + CyberSentry UR poziom 1 + zabezpieczenie 
transformatora w strefie + IEC 61850 + układ półtorawyłącznikowy + 
PMU + 61850-90-5 

 

 O2          IEC 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + zabezpieczenie 
transformatora w strefie + IEC 61850 + układ półtorawyłącznikowy + 
PMU + 61850-90-5 

 

 

O3  

        IEC 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + CyberSentry UR poziom 1 + 
zabezpieczenie transformatora w strefie + IEC 61850 + układ 
półtorawyłącznikowy + PMU + 61850-90-5 

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 

D         Wyświetlacz — język francuski 

 R         Wyświetlacz — język rosyjski 

 A         Wyświetlacz — język chiński 

 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 
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) 
ROZSZERZONA DIAGNOSTYKA 
PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH / 

  XX    Brak modułu (tylko gniazdo M) 
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NAPIĘCIOWYCH 

— cyfrowy procesor 
sygnałowy (DSP) 
(wszystkie procesory DSP 
muszą mieć rozszerzone 
funkcje diagnostyczne) 

8L 
 

8L 
   4 standardowe przekładniki prądowe / 4 napięciowe z rozszerzoną 

diagnostyką (wymagane do opcji PMU) 

8M  8M    4 przekładniki prądowe / 4 przekładniki napięciowe do czułego 
pomiaru prądu doziemnego z rozszerzoną diagnostyką 

WEJŚCIA/WYJŚCIA STYKOWE XX XX XX   Brak modułu 

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

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

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

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

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

 67 67 67   8 wyjść przekaźnikowych zwiernych (bez monitorowania) 

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

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

 6C 6C 6C   8 wyjść przekaźnikowych przełącznych 

 6D 6D 6D   16 wejść stykowych 

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

 6F 6F 6F   8 szybkich wyjść przekaźnikowych przełącznych 

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

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

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

 
6L 6L 6L 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WEJŚCIA/WYJŚCIA PRZETWORNIKOWE 

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

5A) 

5C 5C 5C  8 wejść RTD 

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

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

 5F 5F 5F  8 wejść DCmA 
KOMUNIKACJA MIĘDZY PRZEKAŹNIKAMI 

 
(wybrać maksymalnie 1 na 
urządzenie) 

      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 

       
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 

 

 L90  -*  ** -*  -  *  *   *   -F **  -H **  -L **   -N  **  -R ** Wersja o zmniejszonych wymiarach do montażu pionowego 

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

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

 7V RS422, 2 kanały, 2 wejścia zegara 

 7W RS422, 2 kanały 

 

2.4.2 Kody zamówień – z modułami magistrali procesowej 

Tabela 2-6: Kody zamówień dla systemu L90 w wykonaniu poziomym z magistralą 

procesową 

 L90  -*  ** - *  *  * - F **   -H **   -L **  -N **  -S **  - W/X ** Wersja pełnowymiarowa do montażu poziomego 
URZĄDZENIE 
PODSTAWOWE L90        Urządzenie podstawowe 

CPU   T         RS485 i trzy światłowodowe wielomodowe 100Base-FX (SFP ze 
złączem LC) 

 
U         RS485 i dwa światłowodowe wielomodowe 100Base-FX (SFP ze 

złączem LC), jeden 10/100Base 

 V         Nadajnik (SFP ze złączem RJ45) 

          RS485 i trzy 10/100Base-TX (SFP ze złączem RJ45) 

OPROGRAMOWANIE 00         Bez opcji oprogramowania 

 02         Oprogramowanie układu półtorawyłącznikowego 

 03         Komunikacja w standardzie IEC 61850 

 05         Oprogramowanie układu półtorawyłącznikowego i komunikacja w 
standardzie IEC 61850 

 06         Układ pomiaru fazorów (PMU) 

 07         Komunikacja w standardzie IEC 61850 i PMU 

 08         Układ półtorawyłącznikowy i PMU 

 09         Układ półtorawyłącznikowy, komunikacja w standardzie IEC 61850 i 
PMU 

 24         Zabezpieczenie transformatora w strefie 

 25         Zabezpieczenie transformatora w strefie i IEC 61850 

 26         Zabezpieczenie transformatora w strefie i PMU 

 27         Zabezpieczenie transformatora w strefie, IEC 61850 i PMU 

 
80 

        Zabezpieczenie transformatora w strefie i układ 
półtorawyłącznikowy 

 
81 

        Zabezpieczenie transformatora w strefie, IEC 61850 i układ 
półtorawyłącznikowy 

 
82 

        Zabezpieczenie transformatora w strefie, układ półtorawyłącznikowy 
i PMU 

 83         Zabezpieczenie transformatora w strefie, IEC 61850, układ 
półtorawyłącznikowy i PMU 

 A0         CyberSentry poziom 1 

 A2         CyberSentry poziom 1 i układ półtorawyłącznikowy 

 A3         CyberSentry poziom 1 i IEC 61850 

 A5         CyberSentry poziom 1, IEC 61850 i układ półtorawyłącznikowy 

 A6         CyberSentry poziom 1 i PMU 
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 A7         CyberSentry poziom 1, IEC 61850 i PMU 

 A8         CyberSentry poziom 1, PMU i układ półtorawyłącznikowy 

 
A9 

        CyberSentry poziom 1, IEC 61850, PMU i układ 
półtorawyłącznikowy 

 AO         CyberSentry poziom 1 i zabezpieczenie transformatora w strefie 

 
AP 

        CyberSentry poziom 1, IEC 61850 i zabezpieczenie transformatora 
w strefie 

 AQ         CyberSentry poziom 1, PMU i zabezpieczenie transformatora w 
strefie 

 AR         CyberSentry poziom 1, IEC 61850, PMU i zabezpieczenie 
transformatora w strefie 

 B0         IEEE 1588 

 B2         IEEE 1588 i układ półtorawyłącznikowy 

 B3         IEEE 1588 i IEC 61850 

 B5         IEEE 1588, IEC 61850 i układ półtorawyłącznikowy 

 B6         IEEE 1588 i PMU 

 B7         IEEE 1588, IEC 61850 i PMU 

 B8         IEEE 1588, PMU i układ półtorawyłącznikowy 

 B9         IEEE 1588, IEC 61850, PMU i układ półtorawyłącznikowy 

 D0         IEEE 1588 i CyberSentry poziom 1 

 BO         IEEE 1588 i zabezpieczenie transformatora w strefie 

 BP         IEEE 1588, IEC 61850 i zabezpieczenie transformatora w strefie 

 BQ         IEEE 1588, PMU i zabezpieczenie transformatora w strefie 

 
BR 

        IEEE 1588, IEC 61850, PMU i zabezpieczenie transformatora w 
strefie 

 
C0 

        Protokół redundancji równoległej (Parallel Redundancy Protocol, 
PRP) 

 C2         PRP i układ półtorawyłącznikowy 

 C3         PRP i IEC 61850 

 C5         PRP, IEC 61850 i układ półtorawyłącznikowy 

 C6         PRP i PMU 

 C7         PRP, IEC 61850 i PMU 

 C8         PRP, układ półtorawyłącznikowy i PMU 

 C9         PRP, IEC 61850, układ półtorawyłącznikowy i PMU 

 CO         PRP i zabezpieczenie transformatora w strefie 

 CP         PRP, zabezpieczenie transformatora w strefie i IEC 61850 

 CQ         PRP, zabezpieczenie transformatora w strefie i PMU 

 CR         PRP, zabezpieczenie transformatora w strefie, IEC 61850 i PMU 

 D0         IEEE 1588 i CyberSentry poziom 1 

 D2         IEEE 1588, CyberSentry poziom 1 i układ półtorawyłącznikowy 

 D3         IEEE 1588, CyberSentry poziom 1 i IEC 61850 

 D5         IEEE 1588, CyberSentry poziom 1, IEC 61850 i układ 
półtorawyłącznikowy 

 D6         IEEE 1588, CyberSentry poziom 1 i PMU 

 D7         IEEE 1588, CyberSentry poziom 1, IEC 61850 i PMU 

 D8         IEEE 1588, CyberSentry poziom 1, układ półtorawyłącznikowy i 
PMU 

 
D9 

        IEEE 1588, CyberSentry poziom 1, IEC 61850, układ 
półtorawyłącznikowy i PMU 

 DO         IEEE 1588, CyberSentry poziom 1 i zabezpieczenie transformatora 
w strefie 

 DP         IEEE 1588, CyberSentry poziom 1, IEC 61850 i zabezpieczenie 
transformatora w strefie 

 

URZĄDZENIE 
PODSTAWOWE  L90  -*  ** - *  *  * - F **   -H **   -L **  -N **  -S **  - W/X ** Wersja pełnowymiarowa do montażu poziomego 

 L90 Urządzenie podstawowe 

DQ 
     

 
 IEEE 1588, CyberSentry poziom 1, PMU i zabezpieczenie 

transformatora w strefie 

DR 
     

 
 | IEEE 1588, CyberSentry poziom 1, IEC 61850, PMU i 

zabezpieczenie transformatora w strefie 

   

E0         IEEE 1588 i PRP 

E2         IEEE 1588, PRP i układ półtorawyłącznikowy 

E3         IEEE 1588, PRP i IEC 61850 

E5         IEEE 1588, PRP, IEC 61850 i układ półtorawyłącznikowy 

E6         IEEE 1588, PRP i PMU 



OPIS PRODUKTU  ROZDZIAŁ 2: OPIS PRODUKTU 

SYSTEM ZABEZPIECZENIA RÓŻNICOWEGO LINII L90 — INSTRUKCJA OBSŁUGI 2-34 

E7         IEEE 1588, PRP, IEC 61850 i PMU 

E8         IEEE 1588, PRP, układ półtorawyłącznikowy i PMU 

E9         IEEE 1588, PRP, IEC 61850, układ półtorawyłącznikowy i PMU 

EO         IEEE 1588, PRP i zabezpieczenie transformatora w strefie 

EP 
        IEEE 1588, PRP, zabezpieczenie transformatora w strefie i IEC 

61850 

EQ         IEEE 1588, PRP, zabezpieczenie transformatora w strefie i PMU 

ER 
        IEEE 1588, PRP, zabezpieczenie transformatora w strefie, IEC 

61850 i PMU 

F0         PRP i CyberSentry poziom 1 

F2         PRP, CyberSentry poziom 1 i układ półtorawyłącznikowy 

F3         PRP, CyberSentry poziom 1 i IEC 61850 

F5 
        PRP, CyberSentry poziom 1, IEC 61850 i układ 

półtorawyłącznikowy 

F6         PRP, CyberSentry poziom 1 i PMU 

F7         PRP, CyberSentry poziom 1, IEC 61850 i PMU 

F8         PRP, CyberSentry poziom 1, układ półtorawyłącznikowy i PMU 

F9 
        PRP, CyberSentry poziom 1, IEC 61850, układ półtorawyłącznikowy 

i PMU 

FO 
        PRP, CyberSentry poziom 1, zabezpieczenie transformatora w 

strefie 

FP         PRP, CyberSentry poziom 1, zabezpieczenie transformatora w 
strefie i IEC 61850 

FQ 
        PRP, CyberSentry poziom 1, zabezpieczenie transformatora w 

strefie i PMU 

FR 
        PRP, CyberSentry poziom 1, zabezpieczenie transformatora w 

strefie, IEC 61850 i PMU 

G0         IEEE 1588, PRP i CyberSentry poziom 1 

G2 
        IEEE 1588, PRP, CyberSentry poziom 1 i układ 

półtorawyłącznikowy 

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

G5 
        IEEE 1588, PRP, CyberSentry poziom 1, IEC 61850 i układ 

półtorawyłącznikowy 

G6         IEEE 1588, PRP, CyberSentry poziom 1 i PMU 

G7         IEEE 1588, PRP, CyberSentry poziom 1, IEC 61850 i PMU 

G8 
        IEEE 1588, PRP, CyberSentry poziom 1, układ 

półtorawyłącznikowy i PMU 

G9 
        IEEE 1588, PRP, CyberSentry poziom 1, IEC 16850, układ 

półtorawyłącznikowy i PMU 

GO 
        IEEE 1588, PRP, CyberSentry poziom 1, zabezpieczenie 

transformatora w strefie 

GP         IEEE 1588 PRP, CyberSentry poziom 1, zabezpieczenie 
transformatora w strefie i IEC 

  61850 

GQ   
IEEE 1588, PRP, CyberSentry poziom 1, zabezpieczenie 
transformatora w strefie i PMU 

GR   
IEEE 1588, PRP, CyberSentry poziom 1, zabezpieczenie 
transformatora w strefie, IEC 61850 i PMU 

   

H0  
 

CyberSentry poziom 1, zabezpieczenie transformatora w strefie i 
układ półtorawyłącznikowy 

H1  
 

CyberSentry poziom 1, zabezpieczenie transformatora w strefie, 
IEC 61850 i układ półtorawyłącznikowy 

   

H2   
CyberSentry poziom 1, zabezpieczenie transformatora w strefie, 
układ półtorawyłącznikowy i PMU 

   

H3   
CyberSentry poziom 1, zabezpieczenie transformatora w strefie, 
IEC 61850, układ półtorawyłącznikowy i PMU 

   

H4 
        IEEE 1588, zabezpieczenie transformatora w strefie i układ 

półtorawyłącznikowy 

H5 
        IEEE 1588, zabezpieczenie transformatora w strefie, IEC 6850 i 

układ półtorawyłącznikowy 

H6 
        IEEE 1588, zabezpieczenie transformatora w strefie, układ 

półtorawyłącznikowy i PMU 

H7 
        IEEE 1588, zabezpieczenie transformatora w strefie, IEC 61850, 

układ półtorawyłącznikowy i PMU 

H8 
        PRP, zabezpieczenie transformatora w strefie i układ 

półtorawyłącznikowy 
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H9 
        PRP, zabezpieczenie transformatora w strefie, IEC 61850 i układ 

półtorawyłącznikowy 

HA 
        PRP, zabezpieczenie transformatora w strefie, układ 

półtorawyłącznikowy i PMU 

HB 
        PRP, zabezpieczenie transformatora w strefie, IEC 61850, układ 

półtorawyłącznikowy i PMU 

HC         IEEE 1588, CyberSentry poziom 1, zabezpieczenie transformatora 
w strefie i układ półtorawyłącznikowy 

HD   
IEEE 1588, CyberSentry poziom 1, zabezpieczenie transformatora 
w strefie, IEC 61850 i układ półtorawyłącznikowy 

HE   
IEEE 1588, CyberSentry poziom 1, zabezpieczenie transformatora 
w strefie, układ półtorawyłącznikowy i PMU 

HF   
IEEE 1588, CyberSentry poziom 1, zabezpieczenie transformatora 
w strefie, IEC 61580, układ półtorawyłącznikowy, PMU 

HG   
IEEE 1588, PRP, zabezpieczenie transformatora w strefie i układ 
półtorawyłącznikowy 

HH   
IEEE 1588, PRP, zabezpieczenie transformatora w strefie, IEC 
61850 i układ półtorawyłącznikowy 

HI   
IEEE 1588, PRP, zabezpieczenie transformatora w strefie, układ 
półtorawyłącznikowy i PMU 

HJ  
 

IEEE 1588, PRP, zabezpieczenie transformatora w strefie, IEC 
61850, układ półtorawyłącznikowy i PMU 

HK  
 

PRP, CyberSentry poziom 1, zabezpieczenie transformatora w 
strefie i układ półtorawyłącznikowy 

HL   
PRP, CyberSentry poziom 1, zabezpieczenie transformatora w 
strefie, IEC 61850 i układ półtorawyłącznikowy 

HM  
 

PRP, CyberSentry poziom 1, zabezpieczenie transformatora w 
strefie, układ półtorawyłącznikowy i PMU 

HN   
PRP, CyberSentry poziom 1, zabezpieczenie transformatora w 
strefie, IEC 61850, układ półtorawyłącznikowy i PMU 

HO   
IEEE 1588, PRP, CyberSentry poziom 1, zabezpieczenie 
transformatora w strefie, układ półtorawyłącznikowy 

HP  
IEEE 1588, PRP, CyberSentry poziom 1, zabezpieczenie 
transformatora w strefie, IEC 61850, układ półtorawyłącznikowy 

HQ   
IEEE 1588, PRP, CyberSentry poziom 1, zabezpieczenie 
transformatora w strefie, układ półtorawyłącznikowy i PMU 

HR   

IEEE 1588, PRP, CyberSentry poziom 1, zabezpieczenie 
transformatora w strefie, IEC 61850, układ półtorawyłącznikowy i 
PMU 

HS   
IEC 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + zabezpieczenie 
transformatora w strefie + układ półtorawyłącznikowy 

HT   
IEC 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + zabezpieczenie 
transformatora w strefie + IEC 61850 + układ półtorawyłącznikowy 

HU   
IEC 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + zabezpieczenie 
transformatora w strefie + układ półtorawyłącznikowy + PMU 

HV   

IEC 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + zabezpieczenie 
transformatora w strefie + IEC 61850 + układ półtorawyłącznikowy + 
PMU 

HW  

 

IEC 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + CyberSentry poziom 1 + 
zabezpieczenie transformatora w strefie + układ 
półtorawyłącznikowy 

   

HX  

 

IEC 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + CyberSentry poziom 1 + 
zabezpieczenie transformatora w strefie + IEC 61850 + układ 
półtorawyłącznikowy 

 

 L90  -*  ** - *  *  * - F **   -H **   -L **  -N **  -S **  - W/X ** Wersja pełnowymiarowa do montażu poziomego 

URZĄDZENIE PODSTAWOWE  L90 | Urządzenie podstawowe 

HY  IEC 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + CyberSentry poziom 1 + 
zabezpieczenie transformatora w strefie + układ 
półtorawyłącznikowy + PMU 

HZ  IEC 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + CyberSentry poziom 1 + 
zabezpieczenie transformatora w strefie + IEC 61850 + PMU 

J0         IEC 60870-5-103 

J2         IEC 60870-5-103 + układ półtorawyłącznikowy 

J3         IEC 60870-5-103 + IEC 61850 

J5         IEC 60870-5-103 + IEC 61850 + układ półtorawyłącznikowy 

J6         IEC 60870-5-103 + PMU 

J7         IEC 60870-5-103 + IEC 61850 + PMU 

J8         IEC 60870-5-103 + układ półtorawyłącznikowy + PMU 

J9         IEC 60870-5-103 + IEC 61850 + układ półtorawyłącznikowy + 
PMU 
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JO         IEC 60870-5-103 + zabezpieczenie transformatora w strefie 

JP 
        IEC 60870-5-103 + zabezpieczenie transformatora w strefie + IEC 

61850 

JQ 
        IEC 60870-5-103 + zabezpieczenie transformatora w strefie + 

PMU 

JR 
        IEC 60870-5-103 + zabezpieczenie transformatora w strefie + IEC 

61850 + PMU 

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

K2         IEEE 1588 + PRP + IEC 60870-5-103 + układ półtorawyłącznikowy 

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

K5         IEEE 1588 + PRP + IEC 60870-5-103 + IEC 61850 + układ 
półtorawyłącznikowy 

K6         IEEE 1588 + PRP + IEC 60870-5-103 + PMU 

K7         IEEE 1588 + PRP + IEC 60870-5-103 + IEC 61850 + PMU 

K8 
        IEEE 1588 + PRP + IEC 60870-5-103 + układ półtorawyłącznikowy 

+ PMU 

K9         IEEE 1588 + PRP + IEC 60870-5-103 + IEC 61850 + układ 
półtorawyłącznikowy + PMU 

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

transformatora w strefie 

KP 
        IEEE 1588 + PRP + IEC 60870-5-103 + zabezpieczenie 

transformatora w strefie + IEC 61850 

KQ  
IEEE 1588 + PRP + IEC 60870-5-103 + zabezpieczenie 
transformatora w strefie + PMU 

KR  
IEEE 1588 + PRP + IEC 60870-5-103 + zabezpieczenie 
transformatora w strefie + IEC 61850 + PMU 

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

L2 
        IEC 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + CyberSentry poziom 1 + 

układ półtorawyłącznikowy 

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

IEC 61850 

L5         IEC 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + CyberSentry poziom 1 + 
IEC 61850 + układ półtorawyłącznikowy 

L6 
        IEC 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + CyberSentry poziom 1 + 

PMU 

L7 
        IEC 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + CyberSentry poziom 1 + 

IEC 61850 + PMU 

L8 
        IEC 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + CyberSentry poziom 1 + 

układ półtorawyłącznikowy + PMU 

L9  
IEC 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + CyberSentry poziom 1 + 
IEC 61850 + układ półtorawyłącznikowy + PMU 

LO  
IEC 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + CyberSentry poziom 1 + 
zabezpieczenie transformatora w strefie 

LP  
IEC 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + CyberSentry poziom 1 + 
zabezpieczenie transformatora w strefie + IEC 61850 

LQ  
IEC 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + CyberSentry poziom 1 + 
zabezpieczenie transformatora w strefie + PMU 

LR  
IEC 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + CyberSentry poziom 1 + 
zabezpieczenie transformatora w strefie + IEC 61850 + PMU 

M0         IEC 61850 + PMU + 61850-90-5 

M1         IEC 61850 + układ półtorawyłącznikowy + PMU + 61850-90-5 

M4 
        Zabezpieczenie transformatora w strefie + IEC 61850 + PMU + 

61850-90-5 

M6 
        Zabezpieczenie transformatora w strefie + IEC 61850 + układ 

półtorawyłącznikowy + PMU + 61850-90-5 

M7         CyberSentry UR poziom 1 + IEC 61850 + PMU + 61850-90-5 

M8 
        CyberSentry UR poziom 1 + IEC 61850 + układ 

półtorawyłącznikowy + PMU + 61850-90-5 

MB         CyberSentry UR poziom 1 + zabezpieczenie transformatora w 
strefie + IEC 61850 + PMU + 61850-90- 

MD         IEEE 1588 + IEC 61850 + PMU + 61850-90-5 

ME         IEEE 1588 + IEC 61850 + układ półtorawyłącznikowy + PMU + 
61850-90-5 

MH 
        IEEE 1588 + zabezpieczenie transformatora w strefie + IEC 61850 

+ PMU + 61850-90-5 

MJ         PRP + IEC 61850 + PMU + 61850-90-5 

MK         PRP + IEC 61850 + układ półtorawyłącznikowy + PMU + 61850-
90-5 

MN 
        PRP + zabezpieczenie transformatora w strefie + IEC 61850 + 

PMU + 61850-90-5 

MP 
        IEEE 1588 + CyberSentry UR poziom 1 + IEC 61850 + PMU + 

61850-90-5 
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MQ 
        IEEE 1588 + CyberSentry UR poziom 1 + IEC 61850 + układ 

półtorawyłącznikowy + PMU + 61850-90-5 

MT  
IEEE 1588 + CyberSentry UR poziom 1 + zabezpieczenie 
transformatora w strefie + IEC 61850 + PMU + 61850-90-5 

MV         IEEE 1588 + PRP + IEC 61850 + PMU + 61850-90-5 

MW         IEEE 1588 + PRP + IEC 61850 + układ półtorawyłącznikowy + 
PMU + 61850-90-5 

MZ 
        IEEE 1588 + PRP + zabezpieczenie transformatora w strefie + IEC 

61850 + PMU + 61850-90-5 

N1 
        PRP + CyberSentry UR poziom 1 + IEC 61850 + PMU + 61850-

90-5 

N2 
        PRP + CyberSentry UR poziom 1 + IEC 61850 + układ 

półtorawyłącznikowy + PMU + 61850-90-5 

N5  
PRP + CyberSentry UR poziom 1 + zabezpieczenie transformatora 
w strefie + IEC 61850 + PMU + 61850-90-5 

N7  
IEEE 1588 + PRP + CyberSentry UR poziom 1 + IEC 61850 + 
PMU + 61850-90-5 

N8  
IEEE 1588 + PRP + CyberSentry UR poziom 1 + IEC 61850 + 
układ półtorawyłącznikowy + PMU + 61850-90-5 

NB  
IEEE 1588 + PRP + CyberSentry UR poziom 1 + zabezpieczenie 
transformatora w strefie + IEC 61850 + PMU + 61850-90-5 

ND         IEC 60870-5-103 + IEC 61850 + PMU + 61850-90-5 

NE         IEC 60870-5-103 + IEC 61850 + układ półtorawyłącznikowy + 
PMU + 61850-90-5 

NH 
        IEC 60870-5-103 + zabezpieczenie transformatora w strefie + IEC 

61850 + PMU + 61850-90-5 

NJ 
        IEEE 1588 + PRP + IEC 60870-5-103 + IEC 61850 + PMU + 

61850-90-5 

NK         IEEE 1588 + PRP + IEC 60870-5-103 + IEC 61850 + układ 
półtorawyłącznikowy + PMU + 61850-90-5 

NN  
IEEE 1588 + PRP + IEC 60870-5-103 + zabezpieczenie 
transformatora w strefie + IEC 61850 + PMU + 61850-90-5 

NP  
IEC 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + CyberSentry UR poziom 1 
+ IEC 61850 + PMU + 61850-90-5 

NQ  
IEC 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + CyberSentry UR poziom 1 
+ IEC 61850 + układ półtorawyłącznikowy + PMU + 61850-90-5 

NT 

IEC 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + CyberSentry UR poziom 1 
+ zabezpieczenie transformatora w strefie + IEC 61850 + PMU + 
61850-90-5 

NV  

CyberSentry UR poziom 1 + zabezpieczenie transformatora w 
strefie + IEC 61850 + układ półtorawyłącznikowy + PMU + 61850-
90-5 

NW  
IEEE 1588 + zabezpieczenie transformatora w strefie + IEC 61850 
+ układ półtorawyłącznikowy + PMU + 61850-90-5 

NX  

PRP + zabezpieczenie transformatora w strefie + IEC 61850 + 
układ półtorawyłącznikowy + PMU + 61850-90-5 + PMU + 61850-
90-5 

 

 

 L90  -*  ** - *  *  * - F **   -H **   -L **  -N **  -S **  - W/X ** Wersja pełnowymiarowa do montażu poziomego 
URZĄDZENIE PODSTAWOWE L90 Urządzenie podstawowe 

NY IEEE 1588 + CyberSentry UR poziom 1 + zabezpieczenie 
transformatora w strefie + IEC 61850 + układ półtorawyłącznikowy 

NZ  
IEEE 1588 + PRP + zabezpieczenie transformatora w strefie + IEC 
61850 + układ półtorawyłącznikowy + PMU + 6185090-5 

O0  

PRP + CyberSentry UR poziom 1 + zabezpieczenie transformatora 
w strefie + IEC 61850 + układ półtorawyłącznikowy + PMU + 61850-
90-5 

O  
 

IEEE 1588 + PRP + CyberSentry UR poziom 1 + zabezpieczenie 
transformatora w strefie + IEC 61850 + układ półtorawyłącznikowy + 
PMU + 61850-90-5 

O2 IEC 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + zabezpieczenie 
transformatora w strefie + IEC 61850 + układ półtorawyłącznikowy + 
PMU + 61850-90-5 

O3  IEC 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + CyberSentry UR poziom 1 
+ zabezpieczenie transformatora w strefie + IEC 61850 + układ 
półtorawyłącznikowy + PMU + 61850-90-5 

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 / C       Wyświetlacz — język angielski 
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WYŚWIETLACZ 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 

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 

ZASILANIE H     

(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/DCZasilanie od 24 do 48 V (tylko DC) L    

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

MODUŁ MAGISTRALI 
PROCESOWEJ 

 
81 

  Cyfrowy moduł magistrali procesowej z ośmioma portami 

WEJŚCIA/WYJŚCIA 
STYKOWE 

 XX  XX XX  XX Brak modułu 

   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 
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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 

(wybrać maksymalnie 1 na 
urządzenie) 

2E 
Dwufazowa, jednokanałowa 

2F Dwufazowa, dwukanałowa 

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 

 

 L90  -*  ** - *  *  * - F **   -H **   -L **  -N **  -S **  - W/X ** Wersja pełnowymiarowa do montażu poziomego 

URZĄDZENIE PODSTAWOWE L90   Urządzenie podstawowe 

 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 

 7V RS422, 2 kanały, 2 wejścia zegara 

 7W RS422, 2 kanały 

 

Tabela 2-7: Kody zamówień dla systemu L90 w wykonaniu pionowym o zmniejszonych 

wymiarach z magistralą procesową 

 L90  -*  ** -*  -  *  *   *   -F **  -H **  -L **   -N  **  -R ** Wersja o zmniejszonych wymiarach do montażu pionowego 

URZĄDZENIE 
PODSTAWOWE 
L90 

 

|| 

     Urządzenie podstawowe 

CPU  T  
| 

     RS485 i trzy światłowodowe wielomodowe 100Base-FX (SFP ze 
złączem LC) 

 U        RS485 i dwa światłowodowe wielomodowe 100Base-FX (SFP ze 
złączem LC), jeden 10/100Base-TX (SFP ze złączem RJ45) 

 V        RS485 i trzy 10/100Base-TX (SFP ze złączem RJ45) 

OPROGRAMOWA 00       Bez opcji oprogramowania 
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NIE 

 02       Oprogramowanie układu półtorawyłącznikowego 

 03       Komunikacja w standardzie IEC 61850 

 
05 

      Oprogramowanie układu półtorawyłącznikowego i komunikacja w 
standardzie IEC 61850 

 06       Układ pomiaru fazorów (PMU) 

 07       Komunikacja w standardzie IEC 61850 i PMU 

 08       Układ półtorawyłącznikowy i PMU 

 
09 

      Układ półtorawyłącznikowy, komunikacja w standardzie IEC 
61850 i PMU 

 24       Zabezpieczenie transformatora w strefie 

 25       Zabezpieczenie transformatora w strefie i IEC 61850 

 26       Zabezpieczenie transformatora w strefie i PMU 

 27       Zabezpieczenie transformatora w strefie, IEC 61850 i PMU 

 
80 

      Zabezpieczenie transformatora w strefie i układ 
półtorawyłącznikowy 

 
81 

      Zabezpieczenie transformatora w strefie, IEC 61850 i układ 
półtorawyłącznikowy 

 
82 

      Zabezpieczenie transformatora w strefie, układ 
półtorawyłącznikowy i PMU 

 
83 

      Zabezpieczenie transformatora w strefie, IEC 61850, układ 
półtorawyłącznikowy i PMU 

 A0       CyberSentry poziom 1 

 A2       CyberSentry poziom 1 i układ półtorawyłącznikowy 

 A3       CyberSentry poziom 1 i IEC 61850 

 A5       CyberSentry poziom 1, IEC 61850 i układ półtorawyłącznikowy 

 A6       CyberSentry poziom 1 i PMU 

 A7       CyberSentry poziom 1, IEC 61850 i PMU 

 A8       CyberSentry poziom 1, PMU i układ półtorawyłącznikowy 

 
A9 

      CyberSentry poziom 1, IEC 61850, PMU i układ 
półtorawyłącznikowy 

 AO       CyberSentry poziom 1 i zabezpieczenie transformatora w strefie 

 
AP 

      CyberSentry poziom 1, IEC 61850 i zabezpieczenie 
transformatora w strefie 

 
AQ 

      CyberSentry poziom 1, PMU i zabezpieczenie transformatora w 
strefie 

 AR       CyberSentry poziom 1, IEC 61850, PMU i zabezpieczenie 
transformatora w strefie 

 B0       IEEE 1588 

 B2       IEEE 1588 i układ półtorawyłącznikowy 

 B3       IEEE 1588 i IEC 61850 

 B5       IEEE 1588, IEC 61850 i układ półtorawyłącznikowy 

 B6       IEEE 1588 i PMU 

 B7       IEEE 1588, IEC 61850 i PMU 

 B8       IEEE 1588, PMU i układ półtorawyłącznikowy 

 B9       IEEE 1588, IEC 61850, PMU i układ półtorawyłącznikowy 

 BO       IEEE 1588 i zabezpieczenie transformatora w strefie 

 BP       IEEE 1588, IEC 61850 i zabezpieczenie transformatora w strefie 

 BQ       IEEE 1588, PMU i zabezpieczenie transformatora w strefie 

 BR       IEEE 1588, IEC 61850, PMU i zabezpieczenie transformatora w 
strefie 

 C0       Protokół redundancji równoległej (Parallel Redundancy Protocol, 
PRP) 

 C2       PRP i układ półtorawyłącznikowy 

 C3       PRP i IEC 61850 

 C5       PRP, IEC 61850 i układ półtorawyłącznikowy 

 C6       PRP i PMU 

 C7       PRP, IEC 61850 i PMU 

 C8       PRP, układ półtorawyłącznikowy i PMU 

 C9       PRP, IEC 61850, układ półtorawyłącznikowy i PMU 

 CO       | PRP i zabezpieczenie transformatora w strefie 

 CP       PRP, zabezpieczenie transformatora w strefie i IEC 61850 

 CQ       PRP, zabezpieczenie transformatora w strefie i PMU 

 CR       PRP, zabezpieczenie transformatora w strefie, IEC 61850 i PMU 

 D0       IEEE 1588 i CyberSentry poziom 1 

 D2       IEEE 1588, CyberSentry poziom 1 i IEC 61850 

 D3       IEEE 1588, CyberSentry poziom 1 i IEC 61850 
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 D5       IEEE 1588, CyberSentry poziom 1 i IEC 61850 

 D6       IEEE 1588, CyberSentry poziom 1 i PMU 

 D7       IEEE 1588, CyberSentry poziom 1, IEC 61850 i PMU 

 D8       IEEE 1588, CyberSentry poziom 1, IEC 61850 i PMU 

 
D9 

      IEEE 1588, CyberSentry poziom 1, IEC 61850, PMU i układ 
półtorawyłącznikowy 

 
DO 

      IEEE 1588, CyberSentry poziom 1 i zabezpieczenie 
transformatora w strefie 

 
DP 

      IEEE 1588, CyberSentry poziom 1, IEC 61850 i zabezpieczenie 
transformatora w strefie 

 
DQ 

      IEEE 1588, CyberSentry poziom 1, PMU i zabezpieczenie 
transformatora w strefie 

 
DR 

      IEEE 1588, CyberSentry poziom 1, IEC 61850, PMU i 
zabezpieczenie transformatora w strefie 

 E0       | IEEE 1588 i PRP 

 E2       IEEE 1588, PRP i układ półtorawyłącznikowy 

 E3       IEEE 1588, PRP i IEC 61850 

 E5       IEEE 1588, PRP, IEC 61850 i układ półtorawyłącznikowy 

 E6       IEEE 1588, PRP i PMU 

 E7       IEEE 1588, PRP, IEC 61850 i PMU 

 E8       IEEE 1588, PRP, układ półtorawyłącznikowy i PMU 

 E9       IEEE 1588, PRP, IEC 61850, układ półtorawyłącznikowy i PMU 

 EO       IEEE 1588, PRP i zabezpieczenie transformatora w strefie 

 
EP 

      IEEE 1588, PRP, zabezpieczenie transformatora w strefie i IEC 
61850 

 EQ       IEEE 1588, PRP, zabezpieczenie transformatora w strefie i PMU 

 ER       IEEE 1588, PRP, zabezpieczenie transformatora w strefie, IEC 
61850 i PMU 

 F0       | PRP i CyberSentry poziom 1 

 F2       PRP, CyberSentry poziom 1 i układ półtorawyłącznikowy 

 F3       PRP, CyberSentry poziom 1 i IEC 61850 

 
F5 

      PRP, CyberSentry poziom 1, IEC 61850 i układ 
półtorawyłącznikowy 

 F6       PRP, CyberSentry poziom 1 i PMU 

 

 L90  -*  ** -*  -  *  *   *   -F **  -H **  -L **   -N  **  -R ** Wersja o zmniejszonych wymiarach do montażu pionowego 

        PRP, CyberSentry poziom 1, IEC 61850 i PMU 

 F8       PRP, CyberSentry poziom 1, układ półtorawyłącznikowy i PMU 

 F9 
      PRP, CyberSentry poziom 1, IEC 61850, układ 

półtorawyłącznikowy i PMU 

 FO       PRP, CyberSentry poziom 1, zabezpieczenie transformatora w 
strefie 

 FP       PRP, CyberSentry poziom 1, zabezpieczenie transformatora w 
strefie i IEC 61850 

 FQ 
      PRP, CyberSentry poziom 1, zabezpieczenie transformatora w 

strefie i PMU 

 FR       PRP, CyberSentry poziom 1, zabezpieczenie transformatora w 
strefie, IEC 61850 i PMU 

 GO       IEEE 1588, PRP i CyberSentry poziom 1 

 G2 
      IEEE 1588, PRP, CyberSentry poziom 1 i układ 

półtorawyłącznikowy 

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

 G5 
      IEEE 1588, PRP, CyberSentry poziom 1, IEC 61850 i układ 

półtorawyłącznikowy 

 G6       IEEE 1588, PRP, CyberSentry poziom 1 i PMU 

 G7       IEEE 1588, PRP, CyberSentry poziom 1, IEC 61850 i PMU 

 G8 
      IEEE 1588, PRP, CyberSentry poziom 1, układ 

półtorawyłącznikowy i PMU 

 G9 
      IEEE 1588, PRP, CyberSentry poziom 1, IEC 16850, układ 

półtorawyłącznikowy i PMU 

 GO 
      | IEEE 1588, PRP, CyberSentry poziom 1, zabezpieczenie 

transformatora w strefie 

 GP 
      IEEE 1588 PRP, CyberSentry poziom 1, zabezpieczenie 

transformatora w strefie i IEC 61850 

 GQ 
      IEEE 1588, PRP, CyberSentry poziom 1, zabezpieczenie 

transformatora w strefie i PMU 

 GR       IEEE 1588, PRP, CyberSentry poziom 1, zabezpieczenie 
transformatora w strefie, IEC 61850 i PMU 

HO  CyberSentry poziom 1, zabezpieczenie transformatora w strefie i 
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układ półtorawyłącznikowy 

H1  CyberSentry poziom 1, zabezpieczenie transformatora w strefie, 
IEC 61850 i układ półtorawyłącznikowy 

H2 
CyberSentry poziom 1, zabezpieczenie transformatora w strefie, 
układ półtorawyłącznikowy i PMU 

H3  
CyberSentry poziom 1, zabezpieczenie transformatora w strefie, 
IEC 61850, układ półtorawyłącznikowy i PMU 

 H4 
      IEEE 1588, zabezpieczenie transformatora w strefie i układ 

półtorawyłącznikowy 

 H5 
      IEEE 1588, zabezpieczenie transformatora w strefie, IEC 6850 i 

układ półtorawyłącznikowy 

 H6 
      IEEE 1588, zabezpieczenie transformatora w strefie, układ 

półtorawyłącznikowy i PMU 

 H7 
      IEEE 1588, zabezpieczenie transformatora w strefie, IEC 61850, 

układ półtorawyłącznikowy i PMU 

 H8 
      PRP, zabezpieczenie transformatora w strefie i układ 

półtorawyłącznikowy 

 H9 
      PRP, zabezpieczenie transformatora w strefie, IEC 61850 i układ 

półtorawyłącznikowy 

 HA 
      PRP, zabezpieczenie transformatora w strefie, układ 

półtorawyłącznikowy i PMU 

 HB 
      PRP, zabezpieczenie transformatora w strefie, IEC 61850, układ 

półtorawyłącznikowy i PMU 

 HC 
      IEEE 1588, CyberSentry poziom 1, zabezpieczenie 

transformatora w strefie i układ półtorawyłącznikowy 

HD  
IEEE 1588, CyberSentry poziom 1, zabezpieczenie 
transformatora w strefie, IEC 61850 i układ półtorawyłącznikowy 

HE  
IEEE 1588, CyberSentry poziom 1, zabezpieczenie 
transformatora w strefie, układ półtorawyłącznikowy i PMU 

HF  

IEEE 1588, CyberSentry poziom 1, zabezpieczenie 
transformatora w strefie, IEC 61580, układ półtorawyłącznikowy, 
PMU 

HG  
IEEE 1588, PRP, zabezpieczenie transformatora w strefie i układ 
półtorawyłącznikowy 

HH  
IEEE 1588, PRP, zabezpieczenie transformatora w strefie, IEC 
61850 i układ półtorawyłącznikowy 

HI  
IEEE 1588, PRP, zabezpieczenie transformatora w strefie, układ 
półtorawyłącznikowy i PMU 

HJ  
IEEE 1588, PRP, zabezpieczenie transformatora w strefie, IEC 
61850, układ półtorawyłącznikowy i PMU 

HK  
PRP, CyberSentry poziom 1, zabezpieczenie transformatora w 
strefie i układ półtorawyłącznikowy 

HL  
PRP, CyberSentry poziom 1, zabezpieczenie transformatora w 
strefie, IEC 61850 i układ półtorawyłącznikowy 

HM  
PRP, CyberSentry poziom 1, zabezpieczenie transformatora w 
strefie, układ półtorawyłącznikowy i PMU 

HN  
PRP, CyberSentry poziom 1, zabezpieczenie transformatora w 
strefie, IEC 61850, układ półtorawyłącznikowy i PMU 

HO  
IEEE 1588, PRP, CyberSentry poziom 1, zabezpieczenie 
transformatora w strefie, układ półtorawyłącznikowy 

HP  
| IEEE 1588, PRP, CyberSentry poziom 1, zabezpieczenie 
transformatora w strefie, IEC 61850, układ półtorawyłącznikowy 

HQ  
IEEE 1588, PRP, CyberSentry poziom 1, zabezpieczenie 
transformatora w strefie, układ półtorawyłącznikowy i PMU 

HR  

IEEE 1588, PRP, CyberSentry poziom 1, zabezpieczenie 
transformatora w strefie, IEC 61850, układ półtorawyłącznikowy i 
PMU 

HS  
IEC 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + zabezpieczenie 
transformatora w strefie + układ półtorawyłącznikowy 

HT 

IEC 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + zabezpieczenie 
transformatora w strefie + IEC 61850 + układ 
półtorawyłącznikowy 

HU 
| IEC 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + zabezpieczenie 
transformatora w strefie + układ półtorawyłącznikowy + PMU 

HV 

IEC 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + zabezpieczenie 
transformatora w strefie + IEC 61850 + układ 
półtorawyłącznikowy + PMU 

HW  

IEC 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + CyberSentry poziom 1 + 
zabezpieczenie transformatora w strefie + układ 
półtorawyłącznikowy 

HX  IEC 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + CyberSentry poziom 1 + 
zabezpieczenie transformatora w strefie + IEC 61850 + układ 
półtorawyłącznikowy 

HY  IEC 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + CyberSentry poziom 1 + 
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zabezpieczenie transformatora w strefie + układ 
półtorawyłącznikowy + PMU 

HZ  
IEC 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + CyberSentry poziom 1 + 
zabezpieczenie transformatora w strefie + IEC 61850 + PMU 

 J0       IEC 60870-5-103 

 J2       IEC 60870-5-103 + układ półtorawyłącznikowy 

 J3       IEC 60870-5-103 + IEC 61850 

 J5       IEC 60870-5-103 + IEC 61850 + układ półtorawyłącznikowy 

 J6       IEC 60870-5-103 + PMU 

 J7       IEC 60870-5-103 + IEC 61850 + PMU 

 J8       IEC 60870-5-103 + układ półtorawyłącznikowy + PMU 

 J9 
      IEC 60870-5-103 + IEC 61850 + układ półtorawyłącznikowy + 

PMU 

 JO       IEC 60870-5-103 + zabezpieczenie transformatora w strefie 

 JP 
      IEC 60870-5-103 + zabezpieczenie transformatora w strefie + 

IEC 61850 

 JQ 
      IEC 60870-5-103 + zabezpieczenie transformatora w strefie + 

PMU 

 JR 
      IEC 60870-5-103 + zabezpieczenie transformatora w strefie + 

IEC 61850 + PMU 

 K0       IEEE 1588 + PRP + IEC60870-5-103 

 K2 
      IEEE 1588 + PRP + IEC 60870-5-103 + układ 

półtorawyłącznikowy 

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

 K5 
      IEEE 1588 + PRP + IEC 60870-5-103 + IEC 61850 + układ 

półtorawyłącznikowy 

 K6       IEEE 1588 + PRP + IEC 60870-5-103 + PMU 

 K7       IEEE 1588 + PRP + IEC 60870-5-103 + IEC 61850 + PMU 

 K8 
      IEEE 1588 + PRP + IEC 60870-5-103 + układ 

półtorawyłącznikowy + PMU 

 
K9       IEEE 1588 + PRP + IEC 60870-5-103 + IEC 61850 + układ 

półtorawyłącznikowy + PMU 
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        IEEE 1588 + PRP + IEC 60870-5-103 + zabezpieczenie 
transformatora w strefie 

 KP 
      IEEE 1588 + PRP + IEC 60870-5-103 + zabezpieczenie 

transformatora w strefie + IEC 61850 

 KQ 
      | IEEE 1588 + PRP + IEC 60870-5-103 + zabezpieczenie 

transformatora w strefie + PMU 

 KR       IEEE 1588 + PRP + IEC 60870-5-103 + zabezpieczenie 
transformatora w strefie + IEC 61850 + PMU 

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

 L2 
      IEC 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + CyberSentry poziom 1 + 

układ półtorawyłącznikowy 

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

IEC 61850 

 L5 
      IEC 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + CyberSentry poziom 1 + 

IEC 61850 + układ półtorawyłącznikowy 

 L6 
      IEC 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + CyberSentry poziom 1 + 

PMU 

 L7 
      IEC 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + CyberSentry poziom 1 + 

IEC 61850 + PMU 

 L8       IEC 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + CyberSentry poziom 1 + 
układ półtorawyłącznikowy + PMU 

L9  
IEC 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + CyberSentry poziom 1 + 
IEC 61850 + układ półtorawyłącznikowy + PMU 

LO  
IEC 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + CyberSentry poziom 1 + 
zabezpieczenie transformatora w strefie 

LP  
IEC 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + CyberSentry poziom 1 + 
zabezpieczenie transformatora w strefie + IEC 61850 

LQ  
IEC 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + CyberSentry poziom 1 + 
zabezpieczenie transformatora w strefie + PMU 

LR  IEC 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + CyberSentry poziom 1 + 
zabezpieczenie transformatora w strefie + IEC 61850 + PMU 

 M0       IEC 61850 + PMU + 61850-90-5 

 Ml       IEC 61850 + układ półtorawyłącznikowy + PMU + 61850-90-5 

 M4 
      Zabezpieczenie transformatora w strefie + IEC 61850 + PMU + 

61850-90-5 

 M6       Zabezpieczenie transformatora w strefie + IEC 61850 + układ 
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półtorawyłącznikowy + PMU + 61850-90-5 

 M7       CyberSentry UR poziom 1 + IEC 61850 + PMU + 61850-90-5 

 M8 
      CyberSentry UR poziom 1 + IEC 61850 + układ 

półtorawyłącznikowy + PMU + 61850-90-5 

 MB 
      CyberSentry UR poziom 1 + zabezpieczenie transformatora w 

strefie + IEC 61850 + PMU + 61850-90-5 

 MD       IEEE 1588 + IEC 61850 + PMU + 61850-90-5 

 ME       IEEE 1588 + IEC 61850 + układ półtorawyłącznikowy + PMU + 
61850-90-5 

 MH 
      IEEE 1588 + zabezpieczenie transformatora w strefie + IEC 

61850 + PMU + 61850-90-5 

 MJ       PRP + IEC 61850 + PMU + 61850-90-5 

 MK 
      PRP + IEC 61850 + układ półtorawyłącznikowy + PMU + 61850-

90-5 

 MN 
      PRP + zabezpieczenie transformatora w strefie + IEC 61850 + 

PMU + 61850-90-5 

 MP 
      IEEE 1588 + CyberSentry UR poziom 1 + IEC 61850 + PMU + 

61850-90-5 

 MQ 
      IEEE 1588 + CyberSentry UR poziom 1 + IEC 61850 + układ 

półtorawyłącznikowy + PMU + 61850-90-5 

MT  
IEEE 1588 + CyberSentry UR poziom 1 + zabezpieczenie 
transformatora w strefie + IEC 61850 + PMU + 61850-90-5 

 MV       IEEE 1588 + PRP + IEC 61850 + PMU + 61850-90-5 

 MW       IEEE 1588 + PRP + IEC 61850 + układ półtorawyłącznikowy + 
PMU + 61850-90-5 

 MZ 
      IEEE 1588 + PRP + zabezpieczenie transformatora w strefie + 

IEC 61850 + PMU + 61850-90-5 

 Nl 
      PRP + CyberSentry UR poziom 1 + IEC 61850 + PMU + 61850-

90-5 

 N2 
      PRP + CyberSentry UR poziom 1 + IEC 61850 + układ 

półtorawyłącznikowy + PMU + 61850-90-5 

 
N5       PRP + CyberSentry UR poziom 1 + zabezpieczenie 

transformatora w strefie + IEC 61850 + PMU + 61850-90-5 

N7  
IEEE 1588 + PRP + CyberSentry UR poziom 1 + IEC 61850 + 
PMU + 61850-90-5 

N8  
IEEE 1588 + PRP + CyberSentry UR poziom 1 + IEC 61850 + 
układ półtorawyłącznikowy + PMU + 61850-90-5 

NB  
IEEE 1588 + PRP + CyberSentry UR poziom 1 + zabezpieczenie 
transformatora w strefie + IEC 61850 + PMU + 61850-90-5 

 ND       IEC 60870-5-103 + IEC 61850 + PMU + 61850-90-5 

 NE       IEC 60870-5-103 + IEC 61850 + układ półtorawyłącznikowy + 
PMU + 61850-90-5 

 NH 
      IEC 60870-5-103 + zabezpieczenie transformatora w strefie + 

IEC 61850 + PMU + 61850-90-5 

 NJ 
      IEEE 1588 + PRP + IEC 60870-5-103 + IEC 61850 + PMU + 

61850-90-5 

 NK       IEEE 1588 + PRP + IEC 60870-5-103 + IEC 61850 + układ 
półtorawyłącznikowy + PMU + 61850-90-5 

NN  
IEEE 1588 + PRP + IEC 60870-5-103 + zabezpieczenie 
transformatora w strefie + IEC 61850 + PMU + 61850-90-5 

NP  
IEC 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + CyberSentry UR poziom 
1 + IEC 61850 + PMU + 61850-90-5 

NQ  
IEC 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + CyberSentry UR poziom 
1 + IEC 61850 + układ półtorawyłącznikowy + PMU + 61850-90-5 

NT  

IEC 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + CyberSentry UR poziom 
1 + zabezpieczenie transformatora w strefie + IEC 61850 + PMU 
+ 61850-90-5 

NV  CyberSentry UR poziom 1 + zabezpieczenie transformatora w 
strefie + IEC 61850 + układ półtorawyłącznikowy + PMU + 
61850-90-5 

 NW       IEEE 1588 + zabezpieczenie transformatora w strefie + IEC 
61850 + układ półtorawyłącznikowy + PMU + 61850-90-5 

 NX       PRP + zabezpieczenie transformatora w strefie + IEC 61850 + 
układ półtorawyłącznikowy + PMU + 61850-90-5 

 NY 

      IEEE 1588 + CyberSentry UR poziom 1 + zabezpieczenie 
transformatora w strefie + IEC 61850 + układ 
półtorawyłącznikowy + PMU + 61850-90-5 

NZ  
IEEE 1588 + PRP + zabezpieczenie transformatora w strefie + 
IEC 61850 + układ półtorawyłącznikowy + PMU + 61850-90-5 

O0  

PRP + CyberSentry UR poziom 1 + zabezpieczenie 
transformatora w strefie + IEC 61850 + układ 
półtorawyłącznikowy + PMU + 61850-90-5 

O1 IEEE 1588 + PRP + CyberSentry UR poziom 1 + zabezpieczenie 
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transformatora w strefie + IEC 61850 + układ 
półtorawyłącznikowy + PMU + 61850-90-5 

O2  

IEC 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + zabezpieczenie 
transformatora w strefie + IEC 61850 + układ 
półtorawyłącznikowy + PMU + 61850-90-5 

O3 

IEC 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + CyberSentry UR poziom 
1 + zabezpieczenie transformatora w strefie + IEC 61850 + układ 
półtorawyłącznikowy + PMU + 61850-90-5 

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 

 D      Wyświetlacz — język francuski 

 R      Wyświetlacz — język rosyjski 

 A      Wyświetlacz — język chiński 

 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 
przyciskami programowanymi przez użytkownika 

I      Rozszerzony panel przedni z wyświetlaczem w języku 
niemieckim 

 

 

 

L90  -*  ** -*  -  *  *   *   -F **  -H **  -L **   -N  **  -R ** ** Wersja o zmniejszonych wymiarach do montażu pionowego 

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  81   Cyfrowy moduł magistrali procesowej z ośmioma portami 

WEJŚCIA/WYJŚCIA STYKOWE XX XX XX XX Brak modułu 

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

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

(wybrać maksymalnie 1 na urządzenie) 2E dwufazowy, jednokanałowy 

 2F dwufazowy, dwukanałowy 

 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 

 7V RS422, 2 kanały, 2 wejścia zegara 

 7W RS422, 2 kanały 

 

2.4.3 Moduły zamienne 

Moduły zamienne można zamawiać osobno. Przy zamawianiu zamiennego modułu 

sterownikowego CPU lub panelu przedniego podać numer seryjny posiadanego urządzenia. 
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Nie wszystkie moduły zamienne mogą być stosowane do przekaźnika L90. Moduły 

wskazane w kodach zamówień dla systemu L90 są dostępne jako moduły zamienne do 

systemu L90. 

Podane niżej kody zamówień mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. 

Najnowsze opcje podano na stronie zamawiania pod adresem 

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

 

Tabela 2-8: Kody zamówień dla przekaźnika uniwersalnego — moduły zamienne, w 

wykonaniu poziomym 

 UR   -**  - *  

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

SH 
RL 

 
 
 
T 
U 
V 

A 
H 

125/300V AC/DC 
Od 24 do 48 V (tylko DC) 
 
 
RS485 z 3 złączami 100Base-FX Ethernet, wielomodowe, SFP ze złączem LC 
RS485 ze złączem 1100Base-TX Ethernet, SFP RJ-45 + 2 złącza 100Base-FX 
Ethernet, wielomodowe, SFP ze złączem LC 
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 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 



OPIS PRODUKTU  ROZDZIAŁ 2: OPIS PRODUKTU 

SYSTEM ZABEZPIECZENIA RÓŻNICOWEGO LINII L90 — INSTRUKCJA OBSŁUGI 2-48 

 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 / 4 przekładniki napięciowe z rozszerzoną 
diagnostyką 

8N 8 standardowych przekładników prądowych z rozszerzoną diagnostyką 

 
8M 

4 przekładniki prądowe / 4 przekładniki 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 

 
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, 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 

 7V RS422, 2 kanały, 2 wejścia zegara 

 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) 
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 5E 4 wejścia DCmA, 4 wejścia RTD 

 5F 8 wejść DCmA 

 

 

Tabela 2-9: Kody zamówień dla przekaźnika uniwersalnego — moduły zamienne, w 

wykonaniu pionowym 

 UR   -**  - *  

ZASILANIE SH B 125 / 300 V AC/DC 

 RL V Od 24 do 48 V (tylko DC) 

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

 
U 

RS485 ze złączem 1100Base-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) 

 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 
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 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 

8F Standardowe 4 przekładniki prądowe / 4 przekładniki napięciowe 

(niedostępne dla C30) 8G 
4 przekładniki prądowe / 4 przekładniki napięciowe do czułego pomiaru prądu 
doziemnego 

 8H 8 standardowych przekładników prądowych 

 
8L 

4 standardowe przekładniki prądowe / 4 przekładniki 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 

 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 

 7V RS422, 2 kanały, 2 wejścia zegara 

 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 

 

 

2.5 Przetwarzanie sygnałów 

2.5.1 Przetwarzanie sygnałów przez przekaźnik uniwersalny (UR) 
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Przekaźniki z serii UR to oparte na mikroprocesorze przekaźniki 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 uniwersalnych. 

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 pomocniczych. 

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. 

 

Rysunek 2-4: Przetwarzanie sygnałów przez przekaźnik uniwersalny (UR) 

 

Analog Inputs Wejścia analogowe 
Analog lowpass filter  Analogowy filtr dolnoprzepustowy  
Analog-to-Digital Converte Przetwornik analogowo-cyfrowy 
Digital bandpass filter Cyfrowy filtr pasmowoprzepustowy 
Phasor estimation Oszacowanie fazorów 
From CT/VT Z przekładnika prądowego / napięciowego 
1 cycle Fourier Pełnookresowy cykl Fouriera 
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Fundamental freq. Phasors, Seq. 
Components 

Fazory dla częstotl. podst., składowe 

Frequency Częstotliwość 
RMS values Wartości skuteczne 
Synchrophasors 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 
Protection algorithms Algorytmy zabezpieczenia 
Time stamping Znakowanie czasem 
CPU module Moduł sterownikowy CPU 
Ddebounce filtering Filtrowanie odbicia styków 
Optoisolated Z izolacją optyczną 
Contact Inputs module Moduł wejść stykowych 
Channel monitoring CRC check Kontrola CRC monitorowania kanałów 
Inter-relay comms module Moduł komunikacji między przekaźnikami 
Analog Inputs moduleq Moduł wejść analogowych 
Control elements, monitoring elements, 
FlexLogic, 

Elementy sterowania, elementy 
monitorowania, FlexLogic 

Aggregation, post-filtering Agregacja, filtrowanie końcowe 
Analog Outputs module Moduł wyjść analogowych 
Events Zdarzenia 
Comtrade, data logger Comtrade, rejestrator danych 
DNP, Modbus, IEC60870 DNP, Modbus, IEC 60870 
PMU (IEEE C37.118, IEC 61850-90-5) PMU (IEEE C37.118, IEC 61850-90-5) 
IEC 61850 (GOOSE, MMS Server) IEC 61850 (GOOSE, serwer MMS) 
Inter-relay comms module Moduł komunikacji między przekaźnikami 
Contact Outputs module Moduł wyjść stykowych 
Ethernet Serial Szeregowe Ethernet 
G.703, RS-422, C37.94, direct fiber G.703, RS-422, C37.94, bezpośrednie 

światłowodowe 
 

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: 

 

Wzór 2-1 

Prądy: 

±√2·46nom (A) 
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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: 

 

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 cyfrowy filtr o skończonej odpowiedzi impulsowej (FIR). 

Filtr ten służy 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 cyfrowy filtr o skończonej odpowiedzi 

impulsowej (FIR). Filtr ten został 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 napięcia. 

Przekaźniki UR mierzą częstotliwość sieci elektroenergetycznej przy użyciu transformacji 

Clarke'a przez 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 cyfrowy filtr o skończonej odpowiedzi impulsowej (FIR) w celu usunięcia zawartego w 
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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 te warunki 

zabezpieczeń 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 czasu, 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 zamówień dostępne są inne zaawansowane opcje do przekaźników 

uniwersalnych: 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 itp. 
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2.6 Dane techniczne 

Dane techniczne mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. 

 

2.6.1 Elementy zabezpieczeniowe 

Jeśli nie wskazano inaczej, czas zadziałania obejmuje czas włączenia wyjścia 

przekaźnikowego zwiernego działającego na znamionowy prąd wyzwolenia. 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 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. 

 

ZABEZPIECZENIE ODLEGŁOŚCIOWE PRZY ZWARCIU MIĘDZYFAZOWYM 

Charakterystyka: mho (z zapamiętaną polaryzacją lub przesunięciem) lub 

czworoboczna (z zapamiętaną polaryzacją lub bezkierunkowa), 

wybierana osobno dla każdej strefy 

 

Liczba stref: 5 

Kierunkowość: w przód, w tył lub bezkierunkowo 

Zasięg (strona wtórna, Ω): 0,02 do 500,00 Ω z krokiem 0,01 

Dokładność zasięgu: ±5% przy uwzględnieniu wpływu stanów przejściowych 

typowych dla przekładnika napięciowego pojemnościowego 

(CVT) do wartości SIR 30 

Odległość: 

Kąt charakterystyczny: 30 do 90° z krokiem 1 

Kąt graniczny komparatora: 30 do 90° z krokiem 1 

Kontrola kierunku: 

Kąt charakterystyczny: 30 do 90° z krokiem 1 

Kąt graniczny: 30 do 90° z krokiem 1 

Ograniczenie prawej strony charakterystyki (tylko charakterystyka czworoboczna): 

Zasięg: 0,02 do 500 Ω z krokiem 0,01 

Kąt charakterystyczny: 60 do 90° z krokiem 1 
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Ograniczenie lewej strony charakterystyki (tylko charakterystyka czworoboczna): 

Zasięg: 0,02 do 500 Ω z krokiem 0,01 

Kąt charakterystyczny: 60 do 90° z krokiem 1 

Zwłoka: 0,000 do 65,535 s z krokiem 0,001 

Dokładność timera: ±3% czasu zadziałania lub ±1/4 cyklu (większa z tych wartości) 

Kontrola prądu: 

Poziom: Prąd międzyfazowy 

Pobudzenie: 0,050 do 30,000 j.w. z krokiem 0,001 

Odwzbudzenie: 97 do 98% 

Trwałość pamięci: 5 do 25 cykli z krokiem 1 

Lokalizacja przekładnika napięciowego: wszystkie transformatory trójkąt-gwiazda i 

gwiazda-trójkąt 

Lokalizacja przekładnika prądowego: wszystkie transformatory trójkąt-gwiazda i 

gwiazda-trójkąt 

Pobudzenie kontroli napięcia (instalacje z kompensacją szeregową): 

0 do 5,000 j.w. z krokiem 0,001 

 

CHARAKTERYSTYKI CZASU ZADZIAŁANIA ZABEZPIECZENIA ODLEGŁOŚCIOWEGO 

PRZY ZWARCIU MIĘDZYFAZOWYM 

Czasy zadziałania to czasy odpowiedzi części przekaźnika z mikroprocesorem. W celu 

oszacowania łącznego czasu odpowiedzi w konkretnym zastosowaniu należy skorzystać z 

danych technicznych ze styków wyjściowych. Czasy zadziałania to czasy średnie 

uwzględniające takie zmienne jak początkowy kąt zakłócenia lub typ źródła napięcia 

(magnetyczne przekładniki napięciowe i przekładniki napięciowe pojemnościowe). Na 

rysunku przedstawiono charakterystyki czasu zadziałania zabezpieczenia odległościowego w 

strefie 1 odnoszące się do sieci 60 Hz o nominalnej częstotliwości sieci. 
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Operate Time (ms) Czas zadziałania (ms) 
Fault Location (%) Lokalizacja zakłócenia (%) 
SIR=0.1 SIR = 0,1 
 

ZABEZPIECZENIE ODLEGŁOŚCIOWE ZIEMNOZWARCIOWE 

Charakterystyka: Mho (z zapamiętaną polaryzacją lub przesunięciem) lub 

czworoboczna (z zapamiętaną polaryzacją lub 

bezkierunkowa), 

Polaryzacja reaktancji: składowa przeciwna lub zerowa prądu 

Kąt niehomogeniczności: -40 do 40° z krokiem 1 

Liczba stref: 5 

Kierunkowość: w przód, w tył lub bezkierunkowo 

Zasięg (Ω strony wtórnej): 0,02 do 500,00 Ω z krokiem 0,01 

Dokładność zasięgu: ±5% przy uwzględnieniu wpływu stanów przejściowych 

typowych dla przekładnika napięciowego 

pojemnościowego (CVT) do wartości SIR 30 

Zabezpieczenie odległościowe — kąt charakterystyczny: 30 do 90° z krokiem 1 

Zabezpieczenie odległościowe — kąt graniczny komparatora: 30 do 90° z krokiem 1 

Kontrola kierunku: 

Kąt charakterystyczny: 30 do 90° z krokiem 1 

Kąt graniczny: 30 do 90° z krokiem 1 

Kompensacja składowej zerowej 

Wielkość Z0/Z1: 0,00 do 10,00 z krokiem 0,01 

Kąt Z0/Z1: -90 do 90° z krokiem 1 

Wzajemna kompensacja składowej zerowej 

Wielkość Z0M/Z1: 0,00 do 7,00 z krokiem 0,01 
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Kąt Z0M/Z1: -90 do 90° z krokiem 1 

Ograniczenie prawej strony charakterystyki (tylko charakterystyka czworoboczna): 

Zasięg: 0,02 do 500 Ω z krokiem 0,01 

Kąt charakterystyczny: 60 do 90° z krokiem 1 

Ograniczenie lewej strony charakterystyki (tylko charakterystyka czworoboczna): 

Zasięg: 0,02 do 500 Ω z krokiem 0,01 

Kąt charakterystyczny: 60 do 90° z krokiem 1 

Zwłoka: 0,000 do 65,535 s z krokiem 0,001 

Dokładność timera: ±3% czasu zadziałania lub ±1/4 cyklu (większa z tych 

wartości) 

Kontrola prądu: 

Poziom: Prąd w przewodzie neutralnym (3I_0) 

Pobudzenie: 0,050 do 30,000 j.w. z krokiem 0,001 

Odwzbudzenie: 97 do 98% 

Trwałość pamięci: 5 do 25 cykli z krokiem 1 

Pobudzenie kontroli napięcia (instalacje z kompensacją szeregową): 

0 do 5,000 j.w. z krokiem 0,001 

 

CHARAKTERYSTYKI CZASU ZADZIAŁANIA ZABEZPIECZENIA ODLEGŁOŚCIOWEGO 

ZIEMNOZWARCIOWEGO 

Czasy zadziałania to czasy odpowiedzi części przekaźnika z mikroprocesorem. W celu 

oszacowania łącznego czasu odpowiedzi w konkretnym zastosowaniu należy skorzystać z 

danych technicznych ze styków wyjściowych. Czasy zadziałania to czasy średnie 

uwzględniające takie zmienne jak początkowy kąt zakłócenia lub typ źródła napięcia 

(magnetyczne przekładniki napięciowe i przekładniki napięciowe pojemnościowe). Na 

rysunku przedstawiono charakterystyki czasu zadziałania zabezpieczenia odległościowego 

ziemnozwarciowego w strefie 1 odnoszące się do sieci 60 Hz o nominalnej częstotliwości 

sieci. 
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Operate Time (ms) Czas zadziałania (ms) 
Fault Location (%) Lokalizacja zakłócenia (%) 
SIR=0.1 SIR = 0,1 
 

WYŁĄCZENIE LINII PRZY ZAŁĄCZENIU NA ZWARCIE 

Zabezpieczenie nadprądowe bezzwłoczne fazowe: 0,000 do 30,000 j.w. 

Pobudzenie przy obniżonym napięciu: 0,000 do 3,000 j.w. 

Zwłoka zabezpieczenia nadnapięciowego: 0,000 do 65,535 s 

 

Zabezpieczenie różnicowe linii (87L) 

Zastosowanie: linia z dwoma lub trzema końcami, linia skompensowana 

szeregowo, linia z zaczepami, z kompensacją prądu 

ładowania 

Charakterystyka: Różnica procentowa między dwoma nachyleniami 

Poziom prądu pobudzenia: 0,20 do 4,00 j.w. z krokiem 0,01 

Zaczep przekładnika prądowego (współczynnik niedopasowania przekładnika prądowego):

0,20 do 5,00 z krokiem 0,01 

Nachylenie 1: 1 do 50% 

Nachylenie 2: 1 do 70% 

Dokładność poziomu: ±3% odczytu maksymalnego prądu w obwodzie 

Punkt zwrotny między nachyleniami 0,0 do 20,0 j.w. z krokiem 0,1 

Wyłączenie zdalne bezwarunkowe (DTT): wyłączenie zdalne bezwarunkowe (1 i 3 bieguny) 

do zdalnego przekaźnika L90 

Czas zadziałania: Czas trwania od 1,0 do 1,5 cyklu zasilania 

Kompensacja asymetrycznego opóźnienia kanałów przy użyciu GPS: 

Asymetria do 10 ms 

Kompensacja grupy transformatorów w strefie 0 do 330° z krokiem 30° 
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Poziom blokowania prądów udarowych: 1,0 do 40,0% f0 z krokiem 0,1 

Tryb blokowania prądów udarowych: Na fazę, 2 z 3, średnia 

Zabezpieczenie różnicowe przy składowej zerowej (87LG): 

87LG — poziom pobudzenia: 0,05 do 1,00 j.w. z krokiem 0,01 

Nachylenie charakterystyki 87LG: 1 do 50% 

Zwłoka pobudzenia zabezpieczenia 87LG: 0,00 do 5,00 s z krokiem 0,01 

Czas zadziałania zabezpieczenia 87LG: 1,5 do 2,5 cyklu 

 

LOGIKA WYZWOLENIA ZABEZPIECZENIA RÓŻNICOWEGO LINII 

Zadziałanie zabezpieczenia 87L trip: Zwiększa bezpieczeństwo decyzji o wyłączeniu, 

tworzy logikę wyzwolenia 1 i 3 biegunów 

Wyłączenie zdalne bezwarunkowe (DTT): Sygnał wyłączenia zdalnego bezwarunkowego (1 

i 3 bieguny) ze zdalnego przekaźnika L90 

Detektor zakłóceń (DD): Czuły detektor zakłóceń do wykrywania zakłóceń 

Odcinkowe zabezpieczenie szyn: Zabezpieczenie w układzie pierścieniowym i 

półtorawyłącznikowym 

Detektor otwartego bieguna: Zabezpieczenie od zakłóceń sekwencyjnych i 

rozwijających się 

 

OGRANICZONE ZABEZPIECZENIE ZIEMNOZWARCIOWE 

Pobudzenie: 0,005 do 30,000 j.w. z krokiem 0,001 

Odwzbudzenie: 97 do 98% poziomu pobudzenia 

Nachylenie: 0 do 100% z krokiem 1% 

Dokładność poziomu: 

0,1 do 2,0 × wartość nominalna przekładnika prądowego: ±0,5% odczytu lub ±1% wartości 

nominalnej (większa z tych wartości) 

>2,0 × wartość nominalna przekładnika prądowego ±1,5% odczytu 

Zwłoka pobudzenia: 0 do 600,00 s z krokiem 0,01 

Zwłoka odwzbudzenia: 0 do 600,00 s z krokiem 0,01 

Czas zadziałania: <1 cyklu sieci elektroenergetycznej 

 

ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWE ZWŁOCZNE FAZOWE / PRZEWODU 

NEUTRALNEGO / ZIEMNOZWARCIOWE 

Prąd: Fazor lub wartość skuteczna 

Poziom pobudzenia: 0,000 do 30,000 j.w. z krokiem 0,001 

Poziom odwzbudzenia: 97% do 98% poziomu pobudzenia 

Dokładność poziomu: 
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0,1 do 2,0 × wartość nominalna przekładnika prądowego: ±0,5% odczytu lub ±0,4% wartości 

nominalnej (większa z tych wartości) 

>2,0 × wartość nominalna przekładnika prądowego: ±1,5% odczytu >2,0 × wartość 

nominalna przekładnika prądowego 

Kształty charakterystyk: IEEE umiarkowanie / bardzo / skrajnie odwrotna; IEC (i 

BS) A/B/C i odwrotna krótkozwłoczna; GE IAC 

odwrotna, 

Krótkozwłoczna / bardzo / skrajnie odwrotna; I2t; 

FlexCurves™ (programowane); zależna (krzywa 

podstawowa 0,01 s) 

Współczynnik krzywej: Wybór czasu = 0,00 do 600,00 z krokiem 0,01 

Typ zerowania: Bezzwłoczny / zwłoczny (zgodnie z IEEE) 

Dokładność czasu charakterystyki dla wartości od 1,03 do 20 × poziom pobudzenia: 

±3,5% czasu zadziałania lub ±½ cyklu (większa z tych 

wartości) od pobudzenia do zadziałania Ograniczenie 

napięcia: Zmienia prąd pobudzenia dla napięcia w 

przedziale 0,1 < V < 0,9 nominalnej wartości 

przekładnika napięciowego w formie stałej zależności 

liniowej 

 

ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWE BEZZWŁOCZNE FAZOWE / PRZEWODU 

NEUTRALNEGO / ZIEMNOZWARCIOWE 

Poziom pobudzenia: 0,000 do 30,000 j.w. z krokiem 0,001 

Poziom odwzbudzenia: 97 do 98% poziomu pobudzenia 

Dokładność poziomu: 

0,1 do 2,0 × wartość nominalna przekładnika prądowego: ±0,5% odczytu lub ±0,4% wartości 

nominalnej (większa z tych wartości) 

>2,0 × wartość nominalna przekładnika prądowego: ±1,5% odczytu 

Zasięg wydłużony: <2% 

Zwłoka pobudzenia: 0,00 do 600,00 s z krokiem 0,01 

Zwłoka zerowania: 0,00 do 600,00 s z krokiem 0,01 

Czas zadziałania: <16 ms przy wartości 3 × poziom pobudzenia przy 60 Hz 

(zabezpieczenie nadprądowe bezzwłoczne fazowe / 

ziemnozwarciowe) 

<20 ms przy wartości 3 × poziom pobudzenia przy 60 Hz 

(zabezpieczenie nadprądowe bezzwłoczne przewodu 

neutralnego) 



OPIS PRODUKTU  ROZDZIAŁ 2: OPIS PRODUKTU 

SYSTEM ZABEZPIECZENIA RÓŻNICOWEGO LINII L90 — INSTRUKCJA OBSŁUGI 2-62 

Dokładność timera: ±3% czasu zadziałania lub ±1/4 cyklu (większa z tych 

wartości) 

 

ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWE ZWŁOCZNE PRZY SKŁADOWEJ PRZECIWNEJ 

Prąd: Fazor 

Poziom pobudzenia: 0,000 do 30,000 j.w. z krokiem 0,001 

Poziom odwzbudzenia: 97% do 98% poziomu pobudzenia 

Dokładność poziomu: ±0,5% odczytu lub ±0,4% wartości nominalnej (większa 

z tych wartości)  

0,1 do 2,0 × wartość nominalna przekładnika 

prądowego: ±1,5% odczytu >2,0 × wartość nominalna 

przekładnika prądowego 

Kształty charakterystyk: IEEE umiarkowanie / bardzo / skrajnie odwrotna; IEC (i 

BS) A/B/C i odwrotna krótkozwłoczna; GE IAC 

odwrotna, 

Krótkozwłoczna / bardzo / skrajnie odwrotna; I2t; 

FlexCurves™ (programowane); zależna (krzywa 

podstawowa 0,01 s) 

Współczynnik krzywej (wybór czasu) 0,00 do 600,00 z krokiem 0,01 

Typ zerowania: Bezzwłoczne / zwłoczne (wg IEEE) i liniowe 

Dokładność czasu charakterystyki: 

Dla wartości od 1,03 do 20 × poziom pobudzenia: ±3,5% czasu zadziałania lub ±½ cyklu 

(większa z tych wartości) od pobudzenia do zadziałania 

 

ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWE BEZZWŁOCZNE PRZY SKŁADOWEJ PRZECIWNEJ 

Prąd: Fazor 

Poziom pobudzenia: 0,000 do 30,000 j.w. z krokiem 0,001 

Poziom odwzbudzenia: 97 do 98% poziomu pobudzenia 

Dokładność poziomu: 0,1 do 2,0 × wartość nominalna przekładnika 

prądowego: ±0,5% odczytu lub ±0,4% wartości 

nominalnej (większa z tych wartości); 2,0 × wartość 

nominalna przekładnika prądowego: 

±1,5% odczytu 

Zasięg wydłużony: <2% 

Zwłoka pobudzenia: 0,00 do 600,00 s z krokiem 0,01 

Zwłoka zerowania: 0,00 do 600,00 s z krokiem 0,01 

Czas zadziałania: <20 ms przy wartości 3 × poziom pobudzenia przy 60 Hz 
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Dokładność timera: ±3% czasu zadziałania lub ±1/4 cyklu (większa z tych 

wartości) 

 

ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWE KIERUNKOWE FAZOWE 

Połączenie przekaźnika: 90° (układ czworoboczny) 

Napięcie w układzie czworobocznym: Kolejność faz ABC: faza A (VBC), faza B (VCA), 

faza C (VAB); kolejność faz ACB: faza A (VCB), faza B 

(VAC), faza C (VBA) 

Próg napięcia polaryzującego: 0,000 do 3,000 j.w. z krokiem 0,001 

Próg czułości prądowej: 0,05 pu 

Kąt charakterystyczny: 0 do 359° z krokiem 1 

Dokładność kąta: ±2° 

Czas zadziałania (operandy FlexLogic): 

Wyzwolenie (obciążenie z tyłu, zakłócenie z przodu): <12 ms, typowo 

Blokowanie (obciążenie z przodu, zakłócenie z tyłu): <8 ms, typowo 

 

ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWE KIERUNKOWE PRZEWODU NEUTRALNEGO 

Kierunkowość: Współistniejące do przodu i do tyłu 

Polaryzacja: Napięcie, prąd, Dual (podwójna), Dual-V, Dual-I 

Napięcie polaryzujące: V_0 lub VX 

Prąd polaryzujący: IG 

Prąd roboczy: I_0 

Wykrywanie poziomu: 3 × (|I_0| - Kx |I_1|), IG 

Ograniczenie, K: 0,000 do 0,500 z krokiem 0,001 

Kąt charakterystyczny: -90 do 90° z krokiem 1 

Kąt graniczny: 40 do 90° z krokiem 1, niezależnie dla kierunku do 

przodu i do tyłu 

Dokładność kąta: ±2° 

Impedancja — przesunięcie: 0,00 do 250,00 Ω z krokiem 0,01 

Poziom pobudzenia: 0,002 do 30,000 j.w. z krokiem 0,01 

Poziom odwzbudzenia: 97 do 98% 

Czas zadziałania: <16 ms przy wartości 3 × poziom pobudzenia przy 60 

Hz 

 

ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWE KIERUNKOWE PRZY SKŁADOWEJ PRZECIWNEJ 

Kierunkowość: Współistniejące do przodu i do tyłu 

Polaryzacja: Napięcie 
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Napięcie polaryzujące: V_2 

Prąd roboczy: I_2 

Wykrywanie poziomu: 

Składowa zerowa: |I_0| - K x |I_1| 

Składowa przeciwna: |I_2| - K x |I_1| 

Ograniczenie, K: 0,000 do 0,500 z krokiem 0,001 

Kąt charakterystyczny: 0 do 90° z krokiem 1 

Kąt graniczny: 40 do 90° z krokiem 1, niezależnie dla kierunku do 

przodu i do tyłu 

Dokładność kąta: ±2° 

Impedancja — przesunięcie: 0,00 do 250,00 Ω z krokiem 0,01 

Poziom pobudzenia: 0,015 do 30,000 j.w. z krokiem 0,01 

Poziom odwzbudzenia: 97 do 98% 

Czas zadziałania: <16 ms przy 3-krotności poziomu pobudzenia przy 60 

Hz 

 

ZABEZPIECZENIE KIERUNKOWE PRZY SKŁADOWEJ ZEROWEJ Z POMIAREM MOCY 

Moc mierzona: składowa zerowa 

Liczba elementów: 2 

Kąt charakterystyczny: 0 do 360° z krokiem 1 

Moc minimalna: 0,001 do 1,200 j.w. z krokiem 0,001 

Dokładność poziomu pobudzenia: ±1% lub ±0,0025 j.w. (większa z tych wartości) 

Histereza: 3% lub 0,001 j.w. (większa z tych wartości) 

Zwłoka pobudzenia: Niezależna (0 do 600,00 s z krokiem 0,01), zależna 

lub FlexCurve 

Współczynnik charakterystyki zależnej: 0,01 do 2,00 s z krokiem 0,01 

Dokładność czasu charakterystyki: ±3,5% czasu zadziałania lub ±1 cykl (większa z tych 

wartości) od pobudzenia do zadziałania 

Czas zadziałania: <30 ms przy 60 Hz 

 

ZABEZPIECZENIE NADMIAROWOMOCOWE KIERUNKOWE Z CZUŁYM POMIAREM 

Moc mierzona: 3-fazowe, rzeczywista wartość skuteczna 

Liczba stopni: 2 

Kąt charakterystyczny: 0 do 359° z krokiem 1 

Kąt kalibracji: 0,00 do 0,95° z krokiem 0,05 

Moc minimalna: -1,200 do 1,200 j.w. z krokiem 0,001 

Dokładność poziomu pobudzenia: ±1% lub ±0,001 j.w. (większa z tych wartości) 
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Histereza: 2% lub 0,001 j.w. (większa z tych wartości) 

Zwłoka pobudzenia: 0 do 600,00 s z krokiem 0,01 

Dokładność timera: ±3% czasu zadziałania lub ±1/4 cyklu (większa z tych 

wartości) 

Czas zadziałania: <50 ms 

 

ZABEZPIECZENIE PODNAPIĘCIOWE FAZOWE 

Napięcie: Tylko fazor 

Poziom pobudzenia: 0,000 do 3,000 j.w. z krokiem 0,001 

Poziom odwzbudzenia: 102 do 103% poziomu pobudzenia  

Dokładność poziomu: ±0,5% odczytu od 10 do 208 V 

Kształty charakterystyk: GE IAV odwrotna; 

Charakterystyka zależna (krzywa podstawowa 0,1 s) 

Współczynnik krzywej: Wybór czasu = 0,00 do 600,00 z krokiem 0,01 

Dokładność czasu charakterystyki dla wartości <0,90 × poziom pobudzenia: 

±3,5% czasu zadziałania lub ±1/2 cyklu (większa z tych 

wartości) od pobudzenia do zadziałania 

 

ZABEZPIECZENIE PODNAPIĘCIOWE LINII POTRZEB WŁASNYCH 

Poziom pobudzenia: 0,000 do 3,000 j.w. z krokiem 0,001 

Poziom odwzbudzenia: 102 do 103% poziomu pobudzenia 

Dokładność poziomu: ±0,5% odczytu od 10 do 208 V 

Kształty charakterystyk: GE IAV odwrotna, zależna 

Współczynnik krzywej: Wybór czasu = 0 do 600,00 z krokiem 0,01 

Dokładność czasu charakterystyki dla wartości <0,90 × poziom pobudzenia: 

±3,5% czasu zadziałania lub ±1/2 cyklu (większa z tych wartości) od pobudzenia do 

zadziałania 

 

ZABEZPIECZENIE NADNAPIĘCIOWE FAZOWE 

Napięcie: Tylko fazor 

Poziom pobudzenia: 0,000 do 3,000 j.w. z krokiem 0,001 

Poziom odwzbudzenia: 97 do 98% poziomu pobudzenia 

Dokładność poziomu: ±0,5% odczytu od 10 do 208 V 

Zwłoka pobudzenia: 0,00 do 600,00 z krokiem 0,01 s 

Czas zadziałania: <30 ms przy wartości 1,10 × poziom pobudzenia przy 

60 Hz 
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Dokładność timera: ±3% czasu zadziałania lub ±1/4 cyklu (większa z tych 

wartości) 

 

ZABEZPIECZENIE NADNAPIĘCIOWE PRZEWODU NEUTRALNEGO 

Poziom pobudzenia: 0,000 do 3,000 j.w. z krokiem 0,001 

Poziom odwzbudzenia: 97 do 98% poziomu pobudzeniaDokładność poziomu:

 ±0,5% odczytu od 10 do 208 V 

Dokładność poziomu: ±0,5% odczytu od 10 do 208 V 

Zwłoka pobudzenia: 0,00 do 600,00 s z krokiem 0,01 (charakterystyka 

zależna) lub krzywa zdefiniowana przez użytkownika 

Zwłoka zerowania: 0,00 do 600,00 s z krokiem 0,01 

Dokładność czasu charakterystyki dla wartości >1,1 poziomu pobudzenia:  ±3,5% 

czasu zadziałania lub ±1 cykl (większa z tych wartości) 

od pobudzenia do zadziałania 

Czas zadziałania: <30 ms przy wartości 1,10 × poziom pobudzenia przy 

60 Hz 

 

ZABEZPIECZENIE NADNAPIĘCIOWE LINII POTRZEB WŁASNYCH 

Poziom pobudzenia: 0,000 do 3,000 j.w. z krokiem 0,001 

Poziom odwzbudzenia: 97 do 98% poziomu pobudzenia 

Dokładność poziomu: ±0,5% odczytu od 10 do 208 V 

Zwłoka pobudzenia: 0 do 600,00 s z krokiem 0,01 

Zwłoka zerowania: 0 do 600,00 s z krokiem 0,01 

Dokładność timera: ±3% czasu zadziałania lub ±1/4 cyklu (większa z tych 

wartości) 

Czas zadziałania: <30 ms przy wartości 1,10 × poziom pobudzenia przy 

60 Hz 

 

ZABEZPIECZENIE PODCZĘSTOTLIWOŚCIOWE 

Minimalny poziom sygnału: 0,10 do 1,25 j.w. z krokiem 0,01 

Poziom pobudzenia: 20,00 do 65,00 Hz z krokiem 0,01 

Poziom odwzbudzenia: Poziom pobudzenia + 0,03 Hz 

Dokładność poziomu: ±0,001 Hz 

Zwłoka: 0 do 65,535 s z krokiem 0,001 

Dokładność timera: ±3% czasu zadziałania lub ±1/4 cyklu (większa z tych 

wartości) 

Czas zadziałania: typowo 4 cykle przy zmianie 0,1 Hz/s 
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typowo 3,5 cyklu przy zmianie 0,3 Hz/s 

typowo 3 cykle przy zmianie 0,5 Hz/s 

Czasy typowe są średnimi czasami zadziałania przy uwzględnieniu takich zmiennych jak 

moment zmiany częstotliwości, metoda badania itd., i mogą różnić się o ±0,5 cyklu. 

 

ZABEZPIECZENIE NADCZĘSTOTLIWOŚCIOWE 

Poziom pobudzenia: 20,00 do 65,00 Hz z krokiem 0,01 

Poziom odwzbudzenia: Poziom pobudzenia – 0,03 Hz 

Dokładność poziomu: ±0,001 Hz 

Zwłoka: 0 do 65,535 s z krokiem 0,001 

Dokładność timera: ±3% czasu zadziałania lub ±1/4 cyklu (większa z tych 

wartości) 

Czas zadziałania: typowo 4 cykle przy zmianie 0,1 Hz/s 

typowo 3,5 cyklu przy zmianie 0,3 Hz/s 

typowo 3 cykle przy zmianie 0,5 Hz/s 

Czasy typowe są średnimi czasami zadziałania przy uwzględnieniu takich zmiennych jak 

moment zmiany częstotliwości, metoda badania itd., i mogą różnić się o ±0,5 cyklu. 

 

SZYBKOŚĆ ZMIAN CZĘSTOTLIWOŚCI 

Trend df/dt: Rosnący, malejący, dwukierunkowy 

df/dt — poziom pobudzenia: 0,10 do 15,00 Hz/s z krokiem 0,01 

df/dt — poziom odwzbudzenia: 96% poziomu pobudzenia 

df/dt — dokładność poziomu: 80 mHz/s lub 3,5% (większa z tych wartości) 

Kontrola przepięcia: 0,100 do 3,000 j.w. z krokiem 0,001 

Kontrola przetężenia: 0,000 do 30,000 j.w. z krokiem 0,001 

Zwłoka pobudzenia: 0 do 65,535 s z krokiem 0,001 

Zwłoka zerowania: 0 do 65,535 s z krokiem 0,001 

Dokładność timera: ±3% czasu zadziałania lub ±1/4 cyklu (większa z 

tych wartości) 

95% czasu stabilizacji dla df/dt: <24 cykle 

Czas zadziałania: typowo 9,5 cyklu przy wartości 2 × poziom pobudzenia 

typowo 8,5 cyklu przy wartości 3 × poziom pobudzenia 

typowo 6,5 cyklu przy wartości 5 × poziom pobudzenia 

Czasy typowe są średnimi czasami zadziałania przy uwzględnieniu takich zmiennych jak 

moment zmiany częstotliwości, metoda badania itd., i mogą różnić się o ±0,5 cyklu. 

 

LOKALNA REZERWA WYŁĄCZNIKOWA 
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Tryb: 1-biegunowy, 3-biegunowy 

Kontrola prądu: Prąd fazowy, neutralny 

Kontrola prądu — pobudzenie: 0,001 do 30,000 j.w. z krokiem 0,001 

Kontrola prądu — odwzbudzenie: 97 do 98% poziomu pobudzenia 

Kontrola prądu — dokładność: 

0,1 do 2,0 × wartość nominalna przekładnika prądowego: ±0,75% odczytu lub ±2% wartości 

nominalnej (większa z tych wartości) 

Powyżej wartości 2 × wartość nominalna przekładnika prądowego: ±2,5% odczytu 

 

PRĄD ŁUKOWY WYŁĄCZNIKA 

Zasada działania: Oblicza wytrzymałość wyłącznika (I2t) i mierzy czas 

trwania zwarcia 

Inicjacja: Możliwość zaprogramowania na fazę przy użyciu 

operandu FlexLogic 

Kompensacja przekaźników pomocniczych: 0 do 65,535 s z krokiem 0,001 

Próg alarmu: 0 do 50 000 kA2 × cykl z krokiem 1 

Dokładność czasu trwania zwarcia: 0,25 cyklu zasilania 

Dyspozycyjność: 1 na zestaw przekładników prądowych (minimum 2) 

 

PRZESKOK W WYŁĄCZNIKU 

Wielkość robocza: Prąd i napięcie fazy, różnica napięć faz 

Poziom pobudzenia — napięcie: 0 do 1,500 j.w. z krokiem 0,001 

Poziom odwzbudzenia — napięcie: 97 do 98% poziomu pobudzenia 

Poziom pobudzenia — prąd: 0 do 1,500 j.w. z krokiem 0,001 

Poziom odwzbudzenia — prąd: 97 do 98% poziomu pobudzenia 

Dokładność poziomu: ±0,5% odczytu lub ±0,1% wartości nominalnej 

(większa z tych wartości) 

Zwłoka pobudzenia: 0 do 65,535 s z krokiem 0,001 

Dokładność timera: ±3% czasu zadziałania lub ±42 ms (większa z tych 

wartości) 

Czas zadziałania: <42 ms przy wartości 1,10 × poziom pobudzenia przy 

60 Hz 

 

PONOWNY ZAPŁON ŁUKU W WYŁĄCZNIKU 

Zasada działania: Wykrywanie stanu przetężenia o wysokiej 

częstotliwości w chwili 1/4 cyklu po otwarciu 

wyłącznika 
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Dyspozycyjność: Jeden na moduł przekładników prądowych / 

napięciowych (bez uwzględnienia modułów 8Z) 

Poziom pobudzenia: 0,1 do 2,00 j.w. z krokiem 0,01 

Zwłoka zerowania: 0,000 do 65,535 s z krokiem 0,001 

 

KONTROLA SYNCHRONIZMU 

Maksymalna różnica napięć: 0 do 400 000 V z krokiem 1 

Maksymalna różnica kątów: 0 do 100° z krokiem 1 

Maksymalna różnica częstotliwości: 0,00 do 2,00 Hz z krokiem 0,01 

Histereza przy maks. różnicy częstotliwości: 0,00 do 0,10 Hz z krokiem 0,01  

Funkcja źródła bez napięcia: Brak, LV1 i DV2, DV1 i LV2, DV1 lub DV2, DV1 xor 

DV2, DV1 i DV2 (L = pod napięciem, D = bez napięcia) 

 

SAMOCZYNNE PONOWNE ZAŁĄCZENIE 

Instalacje z dwoma wyłącznikami 

Układy wyłączania jedno- i trójbiegunowe 

Maksymalnie cztery próby ponownego załączenia przed odłączeniem 

Możliwość wyboru trybu ponownego załączenia i kolejności wyłączników 

 

UKŁADY KOORDYNACJI Z OBSŁUGĄ SYGNAŁÓW PILOTOWYCH 

Zabezpieczenie ze skróconym zasięgiem i zdalnym bezwarunkowym wyłączeniem (DUTT) 

Zabezpieczenie ze skróconym zasięgiem i lokalnym przyzwoleniem (PUTT) 

Zabezpieczenie z zasięgiem wydłużonym i zdalnym przyzwoleniem (POTT) 

Hybrydowy układ POTT 

Zabezpieczenie z zasięgiem wydłużonym i zdalnym blokowaniem wyłączenia 

Zabezpieczenie z zasięgiem wydłużonym i zdalnym odblokowaniem wyłączenia (DCUB) 

 

NADAWANIE SYGNAŁÓW WYŁĄCZANIA 

Zbiera żądania wyłączenia i ponownego załączenia i nadaje sygnały wyjściowe sterowania 

wyłączeniem i ponownym załączeniem. 

Opóźnienie timera komunikacji: 0 do 65 535 s z krokiem 0,001 

Timer zwarcia rozwijającego się 0,000 do 65,535 s z krokiem 0,001 

Dokładność timera: ±3% czasu zadziałania lub ±1/4 cyklu (większa z tych 

wartości) 

 

WYKRYWANIE KOŁYSANIA MOCY 
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Funkcje: Blokowanie kołysania mocy, wyłączenie przy pracy 

asynchronicznej 

Charakterystyka: Charakterystyka Mho lub czworoboczna 

Mierzona impedancja: Składowa zgodna 

Tryby blokowania / wyłączenia: 2-stopniowy lub 3-stopniowy 

Tryb wyłączenia: Wczesny lub ze zwłoką 

Kontrola prądu: 

Poziom pobudzenia: 0,050 do 30,000 j.w. z krokiem 0,001 

Poziom odwzbudzenia: 97 do 98% poziomu pobudzenia 

Zasięg do przodu / do tyłu (Ω strony wtórnej): 0,10 do 500,00 Ω z krokiem 0,01 

Ograniczenie lewej i prawej strony charakterystyki (Ω strony wtórnej): 0,10 do 500,00 Ω z 

krokiem 0,01 

Dokładność impedancji: ±5% 

Impedancje — kąt do przodu / do tyłu: 40 do 90° z krokiem 1 

Dokładność kąta: ±2° 

Charakterystyczne kąty graniczne: 40 do 140° z krokiem 1 

Timery: 0,000 do 65,535 s z krokiem 0,001 

Dokładność timera: ±3% czasu zadziałania lub ±1/4 cyklu (większa z tych 

wartości) 

 

ODCIĘCIE OD OBCIĄŻEŃ 

Odpowiada na: Wielkości składowej zgodnej 

Napięcie minimalne: 0,000 do 3,000 j.w. z krokiem 0,001 

Zasięg (Ω strony wtórnej): 0,02 do 250,00 Ω z krokiem 0,01 

Dokładność impedancji: ±5% 

Kąt: 5 do 50° z krokiem 1 

Dokładność kąta: ±2° 

Zwłoka pobudzenia: 0 do 65,535 s z krokiem 0,001 

Zwłoka zerowania: 0 do 65,535 s z krokiem 0,001 

Dokładność timera: ±3% czasu zadziałania lub ±1/4 cyklu (większa z tych 

wartości) 

Czas zadziałania: <30 ms przy 60 Hz 

 

DETEKTOR OTWARTEGO BIEGUNA 

Funkcja: Wykrywa stan otwartego bieguna, monitorując styki 

pomocnicze wyłącznika, prąd w każdej fazie i 

opcjonalne napięcia na linii. 
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Poziom pobudzenia — prąd: 0,000 do 30,000 j.w. z krokiem 0,001 

Reaktancja pojemnościowa linii (XC1, XC0): 300,0 do 9999,9 Ω strony wtórnej z krokiem 0,1 

Poziom pobudzenia — prąd, zdalny koniec: 0,000 do 30,000 j.w. z krokiem 0,001 

Poziom odwzbudzenia — prąd: Poziom pobudzenia +3%, nie mniej niż 0,05 j.w. 

 

ZABEZPIECZENIE PRZECIĄŻENIOWE TERMICZNE 

Charakterystyki zabezpieczenia termicznego przeciążeniowego: Krzywa IEC 255-8 

Prąd podstawowy: 0,20 do 3,00 j.w. z krokiem 0,01 

Współczynnik przeciążenia (k): 1,00 do 1,20 j.w. z krokiem 0,05 

Stała czasowa wyłączenia: 0 do 1000 min z krokiem 1 

Stała czasowa zerowania: 0 do 1000 min z krokiem 1 

Minimalny czas zerowania: 0 do 1000 min z krokiem 1 

Dokładność timera (charakterystyka „zimna”): ±100 ms lub 2% (większa z tych wartości) 

Dokładność timera (charakterystyka „ciepła”): ±500 ms lub 2% (większa z tych wartości) 

dla Ip <0,9 × k × Ib oraz I / (k × Ib) > 1,1 

 

MAGISTRALA „TRIP BUS” (WYŁĄCZENIE BEZ FLEXLOGIC) 

Liczba elementów: 6 

Liczba wejść: 16 

Czas zadziałania: <2 ms przy 60 Hz 

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

 

2.6.2 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 60 000 (ms, s, min) z krokiem 1 

Zwłoka odwzbudzenia: 0 do 60 000 (ms, s, min) z krokiem 1 
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FLEXCURVES™ 

Liczba: 4 (od A do D) 

Punkty zerowania: 40 (pobudzenie od 0 do 1) 

Punkty zadziałania: 80 (pobudzenie od 1 do 20) 

Zwłoka: 0 do 65 535 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 elementów: 8 

Sygnał działania: Dowolny analogowy Wartość rzeczywista lub dwie 

wartości w trybie różnicowym 

Tryb sygnału działania: Wartość oznaczona 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 

Zwłoka pobudzenia i odwzbudzenia: 0,000 do 65,535 s z krokiem 0,001 

 

PRZERZUTNIKI Z PAMIĘCIĄ NIEULOTNĄ 

Typ: Z nadrzędnym wejściem ustawiającym lub z 

nadrzędnym wejściem zerującym 

Liczba: 16 (indywidualnie programowane) 

Wyjście: Zapisywane w pamięci nieulotnej 

Kolejność wykonywania: Jako wejście przed zabezpieczeniem, sterowaniem i 

logiką FlexLogic 

 

DIODY LED PROGRAMOWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA 

Liczba: 48 plus wyłączenie i alarm 

Możliwość programowania: Z dowolnej zmiennej logicznej, wejścia stykowego lub 

wirtualnego 

Tryb zerowania: Automatyczne kasowanie lub z podtrzymaniem 
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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 

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 STEROWNICZE 

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 odwzbudzenia: 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 elementów: 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 
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Wejścia sterowania: Podwyższające napięcie i 3-bitowe 

Tryb włączania: Przywrócenie z pamięci nieulotnej, synchronizacja z 

3-bitowym wejściem sterowania lub tryb 

synchronizacji/przywracania 

 

ELEMENTY CYFROWE 

Liczba elementów: 48 

Sygnał działania: Dowolny operand FlexLogic 

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

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

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

 

2.6.3 Monitorowanie 

OSCYLOGRAFIA 

Maksymalna liczba zapisów: 64 

Częstotliwość próbkowania: 64 próbki na cykl zasilania 

Zdarzenia wyzwalające: Pobudzenie, odwzbudzenie 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, odwzbudzenie 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 3 600 000 ms z krokiem 1 

Wyzwalanie: Dowolny operand FlexLogic 
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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 16 kanałów przez NN dni 

 

LOKALIZATOR ZAKŁÓCEŃ 

Metoda: Wielostronna lub jednostronna podczas zakłócenia w 

kanale 

Źródło napięcia: Przekładniki napięciowe połączone w gwiazdę, 

przekładniki napięciowe połączone w trójkąt i napięcie 

przewodu neutralnego, przekładniki napięciowe 

połączone w trójkąt i składowa zerowa prądu 

(przybliżenie) 

Maksymalna dokładność, jeśli: Rezystancja w miejscu zwarcia jest zerowa lub prądy 

zwarciowe ze wszystkich końców linii są zgodne w fazie. 

Dokładność przekaźnika: ±1,5% (V > 10 V, I > 0,1 j.w.) 

Dokładność w najgorszym przypadku: 

VT%error + Dane użytkownika  

CT%error + dane użytkownika  
ZLine%error + dane użytkownika  

METHOD%error + 0,5% (metoda wielostronna) 

DOKŁADNOŚĆ PRZEKAŹNIKA%error + (1,5%) 

 

UKŁAD POMIARU FAZORÓW (PMU) 

Format wyjściowy: Zgodnie z normą IEEE C37.118 lub IEC 61850-90-5 

Liczba kanałów: 14 synchrofazorów, 8 analogowych, 16 cyfrowych 

Wynikowy błąd wektorowy (ang. total vector error, TVE): <1% 

Wyzwalanie: Częstotliwość, napięcie, prąd, moc, szybkość zmian 

częstotliwości, zdefiniowane przez użytkownika 

Częstotliwość raportowania 1, 2, 5, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 50 lub 60 razy na 

sekundę dla klasy P i M oraz 100 lub 120 razy na 

sekundę tylko dla klasy P 

Liczba klientów: Jeden na port TCP/IP i jeden na agregator UDP/IP 
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Zakresy AC: Zgodnie ze wskazaniem w odpowiednich sekcjach 

danych technicznych 

Format raportowania w sieci: 16-bitowe liczby całkowite (w przypadku IEEE 

C37.118) lub 32-bitowe liczby zmiennoprzecinkowe 

IEEE 

Zasada raportowania w sieci: Współrzędne prostokątne (rzeczywiste i urojone w 

przypadku IEEE C37.188) lub biegunowe (wielkość i 

kąt) 

Filtrowanie końcowe: Brak, 3-punktowe, 5-punktowe, 7-punktowe 

Kalibracja: ±5° (kąt) i ±5% (wielkość) 

 

2.6.4 Pomiary 

PRĄD SKUTECZNY: FAZ, PRZEWODU NEUTRALNEGO I DOZIEMNY 

Dokładność dla 

0,1 do 2,0 × wartość nominalna przekładnika prądowego: ±0,25% odczytu lub ±0,1% 

wartości nominalnej (większa z tych wartości) 

>2,0 × wartość nominalna przekładnika prądowego: ±1,0% odczytu 

 

NAPIĘCIE SKUTECZNE 

Dokładność: ±0,5% odczytu od 10 do 208 V 

 

MOC CZYNNA (W) 

Dokładność dla wartości od 0,1 do 1,5 × wartość znamionowa przekładnika prądowego i dla 

wartości od 0,8 do 1,2 × wartość nominalna przekładnika napięciowego: 

±1,0% odczytu dla współczynnika mocy -1,0 < PF < -0,8 i 

0,8 < PF < 10 

 

MOC BIERNA (var) 

Dokładność dla wartości od 0,1 do 1,5 × wartość znamionowa przekładnika prądowego i dla 

wartości od 0,8 do 1,2 × wartość nominalna przekładnika napięciowego: 

±1,0% odczytu dla współczynnika mocy -0,2 < PF < 0,2 

 

MOC POZORNA (VA) 

Dokładność dla wartości od 0,1 do 1,5 × wartość znamionowa przekładnika prądowego i dla 

wartości od 0,8 do 1,2 × wartość nominalna przekładnika napięciowego: 

±1,0% odczytu 
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WATOGODZINY (DODATNIE I UJEMNE) 

Dokładność: ±2,0% odczytu 

Dostępne opcje: ±0 do 1 × 106 MWh 

Parametry: tylko trójfazowe 

Częstotliwość aktualizacji: 50 ms 

 

WAROGODZINY (DODATNIE I UJEMNE) 

Dokładność: ±2,0% odczytu 

Dostępne opcje: ±0 do 1 × 106 Mvarh 

Parametry: tylko trójfazowe 

Częstotliwość aktualizacji: 50 ms 

 

CZĘSTOTLIWOŚĆ 

Dokładność dla 

V = 0,8 do 1,2 j.w.: ±0,01 Hz (kiedy sygnał napięcia jest używany do pomiaru 

częstotliwości) 

I = 0,1 do 0,25 j.w.: ±0,05 Hz 

I > 0,25 j.w.: ±0,02 Hz (kiedy sygnał prądu jest używany do pomiaru 

częstotliwości) 

 

ZAPOTRZEBOWANIE 

Pomiary: Fazy A, B i C — obecne i maksymalne zmierzone prądy 

Moc, 3 fazy (P, Q i S) — obecne i maksymalne zmierzone 

prądy 

Dokładność: ±2,0% 

 

2.6.5 Wejścia 

PRĄD AC 

Znamionowy prąd pierwotny przekładnika prądowego: 1 do 50 000 A 

Znamionowy prąd wtórny przekładnika prądowego: 1 A lub 5 A zależnie od połączenia 

Obciążenie przekaźnika: < 0,2 VA przy znamionowym prądzie wtórnym 

Zakres konwersji: 

Standardowy przekładnik prądowy: 0,02 do 46 × prąd znamionowy przekładnika prądowego 

(wartość skuteczna, układ symetryczny) 
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Moduł przekładnika prądowego do czułego pomiaru prądu doziemnego 0,002 do 4,6 × prąd 

znamionowy przekładnika prądowego (wartość 

skuteczna, układ symetryczny) 

Wytrzymałość na prąd: 20 ms przy 250-krotności wartości znamionowej 

1 s przy 100-krotności wartości znamionowej 

Prąd ciągły 4×Inom 

Wytrzymałość zwarciowa: 150 000 A (wartość skuteczna, układ symetryczny), 

maksymalnie 250 V (prąd pierwotny do zewnętrznego 

przekładnika prądowego) 

 

NAPIĘCIE AC 

Znamionowe napięcie wtórne przekładnika napięciowego: 50,0 do 240,0 V 

Przekładnia przekładnika napięciowego: 1,00 do 24 000,00 

Obciążenie przekaźnika: < 0,25 VA przy 120 V 

Zakres konwersji: 1 do 275 V 

Wytrzymałość na napięcie: Ciągłe napięcie 260 V względem przewodu neutralnego 

1 min/h przy napięciu 420 V względem przewodu 

neutralnego 

 

CZĘSTOTLIWOŚĆ 

Nastawa częstotliwości znamionowej: 25 do 60 Hz 

Częstotliwość próbkowania: 64 próbki na cykl zasilania 

Przedział częstotliwości śledzenia: 45 do 65 Hz 

 

WEJŚCIA STYKOWE 

Styki bezpotencjałowe: Maks. 1000 Ω 

Styki z ciągłym przepływem prądu: 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 

Pobór prądu ciągłego: 4 mA (pod napięciem) 

 

WEJŚCIA STYKOWE Z AUTOMATYCZNYM CZYSZCZENIEM 

Styki bezpotencjałowe: Maks. 1000 Ω 

Styki z ciągłym przepływem prądu: Maks. 300 V DC 
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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 

Pobór prądu ciągłego: 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 (programowane) 

Impedancja wejścia: 379 Ω ±10% 

Zakres konwersji: -1 to + 20 mA DC 

Dokładność: ±0,2% pełnej skali 

Typ: Pasywne 

 

WEJŚCIA RTD 

Typy (3-przewodowe): Platyna 100 Ω, nikiel 100 i 120 Ω, miedź 10 Ω 

Prąd wykrywania: 5 mA 

Dostępne opcje: -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 kO 

Izolacja: 2 kV 

 

2.6.6 Zasilanie 

DOLNY ZAKRES 

Znamionowe 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 



OPIS PRODUKTU  ROZDZIAŁ 2: OPIS PRODUKTU 

SYSTEM ZABEZPIECZENIA RÓŻNICOWEGO LINII L90 — INSTRUKCJA OBSŁUGI 2-80 

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

UWAGA: Dolny zakres odnosi się tylko do napięcia DC. 

 

GÓRNY ZAKRES 

Znamionowe napięcie DC: 125 do 250 V 

Minimalne napięcie DC: 88 V 

Maksymalne napięcie DC: 300 V 

Znamionowe 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 znamionowe przez 10 ms 

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

Maksymalny = 45 W/VA 

W sprawie dokładnego kodu zamówienia w związku z 

poborem mocy należy 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 

 

2.6.7 Wyjścia 

WYJŚCIE PRZEKAŹNIKOWE ZWIERNE 

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

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 
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250 V 0,2 A 

Czas zadziałania: < 4 ms 

Materiał styku: stop srebra 

 

PRZEKAŹNIK Z PODTRZYMANIEM 

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 

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) 
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Minimalna impedancja obciążenia: 

Napięcie wejściowe Impedancja 

Rezystor 2 W Rezystor 1 W 

250 V DC 20 kΩ 50 KO 

120 V DC 5 KO 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 PÓŁPRZEWODNIKOWYMI 

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 STEROWNICZEGO (DO BEZPOTENCJAŁOWEGO 

STYKU WEJŚCIOWEGO) 

Pojemność: 100 mA DC przy 48 V DC 

Izolacja: ±300 Vszczyt 

 

WYJŚCIA DCMA 

Dostępne opcje: 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 
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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 

 

2.6.8 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 

Typowy zasięg: 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 

Typowy zasięg 2 km 

Dupleks Pełny / półdupleks 

Redundancja Tak 

 

ETHERNET (SKRĘTKA DWUŻYŁOWA 10/100 MB) 

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

Złącze: RJ45 
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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 (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. 

 

2.6.9 Komunikacja między przekaźnikami 

DOSTĘPNE POŁĄCZENIA PRZEZ EKRANOWANĄ SKRĘTKĘ DWUŻYŁOWĄ 

Typ interfejsu Typowy zasięg 

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 

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. 
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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 zmieniają się zależnie od tolerancji elementów. 

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 Typ złącza 
 

Typowy zasięg 
 

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

50/125 pm ST 1,65 km 

1300 nm LED, wielomodowy 62,5/125 pm 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 

Straty na splocie: Jeden splot co 2 km ze stratą 0,05 dB na splocie 

ZAPAS W SYSTEMIE 

W celu skompensowania wszystkich innych strat dodano stratę 3 dB. 
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Kompensowana różnica w opóźnieniu kanału nadawczego i odbiorczego (asymetria 

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

 

2.6.10 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: 2000 m (maksymalnie) 

Stopień zanieczyszczenia: II 

Kategoria przepięć: II 

Stopień ochrony: Przód IP20, tył IP10 

Hałas: 0 dB 

 

2.6.11 Badania typu 

 

BADANIA TYPU PRZEKAŹNIKA L90 

Próba Norma odniesienia Poziom testowy 

Wytrzymałość dielektryczna EN 60255-51 2,2 kV 

Napięcie udarowe wytrzymywane EN 60255-51 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 
promieniowane 

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

Odporność na zaburzenia o 
częstotliwości sieciowej 

EN 61000-4-71 / IEC 60255-22-7 Klasa A i B 

Zanik napięcia i składowa stała 
prądu tętniącego 

IEC 60255-11 12% tętnień, przerwy 200 ms 



OPIS PRODUKTU  ROZDZIAŁ 2: OPIS PRODUKTU 

SYSTEM ZABEZPIECZENIA RÓŻNICOWEGO LINII L90 — INSTRUKCJA OBSŁUGI 2-87 

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 przysiady napięcia, 
krótkie przerwy i zmiany napięcia 

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

Oscylacje tłumione IEC 61000-4-121 2.5 kV CM, 1 kV DM 

Odporność na zakłócenia 
przewodzone indukowane przez 
pola elektromagnetyczne 
promieniowane od 0 do 150 kHz 

IEC 61000-4-16 Poziom 4 

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

Stopień ochrony IEC 605291 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 UL5081 e83849NKCR 

Bezpieczeństwo UL C22.2-141 e83849NKCR7 

Bezpieczeństwo UL10531 e83849 NKCR 

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

1 Badania niewykonane przez zewnętrzny podmiot. 

 

2.6.12 Próby fabryczne 

TERMICZNE 

Wyroby przechodzą próbę środowiskową na podstawie procesu wybierania próbek w 

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

 

2.6.13 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 

C-UL-US — UL 508 
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  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 

 

2.6.14 Konserwacja 

MONTAŻ 

Przymocować wsporniki montażowe z momentem dokręcania 2,3 ±0,2 N•m (20 ±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 zabezpieczenia różnicowego linii L90  

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: 

- L90 

- Śruby montażowe 

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

- Instrukcja obsługi systemu L90 (wersja elektroniczna na płycie DVD; wersja 

papierowa, jeśli ją zamówiono) 

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

papierowa dostępna, jeśli zamówiono instrukcję obsługi w takiej wersji) 

- Certyfikat kalibracji 

- Sprawozdanie z badań 

- 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. 

 

Line Differential Relay Przekaźnik zabezpieczenia różnicowego linii 
RATINGS WARTOŚCI ZNAMIONOWE 
Control Power Zasilanie sterownicze 
Contact Inputs Wejścia stykowe 
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Contact Outputs: Refer to Instruction manual Wyjścia stykowe: Patrz instrukcja obsługi 
Model Model 
Mods Mods 
Wiring Diagram: See Manual Schemat okablowania: zob. Instrukcja 

obsługi 
Ist. Manual  Instrukcja obsługi 
Serial Number Numer seryjny 
Firmware Oprogramowanie sprzętowe 
Mfg. date Data produkcji 
PO Num Nr zamówienia 
item Num. Nr pozycji 
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 L90 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 budynku 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 L90 jest dostępny w wersji do montażu poziomego w szafie 19-calowej typu rack, 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 
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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) 
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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) 
Remote mounting, view from the rear of the 
panel 

Montaż zdalny, widok z tyłu panelu 

Bezel outline Obrys maskownicy 
Brackets repositioned for switchgear 
mounting 

Zmienione położenie wsporników 
umożliwiające montaż w rozdzielnicy 

Horizontal front view Widok wersji poziomej z przodu 
Cutout Wycięcie 
 

3.2.2 Jednostki do montażu pionowego 

System L90 jest dostępny w wersji o zmniejszonych wymiarach (%) 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. 
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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 

komunikacyjnego RS232. Przekaźnik mocuje się do panelu za pomocą czterech 

dostarczonych z nim śrub. 

 

Rysunek 3-4: Wymiary wersji pionowej (panel rozszerzony) 
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Mounting Bracket Wspornik montażowy 
Front of Panel Przód panelu 
Front Bezel Maskownica przednia 
Vertical Enhanced Side View Widok pionowej wersji rozszerzonej z boku 
Vertical Enhanced Front View Widok pionowej wersji rozszerzonej z przodu 
Terminal Blocks Listwy zaciskowe 
Front of Panel Reference only Przód panelu (tylko do celów referencyjnych) 
Mounting Bracket Wspornik montażowy 
CUTOUT WYCIĘCIE 
Vertical Enhanced Top View Widok pionowej wersji rozszerzonej z góry 
4 places 4 miejsca 
Vertical Enhaced Mounting Panel Montaż w pionie (panel rozszerzony) 
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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 
vertical side view Widok wersji pionowej z boku 
Panel shown for reference only Panel pokazano tylko w celach 

referencyjnych 
Mounting bracket Wspornik montażowy 
Termional blocks Listwy zaciskowe 
Vertical Bottom view Widok wersji pionowej z dołu 
Vertical panel mounting Montaż panelu pionowego 
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Aby uzyskać informacje na temat urządzeń L90 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 L90 do montażu bocznego ze standardowym panelem przednim 

należy korzystać z poniższych rysunków. 
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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 

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

WSPORNIK MONTAŻOWY UR 19" 
NR CZĘŚCI 1001-0042 2 MIEJSCA 
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#10-32 NYLOCK NUT 
P/N: 1422-1032 4 PLACES 

NAKRĘTKA NYLOCK 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 10×3/8" 
NR CZĘŚCI 1410-0006 4 MIEJSCA DO 
ZAMOCOWANIA WSPORNIKÓW 

STEP 2 MOUNT BRACKETS TO PANEL ETAP 2 — PRZYMOCOWAĆ WSPORNIKI 
DO PANELU 

#6X1/2’’ PAN PHILIPS HEAD BLOCK 
OXIDEPLASTITE SCREW 
P/N: 1402-0018 6 PLACES  

CZERNIONA ŚRUBA PLASTITE Z ŁBEM 
PŁASKO-SOCZEWKOWYM PHILIPS 6×1/2" 
NR CZĘŚCI 1402-0018 6 MIEJSC  

DISPLAY CABLE KABEL WYŚWIETLACZA 
GROUND CABLE ATTACH TO FRONT 
BEZEL BEFORE MOUNTING FRONT 
BEZEL ON THE PANEL 

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

UR-V FRONT BEZEL ASSEMBLY ZESPÓŁ MASKOWNICY PRZEDNIEJ UR-V 
SIDE MOUNT COVER  
P/N: 1004-0018 

POKRYWA DO MONTAŻU BOCZNEGO  
NR CZĘŚCI 1004-0018 

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-V UNIT ZESPÓŁ UR-V 
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: 1408-0306 4 PLACES 

CZERNIONA ŚRUBA Z ŁBEM PŁASKO-
SOCZEWKOWYM PHILIPS 8×3/8" 
NR CZĘŚCI 1408-0306 4 MIEJSCA 

#8-3/8’’ PAN PHILIPS HEAD BLACK OXIDE 
SCREW 
P/N: 1408-0306 8 PLACES TO MOUNT THE 
UNIT 

CZERNIONA ŚRUBA Z ŁBEM PŁASKO-
SOCZEWKOWYM PHILIPS 8×3/8" 
NR CZĘŚCI 1408-0306 8 MIEJSC DO 
ZAMOCOWANIA URZĄDZENIA 

#8 LOCKWASHER EXTERNAL TOOTH 
P/N: 1435-0002 8 PLACES TO MOUNT THE 
UNIT 

PODKŁADKA BLOKUJĄCA NR 8 Z 
ZEWNĘTRZNYM ZĘBEM 
NR CZĘŚCI 1435-0002 8 MIEJSC DO 
ZAMOCOWANIA URZĄDZENIA 
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Rysunek 3-7: Wymiary tylne wersji pionowej do montażu bocznego (panel 

standardowy) 

 

INCHES MILLIMETERS CALE MILIMETRY 
PANEL SHOWN FOR REFERENCE ONLY 
(VIEWED FROM FRONT) 

PANEL PRZEDSTAWIONY TYLKO W 
CELACH REFERENCYJNYCH (WIDOK Z 
PRZODU) 

0.159’’ DIA. (6 PLACES) ŚR. 0,159” (6 MIEJSC) 
CUT-OUT WYCIĘCIE 
(4 PLACES) 
SEE HOLES MARKED “X” 

(4 MIEJSCA) 
PATRZ OTWORY OZNACZONE „X” 
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3.2.3 Układ tylnych zacisków 

 

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

Optional contact input/output module Opcjonalny moduł wejść/wyjść stykowych 
Optional contact input/output module Opcjonalny moduł wejść/wyjść stykowych 
Optional CT/VT or contact input/output 
module 

Opcjonalny moduł przekładników 
prądowych/napięciowych lub wejść/wyjść 
stykowych 

CT/VT module Moduł przekładników prądowych / 
napięciowych 

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

pokazuje przykład oznaczeń tylnych zacisków. 

 

Rysunek 3-8: Przykładowe moduły w gniazdach F i H 

 

Slot position Pozycja gniazda 
Column letter Litera kolumny 
Row number Numer rzędu 
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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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TYPICAL CONFIGURATION 
THE AC SIGNAL PATH IS CONFIGURABLE 

TYPOWA KONFIGURACJA 
TOR SYGNAŁU AC JEST 
KONFIGUROWALNY 

TRIPPING DIRECTION TRIPPING DIRECTION 
OPEN DELTA VT CONNECTION (ABC) PODŁĄCZENIE PRZEKŁADNIKA 

NAPIĘCIOWEGO W UKŁADZIE 
OTWARTEGO TRÓJKĄTA (ABC) 

5 Amp 5 A 
OPTIONAL OPCJONALNIE 
VOLTAGE AND CURRENT SUPERVISION KONTROLA NAPIĘCIA I PRĄDU 
VOLTAGE SUPERVISION KONTROLA NAPIĘCIA 
CURRENT INPUTS WEJŚCIA PRĄDOWE 
VOLTAGE INPUTS WEJŚCIA NAPIĘCIOWE 
DIGITAL INPUTS/OUTPUTS 6G WEJŚCIA/WYJŚCIA CYFROWE 6G 
CONTACT INPUT WEJŚCIE STYKOWE 
COMMON MASA 
SURGE OCHRONNIK PRZEPIĘCIOWY 
(DC ONLY) (TYLKO DC) 
L90 LINE DIFFERENTIAL PROTECTION 
SYSTEM 

SYSTEM ZABEZPIECZENIA 
RÓŻNICOWEGO LINII L90 

This diagram is based on the following order 
code: L90-T00-HCL-F8F-H6G-L6D-N6K-
S6C-U6H-W7A  
This diagram provides an example of how 
the device is wired, not specifically how to 
wire the device. Please refer to the 
Instruction Manual for additional details on 
wiring based on various configurations. 

Przedstawiony schemat opiera się na 
systemie według następującego kodu 
zamówienia: L90-T00-HCL-F8F-H6G-L6D-
N6K-S6C-U6H-W7A.  
Schemat ten stanowi przykład okablowania 
urządzenia, a nie wskazanie, jak zrealizować 
okablowanie urządzenia. Więcej informacji o 
okablowaniu zależnie od konfiguracji można 
znaleźć w Instrukcji obsługi. 

TO REMOTE L90 DO ZDALNEGO PRZEKAŹNIKA L90 
FIBER CHANNEL KANAŁ ŚWIATŁOWODOWY 
INTER-RELAY COMMS. W7A KOMUNIKACJA MIĘDZY PRZEKAŹNIKAMI 

W7A 
CRITICAL FAILTURE AWARIA KRYTYCZNA 
48 V DC OUTPUT WYJŚCIE 48 V DC 
CONTROL POWER ZASILANIE STEROWNICZE 
POWER SUPPLY ZASILANIE 
FILTER FILTR 
AC or DC AC lub DC 
PORT 1 PORT 1 
Shielded twisted pairs Ekranowane skrętki dwużyłowe 
Fibre Optic Światłowód 
Ground at Remote Device Uziemienie na urządzeniu zdalnym 
Co-axial Koncentryczny 
No. 10AWG minimum  Min. 10 AWG 
GROUND BUS SZYNA UZIEMIAJĄCA 
MODULES MUST BE GROUNDED IF 
TERMINAL IS PROVIDED 

MODUŁY MUSZĄ BYĆ UZIEMIONE, JEŚLI 
MAJĄ ODPOWIEDNI ZACISK 

IRIG-B Input Wejście IRIG-B 
com COM 
MODULE ARRANGEMENT UKŁAD MODUŁÓW 
COM COM 
Inputs/outputs Wejścia/wyjścia 
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CT/VT Przekładnik prądowy / napięciowy 
CPU CPU 
Power supply Zasilanie 
Optional Opcjonalny 
CONTACTS SHOWN WITH NO CONTROL 
POWER 

STYKI PRZEDSTAWIONO BEZ ZASILANIA 
STEROWNICZEGO 

DIGITAL INPUTS/OUTPUTS WEJŚCIA/WYJŚCIA CYFROWE 
front przód 
PERSONAL COMPUTER KOMPUTER PC 
9 PIN CONNECTOR ZŁĄCZE 9-STYKOWE 
COMPUTER KOMPUTER 
 

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 To  

1 
Zasilanie Wysokie (+); Niskie (+); 

(-) 
Rama 2000 V AC w czasie 1 

minuty 

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

minuty 

1 
Zasilanie Zaciski przekaźnika Rama 2000 V AC w czasie 1 

minuty 

2 Zarezerwowany Nd. Nd. Nd. 

3 Zarezerwowany Nd. Nd. Nd. 

4 Zarezerwowany 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 

8 
Przekładnik prądowy / 
napięciowy 

Wszystkie Rama 2000 V AC w czasie 1 
minuty 

9 CPU Wszystkie Rama 2000 V AC w czasie 1 
minuty 

 

UWAGA 

W sprzęcie używane są filtry sieciowe i zaciski zabezpieczające przed stanami 

przejściowymi, zapobiegające uszkodzeniom powodowanym przez stany przejściowe 

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

elektromagnetyczne (EMI). Te elementy zabezpieczające mogą zostać uszkodzone po 
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przyłożeniu napięcia probierczego zgodnego z normą ANSI/IEEE C37.90 na okres 

dłuższy niż jedna minuta. 

 

3.3.3 Zasilanie sterownicze 

UWAGA 

Doprowadzane do przekaźnika zasilanie sterownicze musi należeć do zakresu 

napięcia zasilania przekaźnika. W przypadku przyłożenia napięcia do nieprawidłowych 

zacisków może dojść do uszkodzenia sprzętu. 

System L90, 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 L90 można 

zamówić z opcjonalnym, nadmiarowym modułem zasilania 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 zasilania dostarcza zasilanie do przekaźnika i do bezpotencjałowych styków 

wejściowych. 

Moduł zasilania 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 L90 ma opcję redundantną, w której dwa 

zasilacze przekaźnika L90 są umieszczone równolegle na magistrali. Jeśli nastąpi awaria 

jednego zasilacza, drugi przejmuje pełne obciążenie przekaźnika bez zakłóceń. Każdy moduł 

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 
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Wskazanie diody LED Zasilanie 

Światło ciągłe OK 

Miganie Awaria 

Wył. Awaria lub brak zasilania 

 

Rysunek 3-10: Podłączenie zasilania sterowniczego 

 

AC or DC AC lub DC 
Haevy copper conductor or braided wire Gruby przewodnik miedziany lub plecionka 
NOTE: 
14 gauge stranded wire with suitable 
disconnect devices is recommended 

UWAGA: 
Zalecany jest drut pleciony o grubości 14 z 
odpowiednimi urządzeniami odłączającymi. 

Switchgear ground bus Szyna uziemiająca rozdzielnicy 
FILTER FILTR 
SURGE OCHRONNIK PRZEPIĘCIOWY 
LOW NISKI 
HIGH WYSOKI 
CONTROL POWER ZASILANIE STEROWNICZE 
UR-series protection system Układ zabezpieczeń z serii UR 
 

3.3.4 Moduły przekładników prądowych / napięciowych 

Wejścia przekładników prądowych i napięciowych są analogowymi sygnałami tych 

przekładników, używanymi do monitorowania linii zasilania AC. Przekaźniki z serii UR 

obsługują przekładniki prądowe 1 A i 5 A. 

Moduł przekładników prądowych / napięciowych może mieć wejścia prądowe lub napięciowe 

na kanałach od 1 do 4 włącznie lub na kanałach od 5 do 8 włącznie. Kanały 1 i 5 są 

przeznaczone do połączenia z fazą A i w ten sposób oznaczone na przekaźniku. Podobnie 

kanały 2 i 6 są przeznaczone do połączenia z fazą B, a kanały 3 i 7 — z fazą C. 

Kanały 4 i 8 są przeznaczone do połączenia ze źródłem jednofazowym. W przypadku wejść 

napięciowych kanały te są oznakowane jako napięcie pomocnicze (VX). W przypadku wejść 
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prądowych kanały te są przeznaczone do podłączenia do przekładnika prądowego między 

szyną zerową a uziemieniem i są oznaczone jako prąd doziemny (IG). 

 

UWAGA 

Należy sprawdzić, czy połączenie z zaciskami przekaźnika dla prądu nominalnego 1 A 

lub 5 A odpowiada nominalnemu prądowi wtórnemu podłączonych przekładników 

prądowych. Niedopasowane przekładniki prądowe mogą spowodować uszkodzenie 

urządzeń lub niedostateczne zabezpieczenie. 

 

Do podłączania modułu używa się zwykle przewodu o średnicy 12 AWG; maksymalna 

średnica to 10 AWG. 

Moduły przekładników prądowych / napięciowych można zamawiać ze standardowym 

wejściem prądu doziemnego, takim samym jak wejście prądu fazowego. Każde wejście 

prądowe AC ma izolowany transformator oraz mechanizm automatycznego zwierania, 

powodujący zwarcie wejścia przy wyjmowaniu modułu z ramy. Na wejściach prądowych nie 

ma wewnętrznych podłączeń uziemienia. Mogą być używane przekładniki prądowe o prądzie 

pierwotnym od 1 do 50 000 A i o prądzie wtórnym 1 A lub 5 A. 

Moduły te mają rozszerzone funkcje diagnostyczne, umożliwiające automatyczne 

wykrywanie usterek przekładników prądowych / napięciowych i odstawienie przekaźnika. 

Połączenia z przekładnikiem prądowym dla układów faz ABC i ACB są identyczne, jak 

pokazano na Schemacie typowego okablowania. 

Dokładną lokalizację przekładnika prądowego sumującego składowej zerowej do wykrywania 

prądu ziemnozwarciowego wskazano poniżej. Do przekładnika prądowego składowej 

zerowej zaleca się używanie skrętki dwużyłowej. 

 

Rysunek 3-11: Instalacja przekładnika prądowego sumującego składowej zerowej 
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UNSHIELD CABLE KABEL NIEEKRANOWANY 
SHIELDED CABLE KABEL EKRANOWANY 
Source Źródło 
Ground connection to neutral must be on the 
source side 

Podłączenie uziemienia do przewodu 
neutralnego musi znajdować się po stronie 
źródła. 

Ground outside CT Uziemienie na zewnątrz przekładnika 
prądowego 

Stress cone shields Ekrany stożków 
LOAD OBCIĄŻENIE 
To ground must be on load side Do uziemienia, musi być po stronie 

obciążenia 
 

Kanały napięć fazowych są używane do większości funkcji pomiarowych i 

zabezpieczeniowych. Kanał napięcia pomocniczego jest używany jako wejście funkcji 

kontroli synchronizmu i V/Hz (opcjonalnych, dostępnych w niektórych modelach 

przekaźników UR). 

 

UWAGA 

Na poniższym rysunku w miejsce tyldy (~) należy wstawić pozycję gniazda modułu. 

 

Rysunek 3-12: Okablowanie modułu przekładników prądowych / napięciowych 

 

Current inputs Wejścia prądowe 
Voltage inputs Wejścia napięciowe 
8F, 8G, 8L and 8M modules (4CTs and 4 
VTs) 

Moduły 8F, 8G, 8L i 8M (4 przekładniki 
prądowe i 4 przekładniki napięciowe) 

 

 

3.3.5 Moduły magistrali procesowej 

Przekaźnik L90 można zamówić z modułem interfejsu magistrali procesowej. Moduł ten łączy 

się z system magistrali procesowej HardFiber (układem HardFiber Brick), umożliwiając 
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dwukierunkową komunikację światłowodową w standardzie IEC 61850 z maksymalnie 

ośmioma układami HardFiber Brick. System HardFiber bezproblemowo integruje się z 

istniejącymi instalacjami urządzeń serii UR, w tym z funkcjami zabezpieczającymi, FlexLogic, 

pomiarowymi i komunikacyjnymi. 

Ten system magistrali procesowej zapewnia 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. 

 

3.3.6 Wejścia i wyjścia stykowe 

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

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

jako wyjść jednego przekaźnika. Na przykład w przypadku wyjść przekaźnikowych 

przełącznych zaciski są podłączone do styku normalnie otwartego (NO), normalnie 

zamkniętego (NZ) i wspólnego. 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 L90 ma dwie 

wersje grupowania: po cztery lub po dwa wejścia na wspólny 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, nazwy te 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 
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poziomu, którego wyjście ma ustawienie logiczne „Zał. = 1”, gdy prąd w obwodzie przekracza 

ustawienie progowe. Monitor napięcia ma ustawienie „Zał. = 1”, gdy występuje napięcie na 

otwartym styku (detektor dopuszcza prąd równy ok. 1–2,5 mA), a monitor prądu ma 

ustawienie „Zał. = 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 monitora 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 i 

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 3-13: Wyjścia stykowe zwierne i półprzewodnikowe z monitorowaniem 

napięcia i prądu 

 

Voltage with optional current monitoring Napięcie z opcjonalnym monitorowaniem 
prądu 

Voltage monitoring only Tylko monitorowanie napięcia 
Both voltage and current monitoring Monitorowanie napięcia i prądu 
Current with optional voltage monitoring Prąd z opcjonalnym monitorowaniem 

napięcia 
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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 
Load Obciążenie 
 

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

numeru „#” należy wstawić numer styku. 

 

UWAGA 

Jeśli monitorowanie prądu jest używane do podtrzymywania zwiernych i 

półprzewodnikowych wyjść stykowych przekaźnika, należy określić operand FlexLogic 

ustawiający 10-milisekundową zwłokę zerowania 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 

Przypisani
e zacisku 

Wyjście lub 
wejście 

Przypisani
e zacisku 

Wyjście lub 
wejście 

Przypisani
e zacisku 

Wyjście Przypisani
e zacisku 

Wyjście 

~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 

Przypisani
e zacisku 
 

Wyjście lub 
wejście 

Przypisani
e zacisku 
 

Wyjście Przypisani
e zacisku 
 

Wyjście 
lub 
wejście 

Przypisani
e 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 

Przypisani
e zacisku 

Wyjście Przypisani
e zacisku 

Wyjście lub 
wejście 

Przypisani
e zacisku 

Wyjście 
lub 
wejście 

Przypisani
e zacisku 

Wyjście 
lub wejście 

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

~2 Przełączne ~2 Zwierne ~2 Zwierne ~2 Zwierne 
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~3 Przełączne ~3 Przełączne ~3 Przełączne ~3 Zwierne 

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

~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 

Przypisani
e zacisku 

Wyjście 
lub 
wejście 

Przypisani
e zacisku 

Wyjście 
lub 
wejście 

Przypisani
e zacisku 

Wyjście 
lub 
wejście 

Przypisani
e 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 

Przypisani
e zacisku 

Wyjście 
lub 
wejście 

Przypisani
e zacisku 

Wyjście 
lub 
wejście 

Przypisani
e zacisku 

Wyjście Przypisani
e zacisku 

Wyjście 

~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 

Przypisani
e zacisku 

Wyjście Przypisani
e zacisku 

Wyjście Przypisani
e zacisku 

Wyjście Przypisani
e zacisku 

Wyjście 

~1 Nieużywan
e 

~1 Nieużywan
e 

~1a, ~1c 2 wejścia ~1 2 wyjścia 

~2 Półprzewod
nikowe 

~2 Półprzewod
nikowe 

~2a, ~2c 2 wejścia ~2 2 wyjścia 

~3 Nieużywan
e 

~3 Nieużywan
e 

~3a,~3c 2 wejścia ~3 2 wyjścia 
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~4 Półprzewod
nikowe 

~4 Półprzewod
nikowe 

~4a, ~4c 2 wejścia ~4 2 wyjścia 

~5 Nieużywan
e 

~5 Nieużywan
e 

~5a, ~5c 2 wejścia ~5 2 wyjścia 

~6 Półprzewod
nikowe 

~6 Półprzewod
nikowe 

~6a, ~6c 2 wejścia ~6 2 wyjścia 

~7 Nieużywan
e 

~7 Nieużywan
e 

~7a, ~7c 2 wejścia ~7 2 wyjścia 

~8 Półprzewod
nikowe 

~8 Półprzewod
nikowe 

~8a, ~8c 2 wejścia ~8 Nieużywan
e 
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Rysunek 3-14: Schemat połączeń modułów wejść i wyjść stykowych (arkusz 1 z 2) 

 

Not used Nieużywane 
DIGITAL I/O CYFROWE WE/WY 
CONTACT IN WE STYKOWE 
COMMON MASA 
SURGE OCHRONNIK PRZEPIĘCIOWY 
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Rysunek 3-15: Schemat połączeń modułów wejść i wyjść stykowych (arkusz 2 z 2) 

 

Not used Nieużywane 
DIGITAL I/O CYFROWE WE/WY 
CONTACT IN WE STYKOWE 
COMMON MASA 
SURGE OCHRONNIK PRZEPIĘCIOWY 
 

UWAGA 

Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie, należy stosować polaryzację przedstawioną 

na rysunkach dla wszystkich połączeń wejść i wyjść stykowych. 
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3.3.6.1 Wejścia stykowe 

Do zacisku B3b podłączona jest jedna strona styku bezpotencjałowego. Jest to dodatnia 

szyna napięcia 48 V DC zasilana przez moduł zasilania. 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 (B3b) modułu zasilania. 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. 

 

Rysunek 3-16: Połączenia wejść stykowych bezpotencjałowych i z ciągłym 

przepływem prądu 

 

Terminals from type 6B contact input/output 
module 

Zaciski z modułu wejść/wyjść stykowych 
typu 6B 

Contact input  Wejście stykowe  
Common Masa 
Surge Ochronnik przepięciowy 
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Critical failture 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) 
HI+ HI+ 
LO+ LO+ 
 

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. 

 

3.3.6.2 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 

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 wysokiego prądu w celu wypalenia warstwy tlenków, co zapewnia konserwację 

styków. Następnie prąd podawany na wejścia stykowe jest zmniejszany do wartości 

ustalonej. Impuls następuje po pięciosekundowej zwłoce po zmianie stanu wejścia 

stykowego. 

 

Rysunek 3-17: Prąd przepływający przez wejścia stykowe z automatycznym 

czyszczeniem 
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current Prąd 
time Czas 
25 to 50 ms 25 do 50 ms 
 

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. 

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 3-18: Przełączniki DIP funkcji automatycznego czyszczenia 

 

CONTACT INPUT 1 AUTO-BURNISH = 
OFF 

AUTOMATYCZNE CZYSZCZENIE 
WEJŚCIA STYKOWEGO 1 = WYŁ. 

CONTACT INPUT 1 AUTO-BURNISH = ON AUTOMATYCZNE CZYSZCZENIE 
WEJŚCIA STYKOWEGO 1 = ZAŁ. 
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W celu zapewnienia bezpieczeństwa obwód automatycznego czyszczenia zawiera 

wewnętrzny bezpiecznik. Podczas regularnej konserwacji należy sprawdzać funkcję 

automatycznego czyszczenia za pomocą oscyloskopu. 

 

3.3.7 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 

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. 

 

UWAGA 

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

 

Rysunek 3-19: Okablowanie modułu wejść/wyjść przetwornikowych 
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SURGE OCHRONNIK PRZEPIĘCIOWY 
ANALOG ANALOGOWE 
dcmA IN Wejście dcmA 
dcmA Out Wyjście dcmA 
Hot Gorąco 
Comp Kompensacja 
RTD RTD 
 

Poniższy rysunek przedstawia sposób podłączenia termometrów rezystancyjnych. 

 

Rysunek 3-20: Połączenia termometrów rezystancyjnych 
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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 
For RTD Dla RTD 
Hot Gorąco 
Comp Kompensacja 
 

3.3.8 Port RS232 na panelu przednim 

Na panelu przednim znajduje się 9-pinowy port szeregowy 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. 

 

Rysunek 3-21: Połączenie przez port RS232 na panelu przednim 
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RELAY PRZEKAŹNIK 
FRONT PANEL PROGRAM PORT PORT PROGRAMOWANIA NA PANELU 

PRZEDNIM 
9 PIN RS232 D CONNECTOR 9-PINOWE ZŁĄCZE RS232 D 
INTERFACE INTERFEJS 
RELAY PRZEKAŹNIK 
COMPUTER KOMPUTER 
TXD NADAWANIE 
SGND MASA 
RXD ODBIÓR 
9 PIN CONNECTOR ZŁĄCZE 9-STYKOWE 
PERSONAL COMPUTER KOMPUTER PC 
COM1 OR COM2 SERIAL PORT PORT SZEREGOWY COM1 LUB COM2 
front panel 9 pin RS232 program port 9-pinowy port RS232 do programowania na 

panelu przednim 
(SGND) Signal Ground (SGND) Masa sygnału 
N/A Nd. 
 

3.3.9 Porty komunikacyjne CPU 

3.3.9.1 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. 

 

Rysunek 3-22: Okablowanie komunikacyjne modułu sterownikowego CPU 
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MM fiber-optic cable Kabel światłowodowy MM 
Ground at remote device Uziemienie na urządzeniu zdalnym 
Co-axial calbe Kabel koncentryczny 
Shielded twisted-pairs Ekranowane skrętki dwużyłowe 
100 base-FX 100 base-FX 
Port 1 Port 1 
COMMON MASA 
BNC BNC 
IIRIG-B input Wejście IRIG-B 
CPU CPU 
 

3.3.9.2 Port RS485 

Transmisja i odbiór danych przez port RS485 odbywają się za pośrednictwem pojedynczej 

skrętki dwużyłowej, przy czym nadawanie i odbieranie danych odbywa się naprzemienne 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 zasilania. Niektóre systemy dopuszczają użycie ekranu (żyły ciągłości) 

jako przewodu wspólnego i bezpośrednie podłączenie do zacisku COM (nr 3) urządzenia 

L90. Inne działają prawidłowo tylko wtedy, gdy przewód wspólny jest podłączony do zacisku 

COM urządzenia L90, 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 maksymalnie 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 zdalnymi końcami połączenia komunikacyjnego. Z tego powodu wewnątrz 

obu portów komunikacyjnych zainstalowano urządzenia zabezpieczające przed przepięciem. 

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. 

 

Rysunek 3-23: Połączenie szeregowe RS485 
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SCADA/PLC/computer SCADA/PLC/komputer 
Data Dane 
Optocoupler Optoizolator 
COM COM 
Shield Ekran 
Twister pair Skrętka dwużyłowa 
UR-series device Urządzenie z serii UR 
COMP 485COM COMP 485COM 
Ground shield at SCADA / PLC / copmputer 
only ot 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 120Ω and 1 nF) 

ZT(*): opornik na każdym końcu (zazwyczaj 
120 Ω i 1 nF) 

Up to 32 devices, maximum 4000 feet 
(1200m) 

Do 32 urządzeń na odległość maksymalnie 
1200 m (4000 stóp) 

Relay Przekaźnik 
Last device Ostatnie urządzenie 
 

3.3.9.3 Porty światłowodowe 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 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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3.3.10 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 L90 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. 
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Rysunek 3-24: Opcje połączenia IRIG-B 

 

GPS connection Połączenie GPS 
GPS satellite system Satelitarny system GPS 
IRIG-B time code generator Generator kodów czasowych IRIG-B 
(DC-shift or amplitudę modulated signal can 
be used) 

(Można używać sygnału z przesunięciem DC 
lub modulacją amplitudy). 

RG58/59 coaxial cable Kabel koncentryczny RG58/59 
UR-series device Urządzenie z serii UR 
Receiver Odbiornik 
BNC(in) BNC (wejście) 
Twisted-pair cable Skrętka dwużyłowa 
 

 

UWAGA 

Użycie odbiornika z modulacją amplitudy powoduje błędy do 1 ms w znakowaniu 

czasowym zdarzeń. 

UWAGA 
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Kiedy wejście IRIG-B jest używane jako źródło synchronizacji czasowej dla 

synchrofazorów, musi być używana opcja przesunięcia stałoprądowego w celu 

uzyskania określonej przez normę wartości 1% wynikowego błędu wektorowego. Jeśli 

jest używany sygnał IRIG-B z modulacją amplitudy, powstaje 20–25-stopniowy błąd w 

pomiarze kątów synchrofazorów. W celu uzyskania dokładnej synchronizacji czasowej 

do obliczeń synchrofazorów można także używać protokołu precyzyjnego czasu (PTP) 

IEEE 1588. 

 

3.4 Komunikacja przez kanał do przesyłania sygnałów 

pilotowych 

Do systemu L90 jest dostępny specjalny moduł komunikacji między przekaźnikami. Moduł 

ten podłącza się do gniazda „W” w urządzeniach montowanych poziomo oraz do gniazda „R” 

w urządzeniach montowanych pionowo. Komunikacja przez kanał między przekaźnikami nie 

jest taka sama jak komunikacja przez interfejs 10/100Base-F (dostępna opcjonalnie z 

modułem sterownikowym CPU). Komunikacja przez kanał jest używana do wymiany danych 

między przekaźnikami. 

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. W instalacjach z 

dwoma końcami każdy przekaźnik L90 wymaga co najmniej jednego kanału komunikacji. 

 

UWAGA 

Aby moduł komunikacyjny działał prawidłowo, funkcja zabezpieczenia różnicowego 

musi być włączona (Enabled). Patrz menu 

. 

Moduły światłowodowe (od 7A do 7W) są przeznaczone do symetrycznych połączeń 

tylko przekaźników serii UR. Do połączeń z systemami wyższego poziomu należy 

używać modułów od 72 do 77 lub modułów 2A i 2B. 

 

3.4.1 Połączenie światłowodowe: nadajniki LED i ELED 

Na poniższym rysunku przedstawiono konfigurację dla tylko światłowodowych modułów 7A, 

7B, 7C, 7H, 7I oraz 7J. 
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Rysunek 3-25: Moduły światłowodowe LED i ELED 

 

7A, 7B, and 7C modules Moduły 7A, 7B i 7C 
1 channel 1 kanał 
2 channels 2 kanały 
 

3.4.2 Światłowodowe nadajniki laserowe 

Na poniższym rysunku przedstawiono konfigurację dla światłowodowych modułów 

laserowych 72, 73, 7D i 7K. 

Rysunek 3-26: Światłowodowe moduły laserowe 7x 

 

72, 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. 
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Rysunek 3-27: Światłowodowe moduły laserowe 2I i 2J 

 

2I, and 2J modules Moduły 2I i 2J 
2 channels 2 kanały 
 

 

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. 

 

3.4.3 Interfejs G.703 

3.4.3.1 Opis 

Na poniższym rysunku przedstawiono współbieżną konfigurację interfejsu 64K ITU G.703. 

Moduł G.703 działa ze stałą szybkością 64 kb/s. Ustawienie 

 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 3-28: Konfiguracja interfejsu G.703 
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Shield Ekran 
G.703 channel 1 G.703 kanał 1 
Surge Ochronnik przepięciowy 
G.703 communications Komunikacja G.703 
Shield Ekran 
Tx Tx 
Rx Rx 
 

 

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 3-29: Typowe połączenia styków między dwoma interfejsami G.703 

 

Shield Ekran 
G.703 channel 1 G.703 kanał 1 
Surge Ochronnik przepięciowy 
G.703 communications Komunikacja G.703 
Shield Ekran 
Tx Tx 
Rx Rx 
 

 

UWAGA 
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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 „-”. 

 

3.4.3.2 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 sygnału zegarowego (kanał 1 i 2) na żądane tryby 

sygnału zegarowego. 

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 

krawędzi ramy należy je jednocześnie zatrzasnąć. Po zatrzaśnięciu zacisków 

moduł jest w pełni włożony. 

 

Rysunek 3-30: Ustawianie przełączników wyboru sygnału zegarowego w module G.703 
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FRONT PRZÓD 
Bottom cover Dolna pokrywa 
Ejector/inserter clip Zacisk do wysuwania/wkładania 
Channel 1 Kanał 1 
Timing selection switches Przełączniki wyboru sygnału zegarowego 
Top cover Górna pokrywa 
Cover screw Śruba pokrywy 
REAR TYŁ 
 

Tabela 3-4: Opcje wyboru sygnału zegarowego modułu G.703 

Przełączniki Funkcja 

S1 OFF � synchronizacja na podstawie oktetów wyłączona ON ^ synchronizacja na podstawie 
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 

 

3.4.3.3 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 L90 są połączone symetrycznie, 

synchronizacja na podstawie oktetów jest wyłączona (OFF). 

 

3.4.3.4 Tryby sygnału zegarowego modułu G.703 

Dla modułu G.703 dostępne są dwa tryby sygnału zegarowego: tryb wewnętrznego sygnału 

zegarowego i tryb sygnału zegarowego pętli (domyślny). 
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• 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 3-31: Przełączniki 

 

Internal timing mode Tryb wewnętrznego sygnału zegarowego 
Loop timing mode (factory default) Tryb sygnału zegarowego pętli (domyślne 

ustawienie fabryczne) 
ON ZAŁ. 
OFF WYŁ. 
 

3.4.3.5 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, 

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 nadajnika różnicowego kodu Manchester. Ponieważ sygnał zegarowy jest zwracany 



WYCIĘCIA W PANELU  ROZDZIAŁ 3: INSTALACJA 

SYSTEM ZABEZPIECZENIA RÓŻNICOWEGO LINII L90 — INSTRUKCJA OBSŁUGI 3-48 

w momencie odebrania, oczekuje się, że źródło sygnału zegarowego pochodzi ze strony linii 

G.703 interfejsu. 

 

Rysunek 3-32: Tryb minimalnego zdalnego sprzężenia zwrotnego modułu G.703 

 

DMR = Differential Manchester Receiver DMR (Differential Manchester Receiver) — 
odbiornik różnicowego kodu Manchester 

DMX= Differential Manchester Transmitter DMX (Differential Manchester Transmitter) 
— nadajnik różnicowego kodu Manchester 

G7X=G703 transmitter G7X — nadajnik G.703 
G7R=G703 Receiver 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 postaci różnicowego kodu 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. 

 

Rysunek 3-33: Tryb podwójnego sprzężenia zwrotnego modułu G.703 

 

DMR = Differential Manchester Receiver DMR (Differential Manchester Receiver) — 
odbiornik różnicowego kodu Manchester 

DMX= Differential Manchester Transmitter DMX (Differential Manchester Transmitter) 
— nadajnik różnicowego kodu Manchester 
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G7X=G703 transmitter G7X — nadajnik G.703 
G7R=G703 Receiver G7R — odbiornik G.703 
 

3.4.4 Interfejs RS422 

3.4.4.1 Opis 

Dostępne są trzy moduły RS422 do komunikacji między przekaźnikami: jednokanałowy 

RS422 (moduł 7T), dwukanałowy RS422 (moduł 7W) oraz dwukanałowy RS422 z dwoma 

sygnałami zegarowymi (moduł 7V). Moduły te można skonfigurować do pracy z szybkością 

64 lub 128 kb/s. Do zewnętrznych połączeń zaleca się używanie ekranowanej skrętki 

dwużyłowej AWG 24. Moduły te są zabezpieczane przez optycznie izolowane urządzenia 

ochrony przeciwprzepięciowej. 

 

UWAGA 

Interfejs RS422 z dwoma kanałami i dwoma sygnałami zegarowymi (moduł 7V) jest 

przeznaczony do użytku z dwoma niezależnymi zestawami kanałów z dwoma 

niezależnym sygnałami zegarowymi. Nadaje się on w sytuacji, gdy niedopuszczalne 

jest używanie jednego zegara do obu kanałów. 

 

Styki ekranu (6a i 7b) są połączone wewnętrznie ze stykiem uziemienia (8a). Prawidłowe 

zakończenie ekranu jest następujące: 

• Obiekt 1 — zakończenie ekranu na stykach 6a lub 7b, lub na obu 

• Obiekt 2 — zakończenie ekranu na styku masy (COM) 2b 

Impedancja końcowa linii sygnału zegara powinna odpowiadać impedancji linii. 

 

Rysunek 3-34: Połączenia interfejsu RS422 

 

Single-channel RS422 module Moduł jednokanałowy RS422 
Dual-channel RS422 module Moduł dwukanałowy RS422 
Shield Ekran 
Clock Zegar 
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Surge Ochronnik przepięciowy 
Inter-relay comms. Komunikacja między przekaźnikami 
channel 1 kanał 1 
Inter-relay communications Komunikacja między przekaźnikami 
Tx Tx 
Rx Rx 
~indicates the slot position ~ wskazuje pozycję gniazda 
 

 

Na poniższym rysunku przedstawiono typowe połączenia styków między dwoma 

jednokanałowymi interfejsami RS422 zainstalowanymi w gnieździe W. Wszystkie połączenia 

między stykami muszą zostać zachowane w połączeniu z multiplekserem. 

 

Rysunek 3-35: Typowe połączenia styków między dwoma interfejsami RS422 

 

RS422 communications Komunikacja w standardzie RS422 
channel 1 kanał 1 
Clock Zegar 
Common Masa 
Surge Ochronnik przepięciowy 
Shield Ekran 
Rx Rx 
Tx Tx 
 

 

3.4.4.2 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: 
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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 

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 3-36: Konfiguracja sygnału zegarowego w aplikacji interfejsu RS422 z dwoma 

kanałami i trzema urządzeniami końcowymi 

 

INTER-RELAY COMUNICATIONS KOMUNIKACJA MIĘDZY PRZEKAŹNIKAMI 
CHANNEL 1 KANAŁ 1 
CLOCK ZEGAR 
SURGE OCHRONNIK PRZEPIĘCIOWY 
Shld. Ekran 
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 odbierania 
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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 
TT(A) – terminal timing TT(A) — sygnał zegarowy terminala 
 

Moduł danych 1 dostarcza sygnał zegarowy do interfejsu RS422 przekaźnika L90 przez 

wyjścia ST(A) i ST(B). Ponadto moduł danych 1 dostarcza sygnał zegarowy do wejść TT(A) i 

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. 

 

3.4.4.3  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 3-37: Przejścia sygnału zegarowego i danych 

 

Tx clock Sygnał zegarowy Tx 
Tx data Sygnał danych Tx 
 

3.4.4.4 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 
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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). 

 

3.4.5 Interfejs RS422 z dwoma kanałami i dwoma sygnałami 

zegarowymi 

Interfejs RS422 z dwoma kanałami i dwoma sygnałami zegarowymi (moduł 7V) jest 

przeznaczony do użytku z funkcją synchrofazorów. Na rysunku pokazano połączenia 

modułu. 

 

Rysunek 3-38: Połączenia interfejsu RS422 z dwoma kanałami i dwoma sygnałami 

zegarowymi 

 

RS422 communications Komunikacja w standardzie RS422 
channel 1 kanał 1 
Channel 1 clock Sygnał zegarowy kanału 1 
Common  Masa  
Surge Ochronnik przepięciowy 
Tx Tx 
Rx Rx 
Shield Ekran 
COM COM 
 

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 

z trzema końcami, w których kanał 1 jest realizowany przez interfejs RS422 (ewentualnie 

przez multiplekser), a kanał 2 przez bezpośrednie połączenie światłowodowe. 
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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 RS422 i interfejsu światłowodowego 

 

RS422 communications Komunikacja w standardzie RS422 
7L, 7M, 7N, 7P and 74 7L, 7M, 7N, 7P i 74 
Clock channel 1 Sygnał zegarowy kanału 1 
Common Masa 
COM COM 
Fiber channel  Kanał światłowodowy  
Surge Ochronnik przepięciowy 
Tx Tx 
Rx Rx 
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 
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z ekranem podłączonym do styku 1a tylko na jednym końcu. W odniesieniu do 

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 

 

RS422 communications Komunikacja w standardzie RS422 
75, 7E, 7F, 7G and 7Q 75, 7E, 7F, 7G i 7Q 
channel 1 Sygnał zegarowy kanału 1 
Fiber channel  Kanał światłowodowy  
Surge Ochronnik przepięciowy 
Tx Tx 
Rx Rx 
Shield Ekran 
 

3.4.8 Interfejs IEEE C37.94 

Moduły komunikacyjne IEEE C37.94 przekaźników z serii UR (moduły 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 
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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: 

• Norma IEEE — C37.94 dla interfejsu światłowodowego 2 × 64 kb/s (w przypadku 

modułów 76 i 77). 

• Typ kabla światłowodowego — światłowód o średnicy rdzenia 50 nm lub 62,5 µm. 

• Tryb 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 
IEEE C37.94 fiber interface Interfejs światłowodowy IEEE C37.94 
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 
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UR-series device Urządzenie z serii UR 
IEEE C37.94 fiber interface Interfejs światłowodowy IEEE C37.94 
up to 2 km do 2 km 
IEEE C37.94 converter Konwerter IEEE C37.94 
RS422 interface Interfejs RS422 
Digital multiplexer, EIA-422 interface Multiplekser cyfrowy, interfejs 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 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 L90 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) 
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ON ZAŁ. 
OFF WYŁ. 
 

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 przełączniki wyboru należy 

ustawić 

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 (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) w pozycjach 

żądanych trybów 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 

zatrzaśnięciu zacisków moduł jest w pełni włożony. 

 

Rysunek 3-44: Ustawianie przełączników wyboru sygnału zegarowego w module IEEE 

C37.94 



WYCIĘCIA W PANELU  ROZDZIAŁ 3: INSTALACJA 

SYSTEM ZABEZPIECZENIA RÓŻNICOWEGO LINII L90 — INSTRUKCJA OBSŁUGI 3-59 

 

 

FRONT PRZÓD 
Bottom cover Dolna pokrywa 
Ejector/inwerter clip Zacisk do wysuwania/wkładania 
Channel 1 Kanał 1 
Timing selection switches Przełączniki wyboru sygnału zegarowego 
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. 

 

Rysunek 3-45: Diody LED stanu 
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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 

prawidłowego pakietu danych 

• Migający żółty — tryb wewnętrznego sygnału zegarowego podczas odbierania 

prawidłowego 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 prawidłowy pakiet danych 

• Ciągły żółty — układ FPGA odbiera „żółty bit”; pozostaje żółty przy każdym 

„żółtym bicie”. 

• Ciągły czerwony — układ FPGA nie odbiera prawidłowego 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 

przekształceniu sygnału światłowodu wielomodowego 820 nm na sygnał światłowodu 



WYCIĘCIA W PANELU  ROZDZIAŁ 3: INSTALACJA 

SYSTEM ZABEZPIECZENIA RÓŻNICOWEGO LINII L90 — INSTRUKCJA OBSŁUGI 3-61 

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 

• Tryb 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 
UR series device with C37.94SM module Urządzenie z serii UR z modułem C37.94SM 
 

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 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 L90 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 ZAŁ. 
OFF WYŁ. 
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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) w pozycjach 

żądanych trybów 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 zatrzaśnięciu zacisków 

moduł jest w pełni włożony. 

 

Rysunek 3-47: Ustawianie przełączników wyboru sygnału zegarowego w module 

C37.94SM 
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FRONT PRZÓD 
Bottom cover Dolna pokrywa 
Ejector/inwerter clip Zacisk do wysuwania/wkładania 
Channel 1 Kanał 1 
Timing selection switches Przełączniki wyboru sygnału zegarowego 
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. 

 

Rysunek 3-48: Diody LED stanu 
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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 

prawidłowego pakietu danych 

• Migający żółty — tryb wewnętrznego sygnału zegarowego podczas odbierania 

prawidłowego 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 prawidłowy pakiet danych 

• Ciągły żółty — układ FPGA odbiera „żółty bit”; pozostaje żółty przy każdym 

„żółtym bicie”. 

• Ciągły czerwony — układ FPGA nie odbiera prawidłowego pakietu lub odebrany 

pakiet jest nieprawidłowy 

 

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 
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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. Przejdź do Settings > Product Setup > Installation (Ustawienia > Konfiguracja 

produktu > Instalacja) i zmień 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 Lokalna dyspozytornia 
Engineer Inżynier 
UR-series IED Inteligentne urządzenie elektroniczne z serii 

UR 
GE Multilin F485 communications converter Konwerter komunikacyjny GE Multilin F485 
Modem Modem 
Reports Raporty 
Troubleshooting 
Commissioning 
Setting changes 

Wykrywanie i usuwanie usterek 
Rozruch 
Zmiany nastaw 

 

Do komunikacji między portem RS485 z tyłu przekaźnika L90 z 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 L90 ekranowaną skrętką 

dwużyłową (20, 22 lub 24 AWG). Zaciski konwertera (+, -, GND) łączy się z zaciskami 

modułu komunikacyjnego przekaźnika L90 (+, -, 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 
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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 L90 i oprogramowaniem EnerVista: 

• 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 
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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. 

 

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, a 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. 
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Rysunek 3-52: Urządzenie UR dodane w oknie Launchpad 

 

 

 

3.7 Konfiguracja dostępu do systemu L90 przy użyciu 

oprogramowania 

Zdalne połączenie z systemem L90 może zostać ustanowione przez tylny port RS485 lub 

Ethernet z komputerem z uruchomionym oprogramowaniem EnerVista UR Setup. 

 Dostęp do systemu L90 można także uzyskać lokalnie przy użyciu komputera przez port 

RS232 na panelu przednim lub tylny port Ethernet 

przy użyciu funkcji Quick Connect (Szybkie połączenie). 

• Konfigurowanie systemu L90 do zdalnego dostępu przez tylny port RS485 

opisano w kolejnym punkcie. 

• Konfigurowanie systemu L90 do zdalnego dostępu przez tylny port Ethernet 

opisano w punkcie „Konfiguracja komunikacji przez sieć Ethernet”. 

• Konfigurowanie systemu L90 do lokalnego dostępu przy użyciu komputera przez 

przedni port RS232 albo tylny port Ethernet opisano w punkcie „Łączenie się z 

systemem L90”. 

• Automatyczne wykrywanie urządzeń UR i konfigurowanie dla nich 

oprogramowania opisano w punkcie „Automatyczne wykrywanie urządzeń UR”. 

 

3.7.1 Konfigurowanie 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. 



WYCIĘCIA W PANELU  ROZDZIAŁ 3: INSTALACJA 

SYSTEM ZABEZPIECZENIA RÓŻNICOWEGO LINII L90 — INSTRUKCJA OBSŁUGI 3-72 

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. 

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 
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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. 

10. Kliknąć przycisk Read Order Code (Odczytaj kod zamówienia), aby połączyć się 

z systemem L90 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 L90”. 

 

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. 

1. 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. 
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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. 

 

Rysunek 3-54: Konfigurowanie komunikacji przez sieć Ethernet 

 

9. Wprowadzić adres IP podany na panelu przednim w menu SETTING ���� 

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 SETTINGS����PRODUCT 

SETUP �������� COMMUNICATIONS �������� MODBUS PROTOCOL (Ustawienia > 

Konfiguracja produktu > Komunikacja > Protokół Modbus). 

11. Kliknąć przycisk Read Order Code (Odczytaj kod zamówienia), aby połączyć się 

z systemem L90 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. 
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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 L90”. 

 

3.7.3 Automatyczne wykrywanie urządzeń UR 

Oprogramowanie EnerVista UR Setup może automatycznie wykrywać wszystkie urządzenia 

IED z serii UR w sieci Ethernet i komunikować się z nimi. 

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 L90 

Możliwe są cztery sposoby łączenia się z urządzeniem: 

• port RS232 (opisany tutaj), 

• port RS485, 

• port Ethernet (opisany tutaj), 

• LAN 
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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 L90 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 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 
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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 

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 rejestr zdarzeń, 

• wyświetlenie ostatniego zarejestrowanego zapisu oscylografii, 

• wyświetlenie stanu wszystkich wejść i wyjść przekaźnika L90, 

• wyświetlenie wszystkich wartości pomiarowych przekaźnika L90, 

• wyświetlenie zestawienia zabezpieczeń przekaźnika L90, 

• 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. 
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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 

wyświetlić dane bezpośrednio z urządzenia L90. 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 L90. W ten sposób zapewnia się, że 

konfiguracja programu EnerVista UR Setup odpowiada numerowi modelu L90. 

 

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 L90 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. Przejdź do 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. 
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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 
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. 
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3. Na liście zaznaczyć pozycję Protokół internetowy (TCP/IP) i kliknąć przycisk 

Właściwości. 

 

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 L90, a ostatnia liczba inna (w tym przykładzie 1.1.1.2). 

6. Wpisać maskę podsieci identyczną jak ustawiona dla przekaźnika L90 (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: 
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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: 

 

sprawdzić fizyczne połączenie między przekaźnikiem L90 a komputerem i 

dwukrotnie sprawdzić zaprogramowany adres IP w ustawieniu Product Setup 

�������� Communications ��04 Network ���� IP Address (Konfiguracja produktu > 

Komunikacja > Sieć > Adres IP), a następnie ponownie wykonać krok 2. 

6. Jeśli po wpisaniu polecenia  pojawi się następująca 

sekwencja: 

 

sprawdzić fizyczne połączenie między przekaźnikiem L90 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: 
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sprawdzić, czy adres IP jest zaprogramowany w lokalnym komputerze, wpisując 

polecenie ipconfig w oknie poleceń. 

 

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 L90 ponownie uaktywnić ustawienia serwera proxy. 

1. Uruchomić przeglądarkę Internet Explorer. 
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2. W programie EnerVista Launchpad wybrać urządzenie UR, aby uruchomić 

oprogramowanie EnerVista UR Setup. 

3. Kliknąć przycisk Quick Connect (Szybkie połączenie), aby otworzyć okno. 

 

4. Wskazać interfejs Ethernet i wpisać adres IP przypisany do przekaźnika L90, 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 L90. 

Po każdym uruchomieniu programu EnerVista UR Setup kliknąć przycisk Quick Connect, 

aby nawiązać bezpośrednie połączenie z przekaźnikiem L90. W ten sposób zapewnia się, że 

konfiguracja programu EnerVista UR Setup odpowiada numerowi modelu L90. 

 

Po zakończeniu bezpośredniej komunikacji z przekaźnikiem L90 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 L90 ponownie uaktywnić ustawienia serwera proxy. 

 

3.9 Konfigurowanie funkcji CyberSentry i zmiana 

domyślnego hasła 

1. Jeśli używa się zabezpieczenia CyberSentry i przy pierwszym jego użyciu należy 

go 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 

pięciu wstępnie skonfigurowanych ról: Administrator, Supervisor (Nadzorujący), Engineer 
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(Inżynier), Operator, Observer (Obserwator). W przypadku używania połączenia 

szeregowego obsługiwane jest tylko uwierzytelnienie przez urządzenie. Jeśli wymagane jest 

uwierzytelnienie przez serwer, w przekaźniku UR 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. 

W przypadku używania programu EnerVista, należy 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. 

 

Rysunek 3-60: Zmiana domyślnego hasła 
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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. 

 

4,2 Interfejs na panelu przednim 

W tym rozdziale opisano obsługę panelu przedniego. 

 

4.2.1 Wyświetlacz na panelu przednim 
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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. 

 

Rysunek 4-16: Posługiwanie się klawiaturą na panelu przednim 
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1. Press to scroll top level: SETTING 1. Nacisnąć, aby przewijać strony na 
najwyższym poziomie: SETTING 
(Ustawienia). 

2. Press to scroll second leve;l: 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) 

• 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) 

 

 

 

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 System Setup (Konfiguracja systemu). 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). 
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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 O PRODUCT SETUP OT DISPLAY 
PROPERTIES O 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. 

 

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 

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 
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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. 

 

 

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 
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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 sterownicze oraz opcjonalne przyciski programowane przez użytkownika. 

Panel przedni jest montowany na zawiasach, co zapewnia dostęp do wyjmowanych 

modułów. 

 

Rysunek 4-17: Rozszerzony panel przedni 

 

Five column LED indicator panel Panel pięciu kolumn kontrolek LED 
User-programmable pushbuttons 1 to 16 Przyciski programowane przez użytkownika 

od 1 do 16 
Display Wyświetlacz 
Keypad Klawiatura 
Front panel RS232 port Port RS232 na panelu przednim 
 

4.2.6.2 Standardowy panel przedni 

Na panelu przednim znajdują się: panele diod LED, port RS232, klawiatura, wyświetlacz 

LCD, przyciski sterownicze oraz opcjonalne przyciski programowane przez użytkownika. 

Panel przedni jest montowany na zawiasach, co zapewnia łatwy dostęp do wyjmowanych 

modułów. Na panelu przednim znajduje się zdejmowana 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 
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LED panel Panel diod LED 
Front panel RS232 port Port RS232 na panelu przednim 
Small user-programmable (control) 
pushbuttons 1 to 7 

Małe przyciski (sterownicze) programowane 
przez użytkownika od 1 do 7 

User-progammable pushbuttons 1 to 12 Przyciski programowane przez użytkownika 
od 1 do 12 

Keypad Klawiatura 
 

Na poniższym rysunku przedstawiono panel przedni w układzie pionowym do przekaźników 

zamawianych w wersji pionowej. 

 

Rysunek 4-19: Standardowy pionowy panel przedni 

 

Display Wyświetlacz 
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Keypad Klawiatura 
User-programmable pushbuttons 1-6 Przyciski programowane przez użytkownika 

od 1 do 6 
LED panel Panel diod LED 
 

4.2.7 Kontrolki LED 

4.2.7.1 Rozszerzony panel przedni 

Na rozszerzonym panelu przednim znajduje się pięć kolumn kontrolek 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 dowolnej podtrzymywanej kontrolki 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). 

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 sterownicze 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. 
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• 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 

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 nadprądowegp 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. 

 

Diody LED programowane przez użytkownika obejmują 48 bursztynowych kontrolek 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 L90 

wraz z szablonami do niestandardowych etykiet. Domyślne etykiety można zastąpić 

etykietami wydrukowanymi przez użytkownika. 
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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 z kontrolkami LED, przyciski i 

port komunikacyjny. Przycisk RESET służy do kasowania dowolnej podtrzymywanej kontrolki 

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 sterownicze 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. 
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• 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 

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 nadprądowegp 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) — wskazuje, że zdarzenie dotyczyło napięcia. 

• CURRENT (Prąd) — wskazuje, że zdarzenie dotyczyło prądu. 

• FREQUENCY (Częstotliwość) — wskazuje, że zdarzenie dotyczyło częstotliwości. 

• OTHER (Inne) — wskazuje, że zdarzenie dotyczyło funkcji kompozytowej. 

• PHASE A (Faza A) — wskazuje, że zdarzenie dotyczyło fazy A. 

• PHASE B (Faza B) — wskazuje, że zdarzenie dotyczyło fazy B. 

• PHASE C (Faza C) — wskazuje, że zdarzenie dotyczyło fazy C. 

• NEUTRAL/GROUND (Przewód neutralny/doziemienie) — wskazuje, że zdarzenie 

dotyczyło przewodu neutralnego lub doziemienia. 

 

Wskaźniki programowane przez użytkownika 

Drugi i trzeci panel zawiera 48 bursztynowych kontrolek 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. 
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Rysunek 4-22: Panel diod LED nr 2 i 3 (szablon wskaźników) 

 

USER-PROGRAMMABLE LEDS DIODY LED PROGRAMOWANE PRZEZ 
UŻYTKOWNIKA 

 

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. 

• BREAKER 1(2) OPEN (Otwarty wyłącznik 1(2)) — wyłącznik jest otwarty. 

• BREAKER 1(2) CLOSED (Zamknięty wyłącznik 1(2)) — wyłącznik jest zamknięty. 

• BREAKER 1(2) TROUBLE (Problem z wyłącznikiem 1(2)) — został wykryty 

problem związany z wyłącznikiem. 

• SYNCHROCHECK NO1(4) IN-SYNCH (Kontrola synchronizmu nr 1(4) — praca 

synchroniczna) — napięcia spełniają wymagania funkcji kontroli synchronizmu. 

• RECLOSE ENABLED (SPZ włączone) — reklozer włączony 

• RECLOSE DISABLED (SPZ wyłączone) — reklozer wyłączony 

• RECLOSE IN PROGRESS (SPZ w trakcie realizacji) — trwa realizacja 

ponownego załączenia. 

• RECLOSE LOCKED (SPZ zablokowane) — reklozer nie działa i wymaga 

wyzerowania 

 

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 
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„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. 

 

Rysunek 4-23: Panel diod LED nr 2 (domyślne etykiety) 

 

 

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 L90 zostały zapisane w pliku ustawień. 

• Arkusz do wycięcia etykiet na panel przedni przekaźnika UR (numer części GE 

1006-0047) został pobrany ze strony 

httD://www.gedigitalenergy.com/Droducts/suDDort/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. 

 

Rysunek 4-24: Okno Front Panel Report (Raport nt. panelu przedniego) 
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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 L90 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 etykiet diod LED z rozszerzonego panelu przedniego przekaźnika L90 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 LED. 
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3. Wyjąć narzędzie i zaczepioną etykietę LED 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 L90 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 L90 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. Działanie wyłącznika może 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. 

 

4.2.9.4 Sterowanie jednym wyłącznikiem 
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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. 

System L90 obsługuje wprowadzanie 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 L90 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: 

- sterowanie wyłącznikami za pomocą klawiatury na panelu przednim, 

- zmiana stanu wejść wirtualnych, 

- kasowanie rejestrów zdarzeń, 

- kasowanie zapisów oscylografii, 

- kasowanie raportów o błędach, 

- zmiana daty i godziny, 
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- kasowanie prądu łukowego wyłącznika, 

- kasowanie zapisów dotyczących energii, 

- kasowanie rejestratora danych, 

- kasowanie stanów przycisków programowanych przez użytkownika. 

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. 
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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. 

 

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 L90 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 L90 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. 
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Odczytanie poniższego schematu od prawej do lewej: operandy FlexLogic TRIP BUS 1 OP 

(ZADZIAŁANIE MAGISTRALI TRIP BUS 1) oraz TRIP BUS 1 PKP (POBUDZENIE 

MAGISTRALI TRIP BUS 1) 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 

(ZWŁOKA POBUDZENIA MAGISTRALI TRIP BUS 1) lub TRIP BUS 1 RESET DELAY 

(ZWŁOKA ZEROWANIA MAGISTRALI TRIP BUS 1), natomiast operand TRIP BUS 1 PKP 

(POBUDZENIE MAGISTRALI TRIP BUS 1) 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 (PODTRZYMANIE MAGISTRALI TRIP BUS 1) 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 

(ZEROWANIE MAGISTRALI TRIP BUS 1) musi mieć wartość 1 lub stan na 

wyjściu operandu FlexLogic RESET OP (ZADZIAŁANIE ZEROWANIA) 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 4-25: Schemat logiczny 
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SETTINGS NASTAWY 
TRIP BUS INPUT 1 TRIP BUS INPUT 1 
=Off = Off (Wyłączony) 
TRIP BUS FUNCTION FUNKCJA „TRIP BUS” 
TRIP BUS 1 BLOCK TRIP BUS 1 BLOCK 
TRIP BUS 1 LATCHING TRIP BUS 1 LATCHING 
TRIP BUS 1 RESET TRIP BUS 1 RESET 
FLEXLOGIC OPERAND OPERAND FLEXLOGIC 
RESET OP RESET OP 
OR OR 
AND AND 
Latch Przerzutnik 
Non-volatile set-dominant Z pamięcią nieulotną, z nadrzędnym 

wejściem ustawiającym 
TRIP BUS 1 PICKUP DELAY TRIP BUS 1 PICKUP DELAY 
TRIP BUS 1 RESET DELAY TRIP BUS 1 RESET DELAY 
TPKP TPKP 

TRST TRST 

TRIP BUS 1 OP TRIP BUS 1 OP 
TRIP BUS 1 PKP TRIP BUS 1 PKP 
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System zabezpieczenia różnicowego linii L90 

Rozdział 5: Ustawienia 

W tym rozdziale opisano ustawienia dostępne na panelu przednim 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: Wyłączony, Izolowany, 

Forcible 
Range FlexLogic operand Dostępne opcje: operand FlexLogic 
 

5,2 Informacje ogólne 

5.2.1 Elementy — wprowadzenie 

W odniesieniu do przekaźników UR pojęcie element jest używane na oznaczenie funkcji 

dotyczącej komparatora. Komparator jest umieszczony przy wejściu (lub zestawie wejść) 

porównywanym z zaprogramowaną nastawą (lub grupą nastaw) w celu ustalenia, czy stan 

wejścia znajduje się w zakresie, dla którego na wyjściu jest ustawiany logiczny stan 1 (co 

określa się także jako ustawienie flagi. Jeden komparator może wykonywać wiele testów i 

generować stan na wielu wyjściach. Na przykład, komparator zabezpieczenia nadprądowego 

zwłocznego ustawia flagę pobudzenia, kiedy poziom na wejściu prądowym przekracza 

nastawę, oraz ustawia flagę zadziałania, gdy poziom na wejściu prądowym przekracza 

nastawę pobudzenia przez czas określony nastawami charakterystyk czasowo-prądowej. 

Wejściem dla wszystkich komparatorów są analogowe rzeczywiste wartości. 

UWAGA 

Wyjątkiem od tej reguły są elementy cyfrowe, dla których wejściami są stany logiczne. 

 

Elementy są uporządkowane w dwóch klasach: grouped (elementy zgrupowane) oraz control 

(elementy sterowania). Każdy element zaklasyfikowany jako element zgrupowany ma sześć 

różnych zestawów nastaw w grupach nastaw od 1 do 6. Działanie elementu zgrupowanego 

jest zdefiniowane przez tę grupę nastaw, która jest aktywna w danym czasie. Działanie 

elementu sterowania jest niezależne od wybranej aktywnej grupy nastaw. 
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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”. 

Niektóre nastawy są podawane jako obliczone jednostki względne (j.w.): 

wielkość w j.w. = (wielkość rzeczywista) / (wielkość podstawowa) 

Jeśli prąd pochodzi z jednego przekładnika prądowego (CT), wielkość podstawowa to 

nominalny prąd wtórny lub pierwotny przekładnika prądowego. Do przeliczania nastaw w 

jednostkach względnych na wartość prądu wtórnego (i odwrotnie) należy używać wielkości 

podstawowej wtórnej, a do przeliczania nastaw w jednostkach względnych na wartość prądu 

pierwotnego (i odwrotnie) — wielkości podstawowej pierwotnej. 

Jeśli podawany prąd jest sumą z dwóch lub więcej przekładników prądowych o różnym 

nominalnym prądzie pierwotnym, wielkość podstawowa prądu pierwotnego to największy 

nominalny prąd pierwotny. Na przykład, jeśli CT1 = 300 / 5 A i CT2 = 100 / 1 A, wtedy do 

obliczenia sumy tych prądów należy przeliczyć wartość z przekładnika CT2 według 

przekładni przekładnika CT1. W tym przypadku wielkość podstawowa to 300 A prądu 

pierwotnego i 5 A prądu wtórnego przekładnika CT1 oraz 300/(100/1) = 3 A prądu wtórnego 

przekładnika CT2. 

W przypadku elementów napięciowych pierwotna wielkość podstawowa to nominalne 

pierwotne napięcie międzyfazowe zabezpieczanej instalacji, pod warunkiem że nastawa 

przekładni przekładnika napięciowego jest równa nominalnej przekładni przekładników 

napięciowych, a nastawa napięcia wtórnego jest równa napięciu międzyfazowemu 

rozpoznawanemu przez przekaźnik przy nominalnym napięciu zabezpieczanej instalacji. 

Wobec przekaźnika UR stosuje się konwencję, zgodnie z którą napięcia nominalne w 

układzie trójfazowym to napięcia międzyfazowe. 

Na przykład w systemie ze znamionowym napięciem pierwotnym 13,8 kV wielkość 

podstawowa wynosi 13 800 V. Z przekładnikami napięciowym 14 400:120 V w układzie 

trójkąta wielkość podstawowa wtórna i nastawa napięcia wtórnego wynosi: 

 

Wzór 5-1 

Dla przekładników napięciowych połączonych w gwiazdę wielkość podstawowa pierwotna i 

wtórna nie zmienia się, ale nastawa napięcia wtórnego (tutaj napięcie fazy względem ziemi) 

wynosi: 

 

Wzór 5-2 
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Wiele ustawień jest wspólnych dla większości elementów: 

• Nastawa FUNCTION (Działanie) — ta nastawa 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. 

• Nastawa NAME (Nazwa) — ta nastawa służy do jednoznacznej identyfikacji 

elementu. 

• Nastawa SOURCE (Źródło) — ta nastawa służy do wyboru źródła AC, które ma 

być monitorowane. Szczegółowe informacje można znaleźć w punkcie „Źródła AC 

— wprowadzenie” w dalszej części instrukcji. 

• Nastawa PICKUP (Pobudzenie) — w przypadku prostych elementów ta nastawa 

służy do programowania poziomu mierzonego parametru, powyżej lub poniżej 

którego uaktywnia się stan pobudzenia. W przypadku bardziej złożonych 

elementów można zapewnić zestaw ustawień w celu zdefiniowania szeregu 

mierzonych parametrów odpowiadających za pobudzenie elementu. 

• Nastawa PICKUP DELAY (Zwłoka pobudzenia) — ta nastaw wprowadza 

pobudzenie ze zwłoką (zwłoka włączenia) między pojawieniem się stanu 

pobudzenia a wygenerowaniem sygnału wyjściowego zadziałania. 

• Nastawa RESET DELAY (Zwłoka zerowania) — ta nastawa wprowadza 

odwzbudzenie ze zwłoką (zwłoka wyłączenia) między stanem wyjściowym 

zadziałania a przywróceniem stanu logicznego 0 po wyjściu sygnału wejściowego 

poza zdefiniowany zakres pobudzenia. 

• Nastawa 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. 

• Nastawa TARGET (Cel) — ta nastawa jest używana do zdefiniowania komunikatu 

dotyczącego celu, odnoszącego się do zadziałania elementu. Kiedy ta nastawa 

ma wartość „Disabled” (Wyłączony), po zadziałaniu elementu nie zostanie 

wygenerowany komunikat dotyczący celu ani nie zapali się wskaźnik LED na 

panelu przednim. Przy nastawie „Self-Reset” (Automatyczne kasowanie) po 

pojawieniu się stanu zadziałania elementu zostanie wygenerowany komunikat 

dotyczący celu oraz zapali się kontrolka LED, a po anulowaniu tego stanu 
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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. 

• Nastawa EVENTS (Zdarzenia) — ta nastawa 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 niezerowej zwłoce 

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. 

 

5.2.2 Źródła AC — wprowadzenie 

5.2.2.1 Ogólne informacje 

Przekaźnik L90 może być używany w instalacjach z układem półtorawyłącznikowym lub 

pierścieniowym. 

W tych zastosowaniach każdy z dwóch trójfazowych zestawów obejmujących poszczególne 

prądy fazowe (jeden na każdy wyłącznik) może być używany jako wejście elementu „Awaria 

wyłącznika”. Suma prądów fazowych wyłącznika i prądów szczątkowych 3I_0 może być 

wymagana dla funkcji przekazywania stanu obwodów i pomiarowych. Dwa oddzielne 

elementy „Kontrola synchronizmu” mogą być zaprogramowane tak, aby sprawdzały 

synchronizację między przekładnikiem napięciowym dwóch szyn a przekładnikiem 

napięciowym linii. Wymagania te można spełnić przy użyciu jednego przekaźnika L90 z 

dostateczną liczbą kanałów wejściowych przekładników prądowych i napięciowych, 

wybierając odpowiedni parametr do pomiaru. Zapewniono mechanizm określania parametru 

(lub grupy parametrów) prądu przemiennego używanego jako wejście komparatorów funkcji 

zabezpieczających / sterujących i pewnych elementów pomiarowych. Wybór mierzonych 
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parametrów jest częściowo dokonywany przez projekt elementu pomiarowego lub 

komparatora funkcji zabezpieczającej / sterującej przez rozpoznanie typu mierzonego 

parametru (fazor częstotliwości podstawowej, fazor harmonicznej, składowa symetryczna, 

całkowita wartość skuteczna fali, napięcie międzyfazowe i faza-ziemia itp.) Użytkownik 

uzupełnia ten proces, wybierając używane kanały wejściowe przekładników pomiarowych i 

pewne parametry obliczane na podstawie tych kanałów. Do dostępnych parametrów 

wejściowych zalicza się sumowanie prądów z wielu kanałów wejściowych. Dla dodawanych 

prądów fazowych, 3I_0 i prądu doziemnego przed sumowaniem prądy z przekładników 

prądowych o różnych przekładniach są sprowadzane do wartości według jednej przekładni. 

Za kierowanie kanałów wejściowych przekładników prądowych i napięciowych do 

podukładów pomiarowych odpowiada mechanizm określany mianem źródła. 

W kontekście przekaźników L90 źródła odnoszą się do logicznego zgrupowania sygnałów 

prądowych i napięciowych, przy czym jedno źródło zawiera wszystkie sygnały potrzebne do 

pomiaru obciążenia lub zwarcia w określonym urządzeniu elektroenergetycznym Dane 

źródło może zawierać wszystkie lub niektóre z następujących sygnałów: prądy trójfazowe, 

prąd doziemienia jednej fazy, napięcia trójfazowe i napięcia pomocnicze z jednofazowego 

przekładnika napięciowego do sprawdzania synchronizmu. 

W celu zilustrowania pojęcia źródeł w odniesieniu tylko do wejść prądowych rozważymy 

przedstawiony układ półtorawyłącznikowy. Niektóre elementy zabezpieczeniowe, takie jak 

lokalna rezerwa wyłącznikowa, wymagają jako wejścia prądu z jednego przekładnika 

prądowego. Dla innych elementów, takich jak zabezpieczenie odległościowe, wejściem musi 

być suma prądów. Funkcja zabezpieczenia różnicowego linii wymaga osobnego 

przetwarzania prądów z przekładników prądowych, aby poradzić sobie z ewentualnym 

nasyceniem jednego przekładnika prądowego w czasie zewnętrznego zwarcia na górnej 

szynie. Prąd doprowadzany do zabezpieczanej linii jest sumą (lub różnicą) fazorów prądów 

w przekładniku CT1 i CT2, zależnie od rozkładu prądu w górnej szynie. 

 

 

 

Rysunek 5-1: Układ półtorawyłącznikowy 
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Breaker Wyłącznik 
single-phase jedna faza 
breaker failture Lokalna rezerwa wyłącznikowa 
Source Źródło 
Current differentia Zabezpieczenie różnicowe 
Synchrocheck Kontrola synchronizmu 
Distance and overcurrent Zabezpieczenie odległościowe i nadprądowe 
three-phase trzy fazy 
protected line Zabezpieczana linia 
 

W konwencjonalnych przekaźnikach analogowych lub elektronicznych suma prądów jest 

uzyskiwana z odpowiedniego zewnętrznego połączenia wszystkich przekładników 

prądowych przez które może płynąć dowolna część prądu do zabezpieczanego elementu. W 

razie nierówności przekładni przekładników prądowych po stronie pierwotnej, z których prądy 

mają być sumowane, do dopasowania przekładni wymagane są pomocnicze przekładniki 

prądowe. W przekaźniku L90 zapewniono, aby wszystkie sygnały prądowe docierały do 

urządzenia, w którym wewnętrznie realizowane są funkcje grupowania, korekty przekładni 

przekładników prądowych i sumowania na podstawie ustawień konfiguracji. Do przekaźnika 

L90 można doprowadzić maksymalnie cztery prądy, a dodawanie prądów i dostosowywanie 

przekładni przekładników prądowych jest wykonywanie wewnętrznie. Istotną zaletą 
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wewnętrznego sumowania jest fakt, że poszczególne prądy są dostępne dla urządzenia 

zabezpieczającego (np. jako dodatkowa informacja umożliwiająca użycie właściwego 

ograniczenia prądu lub wykonanie dodatkowych funkcji na poszczególnych prądach, takich 

jak lokalna rezerwa wyłącznikowa). Dzięki elastyczności tego podejścia konieczne jest 

dodanie ustawień konfiguracyjnych, aby umożliwić użytkownikowi wybranie zestawów wejść 

przekładników prądowych, które mają zostać dodane w celu uzyskania prądu wypadkowego 

dla zabezpieczanego urządzenia. Wewnętrzne grupowanie sygnałów prądowych i 

napięciowych tworzy wewnętrzne źródło. Temu źródłu można nadać określoną nazwę i staje 

się ono dostępne dla elementów zabezpieczeniowych i pomiarowych w przekaźniku. 

Poszczególnym źródłom można nadać osobne nazwy, aby móc je później rozpoznawać. Na 

przykład, na poniższym schemacie trzy różne źródła skonfigurowano jako wejścia dla 

oddzielnych elementów: 

• źródło 1 — prąd z przekładnika CT1 dla elementu LRW 1 oraz pierwsze źródło 

prądowe dla elementu zabezpieczenia różnicowego linii; 

• źródło 2 — prąd z przekładnika CT2 dla elementu LRW 2 oraz drugie źródło 

prądowe dla elementu zabezpieczenia różnicowego linii; 

• Źródło 3 — suma prądów z przekładników prądowych CT1 i CT2 dla 

zabezpieczenia odległościowego. 

Dodatkowo dwa oddzielne elementy „Kontrola synchronizmu” mogą być zaprogramowane 

tak, aby sprawdzały synchronizację między napięciem linii a napięciami dwóch różnych szyn 

(źródło 3 – źródło 1 oraz źródło 3 – źródło 2). 

 

5.2.2.2 Konfiguracja modułów przekładników prądowych / napięciowych 

(CT/VT) 

Kanały wejściowe przekładników prądowych (CT) i napięciowych (VT) są umieszczone w 

modułach CT/VT. Możliwe typy kanałów wejściowych to: faza / przewód neutralny / inne 

napięcie, faza / prąd doziemny lub prąd doziemny z czułym pomiarem. Moduły CT/VT 

obliczają wartości skuteczne przebiegów fali, fazory częstotliwości podstawowej, składowe 

symetryczne oraz harmoniczne dla napięcia i prądu zgodnie z możliwościami sprzętowymi w 

każdym kanale. Moduły mogą obliczać inne parametry według poleceń modułu 

sterownikowego CPU. 

Moduł CT/VT zawiera maksymalnie osiem kanałów wejściowych oznaczonych liczbami od 1 

do 8. Numeracja kanałów odpowiada numeracji zacisków modułu od 1 do 8 i są one 

zorganizowane w następujący sposób: kanały 1, 2, 3 i 4 zawsze stanowią grupę (zwaną 

dalej zestawem) i wszystkie cztery są kanałami prądowymi albo napięciowym; to samo 

dotyczy kanałów 5, 6, 7 i 8; kanały 1, 2, 3 oraz 5, 6, 7 odpowiadają kolejno fazom A, B i C; 

kanały 4 i 8 to kanały innego prądu albo napięcia. 
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Zestawy są ułożone kolejno od bloku z kanałami o niższych numerach do bloku z kanałami o 

wyższych numerach oraz od modułu CT/VT o najniższej literze pozycji gniazda do modułu o 

najwyższej literze pozycji gniazda w następujący sposób: 

Wyższa litera pozycji gniazda --> 

Moduł CT/VT 1 Moduł CT/VT 2 Moduł CT/VT 3 

< zestaw 1> < zestaw 3 > < zestaw 5 > 

< zestaw 2 > < zestaw 4 > < zestaw 6 > 

W przekaźniku UR można używać maksymalnie sześć zestawów napięć trójfazowych oraz 

sześć zestawów prądów trójfazowych. W związku z tymi ograniczeniami maksymalna liczba 

modułów CT/VT w ramie wynosi trzy. Maksymalna liczba źródeł wynosi sześć. Poniżej 

zestawiono konfiguracje modułów CT/VT: 

Pozycja Maksymalna liczba 

Moduł CT/VT 2 

Zestaw CT (3 kanały faz, 1 kanał doziemienia) 2 

Zestaw VT (3 kanały faz, 1 kanał pomocniczy) 2 

 

5.2.2.3 Konfiguracja kanałów wejściowych przekładników prądowych / 

napięciowych 

Po uruchomieniu przekaźnika nastawy konfiguracyjne dla każdego zestawu prądowych lub 

napięciowych kanałów wejściowych w przekaźniku są generowane automatycznie na 

podstawie kodu zamówienia. W danym produkcie w obrębie każdego zestawu dla każdego 

zestawu kanałów jest automatycznie przypisana etykieta identyfikacyjna kanałów. 

Konwencja nazewnictwa zestawów opiera się na fizycznej lokalizacji kanałów, którą musi 

znać użytkownik, aby wiedzieć, jak podłączyć przekaźnik do zewnętrznych obwodów. 

Pierwszym znakiem identyfikatora zestawu jest literowe oznaczenie gniazda, w którym jest 

umieszczony moduł CT/VT, a po nim następuje cyfra oznaczająca kanał (1 albo 5). 

Oznaczenia zestawów napięciowych i prądowych układu HardFiber podano w instrukcji 

obsługi tego układu. 

W przypadku zestawów kanałów trójfazowych najniższy numer kanału jest identyfikatorem 

zestawu. Na przykład, F1 oznacza zestaw kanałów trójfazowych obejmujący kanały F1, F2 i 

F3, gdzie F jest literą gniazda, a 1 pierwszym z trzech kanałów. 

Po uruchomieniu moduł CPU konfiguruje ustawienia potrzebne do określenia wejść 

prądowych i napięciowych i wyświetla je w odpowiedniej sekcji w kolejności zestawów 

(zgodnie z powyższym opisem). Przy maksymalnej konfiguracji jest ona następująca: F1, F5, 

L1, L5, S1 i S5. 

 

5.3 Konfiguracja produktu 
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5.3.1 Bezpieczeństwo 

5.3.1.1 Bezpieczeństwo — informacje ogólne 

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. 

• 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 haseł 

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. 

• 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), 
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- cyfry (od 0 do 9), 

- znaki niealfabetyczne (np. ~, !, @, #, $, %, &). 

 

5.3.1.2 Zabezpieczenie hasłem 

 

Range: restricted, Command, Setting, 
Factory Service (for facotry use only) 

Dostępne opcje: Ograniczony, Polecenie, 
Ustawienie i Serwis fabryczny — tylko do 
użytku fabrycznego. 

See page Zob. strona 
Range: Disabled, Enabled Dostępne opcje: Wyłączony, Włączony 
 

Przekaźnik L90 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 limitu czasu 

dostępu na danym poziomie. Po wyłączeniu i włączeniu zasilania dostęp jest ustawiany na 

poziomie „Restricted”. 

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. 
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• Setting (Nastawa) — użytkownik może wprowadzać dowolne zmiany wartości 

nastaw: 

- zmiana dowolnego ustawienia, 

- działanie w trybie testowym. 

• Command (Polecenie) — uniemożliwia użytkownikowi wprowadzanie zmian w 

ustawieniach, ale umożliwia mu wykonywanie następujących operacji: 

- sterowanie wyłącznikami za pomocą klawiatury na panelu przednim, 

- zmiana stanu wejść wirtualnych, 

- kasowanie rejestrów zdarzeń, 

- kasowanie zapisów oscylografii, 

- kasowanie raportów o błędach, 

- zmiana daty i godziny, 

- kasowanie prądu łukowego wyłącznika, 

- kasowanie zapisów dotyczących energii, 

- 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 L90 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. 

• ACCESS LOC CMND ON — przyjmowany, gdy lokalny dostęp do poleceń jest 

włączony. 

• ACCESS REM SETG OFF — przyjmowany, gdy zdalny dostęp do ustawień jest 

zablokowany. 
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• 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) — ta nastawa umożliwia rejestrowanie zdarzeń dotyczących dostępu przy użyciu 

hasła przez rejestrator zdarzeń. 

 

Opcja „Change local passwords” (Zmiana lokalnych haseł) 

 

 

 

Range: No, Yes Dostępne opcje: Nie, Tak 
Range: 0 to 999999 
Note: ----- indicates no password 

Zakres: od 0 do 999 999 
Uwaga: Wartość „-----” oznacza brak hasła. 

 

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. 

 

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 
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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 przejdź 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. 

 

Kontrola dostępu 

 

See below Zob. poniżej 
Range: 2 to 5 in steps of 1 Zakres: od 2 do 5 z krokiem 1 
Range: 5 to 60 minutes in steps of 1 Zakres: od 5 do 60 minut z krokiem 1 
 

 

Dostępne są następujące ustawienia kontroli dostępu: 

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 L90 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 L90 może generować alarm. W razie 

nieudanej weryfikacji hasła przy próbie uzyskania dostępu na poziomie chronionym hasłem 

(do ustawień albo do poleceń), zostanie włączony operand FlexLogic UNAUTHORIZED 

ACCESS (Nieuprawniony dostęp). Operand ten może być zaprogramowany tak, aby 
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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) — ta 

nastawa 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) — ta 

nastawa 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: selected FlexLogic operands (see 
below) 

Dostępne opcje: wybrane operandy 
FlexLogic (zob. niżej) 

Range: FlexLogic operand Dostępne opcje: operand FlexLogic 
Range: 5 to 480 minutes in steps of 1 Zakres: od 5 do 480 minut z krokiem 1 
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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” (Zał. — domyślna) lub 

„Contact Input — On” (Wejście stykowe — zał.), 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 ta nastawa ma wartość „On” (Zał. – 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). 

Jeśli to ustawienie ma wartość „Off” (Wyłączony), uaktualnienia oprogramowania 

sprzętowego są zablokowane; przy ustawieniu „On” (Włączony) uaktualnienia 

tego oprogramowania są dozwolone. 

• ACCESS AUTH TIMEOUT (Limit czasu autoryzacji dostępu) — ta nastawa 

odpowiada opóźnieniu limitu czasu lokalnego dostępu do ustawień. Ta nastawa 

ma zastosowanie, gdy w nastawie LOCAL SETTING AUTH wybrano dowolny 

operand inny niż „On”. Stan operandu FlexLogic jest stale monitorowany pod 
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kątem zmiany ze stanu wyłączony na stan włączony. Kiedy to nastąpi, lokalny 

dostęp jest dozwolony i zaczyna odliczanie timer z nastawy 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. 

 

Nastawa Remote Settings Authorized (Autoryzacja zdalnego ustawiania) służy do kontroli 

zdalnego (przez interfejs Ethernet lub RS485) dostępu do ustawień. Jeśli ta nastawa ma 

wartość „On” (Zał. — domyślnie), zdalny dostęp do ustawień działa normalnie, tzn. 

wymagane jest hasło zdalnego dostępu. Jeśli ta nastawa ma wartość „Off” (Wył.), 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). 

Nastawa Access Authorized Timeout (Limit czasu autoryzacji dostępu) odpowiada 

opóźnieniu limitu czasu zdalnego dostępu do ustawień. Ma ono zastosowanie, gdy w 

nastawie Remote Settings Authorized wybrano dowolny operand inny niż „On” lub „Off”. 

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 nastawy 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-
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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. 

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. W przypadku używania systemu 

CyberSentry domyślne hasło to „ChangeMe1#”. 
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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. 

 

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. 

Nastawy Umożliwia użytkownikowi odczytywanie wartości nastaw. 

Commands 
(Polecenia) 

Umożliwia użytkownikowi wykonywanie poleceń. 

Rejestrator Umożliwia użytkownikowi korzystanie z cyfrowego rejestratora zakłóceń. 
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zdarzeń 

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 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. 

 

Uprawnienia dostępu przedstawiono w tabeli. 

 

Tabela 5-2: Uprawnienia dostępu 

Pole Opis 
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Delete Entry 
(Usuwanie wpisu) 

Usuwa konto użytkownika przy wychodzeniu z okna zarządzania użytkownikami. 

Actual Values 
(Wartości 
rzeczywiste) 

Umożliwia użytkownikowi odczytywanie rzeczywistych wartości. 

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 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 L90 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 L90: Server (Uwierzytelnienie przez serwer) i Device (Uwierzytelnienie przez 

urządzenie). 

 

 

 

Rysunek 5-2: Ekran logowania do systemu CyberSentry 
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Jeśli w opcji Authentication Type wybrany zostanie typ uwierzytelnienia „Server”, do 

uwierzytelnienia użytkownika przekaźnik L90 używa serwera RADIUS, a nie własnej lokalnej 

bazy danych uwierzytelnienia. 

Po kliknięciu przycisku „Device” (Urządzenie) do uwierzytelnienia użytkownika przekaźnik 

L90 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)) i powiązane hasła są 

przechowywane w urządzeniu L90. 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 nieszyfrowaną 

komunikację Modbus przez sieć Ethernet. Nastawa „Bypass Access” (Dostęp z obejściem) 

znajduje się na ekranie SETTINGS ���� PRODUCT SETUP ���� SECURITY ��������SUPERVISORY 

(Ustawienia > Konfiguracja produktu > Bezpieczeństwo > 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 

Ustawienia bezpieczeństwa systemu CyberSentry konfiguruje się w pozycji Device > 

Settings > Product Setup > Security (Urządzenie > Ustawienia > Konfiguracja produktu > 

Bezpieczeństwo). 

Rysunek 5-3: Panel Security (Bezpieczeństwo) systemu CyberSentry 



MENU SETTINGS (USTAWIENIA)  ROZDZIAŁ 5: USTAWIENIA 

SYSTEM ZABEZPIECZENIA RÓŻNICOWEGO LINII L90 — INSTRUKCJA OBSŁUGI 5-26 

 

Po wybraniu opcji Device > Settings > Product Setup > Supervisory (Urządzenie > 

Ustawienia > Konfiguracja produktu > Nadzór) panel wygląda następująco: 

 

Rysunek 5-4: Panel Supervisory (Nadzór) 

 

W panelu Security (Bezpieczeństwo) dostępne są następujące ustawienia: 
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Tabela 5-3: Ustawienia serwera RADIUS 

Nazwa 
ustawienia 

Opis Minimum Maksimum Wartość 
domyśln
a 

Jedn
ostki 

Minimalne 
uprawnienie 

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. 
Ta nastawa 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 
Authentication 
Method (Metoda 
uwierzytelnienia 
serwera 
RADIUS) 

Metoda uwierzytelnienia używana 
przez serwer RADIUS. Obecne 
ustawienie: EAP-TTLS. 

EAP-TTLS EAP-TTLS EAP-
TTLS 

 Administrato
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 nieudanych prób 
uwierzytelnienia do czasu, gdy 
urządzenie zablokuje dalsze próby 
uwierzytelnienia przez czas trwania 

0 (blokada 
wyłączona) 

99 3  Administrator 
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Nazwa 
ustawienia 

Opis Minimum Maksimum Wartość 
domyśln
a 

Jedn
ostki 

Minimalne 
uprawnienie 

blokady. 

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 
(Uwierzytelnien
ie 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 przy wyłączonym 
uwierzytelnieniu 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 
następnie Administrator może 
ponownie włączyć uwierzytelnienie 
przez urządzenie. 

Wyłączony Włączony Włączon
y 

 Administrator 

Firmware Lock 
(Blokada 
oprogramowani
a 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 
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Nazwa 
ustawienia 

Opis Minimum Maksimum Wartość 
domyśln
a 

Jedn
ostki 

Minimalne 
uprawnienie 

wyłączona) 

Restore to 
Defaults 
(Przywróć 
ustawienia 
fabryczne) 

Przywraca domyślne fabryczne 
ustawienia urządzenia. 

No Tak No - 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 
dokumentacj
a 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 
„Wymagania 
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 
Authentications 
(Nieudane próby 
uwierzytelnienia) 

Maksymalna liczba nieudanych prób 
uwierzytelnienia, po których zostanie 
wygenerowany alarm. 

0 
(wyłączo
ny) 

99 3  Administrator 

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) 
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Ustawienia systemu CyberSentry na panelu przednim 

 

Range: Administrator, Engineer, Supervisor, 
Operator, Factory (for factory use only), 
None 

Dostępne opcje: Administrator, Inżynier, 
Nadzorujący, Operator, Serwis Fabryczny 
(tylko do użytku w fabryce), Brak 

See page Zob. strona 
Range: 0.0.0.0, 255.255.255.255 Zakres: 0.0.0.0, 255.255.255.255 
Range: 1 to 65535 Zakres: od 1 do 65 535 
 

LOGIN (Logowanie) — ta nastawa ma zastosowanie tylko przy uwierzytelnieniu przez 

urządzenie (Device). Ta nastawa umożliwia użytkownikowi zalogowanie się w określonej 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 opisano 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. 
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• 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 L90. 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. 

 

Opcja „Change local passwords” (Zmiana lokalnych haseł) 

 

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). 

Nastawa 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 
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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. W przypadku używania 

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 
Range: 0 to 9999 minutes Zakres: od 0 do 9999 minut 
 

SESSION LOCKOUT (Blokada sesji) — ta nastawa określa liczbę nieudanych prób 

uwierzytelnienia do czasu, gdy urządzenie zablokuje dalsze próby uwierzytelnienia przez 

czas trwania blokady. Wartość zero oznacza wyłączenie blokady. 

SESSION LOCKOUT PERIOD (Czas trwania blokady) — ta nastawa określa czas blokady w 

minutach. Wartość 0 oznacza brak czasu blokady. 

 

Opcja „Restore defaults” (Przywróć ustawienia fabryczne) 

 

Range: Yes, No Dostępne opcje: Tak, Nie 
 

LOAD FACTORY DEFAULTS (Załaduj ustawienia fabryczne) — ta nastawa służy do 

wyzerowania wszystkich ustawień, parametrów komunikacji i haseł bezpieczeństwa. Do 

zmiany tej nastawy jest wymagana rola Administrator, a do jej zatwierdzenia — rola 

Supervisor (Nadzorujący — jeśli nie jest wyłączona). 

 

Opcja „Supervisory” (Nadzór) 
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Range: Yes, No Dostępne opcje: Tak, Nie 
Range: Local, Remote, Local and Remote, 
Disabled 

Dostępne opcje: Lokalny, Zdalny, Lokalny i 
zdalny, Wyłączony 

Range: Enabled, Disabled Dostępne opcje: Włączony, Wyłączony 
See below Zob. poniżej 
Range: 1 to 9999 minutes Zakres: 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) — ta nastawa jest 

domyślnie włączona (wybrana jest opcja „Yes”). Kiedy ta opcja jest włączona, aktywne jest 

uwierzytelnienie z użyciem ról przez urządzenie. Kiedy ta nastawa jest wyłączona, 

przekaźnik 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) i hasła w postaci jawnej 

Uwierzytelnienie — RBAC i szyfrowane hasła, 
tunelowanie SSH 

Tryb dostępu z 
obejściem 

Brak haseł do dozwolonych poziomów RBAC Brak haseł do dozwolonych poziomów RBAC, 
brak tunelowania SSH 

 

Opcje obejścia są następujące: 
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• 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) — ta nastawa wykorzystuje wartość logiczną (Enabled 

(Włączony) / Disabled (Wyłączony)) do wskazania, czy urządzenie zezwala na zmiany 

ustawień oraz czy może ono odbierać uaktualnienie oprogramowania sprzętowego. Ta 

nastawa może zostać zmieniona przez użytkownika w roli Supervisor (Nadzorujący) lub 

Administrator (jeśli rola Supervisor jest wyłączona). W roli Supervisor ta nastawa jest 

wyłączona, 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. 

Przykład: Jeśli ta nastawa jest włączona i zostanie podjęta próba zmiany ustawień lub 

uaktualnienia oprogramowania sprzętowego, nastąpi odmowa zmian ustawień lub 

uaktualnienia oprogramowania sprzętowego przez urządzenie UR. Kiedy ta nastawa jest 

wyłączona, 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 tej nastawy 

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 
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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 Dostępne opcje: Włączony, Wyłączony 
 

FAILED AUTHENTICATE (Niepowodzenie uwierzytelnienia) — jeśli ta nastawa jest 

włączona (Enabled), liczba nieudanych prób uwierzytelnienia jest porównywana z 

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 ta nastawa jest 

włączona (Enabled), każda próba uaktualnienia oprogramowania sprzętowego przy 

włączonym ustawieniu Lock Relay (Zablokuj przekaźnik) spowoduje wygenerowanie alarmu 

autotestu. 

SETTINGS LOCK (Blokada ustawień) — jeśli ta nastawa jest włączona (Enabled), 

nieautoryzowana próba zapisu ustawienia w danej roli spowoduje wygenerowanie alarmu 

autotestu. 
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Range: Enabled, Disabled Dostępne opcje: Włączony, Wyłączony 
 

 

Konfiguracja systemu CyberSentry 

Przy pierwszym użyciu zabezpieczenia 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 nastawa „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). 

W przypadku używania połączenia szeregowego obsługiwane jest tylko 

uwierzytelnienie przez urządzenie. Jeśli wymagane jest uwierzytelnienie przez 

serwer, należy 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. 
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Wobec użytkowników zalogowanych przez panel przedni nie ma zastosowania limit 

czasu i ich wylogowanie nie może zostać wymuszone przez użytkownika w roli 

Nadzorującego. Aby się wylogować, po zakończeniu pracy użytkownicy zalogowani 

przez panel przedni w rolach dopuszczających tylko jedną instancję (Administrator, 

Supervisor, Engineer, 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. 

 

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. 
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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 Nadzorujący 

3 Inżynier 

4 Operator 

5 Factory (Serwis fabryczny) 

 

Wartość działania 16 bitów bez znaku 

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 
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Jeśli podczas ponownego uruchamiania urządzenia zostaną zarejestrowane zdarzenia 

„System Integrity Recovery” (Przywracanie integralności systemu) w związku z 

nieprawidłową sekwencją zamykania, należy uaktualnić oprogramowanie sprzętowe do 

wersji 7.31 lub nowszej, aby rozwiązać ten problem. 

 

5.3.2  Opcja „Display Properties” (Właściwości ekranu) 

 

 

Range: English; English, French; English, 
Russian; English, Chinese; English, German 
(examples; depends on order code) Visible 
when language other than English 
purchased 

Dostępne opcje: angielski; angielski, 
francuski; angielski, rosyjski; angielski, 
chiński; angielski, niemiecki (przykłady — 
opcje zależą od kodu zamówienia). 
Widoczne, jeśli przy zakupie wybrano język 
inny niż angielski. 

Range: 0.5 to 10.0 s in steps of 0.1 Zakres: od 0,5 do 10,0 s z krokiem 0,1 
Range: 25%, 50%, 75%, 100% 
Visible when a VFD is installed 

Dostępne opcje: 25%, 50%, 75%, 100% 
Opcja widoczna, gdy jest zainstalowany 
wyświetlacz fluorescencyjny (VFD). 

Range: 1 to 65535 min. in steps of 1 
Visible when an LCD is installed 

Zakres: od 1 do 65 535 min z krokiem 1 
Opcja widoczna, gdy jest zainstalowany 
wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD). 

Range: 0.002 to 0.020 pu in steps of 0.001 Zakres: od 0,002 do 0,020 j.w. z krokiem 
0,001 

Range: 0.1 to 1.0 V secondary in steps of 
0.1 

Zakres: 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) — ta nastawa służy do wyboru języka używanego do wyświetlania 

ustawień, rzeczywistych wartości i komunikatów dotyczących celu. To ustawienie jest 
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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 tej nastawy 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 tej nastawy 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 L90 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) — ta nastawa 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 

zakłócenia niż odbierany sygnał. Przekaźnik L90 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. 
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Ta nastawa nie wpływa na odcięcie pomiaru funkcji 87L, stale równe 0,02 j.w. 

VOLTAGE CUT-OFF LEVEL (Poziom odcięcia napięcia) — ta nastawa służy do zmiany 

progu odcięcia napięcia. Na pomiar bardzo niskich napięć wtórnych (rzędu ułamka wolta) 

mogą wpływać zakłócenia. Niektórzy klienci wolą, aby bardzo niskie napięcia były 

wskazywane jako zerowe, natomiast inni preferują wyświetlanie wartości napięcia, nawet 

jeśli odzwierciedla ona bardziej zakłócenia niż odbierany sygnał. Przekaźnik L90 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 nieobrobione próbki napięcia dostępne przez funkcję oscylografii. 

Ustawienia CURRENT CUT-OFF LEVEL oraz VOLTAGE CUT-OFF LEVEL są używane do 

określenia poziomów odcięcia mierzonej mocy. Poziom odcięcia mocy jest obliczany według 

poniższych równań: Dla połączeń w trójkąt: 

Odcięcie mocy dla 3 faz = 

√3 × POZIOM ODCIĘCIA PRĄDU × POZIOM ODCIĘCIA NAPIĘCIA × napięcie pierwotne 

przekładnika napięciowego × prąd pierwotny przekładnika prądowego 

napięcie wtórne przekładnika napięciowego 

 

Wzór 5-3 

Dla połączeń w gwiazdę: 

Odcięcie mocy dla 3 faz = 

3 × POZIOM ODCIĘCIA PRĄDU × POZIOM ODCIĘCIA NAPIĘCIA × napięcie pierwotne 

przekładnika napięciowego × prąd pierwotny przekładnika prądowego 

napięcie wtórne przekładnika napięciowego 

 

E 5-4 

odcięcie mocy dla fazy = 

POZIOM ODCIĘCIA PRĄDU × POZIOM ODCIĘCIA NAPIĘCIA × napięcie pierwotne 

przekładnika napięciowego × prąd pierwotny przekładnika prądowego 

napięcie wtórne przekładnika napięciowego 

Wzór 5-5 

Gdzie: napięcie pierwotne przekładnika napięciowego = napięcie wtórne przekładnika ಏ × 

przekładnia przekładnika napięciowego; prąd pierwotny przekładnika prądowego = prąd 

wtórny przekładnika × przekładnia przekładnika prądowego 

Na przykład dla poniższych nastaw: 

Poziom odcięcia prądu: 0,02 j.w. 

Poziom odcięcia napięcia: 1,0 V 

Prąd pierwotny przekładnika prądowego fazy: 100 A 

Napięcie wtórne przekładnika napięciowego fazy: 66,4 V 

Przekładnia przekładnika napięciowego: 208,00 : 1 
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Połączenie faz przekładnika napięciowego: trójkąt 

 

Mamy: 

Prąd pierwotny przekładnika prądowego = 100 A, 

Napięcie pierwotne przekładnika napięciowego = napięcie wtórne przekładnika 

napięciowego fazy × przekładnia przekładnika napięciowego = 66,4 V × 208 = 13 811,2 

V  

W związku z powyższym poziom odcięcia mocy wynosi: 

poziom odcięcia mocy = (poziom odcięcia prądu × poziom odcięcia napięcia × prąd 

pierwotny przekładnika prądowego × napięcie pierwotne przekładnika napięciowego) / 

napięcie wtórne przekładnika napięciowego = (√3 × 0,02 j.w. × 1,0 V × 100 A × 13 811,2 V) / 

66,4 V 

= 720,5 W 

Każda obliczona wartość mocy poniżej tego poziomu odcięcia nie będzie wskazywana. 

Podobnie jeśli wszystkie trzy fazy nie przekraczają poziomu odcięcia mocy, dane o energii 

dla trzech faz nie są uwzględniane. 

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. 

 

5.3.3 Opcja „Clear Relay Records” (Kasuj rejestry przekaźnika) 
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Range: FlexLogic operand Dostępne opcje: operand FlexLogic 
 

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 L90 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 hasłem 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, 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" 

2. Skonfigurować właściwości przycisku programowanego przez użytkownika 1, 

wprowadzając następujące zmiany w menu SETTINGS ���� PRODUCT SETUP �������� 

USER-PROGRAMMABLE PUSHBUTTONS ���� USER PUSHBUTTON 1 (Ustawienia 
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> Konfiguracja produktu > Przyciski programowane przez użytkownika > Przycisk 

użytkownika 1): 

PUSHBUTTON 1 FUNCTION (Funkcja przycisku 1): „Self-reset” (Automatyczne 

kasowanie) 

PUSHBTN 1 DROP-OUT TIME (Czas zwolnienia przycisku 1): 0,20 s 

 

5.3.4 Komunikacja 

5.3.4.1  Menu 

 

See below Zob. poniżej 
See page Zob. strona 
Range: DNP 3.0, IEC 60870-5-104, IEC 
60870-5-103 

Dostępne opcje: DNP 3.0, IEC 60870-5-104, 
IEC 60870-5-103 

Access in EnerVista Dostęp w programie EnerVista 
 

 

5.3.4.2 Porty szeregowe 
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Range: Dostępne opcje: 
Range: None, Odd, Even Dostępne opcje: Brak, Nieparzysty, Parzysty 
Range: 0 to 1000 ms in steps of 10 Zakres: 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 L90 jest wyposażony w dwa 

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 

nastaw, 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) — 

ta nastawa 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 L90 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 
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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 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 5-5: Konfiguracja sieci dla jednej sieci lokalnej 

 

Public Network Sieć publiczna 
SCADA SCADA 
EnterVista Software Oprogramowanie EnerVista 
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LAN1 LAN1 
UR UR 
MAC1 MAC1 
 

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. 

 

Rysunek 5-6: Wiele sieci lokalnych, z redundancją 

 

Public Network Sieć publiczna 
SCADA SCADA 
EnterVista Software Oprogramowanie EnerVista 
LAN1 LAN1 
UR UR 
MAC1 MAC1 
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 
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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. 

 

Rysunek 5-7: Wiele sieci lokalnych, bez redundancji 

 

Public Network Sieć publiczna 
SCADA SCADA 
EnterVista Software Oprogramowanie EnerVista 
LAN1 LAN1 
UR UR 
MAC1 MAC1 
 

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: standard IPV4 address format Dostępne opcje: standardowy format adresu 
IPv4 

Range: None, Failover, PRP 
Range if no PRP license: None, Failover 

Dostępne opcje: brak, praca awaryjna, 
protokół PRP 
Dostępne opcje w razie braku licencji 
protokołu PRP: brak, praca awaryjna 

 

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) (PORT) IP ADDRESS (ADRES IP) – ta nastaw określa adres portu IPv4 w 

standardowym formacie IPv4. Ta nastawa obowiązuje dla portu 3, jeśli REDUNDANCJA 

portu 2 jest ustawiona na None (Brak). 

PRT1 (2 lub 3) (PORT) SUBNET MASK (MASKA PODSIECI) – ta nastawa określa maskę 

podsieci portu IPv4 w standardowym formacie IPv4. Ta nastawa obowiązuje dla portu 3, jeśli 

REDUNDANCJA portu 2 jest ustawiona na None (Brak). 

PRT2 REDUNDANCY (REDUNDANCJA PORTU 2) – 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 pracują niezależnie, mając własne adresy MAC, IP i maski. Jeśli 

nastawa REDUNDANCY (REDUNDANCJA) ma wartość Failover (Praca awaryjna), porty 2 i 

3 pracują w następujący sposób: 

• Porty 2 i 3 używają adresu MAC, adresu IP i maski portu 2 
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• 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 oraz przez 5 minut komunikacja jest 

poprawna, następuje przełączenie z powrotem na port 2. Zwłoka przełączenia 

powrotnego zapewnia, że ponownie uruchomione łączniki elektryczne połączone 

z przekaźnikiem L90, które sygnalizowały swoje porty jako aktywne, zanim 

uzyskały pełną funkcjonalność, będą miały czas na pełne zainicjowanie się i 

uaktywnienie. Gdy port 2 stanie się znowu aktywny, port 3 powraca do trybu 

gotowości. 

Jeśli nastawa REDUNDANCY (REDUNDANCJA) ma wartość PRP, porty 2 i 3 pracują 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 MULTIEMISJI) 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 tej nastawy, należy ponownie uruchomić urządzenie. 

PRT2 PRP MCST ADDR  (ADRES MULTIEMISJI PRP PORTU 2) – ta nastawa umożliwia 

użytkownikowi zmianę adresu multiemisji używanego przez ramki nadzorcze protokołu PRP. 

Ta nastawa jest dostępna, gdy nastawa 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 stacji przełączników obsługujących funkcję 

FEFI zwłaszcza, gdy jako redundantny do pracy awaryjnej został wybrany redundantny 

przekaźnik UR 7. 

 

5.3.4.6 Protokół redundancji równoległej (Parallel Redundancy Protocol, PRP) 

OPCJA OPROGRAMOWANIA 

Przekaźnik L90 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 redundancji równoległej (PRP) określa protokół redundancji dla wysokiej 

dostępności w sieciach automatyzacji stacji. 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 5-8: Przykład równoległej sieci redundantnej 

 

DANP DANP 
LAN LAN 
 

Protokół PRP wykorzystuje do obsługi zduplikowanych ramek specjalne 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 PRP 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 specjalnego 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 nabywany jako oddzielna opcja. W razie zakupu (poprawny kod 

zamówienia) protokół PRP można włączyć w konfiguracji za pomocą nastawy dostępnej w 

menu konfiguracji sieci, REDUNDANCY (REDUNDANCJA), która ma już możliwość 

włączenia redundancji dla pracy awaryjnej. Opcje tego ustawienia muszą zostać zmienione 

w celu uwzględnienia dwóch typów redundancji: pracy awaryjnej i PRP. Gdy nastawa 

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 

Dostępne opcje: standardowy format adresu 
emisji pojedynczej IPv4 

Range: standard IPV4 address format Dostępne opcje: standardowy format adresu 
IPv4 

Range: standard IPV4 subnet mask format Dostępne opcje: standardowy format maski 
podsieci 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 L90. 

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. Gdy adres celu jest równy 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 i 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: 
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• Miejscem docelowym trasy nie może być połączona sieć 

• 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 sieciowych (adres 

IP portu bramy). To ograniczyło możliwość ustalenia trasy do 

określonych miejsc docelowych, w szczególności jeśli te miejsca 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 

sieciowych do obszaru routingu. 

Poniższy rysunek pokazuje przykład topologii wykorzystującej dodanie tras statycznych. 

 

Rysunek 5-9: Wykorzystanie tras statycznych 

 

Router 1 Router 1 
Public network Sieć publiczna 
EnterVista software Oprogramowanie EnerVista 
MAC1 MAC1 
UR UR 
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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 PORTU 1) = 10.1.1.2 

PRT1 SUBNET IP MASK (MASKA IP PODSIECI PORTU 1) = 255.255.255.0 

PRT1 GWY IP ADDRESS (ADRES IP BRAMY PORTU 1) = 10.1.1.1 

PRT2 IP ADDRESS (ADRES IP PORTU 2) = 10.1.2.2 

PRT2 SUBNET IP MASK (MASKA IP PODSIECI PORTU 2) = 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. Jednakże 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 PORTU 1) = 10.1.1.2 

PRT1 SUBNET IP MASK (MASKA IP PODSIECI PORTU 1) = 255.255.255.0 

PRT2 IP ADDRESS (ADRES IP PORTU 2) = 10.1.2.2 

PRT2 SUBNET IP MASK (MASKA IP PODSIECI PORTU 2) = 255.255.255.0 

IPV4 DEFAULT ROUTE: GATEWAY ADDRESS (DOMYŚLNA TRASA IPV4: 

ADRES BRAMY) = 10.1.1.1 

STATIC NETWORK ROUTE 1: RT1 DESTINATION (STATYCZNA TRASA SIECI 

1: MIEJSCE PRZEZNACZENIA TRASY 1) = 10.1.3.0/24; RT1 NET MASK 

(MASKA SIECI TRASY 1) = 255.255.255.0; i RT1 GATEWAY (BRAMA TRASY 1) 

= 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 

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. 
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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 L90 odpowiada bez względu na 

zaprogramowany ADRES PODRZĘDNY MODBUS. Dla portu RS485 każde urządzenie na 
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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 L90 przyjmuje komunikaty 

emisji, ale, zgodnie ze specyfikacją protokołu dla komunikatów emisji, 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. Podczas korzystania z protokołu Modbus TCP/IP klient w polu Unit 

Identifier (Identyfikator urządzenia) musi używać zaprogramowanej wartości ustawienia 

MODBUS SLAVE ADDRESS (ADRES PODRZĘDNY MODBUS). 

MODBUS TCP PORT NUMBER (NUMER PORTU TCP MODBUS) — protokołu Modbus 

over TCP/IP można też 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 jakikolwiek inny port. Nastawa MODBUS 

TCP PORT NUMBER (NUMER PORTU TCP MODBUS) określa port TCP używany przez 

protokół Modbus w sieci Ethernet. Wartość nastawy NUMER PORTU TCP MODBUS równa 

0 wyłącza protokół Modbus over TCP/IP, co oznacza zamknięcie portu TCP Modbus. Gdy 

numer portu zostanie zmieniony na 0, zmiana zacznie obowiązywać po ponownym 

uruchomieniu przekaźnika L90. 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 

Nastawa 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. 

Tabela pokazuje, który z protokołów DNP 3.0, IEC 60870-5-104, IEC 60870-5-103 i IEC 

61850 działa na portach RS232, RS485 i Ethernet. Pokazuje ona wszystkie możliwe 

kombinacje ustawień PROTOCOL (PROTOKÓŁ) i DNP CHANNEL 1(2) PORT (PORT 1(2) 

KANAŁU DNP) . 

 

Tabela 5-8: Kombinacje portu i protokołu 

Nastawa Ustawienia DNP CHANNEL RS232 RS485 Ethernet 
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PROTOCOL 
(PROTOKÓŁ) 

1(2) PORT (PORT 1(2) 
KANAŁU DNP) 

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 

 

 



MENU SETTINGS (USTAWIENIA)  ROZDZIAŁ 5: USTAWIENIA 

SYSTEM ZABEZPIECZENIA RÓŻNICOWEGO LINII L90 — INSTRUKCJA OBSŁUGI 5-60 

 

See below Zob. poniżej 
Range: 0 to 65535 in steps of 1 Zakres: 0 do 65 535 z krokiem 1 
Range: Enabled, Disabled Dostępne opcje: Włączony, Wyłączony 
Range Dostępne opcje 
 

Protokół sieci dystrybucyjnej (DNP) umożliwia optymalizację sterowania i pozyskiwania 

danych między urządzeniami w stacji elektroenergetycznej a dyspozytornią centralną. 

Protokół ten jest skalowalny, czyli jest on zaprojektowany tak, aby zapewnić zgodność z 
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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 L90 obsługuje protokół sieci dystrybucyjnej (DNP) w wersji 3.0. Protokół DNP jest 

włączony, gdy nastawa SETTINGS ���� PRODUCT SETUP �������� COMMUNICATIONS ���� 

PROTOCOL  (USTAWIENIA > KONFIGURACJA PRODUKTU > KOMUNIKACJA > 

PROTOKÓŁ) ma wartość DNP 3.0. Przekaźnik L90 może być używany jako urządzenie 

podrzędne DNP połączone z wieloma urządzeniami nadrzędnymi DNP (zazwyczaj RTU lub 

stacja nadrzędna SCADA). Ponieważ przekaźnik L90 utrzymuje dwa zestawy buforów zmian 

informacji DNP i informacji o połączeniu, dwa nadrzędne DNP mogą się aktywnie 

komunikować z przekaźnikiem L90 w tym samym czasie. 

Aby uzyskać więcej informacji o protokole DNP, należy się zapoznać z Podręcznikiem 

komunikacji serii UR. 

Poniżej przedstawiono podmenu kanałów DNP. 

 

Range: NONE, COM2 - RS485, FRONT 
PANEL - RS232, NETWORK - TCP, 
NETWORK – UDP 

Dostępne opcje: BRAK, COM2 – RS485, 
PANEL PRZEDNI – RS232, SIEĆ – TCP, 
SIEĆ – UDP 

Range: NONE, COM2 - RS485, FRONT 
PANEL - RS232, NETWORK - TCP 

Dostępne opcje: BRAK, COM2 – RS485, 
PANEL PRZEDNI – RS232, SIEĆ – TCP 

 

Nastawy 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 nastawa DNP CHANNEL 1(2) PORT (PORT 1(2) KANAŁU DNP) ma 

wartość Network (Sieć) – TCP, protokół DNP kanału 1(2) może być używany wraz z 

protokołem 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. 

Zmiany tych nastaw portu zaczną obowiązywać po wyłączeniu i włączeniu zasilania 

przekaźnika. 

UWAGA 
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Na tym samym numerze portu TCP/UDP nie należy ustawiać więcej niż jednego 

protokołu, ponieważ spowoduje to zawodne działanie tych protokołów. 

 

Nastawa DNP ADDRESS (ADRES DNP) to adres urządzenia podrzędnego DNP. Ta liczba 

identyfikuje przekaźnik L90 na łączu komunikacyjnym DNP. Każdemu urządzeniu 

podrzędnemu DNP należy przypisać unikatowy adres. 

Przekaźnik L90 może dla swoich połączeń DNP określić maksymalnie pięciu klientów. Są to 

adresy IP sterowników, z którymi przekaźnik L90 może się połączyć. Ustawienia znajdują się 

poniżej. 

 

Range: standard IP address Dostępne opcje: standardowy adres IP 

 

Nastawa DNP TCP/UDP PORT NUMBER (NUMER PORTU TCP/UDP DNP) służy do 

normalnej pracy protokołu DNP. Aby zamknąć port, należy ustawić numer portu na 0. 

Zmiana ta zacznie obowiązywać po ponownym uruchomieniu przekaźnika L90. 

Nastawa DNP UNSOL RESPONSE FUNCTION (FUNKCJA NIEPRZEWIDZIANEJ 

ODPOWIEDZI DNP) ma wartość Disabled (Wyłączona) dla zastosowań RS485, ponieważ 

nie ma mechanizmu unikania kolizji. Nastawa DNP UNSOL RESPONSE TIMEOUT 

(FUNKCJA LIMITU CZASU NIEPRZEWIDZIANEJ ODPOWIEDZI DNP) określa czas, przez 

który przekaźnik L90 oczekuje na potwierdzenie nieprzewidzianej odpowiedzi przez 

urządzenie nadrzędne DNP. Nastawa DNP UNSOL RESPONSE MAX RETRIES (MAKS. 

LICZBA POWTÓRZEŃ NIEPRZEWIDZIANEJ ODPOWIEDZI DNP) określa liczbę 

retransmisji nieprzewidzianej odpowiedzi przez przekaźnik L90 bez odbioru potwierdzenia z 

urządzenia nadrzędnego, przy czym wartość 255 pozwala na nieskończoną liczbę 

powtórzeń. Nastawa DNP UNSOL RESPONSE DEST ADDRESS (ADRES MIEJSCA 

PRZEZNACZENIA NIEPRZEWIDZIANEJ ODPOWIEDZI DNP) to adres DNP, na który są 

wysyłane wszystkie nieprzewidziane odpowiedzi. Adres IP, na który są wysyłane 

nieprzewidziane odpowiedzi, jest określany przez przekaźnik L90 na podstawie bieżącego 

połączenia TCP lub ostatniego komunikatu UDP. 

Ustawienia współczynnika skali protokołu DNP to liczby używane do skalowania wartości 

analogowego punktu wejściowego. Te ustawienia grupują analogowe dane wejściowe 

przekaźnika L90 w ramach następujących typów: prąd, napięcie, moc, energia, współczynnik 

mocy i inne. Każda nastawa odpowiada współczynnikowi skalowania dla wszystkich 
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analogowych punktów wejściowych danego typu. Jeśli na przykład nastawa 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 L90 jest zwracana jako 72). 

Te nastawy są przydatne, gdy wartości wejść analogowych muszą zostać wyregulowane tak, 

aby pasowały do pewnych zakresów w urządzeniach nadrzędnych DNP. Należy zauważyć, 

że współczynnik skali równy 0,1 odpowiada mnożnikowi równemu 10 (czyli wartość jest 10 

razy większa). 

Nastawa DNP DEFAULT DEADBAND (DOMYŚLNA STREFA NIECZUŁOŚCI DNP) określa, 

kiedy wyzwolić nieprzewidziane odpowiedzi zawierające analogowe dane wejściowe. Te 

ustawienia grupują analogowe dane wejściowe przekaźnika L90 w ramach następujących 

typów: prąd, napięcie, moc, energia, współczynnik mocy i inne. Każda nastawa odpowiada 

domyślnej wartości strefy nieczułości dla wszystkich analogowych punktów wejściowych 

danego typu. Na przykład, aby wyzwolić nieprzewidziane odpowiedzi z przekaźnika L90, gdy 

zmienią się dowolne wartości prądu o 15 A, nastawa 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 L90 zostanie wyłączone, a następnie włączone, zaczną obowiązywać domyślne 

strefy nieczułości. 

Nastawa DNP TIME SYNC IIN PERIOD (OKRES SYNCHRONIZACJI CZASU IIN DNP) 

określa, jak często bit wewnętrznego wskazania potrzeby uzyskania czasu (IIN) jest 

ustawiany przez przekaźnik L90. Zmiana tego czasu pozwala nadrzędnemu urządzeniu DNP 

wysyłać polecenia synchronizacji czasu częściej lub rzadziej w zależności od potrzeb. 

Nastawa DNP MESSAGE FRAGMENT SIZE (ROZMIAR FRAGMENTU KOMUNIKATU 

DNP) określa rozmiar, w bajtach, od którego następuje fragmentacja komunikatu. Duże 

rozmiary fragmentów zwiększają skuteczność przepustowości, 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 L90, aby 

przejrzeć listy analogowych i/lub binarnych punktów wejściowych. Tę stronę można 

wyświetlić za pomocą przeglądarki internetowej, wpisując adres IP portu sieci Ethernet 

przekaźnika L90 używanego do uzyskania dostępu do menu głównego przekaźnika 
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L90, a następnie klikając pozycję Device Information Menu (Menu informacji o 

urządzeniu)  i pozycję DNP Points Lists (Listy punktów DNP). 

 

Nastawy 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 serii UR. 

Wyjścia binarne DNP zazwyczaj odwzorowują jeden-do-jednego punkty danych urządzenia 

IED. Czyli każde wyjście binarne DNP steruje jednym fizycznym lub wirtualnym punktem 

sterowania urządzenia IED. W przekaźniku L90 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 L90 można 

skonfigurować do obsługi sparowanych punktów sterowania, przy czym każdy sparowany 

punkt sterowania obsługuje dwa wejścia wirtualne. Nastawa DNP NUMBER OF PAIRED 

CONTROL POINTS (LICZBA SPAROWANYCH PUNKTÓW STEROWANIA DNP) umożliwia 

skonfigurowanie od 0 do 32 binarnych wyjściowych sparowanych elementów sterujących. 

Punkty nieskonfigurowane jako sparowane działają na zasadzie jeden-do-jednego. 

Nastawa DNP TCP CONNECTION TIMEOUT (LIMIT CZASU POŁĄCZENIA TCP DNP) 

określa zwłokę czasową wykrywania niedziałających połączeń sieci TCP. Jeśli nie ma ruchu 

danych na połączeniu TCP protokołu DNP przez czas dłuższy niż określony przez tę 

nastawę, połączenie zostaje przerwane przez przekaźnik L90. 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 Wykazy punktów DNP/IEC 60870-5-104 

 

See below Zob. poniżej 
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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. Menu dla binarnych punktów wejściowych (DNP) lub punktów 

MSP (IEC 60870-5-104) znajduje się poniżej. 

 

 

 

Range: FlexLogic operand Dostępne opcje: 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. 

Zmiany na wykazach punktów DNP/IEC 60870-5-104 zaczną obowiązywać po ponownym 

uruchomieniu przekaźnika L90. 

Poniżej przedstawiono menu analogowych punktów wejściowych (DNP) lub punktów MME 

(IEC 60870-5-104). 

 

 

Range: any FlexAnalog parameter Dostępne opcje: dowolny parametr 
FlexAnalog 

 

Dla protokołów DNP lub IEC 60870-5-104 można skonfigurować do 256 analogowych 

punktów wejściowych. Wykaz punktów analogowych jest konfigurowany przez przypisanie 
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do każdego punktu odpowiedniego parametru FlexAnalog. Zakres możliwych do przypisania 

parametrów podano w punkcie Parametry FlexAnalog w Załączniku A. 

Zmiany na wykazach punktów DNP/IEC 60870-5-104 zaczną obowiązywać po ponownym 

uruchomieniu przekaźnika L90. 

 

UWAGA 

Wykazy punktów DNP/IEC 60870-5-104 zawsze zaczyna się od punktu 0 i kończy się 

na pierwszej wartości Off (Wyłączony). Ponieważ listy punktów DNP/IEC 60870-5-104 

muszą tworzyć ciągły blok, wszelkie punkty przypisane po pierwszym punkcie Off 

zostaną zignorowane. 

 

5.3.4.12 Protokół IEC 61850 

 

OPCJA OPROGRAMOWANIA 

Przekaźnik L90 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. 

 

UWAGA 

Obsługa komunikatów przez protokół IEC 61850 może wchodzić w skład układów 

zabezpieczeniowych. Nastawy IEC 61850 należy traktować jako równie istotne co 

ustawienia elementów zabezpieczeniowych. Aby zapewnić niezawodne działanie 

układów zabezpieczeniowych, w który 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 seria norm międzynarodowych i raportów technicznych przeznaczonych 

do stosowania w elektroenergetycznych systemach automatyki. Obejmuje ona semantykę, 

abstrakcyjne usługi komunikacyjne, szczególne usługi komunikacyjne, specyfikacje 
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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 nastaw elementów zabezpieczeniowych, sterowania i monitorowania przekaźnika 

uniwersalnego, czyli elementów, które nie są uwzględniane w protokole IEC 61850, może 

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 udostępnia interfejs do konfiguracji ustawień 

przekaźnika L90 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 konfiguracji stacji (SCL) 61850. W związku z tym, podczas gdy inne nastawy 



MENU SETTINGS (USTAWIENIA)  ROZDZIAŁ 5: USTAWIENIA 

SYSTEM ZABEZPIECZENIA RÓŻNICOWEGO LINII L90 — INSTRUKCJA OBSŁUGI 5-68 

są przedstawiane w tym podręczniku tak, jak wyglądają na panelu przednim, nastawy 

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. 

 

Rysunek 5-10: 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. Na poniższym rysunku pokazano przykład konfiguracji serwera. Panel 

wprowadzania nastaw zawiera w kolumnie SETTING (NASTAWA) nazwy nastaw, zaś pola 

wprowadzania nastaw znajdują się w kolumnie PARAMETER (PARAMETR). Po 

umieszczeniu wskaźnika myszy nad nazwą nastawy wyświetlona zostanie etykietka 

narzędzia z nazwą modelu informacji IEC 61850 ustawienia lub jego lokalizacją w plikach 

SCL. 

 

Rysunek 5-11: Główny panel IEC 61850 
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Otwarcie okna IEC 61850 w trybie online powoduje, że oprogramowanie UR Setup pobierze i 

zaimportuje plik SCL z podłączonego przekaźnika L90. Ten plik SCL zawiera wszystkie 

ustawienia UR w chwili zgłoszenia żądania pliku, zarówno odwzorowane w modelu informacji 

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 L90, przy czym oprogramowanie wyświetla monit, gdy 

konieczne jest zamknięcie panelu. Panele innych urządzeń mogą być otwarte równolegle, 

aby ułatwić koordynację parametrów. 

Przycisk Restore (Przywróć) przywraca wszystkie ustawienia w oknie IEC 61850 do ostatnio 

zapisanych wartości. Przycisk Default (Domyślne) powoduje przywrócenie wszystkim 

ustawieniom w oknie IEC 61850 domyślnych wartości fabrycznych. 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 L90. Po otrzymaniu 

pliku CID przekaźnik L90 sprawdza jego poprawność, a jeśli nie znajdzie żadnego błędu, 

uruchamia się ponownie z użyciem ustawień z pliku CID. Oprogramowanie UR Setup 

wyświetla komunikat, gdy przekaźnik L90 pracuje z użyciem nowych ustawień, potwierdzając 

pomyślny transfer. Ten proces może potrwać około minuty ze względu na zwiększoną ilość 

przetwarzania wymaganą przez oprogramowanie i przekaźnik L90. 
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W niniejszym podręczniku wskazane są niektóre nastawy, niezwiązane z IEC 61850, których 

wprowadzenie wymaga ponownego uruchomienia urządzenia. Ponowne uruchomienie po 

przesłaniu pliku CID opisanego w poprzednim akapicie nie powoduje, że te zmiany nastaw 

zaczną obowiązywać, ponieważ przekaźnik L90 nie akceptuje zmiany nastaw zanim nie 

zostanie ponownie uruchomione przesyłanie pliku CID. Aby dowolna zmiana we wskazanych 

ustawieniach zaczęła obowiązywać po automatycznym ponownym uruchomieniu ze względu 

na przesłanie pliku CID, należy przeprowadzić ręczne ponowne uruchomienie, 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 na lokalną pamięć masową, na przykład na dysk twardy, plik .urs zawierający 

wszystkie ustawienia urządzenia. 

 

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 następujące ustawienia, gdzie <iedName> to zmienna syntaktyczna 

reprezentująca 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 L90. 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 nastaw. Prawidłowe znaki to: wielkie i małe litery, cyfry i znak podkreślenia 

(_). Jeśli liczba wprowadzonych znaków jest większa od zera, nastawa ta 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 
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wprowadzonych znaków jest większa od zera, nazwą używaną w komunikacji dla 

nadrzędnego urządzenia logicznego jest „<iedName>Master, gdzie <iedName> to wartość 

opisanej wcześniej nastawy 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 

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: 

Ta nastawa jest podobna do nastawy Master functional IdName (Funkcjonalna nazwa 

IdName urządzenia nadrzędnego), ale jest przeznaczona do urządzenia logicznego 

systemu, które zawiera urządzenia systemu energetycznego modelujące węzły logiczne UR: 

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: 

Ta nastawa jest podobna do nastawy Master functional IdName (Funkcjonalna nazwa 

IdName urządzenia nadrzędnego), ale jest przeznaczona dla wystąpienia 

zabezpieczającego urządzenia logicznego, które zawiera funkcje zabezpieczenia 

modelujące węzły logiczne UR i związane z ochroną. 

 

Ctrl functional ldName (Funkcjonalna nazwa IdName sterowania) 

Zakres: ciąg VisibleString od 0 do 64 znaków 

Wartość domyślna: 
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Ta nastawa jest podobna do nastawy Master functional IdName (Funkcjonalna nazwa 

IdName urządzenia nadrzędnego), ale jest przeznaczone dla wystąpienia sterującego 

urządzenia logicznego, które zawiera funkcje sterowania modelujące węzły logiczne UR i 

monitorowania. 

 

Meter functional ldName (Nazwa funkcjonalna IdName miernika) 

Zakres: ciąg VisibleString od 0 do 64 znaków 

Wartość domyślna: 

Ta nastawa jest podobna do nastawy Master functional IdName (Funkcjonalna nazwa 

IdName urządzenia nadrzędnego), ale jest przeznaczona dla wystąpienia pomiarowego 

urządzenia logicznego, które zawiera funkcje pomiaru i mierzenia (inne niż PMU) modelujące 

węzły logiczne UR łącznie ze źródłami sygnału. 

 

Gen functional ldName (Nazwa funkcjonalna IdName ogólnego przeznaczenia) 

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 z pamięcią nieulotną, FlexElements, rejestrowanie (na 

przykład oscylogramów), zabezpieczenia, panel przedni i zegar. 

 

Lokalizacja 

Zakres: od 0 do 255 znaków ASCII 

Wartość domyślna: Location (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 
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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. 

 

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: 

Ta nastawa ustala przedrostek LN węzła logicznego GGIO1, który został opisany dalej w 

punkcie GGIO1. Do poprawnych znaków należą: 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: 

Ta nastawa ustala przedrostek LN węzła logicznego GGIO2, który został opisany dalej w 

punkcie GGIO2. Do poprawnych znaków należą: 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: 
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Ta nastawa ustala przedrostek LN węzła logicznego GGIO4, który został opisany dalej w 

punkcie GGIO4. Do poprawnych znaków należą: 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 klienci mogli od razu wykryć zmianę. Zmiana 

semantyczna to węzeł logiczny uzyskujący nowe zastosowanie semantyczne, na przykład 

wystąpienie węzła logicznego CSW1 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 nastaw w przekaźniku L90 widocznych dla klientów. Narzędzie 

konfiguracji stacji i oprogramowanie UR Setup zwiększa wartość atrybutu paramRev po 

każdej zmianie dowolnego ustawienia. Przekaźnik L90 zwiększa wartość atrybutu 

paramRev, gdy zmiana nastawy jest wprowadzana inaczej niż przez pobranie pliku CID. 

 

Nastawa LLNO.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) 

Ta nastawa określa usługę sterowania, której muszą używać klienci do sterowania TEST 

MODE FUNCTION (FUNKCJA TRYBU TESTOWEGO) przekaźnika L90. Wartość on 
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(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: 0 do 65 535 z krokiem 1 

Wartość domyślna: 102 

Ta nastawa umożliwia użytkownikowi zmianę numeru portu TCP dla połączeń w standardzie 

Manufacturing Message Specification (MMS). Zaleca się pozostawienie wartości domyślnej 

tej nastawy. 

 

UWAGA 

Na tym samym numerze portu TCP/UDP nie należy ustawiać więcej niż jednego 

protokołu, ponieważ spowoduje to zawodne działanie tych protokołów. 

 

Typ konfiguracji 

Dostępne opcje: G2, E3-2.0 

Wartość domyślna: G2 

Ta nastawa 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 o 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 5-12: 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 przekaźnik uniwersalny mający opcje kodu zamówienia IEC 

61850 ma osiem elementów TxGOOSE. Każdy element TxGOOSE może publikować w UR 

wartości nawet 64 operandów FlexLogic lub PlexAnalog. 

Opublikowane komunikaty TxGOOSE skonfigurowane w oprogramowaniu EnerVista UR 

Setup mogą być subskrybowane przez 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 to pozycje na uporządkowanej liście znanej jako zbiór danych. Każdy 

element TxGOOSE może używać dowolnego dostępnego zbioru danych. Szczegóły można 

znaleźć w punkcie DataSets poniżej. 

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 
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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. 

Pozostałe elementy TxGOOSE, czyli TxGOOSE3 i wyżej, skanują zarówno swoich członków 

FlexLogic 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) 

Dostępne opcje: Włączony, Wyłączony 

Wartość domyślna: Enabled (Włączony) 

W przypadku ustawienia wartości Disabled (Wyłączony) żadne komunikaty GOOSE nie są 

publikowane na porcie Ethernet 1 przekaźnika L90 i wszelkie komunikaty GOOSE odebrane 

na porcie 1 są ignorowane. W przypadku ustawienia wartości Enabled (Włączony) wszystkie 
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włączone komunikaty GOOSE są publikowane na porcie Ethernet 1 przekaźnika L90 i 

wszelkie komunikaty GOOSE odebrane na porcie 1 są wysłuchiwane. 

Każdy z portów Ethernet 2 i 3 przekaźnika L90 ma podobną nastawę. 

 

TxGOOSE UPDATE TIME (CZAS AKTUALIZACJI TxGOOSE) 

Zakres: od 1 do 60 s z krokiem 1 s 

Wartość domyślna: 60 s 

Ta nastawa określa odstęp czasu między komunikatami pulsu, które są okresowo 

wysyłanymi komunikatami, gdy nie są wykrywane żadne zdarzenia. Norma sugeruje, że czas 

pulsu powinien być mniejszy niż (w rzeczywistości równy połowie) parametr timeAllowedLive, 

który jest ustalany przez ustawienia TxGOOSE TIME TO LIVE (CZAS ŻYCIA TxGOOSE), 

które są opisane dalej. 

 

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 elementów są podobne. 

 

Rysunek 5-13: Panel TxGOOSE IEC 61850 

 

FUNKCJA TxGOOSE1 

Dostępne opcje: Włączony, Wyłączony 

Wartość domyślna: Enabled (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) 
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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 

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. 

 

TxGOOSE1 DatSet (Zbiór danych TxGOOSE1) 

Dostępne opcje: None, DataSet01, DataSet02, ... 

Wartość domyślna: None (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.” i nazwy zbioru danych, jest publikowany w polu datSet w komunikatach 

TxGOOSE1 i może być używana przez subskrybentów do wydzielenia komunikatów 

TxGOOSE1 spośród innych komunikatów GOOSE. 

 

TxGOOSEl DST MAC 

Zakres: dowolna 12-cyfrowa liczba szesnastkowa 

Wartość domyślna: 01-0C-CD-01-00-00 

Wprowadzona wartość ustawia docelowy adres kontroli dostępu do nośnika (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 

stosowane w różnych urządzeniach. Norma zaleca, aby algorytm używany przez sprzęt 
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urządzenia odbierającego był uwzględniany podczas przydzielania adresów docelowych 

multiemisji. 

Subskrybenci mogą użyć tego adresu do wydzielenia 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 

Gdy wprowadzona wartość jest równa 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lub 7, wartość priorytetu użytkownika 

w znaczniku VLAN standardu IEEE 802.1Q uwzględnionym w publikowanych komunikatach 

TxGOOSE1 jest ustawiana na tę 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 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. 

 

TxGOOSEl VLAN ID 

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 

Zakres: 0 do 65 535 z krokiem 1 

Wartość domyślna: 0 
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Wprowadzona wartość określa wartość APPID publikowaną w komunikatach GOOSE1 i 

może być używana przez subskrybentów do wydzielenia komunikatów TxGOOSE1 spośród 

innych komunikatów GOOSE. 

Standard rezerwuje zakres wartości od 0 so 16 383 dla typu GOOSE 1 (szybkie komunikaty) 

i rezerwuje zakres wartości od 32 768 do 41 151 dla typu GOOSE 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 

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 TxGOOSE) 

Zakres: od 0 do 100 ms z krokiem 1 ms 

Wartość domyślna: 4 ms 

Jeśli wprowadzony czas jest niezerowy, gdy 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 zdarzenia 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 
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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 nastawy należy określić jako 10*3 + 1 = 31 s. Dodatkowa sekunda 

zapewnia, że dotarcie trzeciej transmisji pulsu przekroczy timer 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 

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 L90 ma 16 

elementów 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 
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uważana za zerwaną po zakończeniu przez przekaźnik L90 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 wtedy, gdy trybem testowania 

przekaźnika uniwersalnego 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: 

 

Rysunek 5-14: Panel komunikatów RxGOOSE IEC 61850 

 

RxGOOSE1 ID 

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. 
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RxGOOSE1 Dst MAC 

Zakres: dowolna 12-cyfrowa liczba szesnastkowa 

Wartość domyślna: 00-00-00-00-00-00 

Wartość tej nastawy 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 urządzenie UR z serii 7.3x, nastawa musi być zgodna z wartością 

nastawy TxGOOSE Dst MAC (Docelowy adres MAC TxGOOSE) wydawcy. 

 

RxGOOSE1 ETYPE APPID 

Zakres: 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. 

Jeśli wydawcą jest urządzenie UR z serii 7.3x, nastawa musi być zgodna z wartością 

nastawy 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 L90 przekształca format ACSI wymagany dla tej nastawy w format MMS 

używany w komunikatach GOOSE: <LDName>/LLN0$GO$<GoCBName> 

Jeśli wydawcą jest przekaźnik uniwersalny serii 7.3x, to <LDName> jest wartością 

ustawienia nadrzędnego funkcjonalnego IdName w przypadku, gdy to ustawienie nie jest 
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puste; w przeciwnym razie jest to wartość parametru IED NAME wydawcy z przyrostkiem 

„Master”. Jeśli wydawcą jest przekaźnik uniwersalny serii 7.3x, to <GoCBName> jest ciągiem 

„GoCB” z przyrostkiem zawierającym dwucyfrowy numer wystąpienia TxGOOSE, na 

przykład „GoCB01”. 

 

RxGOOSE1 datSet 

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 nastawy GoCBRef RxGOOSE powyżej. 

Jeśli wprowadzona wartość jest ciągiem pustym, element RxGOOSE1 nie sprawdza 

odebranej wartości w polu datSet. 

Jeśli wydawcą jest urządzenie UR z serii 7.3x, wartość tej nastawy powinna być równa 

nastwie nazwy DataSetxx wydawcy, gdzie xx jest numerem wystąpienia zbioru danych 

wybranego za pomocą nastawy 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 urządzenie UR z serii 7.3x, to nastwa powinna mieć wartość zgodną z 

nastawą TxGOOSE confRev wydawcy. 

 

RxGOOSEl Member 1 

Dostępne opcje: End of List, BOOLEAN, Dbpos, FLOAT32, INT32, Quality, TimeStamp 

Wartość domyślna: End of List (Koniec listy) 

Ta nastawa 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, które 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. 
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Jeśli wydawcą jest urządzenie UR z serii 7.3x, wartości tych nastaw powinny być równe 

podstawowemu typowi członków zbioru danych wydawcy wybranego za pomocą nastawy 

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. Ta konwersja jest realizowana 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 

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 serii UR. 

 

RxGOOSE Boolean inputs 

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 elementów są podobne. 

 

Rysunek 5-15: Panel elementu RxGOOSE Boolean 
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RxGOOSE Boolean1 ID 

Zakres: od 0 do 12 znaków 

Wartość domyślna: RxG Bool1 

Ta nastawa umożliwia użytkownikowi przypisanie tekstu opisowego do nazwy operandu 

FlexLogic RxGOOSE Boolean1. Pełna nazwa operandu jest wartością tej nastawy z 

dołączonym ciągiem „On”. Ten tekst opisowy pojawia się też w plikach SCL skojarzonych z 

UR. 

 

RxGOOSE Boolean1 RxGOOSE 

Dostępne opcje: None, RxGOOSE1, RxGOOSE2 itd. 

Wartość domyślna: None (Brak) 

Ta nastawa 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 

Zakres: od 1 do 64 z krokiem 1 

Wartość domyślna: 1 

Ta nastawa wybiera członka komunikatu GOOSE sterującego operandem FlexLogic 

RxGOOSE Boolean1. Wartość 1 nastawy 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) 

Dostępne opcje: On, Off, Latest/On, Latest/Off 
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Wartość domyślna: On (Wł.) 

Ta nastawa 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 włączniu zasilania UR, ale przed pierwszym 

komunikowaniem się, wartość wejścia jest domyślnie ustawiana w stan logicznej 1. Po 

wznowieniu komunikacji wejście odzyskuje pełną sprawność. 

- Wartość Latest/Off (Najnowszy/Wył.) zamraża wejście w przypadku utraty łączności. 

Jeśli ostatni stan jest nieznany, jak po włączniu zasilania UR, ale przed pierwszym 

komunikowaniem się, wartość wejścia jest domyślnie ustawiana w stan logicznego 0. 

Po wznowieniu komunikacji wejście odzyskuje pełną sprawność. 

 

RxGOOSE Booleanl EVENTS 

Dostępne opcje: Wyłączony, Włączony 

Wartość domyślna: Disabled (Wyłączony) 

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 

załączenia do wyłączenia nie są rejestrowane nawet, jeśli zdarzenia są włączone. 

 

RxGOOSE DPS inputs 

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 elementów są podobne. 

 

Rysunek 5-16: Panel wejść elementu RxGOOSE DPS 
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RxGOOSE DPS1 ID 

Zakres: od 0 do 12 znaków 

Wartość domyślna: RxG DPS1 

Ta nastawa 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 L90. 

 

RxGOOSE DPS1 RxGOOSE 

Dostępne opcje: None, RxGOOSE1, RxGOOSE2 itd. 

Wartość domyślna: None (Brak) 

Ta nastawa 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 

Ta nastaw wybiera członka komunikatu GOOSE sterującego operandem FlexLogic 

RxGOOSE DPS1. Wartość 1 nastawy 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. 
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RxGOOSE DSP1 DEFAULT STATE 

Dostępne opcje: intermediate-state, off, on, bad-state, Latest 

Wartość domyślna: Latest (Najnowszy) 

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, a wybrany element 

RxGOOSE jeszcze nie odebrał komunikatu, i jest ostatnią odebraną wartością, gdy element 

RxGOOSE utracił łączność z wydawcą. 

 

RxGOOSE DPS1 EVENTS 

Dostępne opcje: Wyłączony, Włączony 

Wartość domyślna: Disabled (Wyłączony) 

Ta nastawa określa, czy przejścia od wyłączenia do załączenia 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 

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 elementów są 

podobne. 

 

Rysunek 5-17: Panel wejść RxGOOSE Analog 
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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 L90. W odróżnieniu od operandów RxGOOSE Booleans i RxGOOSE DPS 

operandy RxGOOSE Analog mają stałe nazwy, na przykład RxGOOSE Analog1. 

 

RxGOOSE Analog1 RxGOOSE 

Dostępne opcje: None, RxGOOSE1, RxGOOSE2 itd. 

Wartość domyślna: None (Brak) 

Ta nastawa wybiera element RxGOOSE zawierający wartość sterującą operandem 

FlexAnalog RxGOOSE Analog1. W przypadku wyboru wartości None (Brak) operand 

FlexAnalog RxGOOSE Analog1 przyjmuje stan domyślny. 

 

RxGOOSE Analog1 Member 

Zakres: od 1 do 64 z krokiem 1 

Wartość domyślna: 1 

Ta nastawa wybiera członka komunikatu GOOSE sterującego operandem FlexAnalog 

RxGOOSE Analog1. Wartość 1 nastawy 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. 
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RxGOOSE Analogl DEFAULT 

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 ma skutku. 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 

Dostępne opcje: Default Value, Last Known 

Wartość domyślna: Default Value (Wartość domyślna) 

Gdy wybrany element RxGOOSE utracił łączność z wydawcą i ta nastawa 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 

ta nastawa ma wartość Default Value (Wartość domyślna), operand FlexLogic RxGOOSE 

Analog1 jest określany przez domyślną nastawę RxGOOSE Analog1. Po ponownym 

uruchomieniu, do chwili odebrania komunikatu, wartość operandu jest równa domyślnej. 

 

RxGOOSE Analog1 UNITS 

Zakres: do 4 znaków 

Wartość domyślna: 

Ta nastawa 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 

elementu RxGOOSE umożliwiają użytkownikowi konfigurację elementu RxGOOSE Analog, 

aby można go było używać w elemencie FlexElement. 

W elemencie FlexElement można używać elementów RxGOOSE Analog reprezentujących 

prąd, napięcie, moc, częstotliwość, kąty i współczynnik 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. 
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RxGOOSE Analogl PU 

Zakres: od 0,000 do 1 000 000 000,000 z krokiem 0,001 

Wartość domyślna: 1,000 

Ta nastawa określa wartość bazową wg jednostki dla innych funkcji przekaźnika L90 

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, a jej wartość bazowa jednostki względnej jest 

nieodpowiednia, operacja przeskalowania może spowodować zbędne straty dokładności lub 

przepełnienie wyniku całkowitoliczbowego. Tabela urządzeń podstawowych FlexElement 

znajduje się w poniższym punkcie Settings > FlexLogic > FlexElements (Ustawienia > 

FlexLogic > FlexElements) i przedstawia tabelarycznie wartość podstawową wg jednostki 

używaną przez nastawę pobierania oraz zakłada podstawę wg jednostek używaną przez 

inne elementy FlexAnalog, a ponadto może być przydatna podczas wybierania wartości dla 

nastawy 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 jednostek, 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 

FlexElement, jest 2 140 000,000. 

 

Raporty 

Przejdź do Settings > Product Setup > Communications > IEC 61850 > Reports 

(Ustawienia > Konfiguracja produktu > Komunikacja > IEC 61850 > Raporty). 

 

Rysunek 5-18: Panel buforowanego raportu IEC 61850 
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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 UR 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 PlexAnalog. 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. 

Jednostki, których wartości są zgłaszane przez konfigurowalny raport, nazywane są 

członkami. Członkowie są wyszczególnieni na uporządkowanej liście są znani jako zbiór 

danych. Każdy konfigurowalny raport może używać dowolnego zbioru danych, pod 

warunkiem że do raportów używane są nie więcej niż cztery zbiory danych. To ograniczenie 

służy zmniejszeniu 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 
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wartości wszystkich członków na żądanie klienta albo okresowo. Mechanizm uzgadniania 

TCP nakazuje ponowne przesłanie komunikatów, które nie zostały 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 L90. 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 wydzielenia komunikatów Buffered Report1 spośród 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 

Dostępne opcje: None, DataSet01, DataSet02, ... 

Wartość domyślna: None (Brak) 

Ta nastawa wybiera zbiór danych, którego stan członków jest zgłaszany w komunikatach 

Buffered Report1 za pomocą określnika oprogramowania UR Setup dla zbioru danych. 

Nazwy IEC 61850 zbiorów danych są konfigurowane w panelu Datasets (Zestawy danych), 

co zostanie opisane w dlszej 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. 

 

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 
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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 

Dostępne opcje: pole wyboru dla każdego oddzielnego bitu można włączyć lub nie (zob. 

rysunek) 

Wartość domyślna: wszystkie bity mają wartość true (prawda) 

Nastawa OptFlds to ciąg bitów sterujących tym, które opcjonalne pola zostaną dołączone do 

komunikatów raportu. Na rysunku pokazano dostępne bity opcji. 

 

Rysunek 5-19: Opcje komunikatów buforowanego raportu 

 

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 

Dostępne opcje: 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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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 Reportl 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 

Dostępne opcje: None, DataSet01, DataSet02, ... 

Wartość domyślna: None (Brak) 

To ustawienie wybiera zbiór danych, którego stan członków jest zgłaszany w komunikatach 

Unbuffered Report1 za pomocą określnika oprogramowania UR Setup dla zbioru danych. 

Nazwy IEC 61850 zbiorów danych są konfigurowane w panelu Datasets (Zbiory danych), co 

zostanie opisane później. 

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 wydzielenia komunikatów Unbuffered Report1 

spośród innych komunikatów. 

 

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 wydzielenia komunikatów raportu dla oczekiwanej wersji 

konfiguracji spośród komunikatów dla innej wersji. Norma wymaga zwiększania wartości 

confRef przy każdej zmianie członków lub kolejności członków oraz nazwy zbioru danych. 
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Unbuffered Report1 OptFlds 

Dostępne opcje: pole wyboru dla oddzielnego bitu można włączyć lub nie 

Wartość domyślna: wszystkie bity mają wartość true (prawda) 

Nastawa 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 Reportl 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 Reportl TrgOps 

Dostępne opcje: pole wyboru dla oddzielnego bitu można włączyć lub nie 

Wartość domyślna: wszystkie bity mają wartość true (prawda) 

Nastawa 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) 

 

Unbuffered Reportl IntgPd 

Zakres: od 0 do 4 294 967 295 z krokiem 1 

Wartość domyślna: 0 
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Wprowadzona wartość określa okres, w milisekundach, 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 5-20: 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. 

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. 
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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 elementów są podobne. 

 

DataSet01 name 

Zakres: ciąg VisibleString od 0 do 32 znaków 

Wartość domyślna: DataSet01 

Wprowadzona wartość określa nazwę zbioru danych, która musi być unikalna w ramach 

przekaźnika uniwersalnego, aby zapewnić poprawne działanie. Parametr ObjectReference 

dla zbioru danych, zawierający konkatenację ciągu „<LDName>/LLN0$.” i wartości nastawy 

nazwy DataSet01. Parametr ObjectReference jest publikowany w polu datSet komunikatów 

TxGOOSE i może być używany przez subskrybentów do wydzielenia komunikatów 

TxGOOSE spośród 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 (Koniec listy) 

Ta nastawa 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 

ustawieniem końca listy. 

 

Ustawienia strefy nieczułości 

Strefa nieczułości to zakres, w którym nie występuje żadne działanie, wyrażony jako wartość 

procentowa. 



MENU SETTINGS (USTAWIENIA)  ROZDZIAŁ 5: USTAWIENIA 

SYSTEM ZABEZPIECZENIA RÓŻNICOWEGO LINII L90 — INSTRUKCJA OBSŁUGI 5-101 

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 sterowania) 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 nastaw stref nieczułości zamieszczono w 

Podręczniku komunikacji serii UR. 

 

Rysunek 5-21: 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. 

 

Rysunek 5-22: Ustawienia strefy nieczułości 
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mag mag 
InstMag InstMag 
 

Ustawienia strefy nieczułości są wprowadzane w programie UR Setup w procentach różnicy 

między wartością maksymalna i minimalną powiązanej wartości analogowej. Ustawienie 

zerowej strefy nieczułości tłumi 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 j.w. Wartość minimalna dla wszystkich innych ilości wynosi 

0. Wartości maksymalne są następujące: 

• Prąd fazowy – 46 x podstawowe ustawienie przekładnika prądowego fazy 

• Prąd neutralny - 46 x podstawowe ustawienie przekładnika prądowego uziemienia 

• Napięcie fazowe i międzyfazowe – 275 x ustawienie przekładni przekładnika 

napięciowego 

• Moc (czynna, bierna, pozorna, 3-fazowa i 1-fazowa) – 46 x podstawowe 

ustawienie przekładnika prądowego fazy x 275 ustawienie przekładni 

przekładnika napięciowego 

• Energia (rzeczywista lub urojona) – 46 x podstawowe ustawienie przekładnika 

prądowego fazy x 275 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 

aplikacji były zgłaszane szybko, a jednocześnie sieć nie była nadmiernie obciążona 

komunikatami zdarzeń. 
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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 > Breaker 1 

(Ustawienia > Komunikacja > IEC 61850 > Konfiguracja systemu > Wyłączniki > Wyłącznik 

1). Ustawienia i funkcjonalność innych elementów są podobne. 

 

Rysunek 5-23: Panel wyłącznika IEC 61850 

 

XCBR1 ST.LOC OPERAND 

Dostępne opcje: dowolny operand FlexLogic 

Wartość domyślna: Off (Wył.) 

Ta nastawa 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 (blocked-

byswitching-hierarchy). 

 

XCBR1SYNCCHECKCLS 

Dostępne opcje: dowolny operand FlexLogic 
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Wartość domyślna: On (Wł.) 

Ta nastawa 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, 

a wybrany operand nie jest zapewniany, wystawiana jest odpowiedź negatywna (-Rsp) z 

kodem przyczyny równym zablokowana-hierarchia-przełączania (blocked-byswitching-

hierarchy). 

 

XCBR1 INTERLOCK OPN 

Dostępne opcje: dowolny operand FlexLogic 

Wartość domyślna: On (Wł.) 

Ta nastawa służy do wybierania operandu FlexLogic deklarującego usługom IEC 61850, że 

stany 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, a wybrany operand nie jest 

uaktywniony, wystawiana jest odpowiedź negatywna (-Rsp) z kodem przyczyny równym 

zablokowana-przez-blokadę (blocked-by-interlocking). 

 

XCBR1 INTERLOCK CLS 

Dostępne opcje: dowolny operand FlexLogic 

Wartość domyślna: On (Wł.) 

Ta nastawa służy do wybierania operandu FlexLogic deklarującego usługom IEC 61850, że 

stany 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, a wybrany 

operand nie jest uaktywniony, wystawiana jest odpowiedź negatywna (-Rsp) z kodem 

przyczyny równym zablokowana-przez-blokadę (blocked-by-interlocking). 

 

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 z 

rozszerzonym zabezpieczeniem), sbo-with-enhanced-security (sterowanie sbo z 

rozszerzonym zabezpieczeniem) 
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Wartość domyślna: sbo-with-enhanced-security 

To ustawienie wybiera model sterowania, którego muszą używać klienci, aby pomyślnie 

sterować sygnałami wyłącznika 1 oznaczonymi BkrOXCBRl.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 nastawę XCBR1 ST.LOC OPERAND jest nieaktywny. 

Tutaj „sbo” oznacza select-before-operate (wybierz przed działaniem). Zwiększone 

bezpieczeństwo oznacza, że przekaźnik uniwersalny zgłasza klientowi położenie wyłącznika 

1 na końcu sekwencji poleceń. 

 

XCBR1 Pos sboTimeout 

Zakres: od 2,000 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 wtedy, 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 (sterowanie bezpośrednie z normalnym 

zabezpieczeniem) 

To ustawienie wybiera model sterowania, którego muszą używać klienci, 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 nastawę 

XCBR1 ST.LOC OPERAND jest nieaktywny. 

 

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) 
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Wartość domyślna: direct-with-normal-security (sterowanie bezpośrednie z normalnym 

zabezpieczeniem) 

To ustawienie wybiera model sterowania, którego muszą używać klienci, 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 nastawę 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 (sterowanie bezpośrednie z normalnym 

zabezpieczeniem) 

To ustawienie wybiera model sterowania, którego muszą używać klienci, 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 nastawę XCBR1 ST.LOC OPERAND jest 

nieaktywny. 

 

CSWI1 Pos sboTimeout 

Zakres: od 2,000 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). 

 

CSWI1 Pos operTimeout 

Zakres: od 0,000 do 2,000 s z krokiem 0,001 s 

Wartość domyślna: 0,100 s 
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Ta nastawa 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 > Przełączniki > Przełącznik 1). Ustawienia i funkcjonalność innych są podobne. 

 

Rysunek 5-24: Panel łączników 

 

XSWI1 ST.LOC OPERAND 

Dostępne opcje: dowolny operand FlexLogic 

Wartość domyślna: Off (Wył.) 

Ta nastawa 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 and 
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Disc0XSWI1.Pos nie są akceptowane, a ponadto jest wystawiana odpowiedź negatywna (-

Rsp) z kodem przyczyny równym zablokowana-przez-hierarchię-przełączania (blocked-by-

switching-hierarchy). 

 

XSWI1 INTERLOCK OPN 

Dostępne opcje: dowolny operand FlexLogic 

Wartość domyślna: On (Wł.) 

Ta nastawa służy do wybierania operandu FlexLogic deklarującego usługom IEC 61850, że 

stany 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 przez DiscCSWI1.Pos lub Disc0XSWI1.Pos, a wybrany operand nie jest 

uaktywniony, wystawiana jest odpowiedź negatywna (-Rsp) z kodem przyczyny równym 

zablokowana-przez-blokadę (blocked-by-interlocking). 

 

XSWI1 INTERLOCK CLS 

Dostępne opcje: dowolny operand FlexLogic 

Wartość domyślna: On (Wł.) 

Ta nastawa 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 false i z wartością Check.Interlock-

check równą true jest wymagana przez DiscCSWI1.Pos lub Disc0XSWI1.Pos, a wybrany 

operand nie jest uaktywniony, wystawiana jest odpowiedź negatywna (-Rsp) z kodem 

przyczyny równym zablokowana-przez-blokadę (blocked-by-interlocking). 

 

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 

Ta nastawa wybiera model sterowania, którego muszą używać klienci, 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 
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sygnały wymuszają wybicie odłącznika lub zamknięte sterowanie, gdy operand wybrany 

przez nastawę XSWI1 ST.LOC OPERAND jest nieaktywny. 

Tutaj „sbo” oznacza select-before-operate (wybierz przed działaniem). Zwiększone 

bezpieczeństwo oznacza, że przekaźnik L90 zgłasza klientowi położenie odłącznika 1 na 

końcu sekwencji poleceń. 

 

XSWI1 Pos sboTimeout 

Zakres: od 2,000 do 60,000 s z krokiem 0,001 s 

Wartość domyślna: 30,000 s 

Ta nastawa określa maksymalny czas między sygnałami poleceń wyboru i działania do 

odłącznika 1 oznaczonymi jako Disc0XCBR1.PosOpn.ctlVal i Disc0XCBR1.PosCls.ctlVal, 

aby operand zadziałał pomyślnie. Ta nastawa obowiązuje tylko wtedy, gdy ustawienie 

XSWI1 Pos ctlModel ma wartość sbo-with-normal-security (sterowanie sbo z normalnym 

zabezpieczeniem) lub sbo-with-enhanced-security (sterowanie 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) 

Ta nastawa wybiera model sterowania, którego muszą używać klienci, 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. Gdy ten sygnał ma wartość true, blokuje 

sterowanie wybiciem odłącznika 1, gdy operand wybrany przez nastawę 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) 

Wartość domyślna: sbo-with-normal-security (sterowanie sbo z normalnym 

zabezpieczeniem) 

To ustawienie wybiera model sterowania, którego muszą używać klienci, aby pomyślnie 

sterować sygnałem odłącznika 1 oznaczonym DiscCSWI1.BlkCls.ctlVal na schemacie logiki 
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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 nastawę 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 klienci, 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 nastawę XSWI1 ST.LOC OPERAND jest nieaktywny. 

 

CSWI1 Pos sboTimeout 

Zakres: od 2,000 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 

Ta nastawa 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. 
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Grupy nastaw 

UR implementuje element grup nastaw zgodnie z opisem w punkcie Control Elements > 

Setting Groups (Elementy sterowania > Grupy nastaw) w tym rozdziale. Aktywną grupę 

nastaw i grupę nastaw otwartą do edycji można wybrać za pomocą poleceń MMS 

SelectActiveSG i SelectEditSG. Tutaj zostały opisane ustawienia związane z tymi 

poleceniami IEC 61850. 

Aby uzyskać dostęp do ustawień konfigurujących polecenia grupy ustawień IEC 61850, 

przejdź do Settings > Product Setup > Communications > IEC 61850 > Control 

Elements > Setting Groups (Ustawienia > Konfiguracja produktu > Komunikacja > IEC 

61850 > Elementy sterujące > Grupy ustawień). 

 

Rysunek 5-25: Panel grup nastaw 

 

Początkowa grupa nastaw 

Zakres: od 1 do 6 z krokiem 1 

Wartość domyślna: 1 

Wprowadzona wartość określa wartość początkową rejestru nieulotnego zazwyczaj 

sterowanego przez usługę SelectActiveSG. To inicjowanie występuje tylko dla ponownego 

uruchmienia UR zaraz po odebraniu poprawnego pliku CID. 

Ta nastawa nie jest odwzorowana na model informacji IEC 61850, ale określa wartość 

atrybutu actSG elementu SettingControl w plikach SCL. 

 

Polecenia 
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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 

czyszczenia zapisu, przejdź do Settings > Product Setup > Communications > IEC 61850 

> Commands (Ustawienia > Konfiguracja produktu > Komunikacja > IEC 61850 > 

Polecenia). 

Rysunek 5-26: Panel poleceń 

 

FltRptRFLO1.RsStat.ctlModel 

Dostępne opcje: direct-with-normal-security (sterowanie bezpośrednie z normalnym 

zabezpieczeniem), sbo-with-normal-security (sterowanie sbo z normalnym zabezpieczeniem) 

Wartość domyślna: direct-with-normal-security (sterowanie bezpośrednie z normalnym 

zabezpieczeniem) 

Ta nastawa wybiera model sterowania, którego muszą używać klienci, aby pomyślnie 

sterować poleceniem CLEAR FAULT REPORTS (WYCZYŚĆ RAPORTY AWARII). Tutaj 

„sbo” oznacza select-before-operate (wybierz przed działaniem). Zwiększone 

bezpieczeństwo oznacza, że przekaźnik L90 zgłasza klientowi położenie wyłącznika 1 na 

końcu sekwencji poleceń. 

 

LLN0.EvtRcdClr.ctlModel 
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Dostępne opcje: direct-with-normal-security (sterowanie bezpośrednie z normalnym 

zabezpieczeniem), sbo-with-normal-security (sterowanie sbo z normalnym zabezpieczeniem) 

Wartość domyślna: direct-with-normal-security (sterowanie bezpośrednie z normalnym 

zabezpieczeniem) 

Ta nastawa wybiera model sterowania, którego muszą używać klienci, aby pomyślnie 

sterować poleceniem CLEAR EVENT RECORDS (WYCZYŚĆ ZAPISY ZDARZEŃ). 

LPHD1.RsStat.ctlModel 

Dostępne opcje: direct-with-normal-security (sterowanie bezpośrednie z normalnym 

zabezpieczeniem), sbo-with-normal-security (sterowanie sbo z normalnym zabezpieczeniem) 

Wartość domyślna: direct-with-normal-security (sterowanie bezpośrednie z normalnym 

zabezpieczeniem) 

Ta nastawa wybiera model sterowania, którego muszą używać klienci, aby pomyślnie 

sterować poleceniem CLEAR ALL RELAY RECORDS (WYCZYŚĆ WSZYSTKIE ZAPISY 

PRZEKAŹNIKA). 

OscRDRE1.RcdTrg.ctlModel 

Dostępne opcje: direct-with-normal-security (sterowanie bezpośrednie z normalnym 

zabezpieczeniem), sbo-with-normal-security (sterowanie sbo z normalnym zabezpieczeniem) 

Wartość domyślna: direct-with-normal-security (sterowanie bezpośrednie z normalnym 

zabezpieczeniem) 

Ta nastawa wybiera model sterowania, którego muszą używać klienci, aby pomyślnie 

sterować poleceniem FORCE TRIGGER (WYMUŚ WYZWOLENIE). 

 

OscRDREl.MemClr.ctlModel 

Dostępne opcje: direct-with-normal-security (sterowanie bezpośrednie z normalnym 

zabezpieczeniem), sbo-with-normal-security (sterowanie sbo z normalnym zabezpieczeniem) 

Wartość domyślna: direct-with-normal-security (sterowanie bezpośrednie z normalnym 

zabezpieczeniem) 

To ustawienie wybiera model sterowania, którego muszą używać klienci, aby pomyślnie 

sterować poleceniem CLEAR OSCILLOGRAPHY (KASUJ OSCYLOGRAMY). 

 

DatLogRDREl.MemClr.ctlModel 

Dostępne opcje: direct-with-normal-security (sterowanie bezpośrednie z normalnym 

zabezpieczeniem), sbo-with-normal-security (sterowanie sbo z normalnym zabezpieczeniem) 

Wartość domyślna: direct-with-normal-security (sterowanie bezpośrednie z normalnym 

zabezpieczeniem) 

Ta nastawa wybiera model sterowania, którego muszą używać klienci, aby pomyślnie 

sterować poleceniem CLEAR DATA LOGGER (WYCZYŚĆ REJESTRATOR DANYCH). 
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EnrMtrMMTR.RsStat.ctlModel 

Dostępne opcje: direct-with-normal-security (sterowanie bezpośrednie z normalnym 

zabezpieczeniem), sbo-with-normal-security (sterowanie sbo z normalnym zabezpieczeniem) 

Wartość domyślna: direct-with-normal-security (sterowanie bezpośrednie z normalnym 

zabezpieczeniem) 

Ta nastawa wybiera model sterowania, którego muszą używać klienci, aby pomyślnie 

sterować poleceniem CLEAR ENERGY (WYCZYŚĆ ENERGIĘ). 

 

GGIO1 

GGIO1 to funkcja UR umożliwiająca użytkownikowi odwzorowanie do 128 operandów 

FlexLogic UR na atrybuty danych modelu informacyjnego IEC 61850. 

Aby wartość operandu FlexLogic została odczytana za pomocą MMS, dołączony do 

komunikatów TxGOOSE lub dołączony do raportów buforowanych/niebuforowanych, ta 

wartość 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, a więc 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 5-27: Panel GGIO1 IEC 61850 

 

 

SYGNALIZACJA GGIO1 1 
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Dostępne opcje: dowolny operand FlexLogic 

Wartość domyślna: Off (Wył.) 

Ta nastawa 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 

Dostępne opcje: dowolny operand FlexLogic 

Wartość domyślna: Off (Wył.) 

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 5-28: Panel GGIO2 

 

GGIO2 CF SPCSO 1 ctlModel 
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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 (sterowanie bezpośrednie z normalnym 

zabezpieczeniem) 

Ta nastawa wybiera model sterowania, którego muszą używać klienci, 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 elementów są podobne. 

 

Rysunek 5-29: Panel GGIO4 
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ANALOG IN 1 VALUE 

Dostępne opcje: dowolny operand FlexAnalog 

Wartość domyślna: Off (Wył.) 

Ta nastawa wybiera operand FlexAnalog, którego wartość jest odwzorowana na atrybut 

danych <LDName>/GGIO4.AnIn01.instMag 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% 

Ta nastawa 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 nastawy ANALOG IN 1 MAX (WARTOŚĆ 

MAKS. WEJŚCIA ANALOGOWEGO 1) i ANALOG IN 1 MIN (WARTOŚĆ MIN. WEJŚCIA 

ANALOGOWEGO 1). 

Opis wartości strefy nieczułości można znaleźć powyżej w punkcie Ustawienia strefy 

nieczułości. 

 

ANALOG IN 1 MIN 
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Zakres: od -1 000 000 000,000 do 1 000 000 000,000 z krokiem 0,001 

Wartość domyślna: 1000,000 

Ta nastawa określa wartość minimalną używaną w obliczeniach strefy nieczułości. 

Skalowanie tej nastawy 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 

Ta nastawa określa wartość maksymalną używaną w obliczeniach strefy nieczułości. 

Skalowanie tej nastawy 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 L90 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. 

2. Na liście rozwijanej wybierz pozycję Remote AR Name (Nazwa zdalnego SPZ). 

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. 

 

Rysunek 5-30: Przesyłanie plików za pomocą protokołu IEC 61850 
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5.3.4.13 Protokół HTTP serwera internetowego 

 

Range: 0 to 65535 in steps of 1 Zakres: 0 do 65 535 z krokiem 1 
 

Przekaźnik L90 zawiera wbudowany serwer internetowy i może wyświetlać strony w 

przeglądarce internetowej. Strony internetowe są uporządkowane jako szereg menu 

dostępnych z menu głównego przekaźnika L90. Strony internetowe są tylko do odczytu i 

umożliwiają wyświetlanie wykazów punktów DNP i IEC 60870-5-104, rejestrów Modbus, 

zapisów zdarzeń, raportów o błędach itp. Najpierw należy połączyć przekaźnik L90 i 

komputer do sieci Ethernet, a następnie wprowadź w przeglądarce internetowej adres IP 

portu Ethernet przekaźnika L90. 

Aby zamknąć port, należy ustawić numer portu na 0. Zmiana ta zacznie obowiązywać po 

ponownym uruchomieniu przekaźnika L90. 

 

Rysunek 5-31: Przykład strony internetowej UR pokazującej zapisy zdarzeń 



MENU SETTINGS (USTAWIENIA)  ROZDZIAŁ 5: USTAWIENIA 

SYSTEM ZABEZPIECZENIA RÓŻNICOWEGO LINII L90 — INSTRUKCJA OBSŁUGI 5-120 

 

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: 0 do 65 535 z krokiem 1 
 

Protokół Trivial File Transfer Protocol (TFTP) może służyć do przesyłania plików z 

przekaźnika L90 w sieci. Przekaźnik L90 działa jako serwer TFTP. Oprogramowanie 

klienckie TFTP jest dostępne z różnych źródeł łącznie z systemem Microsoft Windows NT. 

Plik dir.txt uzyskany z przekaźnika L90 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) — w celu 

zamknięcia portu należy ustawić numer portu na 0. Zmiana ta zacznie obowiązywać po 

ponownym uruchomieniu przekaźnika L90. 

 

UWAGA 
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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: 0 to 65535 in steps of 1 Zakres: 0 do 65 535 z krokiem 1 
See below Zob. poniżej 
Range: 0.00 to 1.00 Zakres: od 0,00 do 1,00 
Range: No, Yes Dostępne opcje: Nie, 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 L90 obsługuje protokół IEC 60870-5-104. Ten protokół jest włączony, gdy 

nastawa SETTINGS ���� PRODUCT SETUP �������� COMMUNICATIONS ���� PROTOCOL 

(USTAWIENIA > KONFIGURACJA PRODUKTU > KOMUNIKACJA > PROTOKÓŁ) ma 

wartość IEC 60870-5-104. Przekaźnik L90 może być używany jako urządzenie podrzędne 

IEC 60870-5-104 połączone z co najwyżej dwoma urządzeniami nadrzędnymi DNP 

(zazwyczaj RTU lub stacja nadrzędna SCADA). Ponieważ przekaźnik L90 utrzymuje dwa 

zestawy buforów zmian danych IEC 60870-5-104, najlepiej nie więcej niż dwa urządzenia 

nadrzędne aktywnie komunikujące się z przekaźnikiem L90 w tym samym czasie. 

Nastawa IEC------DEFAULT THRESHOLD (IEC --- DOMYŚLNY PRÓG) służy do określenia, 

kiedy należy wyzwolić spontaniczne odpowiedzi zawierające dane analogowe M_ME_NC_1. 
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Te nastawy grupują analogowe dane przekaźnika L90 w ramach typów: prąd, napięcie, moc, 

energia, współczynnik mocy i inne. Każda nastawa reprezentuje domyślną wartość progu dla 

wszystkich punktów analogowych M_ME_NC_1 danego typu. Aby na przykład wyzwolić 

spontaniczne odpowiedzi z przekaźnika L90, gdy dowolne wartości prądu zmienią się o 15 A, 

należy zmienić wartość nastawy 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. Gdy 

zasilanie przekaźnika L90 zostanie wyłączone, a następnie włączone, zaczną obowiązywać 

domyślne progi. 

Nastawa IEC REDUNDANCY (REDUNDANCJA IEC) określa, czy jest akceptowanych 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) — w celu zamknięcia portu należy 

ustawić numer portu na 0. Zmiana ta zacznie obowiązywać po ponownym uruchomieniu 

przekaźnika L90. 

 

UWAGA 

Na tym samym numerze portu TCP/UDP nie należy ustawiać więcej niż jednego 

protokołu, ponieważ spowoduje to zawodne działanie tych protokołów. 

 

 

Range: standard IPV4 address format Dostępne opcje: standardowy format adresu 
IPv4 

 

Przekaźnik L90 może dla swoich połączeń IEC 104 określić maksymalnie pięciu klientów. Są 

to adresy IP sterowników, z którymi przekaźnik L90 może się połączyć. W danej chwili są 

obsługiwane maksymalnie dwa jednoczesne połączenia. 

 

5.3.4.16 Protokół IEC 60870-5-103 
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Range: 0 to 254 in steps of 1 Zakres: od 0 do 254 z krokiem 1 
Range: 1 to 1440 min in steps of 1 Zakres: od 1 do 1440 min. z krokiem 1 
See below Zob. poniżej 
 

OPCJA OPROGRAMOWANIA 

Przekaźnik L90 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 nastawa 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) 

• Commands (Polecenia) 

• Synchronizacja czasu 

Port RS485 obsługuje protokół IEC 60870-5-103. 
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Więcej informacji o protokole podano w Podręczniku komunikacji serii UR. 

IEC103 COMMON ADDRESS OF ASDU (WSPÓLNY ADRES ASDU IEC103) — ta nastawa 

określa dany przekaźnik L90 na linii szeregowej. 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 RS485 dopuszczalne 

jest nie więcej niż 32 stacje podrzędne na łączu komunikacyjnym, niemożliwe jest więc 

wyczerpanie całego zakresu 254 adresów. 

IEC103 SYNC TIMEOUT (LIMIT CZASU SYNCHRONIZACJI IEC103) — ta nastawa określa 

czas oczekiwania przekaźnika L90 na komunikat synchronizacji. Przekaźnik L90 

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 L90 ustawia nieprawidłowy bit w 

znaczniku czasu komunikatu ze znacznikiem czasowym. 

Nastawy dla pozostałych menu przedstawiono w skrócie poniżej. 

 

See below Zob. poniżej 
Range: 0 to 255 in steps of 1 Zakres: od 0 do 255 z krokiem 1 
Range: FlexLogic operand Dostępne opcje: operand FlexLogic 
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Punkty wejścia binarnego są odwzorowywane za pomocą elementów z listy możliwych 

operandów FlexLogic. W ten sposób można odwzorować maksymalnie 96 wejść binarnych 

(punktów). 

Wykazy punktów IEC 60870-5-103 zawsze zaczyna się od punktu 0 i kończy się na 

pierwszej wartości Off (Wyłączony). Ponieważ wykaz punktów IEC 60870-5-103 musi 

tworzyć ciągły blok, 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. Jeśli przekaźnik L90 chce 

w tym czasie 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: 3 or 9 Zakres: 3 lub 9 
Range: 0 to 255 in steps of 1 Zakres: od 0 do 255 z krokiem 1 
Range: FlexAnalog parameter Dostępne opcje: 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. 



MENU SETTINGS (USTAWIENIA)  ROZDZIAŁ 5: USTAWIENIA 

SYSTEM ZABEZPIECZENIA RÓŻNICOWEGO LINII L90 — INSTRUKCJA OBSŁUGI 5-127 

TYPE IDENTIFICATION (TYP) (IDENTYFIKACJA TYPU) (TYP) — pole konfiguracji TYP 

wskazuje, ile wielkości mierzonych występuje w odpowiednim ASDU. Każda ASDU może 

zawierać maksymalnie 4 albo 9 wielkości mierzonych w zależności od typu identyfikacji (3 

odpowiednio 9). 

FUNCTION TYPE (FUN) (TYP FUNKCJI) i INFORMATION NUMBER (INF) (NUMER 

INFORMACJI) — te dwa pola tworzą identyfikator obiektu informacji ASDU zgodnie z 

definicją w normie IEC 60870-103. 

SCAN TIMEOUT (SCAN TOUT) (LIMIT CZASU SKANOWANIA) — to okres cyklu używany 

przez przekaźnik L90 do decydowania o tym, czy wielkość mierzona ASDU zostanie 

dołączona do odpowiedzi. Wielkość mierzona jest wysyłana jako odpowiedź na żądanie 

klasy 2 po upływie odpowiedniego limitu czasu. Domyślna wartość 0 oznacza 500 ms. 

ANALOG # (NR ANALOGOWY) — to pole zawiera rzeczywistą wielkość mierzoną do 

wysłania 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 przekaźnik L90 wysyła 0 zamiast jego wartości. Należy 

zauważyć, że moc jest przesyłana w kW, a nie 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 poniższej 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 też 

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 
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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. 

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 jest wskazywana jako 

przepełnienie. 

Przykład 2: Napięcie znamionowe Vn = 500 000 V 

Ponieważ wartość napięcia skutecznego 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: 0 to 255 in steps of 1 Zakres: od 0 do 255 z krokiem 1 
Range: Virtual input Dostępne opcje: 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 L90. Obejmuje to 64 wejścia 

wirtualne (zob. tabela poniżej). Załączenie 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 

Wył. 0 

Wejście wirtualne 1 1 

Wejście wirtualne 2 2 
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Wejście wirtualne 64 64 

 

5.3.5 Mapowanie urządzeń Modbus przez użytkownika 

 

 

Range: 0 to 65535 in steps of 1 Zakres: 0 do 65 535 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). 

Wartość 0 w kolejnych wierszach ADDRESS (ADRES) rejestru automatycznie zwraca 

wartości poprzednich wierszy ADDRESS zwiększone o 1. Wartość adresu równa 0 w 

rejestrze początkowym oznacza brak i wartości 0 są wyświetlane dla wszystkich rejestrach. 

Różne wartości ADDRESS można w razie potrzeby wprowadzić na dowolnych pozycjach 

rejestru. 

 

Mapę pamięci Modbus przedstawiono w Podręczniku komunikacji serii UR. Mapę można 

również obejrzeć w przeglądarce internetowej. Wystarczy wprowadzić adres IP przekaźnika 

L90 w przeglądarce internetowej i kliknąć opcję. 

 

5.3.6 Zegar czasu rzeczywistego 

5.3.6.1 Menu 
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Range: None, PP/IRIG-B/PTP/SNTP, IRIG-
B/PP/PTP/ SNTP, PP/PTP/IRIG-B/SNTP 

Dostępne opcje: Brak, PP/IRIG-
B/PTP/SNTP, IRIG-B/PP/PTP/ SNTP, 
PP/PTP/IRIG-B/SNTP 

Range: Enabled, Disabled Dostępne opcje: Włączony, Wyłączony 
Range: None, DC Shift, Amplitude 
Modulated 

Dostępne opcje: 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. Gdy jest używana funkcja asymetrii kanału przekaźnika 

L30/L90, zegar czasu rzeczywistego przekaźnika musi zostać zsynchronizowany z 

zewnętrznym źródłem czasu za pomocą protokołu PTP lub IRIG-B zazwyczaj z odbiornika 

globalnego systemu pozycjonowania (GPS). 

Nastawa SYNCHRONIZING SOURCE (ŹRÓDŁO SYNCHRONIZACJI) konfiguruje 

sekwencję priorytetów źródła synchronizacji czasu w celu ustalenia, które z dostępnych 

zewnętrznych źródeł czasu ma być używane do synchronizacji czasu. Nastawa None (Brak) 

powoduje, że RTC i zegar synchrofazora działają swobodnie. Nastawa PP/IRIG-

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 jest 

dokładnie zgodne z PP, a PTP oznacza źródło czasu, które nie jest dokładnie zgodne z PP. 

W razie awarii lub odzyskiwania źródła czasu przekaźnik automatycznie przesyła 

synchronizację, co jest wymagane przez tę nastawę. 

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, zegar przekaźnika L90 zostanie zaktualizowany. Jednakże przyjmując, 

że IEC 60870-5-103, IEC 60870-5104, 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. 

Patrz obszar menu COMMANDS ���� SET DATE AND TIME (POLECENIA > USTAW DATĘ I 

GODZINĘ) w tym podręczniku, aby ręcznie ustawić RTC. 
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Nastawa 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 SYGNAL TYPE (TYP SYGNAŁU IRIG-

B) musi mieć wartość DC Shift (Przesunięcie DC) lub Amplitude Modulated (Modulowana 

amplituda). Synchronizację IRIG-B można wyłączyć, ustawiając wartość tej nastawy 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. 

 

5.3.6.2 Protokół precyzyjnego czasu (PTP) (1588) 

 

Range: Enabled, Disabled Dostępne opcje: Włączony, Wyłączony 
Range: 0 to 255 Zakres: od 0 do 255 
See below Zob. poniżej 
Range: 0 to 60 000 ns in steps of 1 Zakres: 0 do 60,000 ns z krokiem 1 
 

OPCJA OPROGRAMOWANIA 

Przekaźnik L90 jest dostarczany z opcjonalnym protokołem precyzyjnego czasu (PTP). 

Ta funkcja podczas zamawiania jest określana jako opcja oprogramowania IEEE 1588. 

Szczegóły podano w punkcie Kody zamówień w rozdziale 2. 

 

Przekaźnik L90 obsługuje protokół PTP określony w standardzie IEEE 1588 2008 za pomocą 

profilu mocy (PP) określonego w standardzie IEEE C37.238 2011. Umożliwia to 

przekaźnikowi synchronizację z międzynarodowym standardem czasu w sieci Ethernet 

implementującym PP. 
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Przekaźnik można skonfigurować do działania w niektórych sieciach PTP, które nie 

odpowiadają dokładnie 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; 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 

odpowiadającą mu 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 

szybkość transmisji, 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 aplikacja 

transmisji danych, dzięki czemu ułatwia współdziałanie zegarów i przełączników różnych 

dostawców. PP określa błąd najgorszego przypadku dostarczania czasu jako mniejszy niż 1 

ps w sieci 16-etapowej. 

W systemie PTP i w systemie PP zegary automatycznie określają hierarchię synchronizacji 

urządzenie nadrzędne-podrzędne, gdzie „najlepszy” dostępny zegar określa się jako 

najbardziej nadrzędny na górze hierarchii, a wszystkie inne określają się jako podrzędne i 

śledzą go. Zazwyczaj najbardziej nadrzędny zegar odbiera swój czas z satelitów GPS lub 

pewnego innego łącza zgodnego z międzynarodowym standardem czasu. W razie awarii 

najbardziej nadrzędnego zegara następny „najlepszy” dostępny w domenie zegar przejmuje 

rolę najbardziej nadrzędnego. Gdy podczas uruchamiania zegar stwierdzi, że jest „lepszy” 

niż obecny najbardziej nadrzędny, przejmuje on rolę najbardziej nadrzędnego, a poprzedni 

najbardziej nadrzędny zegar staje się podrzędny. 

Komunikaty czasu wysyłane przez najbardziej nadrzędny 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 
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przekaźnik uniwersalny, jest praktycznie taki sam jak czas najbardziej nadrzędnego 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. 

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 następujące ustawienia. Menu PTP jest 

wyświetlane wyłącznie w przypadku zakupienia tej opcji. 

STRICT POWER PROFILE (DOKŁADNY PROFIL MOCY) — profil mocy (standard IEEE 

C37.238 2011) wymaga, aby przekaźnik wybierał jako najbardziej nadrzędny zegar tylko 

zegar zgodny z profilem mocy, którego błąd w najgorszym przypadku wynosi ±1 ps, 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. Ta nastawa ma zastosowanie do wszystkich portów przekaźnika 

obsługujących PTP. 

PTP DOMAIN NUMBER (NUMER DOMENY PTP) — ta nastawa powinna mieć wartość 

numeru domeny najbardziej nadrzędnego 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. 

Ta nastawa ma zastosowanie do wszystkich portów przekaźnika obsługujących PTP. 

PTP VLAN PRIORITY (PRIORYTET SIECI VLAN PTP) — ta nastawa 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. 

Ta nastawa ma zastosowanie do wszystkich portów przekaźnika obsługujących PTP. 

PTP VLAN ID (IDENTYFIKATOR SIECI VLAN PTP) — ta nastawa wybiera wartość pola 

identyfikatora w znaczniku sieci VLAN 802.1Q w komunikatach żądania wysyłanych przez 

mechanizm opóźnień równorzędnych przekaźnika. Jest ona dostępna ze względu na 
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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. Ta nastawa ma 

zastosowanie do wszystkich portów przekaźnika obsługujących PTP. 

PORT 1 ... 3 FUNCTION (FUNKCJA PORTU 1 ... 3) — gdy ta nastawa portu jest wyłączona, 

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 tej nastawie, zanim ten czas 

zostanie użyty do synchronizacji zegara czasu rzeczywistego przekaźnika. Służy to do 

kompensacji w rozsądnym zakresie opóźnień dostawy 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 ta nastawa powinna 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. Ta nastawa 

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) — ta nastawa 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 tej 

nastawy 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 
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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. 

 

5.3.6.3 Protokół SNTP 

 

Range: Enabled, Disabled Dostępne opcje: Włączony, Wyłączony 
Range: standard IP address format Dostępne opcje: standardowy format adresu 

IP 
Range: 0 to 65535 in steps of 1 Zakres: 0 do 65 535 z krokiem 1 
 

Przekaźnik L90 obsługuje uproszczony protokół synchronizacji czasu (SNTP) określony w 

RFC-2030. Dzięki SNTP przekaźnik L90 może uzyskiwać czas zegara w sieci Ethernet. 

Przekaźnik L90 działa jak klient SNTP, aby odebrać wartości czasu z serwera SNTP/NTP, 

zazwyczaj dedykowanego produktu wykorzystującego odbiornik GPS serii UR do obsługi 

funkcji SNTP emisji pojedynczej, emisji, multiemisji i emisji dowolnej. 

Nastawa SNTP FUNCTION (FUNKCJA SNTP) włącza i wyłącza funkcję SNTP w 

przekaźniku L90. 

Aby użyć protokołu SNTP w trybie emisji pojedynczej, nastawa SNTP SERVER IP ADDR 

(ADRES IP SERWERA SNTP) powinna mieć wartość adresu IP serwera SNTP/NTP. Po 

ustawieniu tego adresu i włączeniu SNTP FUNCTION (FUNKCJI SNTP) przekaźnik L90 

próbuje uzyskać wartości czasu z serwera SNTP/NTP. Ponieważ uzyskuje się i uśrednia 

wiele wartości zegara, co ogólnie trwa trzy do czterech minut dopóki zegar przekaźnika L90 

nie zostanie ściśle zsynchronizowany z serwerem SNTP/NTP. Do dwóch minut zajmuje 

przekaźnikowi L90 sygnalizacja błędu autotestu SNTP, jeśli serwer jest offline. 

Aby użyć protokołu SNTP w trybie emisji, nastawa SNTP SERVER IP ADDR (ADRES IP 

SERWERA SNTP) powinna mieć wartość 0.0.0.0, a nastawa SNTP FUNCTION (FUNKCJA 

SNTP) powinna być włączone. Przekaźnik L90 nasłuchuje wówczas komunikatów SNTP 

wysyłanych na adres emisji „wszyscy” w podsieci. Przekaźnik L90 czeka do 18 minut (> 1024 

sekund) bez odbioru komunikatu emisji SNTP przed zasygnalizowaniem błędu autotestu 

SNTP. 

Nastawa SNTP UDP PORT NUMBER (NUMER PORTU UDP SNTP) ma wartość 123 dla 

normalnej pracy SNTP. Jeśli protokół SNTP nie jest wymagany, należy zamknąć port, 
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ustawiając numer portu na 0. Zmiana zostanie wprowadzona po ponownym uruchomieniu 

przekaźnika L90. 

 

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: –24.0 to 24.0 hr in steps of 0.5 Zakres: od -24,0 do 24,0 godzin z krokiem 
0,5 

Range: Disabled, Enabled Dostępne opcje: Wyłączony, Włączony 
Range: January to December (all months) Zakres: od stycznia do grudnia (wszystkie 

miesiące) 
Range: Sunday to Saturday (all days of the 
week) 

Zakres: od niedzieli do soboty (wszystkie dni 
tygodnia) 

Range: First, Second, Third, Fourth, Last Dostępne opcje: Pierwszy, Drugi, Trzeci, 
Czwarty, Ostatni 

Range: 0:00 to 23:00 Zakres: od 0.00 do 23.00 
 

Przekaźnik L90 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. 
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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. 

Nastawa LOCAL TIME OFFSET FROM UTC (PRZESUNIĘCIE CZASU LOKALNEGO 

WZGLĘDEM UTC) — służy do określenia przesunięcia strefy czasu względem UTC (czasu 

uniwersalnego Greenwich) 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. 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 

zegar 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 Raporty zakłóceń 
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Range: SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4 Dostępne opcje: SRC 1, SRC 2, SRC 3, 
SRC 4 

Range: FlexLogic operand Dostępne opcje: operand FlexLogic 
Range: 0.01 to 250.00 ohms in steps of 0.01 Zakres: od 0,01 do 250,00 Ω z krokiem 0,01 
Range: 25 to 90° in steps of 1 Zakres: od 25 do 90° z krokiem 1 
Range: km, miles Dostępne opcje: km, mile 
Range: None, I0, V0 Dostępne opcje: Brak, I0, V0 
 

Przekaźnik L90 zawiera wielostronną metodę lokalizacji awarii opartą na 

szynchronizowanych pomiarach napięcia i prądu na wszystkich zakończeniach linii 

transmisyjnej. Umożliwia to obliczenie lokalizacji awarii bez założeń i aproksymacji. Tej 

metody lokalizacji awarii można używać zarówno w zastosowaniach dwuzaciskowych, jak i 

trójzaciskowych, przy czym wyniki są obliczane niezależnie dla każdego zacisku. W 
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przypadku zastosowań linii trójzaciskowych lokalizator awarii zgłasza dokładny segment linii, 

gdzie wystąpiła awaria, i odległość do miejsca awarii od zacisku przyległego do awarii. 

Jeśli została skonfigurowana i włączona kompensacja prądu ładowania, prąd ładowania linii 

jest usuwany na każdym zacisku w celu poprawy dokładności. 

Podczas informowania o awariach kanałów przekaźnik L90 używa algorytmu jednostronnego 

do obliczania i zgłaszania lokalizacji awarii. Gdy algorytm jednostronny jest używany dla 

zastosowania trójzaciskowego, uszkodzony segment linii nie zostanie ustalony i zgłoszony. 

Przekaźnik L90 obsługuje jeden raport awarii i powiązany lokalizator awarii. W tym menu 

można wprowadzić źródło sygnału i warunek wyzwolenia oraz charakterystyki linii lub 

zasilenia. 

Raport o zakłóceniu po wyzwoleniu przechowuje w pamięci nieulotnej dane związane ze 

zdarzeniem. Przechwycone dane zawarte w pliku FaultReport.txt obejmują: 

• Numer raportu zakłócenia 

• Nazwę przekaźnika zaprogramowana przez użytkownika 

• Wersję oprogramowania układowego przekaźnika 

• Datę i godzinę wyzwolenia 

• Nazwa wyzwolenia (konkretny operand) 

• Identyfikator linii lub zasilenia z użyciem nazwy skonfigurowanego źródła sygnału 

• Aktywną grupę nastaw w czasie wyzwolenia 

• Prąd przedawaryjny i fazory napięcia (dwa cykle przed zakłóceniem 50DD 

związanym ze źródłem raportu zakłócenia albo zadziałaniem wyzwalacza). Po 

wykryciu zakłócenia fazory przedawaryjne zawieszają się na trzy sekundy, 

czekając na wyzwolenie raportu awarii. Jeśli wyzwolenie nie wystąpi w tym 

czasie, wartości są kasowane, aby przygotować się do kolejnego zakłócenia. 

• Prąd zwarciowy i fazory napięcia (jeden cykl po wyzwoleniu) 

• Elementy działające w czasie wyzwolenia 

• Zdarzenia — dziewięć przed wyzwoleniem i siedem po wyzwoleniu (dostępne 

tylko za pomocą strony internetowej przekaźnika) 

• Czasy trwania awarii dla każdego wyłącznika (utworzone przez funkcję prądu 

łukowego wyłącznika) 

Przechwycone dane zawierają też typ awarii i odległość do lokalizacji awarii oraz numer 

ponownego załączenia (o ile ma zastosowanie). Aby w raporcie awarii uwzględnić czasy 

trwania awarii, należy włączyć i skonfigurować funkcję prądu łukowego wyłącznika dla 

każdego z wyłączników. Czas trwania awarii jest zgłaszany oddzielnie dla każdej fazy. 

Przekaźnik umożliwia lokalizację awarii, łącznie ze zwarciem doziemnym, za pomocą 

przekładników napięciowych w układzie trójkąta. W takim przypadku brakujące napięcie 

sekwencji zerowej jest zastępowane przez dostarczane z zewnątrz napięcie zerowe 
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(uszkodzony trójkąt przekładników napięciowych) podłączone do kanału napięcia 

pomocniczego baterii przekładników napięciowych lub przez napięcie sekwencji zerowej 

aproksymowane jako spadek napięcia utworzony przez prąd sekwencji zerowej i zapewnianą 

przez użytkownika impedancję równoważną sekwencji zerowej systemu za przekaźnikiem. 

Wyzwalaczem może być dowolny operand FlexLogic, ale w większości zastosowań oczekuje 

się, że będzie to ten sam operand, zazwyczaj wyjście wirtualne, który jest używany do 

sterowania przekaźnikiem wyjściowym w celu wyzwolenia wyłącznika. Aby uniknąć 

nadpisywania zdarzeń awarii, do wyzwalania raportu awarii nie należy używać detektora 

zakłóceń. Zdarzenie FAULT RPT TRIG jest automatycznie tworzone w chwili wyzwolenia 

raportu. 

Jeśli pewna liczba elementów zabezpieczeniowych tworzy logiczną bramkę OR, aby 

utworzyć wyzwalacz raportu z zakłócenia, pierwsza operacja dowolnego członu powodująca 

stan wysoki na wyjściu bramki OR wyzwala raport z zakłócenia. Jeśli jednak inne elementy 

działają w trakcie zakłócenia i pierwszy obsłużony element nie został wyzerowany (wyjście 

bramki OR jest nadal wysokie), raport z zakłócenia nie zostanie ponownie wyzwolony. 

Uwzględniając czas resetowania elementów zabezpieczających, istnieje bardzo małe 

prawdopodobieństwo tego, że raport awarii zostanie dwukrotnie wyzwolony w ten sposób. 

Ponieważ raport awarii musi przechwycić użyteczną ilość danych przed i po awarii, nie może 

być wyzwalany częściej niż 20 ms. 

Każdy raport awarii jest zapisywany jako plik, zaś pojemność przekaźnika to 15 plików. 16. 

wyzwolenie nadpisuje najstarszy plik. 

Do wyświetlenia wszystkich przechwyconych danych konieczne jest oprogramowanie 

EnerVista. Wyświetlacz na panelu przednim przekaźnika może służyć do wyświetlania daty i 

godziny wyzwolenia, typy awarii, odległości do lokalizacji awarii i numer ponownego 

załączenia. 

Nastawa FAULT REPORT 1 SOURCE (ŹRÓDŁO RAPORTU ZAKŁÓCENIA 1) wybiera 

źródło prądów i napięć wejściowych oraz wykrywania zakłóceń. W zastosowaniach z 

podwójnym wyłącznikiem, gdzie prąd linii jest dostarczany oddzielnie z dwóch przekładników 

prądowych wyłącznika, źródło lokalizatora awarii powinno uwzględniać sumę prądów z obu 

przekładników prądowych oraz napięcie linii. 

Nastawa FAULT 1 REPORT TRIG (WYZWOLENIE RAPORTU ZAKŁÓCENIA 1) przypisuje 

operand FlexLogic reprezentujący element/elementy zabezpieczające wymagające obliczeń 

lokalizacji awarii roboczej. Obliczenia odległości do awarii są inicjowane przez ten sygnał, 

Impedancje FAULT REPORT 1 Z1 MAG (WIELKOŚĆ Z1 RAPORTU ZAKŁÓCENIA 1) i 

FAULT REPORT 1 Z0 MAG (WIELKOŚĆ Z0 RAPORTU ZAKŁÓCENIA 1) są wprowadzane 

w omach uzwojenia wtórnego. 
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Dla zastosowania linii z dwoma końcami FAULT REPORT 1 Z1 MAG (WIELKOŚĆ Z1 

RAPORTU ZAKŁÓCENIA 1), FAULT REPORT 1 Z1 ANG (KĄT Z1 RAPORTU 

ZAKŁÓCENIA 1), FAULT REPORT 1 Z0 MAG (WIELKOŚĆ Z0 RAPORTU ZAKŁÓCENIA 1), 

FAULT REPORT 1 (RAPORT ZAKŁÓCENIA 1) 

Nastawy Z0 ANG (KĄT Z0) i FAULT REPORT 1 LENGTH (RAPORT ZAKŁÓCENIA 1 

DŁUGOŚĆ) dla całej linii muszą zostać wprowadzone, aby umożliwić obliczenia lokalizacji 

zakłócenia. Dla zastosowania z trzema końcami te nastawy służą do wprowadzania tylko 

impedancji segmentu linii i odległości od lokalnego końca do punktu zaczepu. 

Nastawy FAULT REP 1 REM1-TAP Z1 MAG ( RAPORT ZAKŁÓCENIA 1 WIELKOŚĆ Z1 

ZDALNY KONIEC 1 – ZACZEP) i FAULT REP 1 REM1-TAP Z1 ANG (RAPORTU 

ZAKŁÓCENIA 1 KĄT Z1 ZDALNY KONIEC 1 – ZACZEP) w zastosowaniach z trzema 

końcami służą do wprowadzania dodatniej sekwencji impedancji sekcji (w omach uzwojenia 

wtórnego) dla segmentu linii od zdalnego końca 1 do punktu zaczepu. Długość sekcji linii od 

zdalnego urządzenia 1 do punktu zaczepu jest wprowadzana w nastawie FAULT REP 1 

REM1-TAP LENGTH (RAPORTU ZAKŁÓCENIA 1 ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY ZDALNY 

KOŃCEM 1 A ZACZEPEM). 

Nastawy FAULT REP 1 REM2-TAP Z1 MAG (RAPORT ZAKŁÓCENIA 1 WIELKOŚĆ Z1 

ZDALNY KONIEC 2 – ZACZEP), FAULT REP 1 REM2-TAP Z1 ANG (RAPORT 

ZAKŁÓCENIA 1 KĄT Z1 ZDALNY KONIEC 2 – ZACZEP) i FAULT REP 1 REM2-TAP 

LENGTH (RAPORT ZAKŁÓCENIA 1 ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY ZDALNYM KOŃCEM 2 A 

ZACZEPEM) są używane jak powyżej, ale dla segmentu linii od zdalnego końca 2 do punktu 

zaczepu. 

Nastawa FAULT REPORT 1 VT SUBSTITUTION (RAPORT ZAKŁÓCENIA 1 

SUBSTYTUCJA PRZEKŁADNIKA NAPIĘCIOWEGO) ma wartość None (Brak), jeśli 

przekaźnik jest zasilany z przekładników napięciowych w układzie gwiazdy. Jeśli są używane 

przekładniki napięciowe w układzie gwiazdy i przekaźnik jest zasilany napięciem neutralnym 

(3V0), to ustawienie ma wartość V0. Metoda jest nadal dokładna, ponieważ lokalizator awarii 

łączy pomiary napięcia linia-linia z pomiarem napięcia neutralnego w celu odtworzenia 

napięć linia-ziemia. Szczegóły można znaleźć w menu ACTUAL VALUES > RECORDS > 

FAULT REPORTS (WARTOŚCI RZECZYWISTE > ZAPISY > RAPORTY ZAKŁÓCEŃ). W 

raporcie zakłóceń wymagane jest skonfigurowanie napięć międzyprzewodowych i 

neutralnych w ramach źródła wskazanego jako wejście. Ponadto przekaźnik sprawdza, czy 

skonfigurowany sygnał pomocniczy jest oznaczony przez użytkownika jako Vn (w ramach 

konfiguracji przekładnika napięciowego), i wstrzymuje lokalizację awarii, jeśli sygnał 

pomocniczy jest oznaczony inaczej. 

Jeśli przekaźnik nie ma dostępu do napięcia neutralnego uszkodzonego trójkąta, możliwa 

jest aproksymacja zakładając, że brakujące napięcie sekwencji zerowej jest odwróconym 
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spadkiem napięcia wytworzonym przez prąd sekwencji zerowej i określony przez 

użytkownika odpowiednik impedancji systemu sekwencji zerowej za przekaźnikiem: V0 = -Z0 

x I0. Aby włączyć ten tryb pracy, nastawa FAULT REPORT 1 VT SUBSTITUTION (RAPORT 

ZAKŁÓCEŃ 1 SUBSTYTUCJA PRZEKŁADNIKA NAPIĘCIOWEGO) ma mieć wartość I0. 

Nastawy FAULT REP 1 SYSTEM Z0 MAG (RAPORT ZAKŁÓCEŃ 1 WIELKOŚĆ Z0 

SYSTEMU) i FAULT REP 1 SYSTEM Z0 ANGLE (RAPORT ZAKŁÓCEŃ 1 KĄT Z0 

SYSTEMU) są używane tylko, gdy ustawienie VT SUBSTITUTION (SUBSTYTUCJA 

PRZEKŁADNIKA NAPIĘCIOWEGO) ma wartość I0. Wielkość należy wprowadzić w omach 

uzwojenia wtórnego. Ta impedancja to średni odpowiednik systemowy za przekaźnikiem. 

Można ją obliczyć jako impedancję Thevenin sekwencji zerowej na szynie lokalnej przy 

odłączoną linią zabezpieczającą/zasileniem. Ta metoda jest dokładna tylko, jeśli to 

ustawienie jest dokładnie zgodne z rzeczywistą impedancją systemu w trakcie awarii. Jeśli 

system wykazuje zbyt dużą zmienność, to podejście jest wątpliwe i wyniki lokalizacji awarii 

dla pojedynczych awarii linia-do-ziemi należy obdarzać takim samym zaufaniem. Należy 

pamiętać, że punkty uziemienia w pobliży instalacji wpływają na impedancję sekwencji 

zerowej systemu (uziemione obciążenia, dławiki, transformatory w układzie zygzak, baterie 

kondensatorów bocznikujących itd.). 

 

UWAGA 

Aby zapewnić poprawne działanie wielostronnego lokalizatora awarii, znamionowe 

napięcie pierwotne powinno wyglądać identycznie na wszystkich zaciskach linii 

widziane ze strony znamionowego napięcia wtórnego, przekładni przekładnika 

napięciowego i ustawienia połączenia przekładnika napięciowego pierwszego źródła 

87L. 

 

5.3.8 Oscylogramy 

5.3.8.1 Menu 
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Range: 1 to 64 in steps of 1 Zakres: od 1 do 64 z krokiem 1 
Range: Automatic Overwrite, Protected Dostępne opcje: Automatyczne 

nadpisywanie, Chronione 
Range: FlexLogic operand Dostępne opcje: operand FlexLogic 
Range: Off; 8, 16, 32, 64 samples/cycle Dostępne opcje: Wył.; 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. 

Kiedy program EnerVista UR Setup tworzy nowy plik ustawień, funkcja inteligentnych 

wartości domyślnych automatycznie wprowadza podstawową konfigurację oscylogramu. 

Konfiguracja podstawowa zmienia domyślne wartości fabryczne w celu określenia liczby 

próbek na cykl 32, dodaje zestaw interesujących kanałów cyfrowych i analogowych oraz 

dodaje równanie FlexLogic wyzwalające oscylogram. W używanej aplikacji należy sprawdzić 

i zaktualizować podstawową konfigurację zgodnie z wymaganiami. 

Wartość NUMBER OF RECORDS (LICZBA ZAPISÓW) można wybrać, 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 (ZAPISY WARTOŚCI RZECZYWISTYCH > OSCYLOGRAMY). W 

poniższej tabeli przedstawiono przykładowe konfiguracje wraz z odpowiednią liczbą 

cykli/zapisów. Minimalna liczba zapisów oscylogramów wynosi trzy. 
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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 nadpisuje starszy 

zapis, gdy ustawienie TRIGGER MODE ma wartość Automatic Overwrite (Automatyczne 

zastępowanie). 

TRIGGER POSITION (POZYCJA WYZWOLENIA) — wartość tej nastawy 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. 

Nastawa 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. Ta nastawa 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. 

 

UWAGA 

W razie wprowadzenia zmian w ustawieniach oscylogramów zostaną skasowane 

wszystkie istniejące zapisy oscylogramów. 

 

5.3.8.2 Kanały cyfrowe 
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Range: FlexLogic operand Dostępne opcje: operand FlexLogic 
 

DIGITAL 1(63) CHANNEL (CYFROWY KANAŁ 1(63)) — ta nastawa wybiera stan operandu 

FlexLogic zarejestrowany w śladzie oscylogramu. Długości każdego śladu oscylogramu 

częściowo zależy od liczby wybranych tutaj parametrów. Wyłączone parametry są 

ignorowane. 

 

5.3.8.3 Kanały analogowe 

 

Range: Off, any FlexAnalog parameter See 
Appendix A for list 

Dostępne opcje: Wył., dowolny parametr 
FlexAnalog; Lista – zob. Załącznik A 

 

Te nastawy 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 

— 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 
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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 jest nazywane IG, a czwarte wejście napięciowe w baterii 

jest nazywane 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. 

 

5.3.9 Rejestrator danych 

 

Range: Continuous, Trigger Dostępne opcje: Ciągły, Wyzwolenie 
Range: FlexLogic operand Dostępne opcje: operand FlexLogic 
Range: 15 to 3600000 ms in steps of 1 Zakres: od 15 do 3 600 000 ms z krokiem 1 
Range: Off, any FlexAnalog parameter See 
Appendix A for list 

Dostępne opcje: Wył., dowolny parametr 
FlexAnalog; Lista – zob. Załącznik A 

Range: Not applicable - shows computed 
data only 

Dostępne opcje: 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 

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 
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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 65 457 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 254460 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) — ta nastaw konfiguruje tryb 

działania rejestratora danych. Przy ustawieniu wartości Continuous (Ciągły) rejestrator 

danych aktywnie rejestruje wszelkie skonfigurowane kanały z częstotliwością określoną w 

nastawie DATA LOGGER RATE (CZĘSTOTLIWOŚĆ REJESTRATORA DANYCH). 

Rejestrator danych w tym trybie będzie bezczynny, gdy nie zostaną skonfigurowane żadne 

kanały. 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) — ta nastawa 

wybiera sygnał używany do wyzwolenia rozpoczęcia nowego zapisu rejestratora danych. 

Jako źródła wyzwalania można użyć dowolnego operandu FlexLogic. Ta nastawa ma 

zastosowanie tylko, gdy tryb jest ustawiony jako Trigger (Wyzwolenie). 

DATA LOGGER RATE (CZĘSTOTLIWOŚĆ REJESTRATORA DANYCH) — ta nastawa 

wybiera interwał, z którym rejestrowane są dane wartości rzeczywistych. 
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DATA LOGGER CHNL 1(16) (KANAŁ REJESTRATORA DANYCH 1(16)) — ta nastawa 

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. 

 

5.3.10 Zapotrzebowanie 

 

Range: Thermal Exponential, Block Interval, 
Rolling Demand 

Dostępne opcje: Thermal Exponential 
(Metoda wykładnicza cieplna), Block Interval 
(Metoda przesuwnych bloków), Rolling 
Demand (Metoda zapotrzebowania 
kroczącego) 

Range: 5, 10, 15, 20, 30, 60 minutes Zakres: 5, 10, 15, 20, 30, 60 minut 
Range: FlexLogic operand 
Note: for calculation using method 2a 

Dostępne opcje: operand FlexLogic 
Uwaga: do obliczeń za pomocą metody 2a 

 

Przekaźnik mierzy bieżące zapotrzebowanie na każdej fazie i zapotrzebowanie trójfazowe 

dla mocy czynnej, biernej i pozornej. Metody prądową i mocy można wybrać oddzielnie dla 

wygody użytkownika. Dostępne są ustawienia umożliwiające użytkownikowi emulację 

wspólnych technik pomiaru zapotrzebowania urządzeń elektrycznych do celów 

statystycznych lub sterowania. Jeśli nastawa CRNT DEMAND METHOD (METODA 

ZAPOTRZEBOWANIA NA PRĄD) ma wartość Block Interval (Metoda przesuwnych bloków) i 
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nastawa DEMAND TRIGGER (WYZWALACZ ZAPOTRZEBOWANIA) ma wartość Off (Wył.), 

metoda 2 jest używana w następujący sposób. Jeśli nastawa DEMAND TRIGGER 

(WYZWALACZ ZAPOTRZEBOWANIA) jest przypisana do jakiegokolwiek innego operandu 

FlexLogic, metoda 2a jest używana w następujący sposób. 

Przekaźnik można skonfigurować do obliczania zapotrzebowania za pomocą dowolnej z 

następujących trzech metod. 

 

5.3.10.1 Metoda obliczeń 1: Wykładnicza cieplna 

Ta metoda emuluje działanie analogowego miernika zapotrzebowania cieplnego 

rejestrującego szczyty. Przekaźnik co sekundę mierzy ilość (prądu RMS, moc czynna, moc 

bierna lub moc pozorna) na każdej fazie i zakłada, że liczba obwodów pozostaje na tej 

wartości do chwili aktualizacji przez następny pomiar. Oblicza on „cieplny odpowiednik 

zapotrzebowania” na podstawie następującego równania: 

 

Wzór 5-6 

gdzie 

d = wartość zapotrzebowania po zastosowaniu ilości wejściowej dla czasu (w minutach) 

D = ilość wejściowa (stała) 

k = 2,3/czas odpowiedzi cieplnej 90% 

 

Rysunek pokazuje 90% charakterystykę czasu odpowiedzi cieplnej dla 15 minut. Nastawa 

określa czas osiągnięcia 90% wartości stanu ustalonego tak, jak czas odpowiedci przyrządu 

analogowego. Wartość stanu ustalonego zastosowana przez dwukrotny czas odpowiedzi 

wskazuje 99% wartości. 

 

Rysunek 5-32: Cieplna charakterystyka zapotrzebowania 

 

Demand (%) Zapotrzebowanie (%) 
Time (minutes) Czas (min) 
 

5.3.10.2 Metoda obliczeń 2: Metoda przesuwnych bloków 
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Ta metoda oblicza średnią liniową ilości (wartości skutecznej prądu, mocy czynnej, mocy 

biernej lub mocy pozornej) w zaprogramowanym przedziale czasu zapotrzebowania, 

codziennie zaczynając o godzinie 00:00:00 (czyli o 12:00). 1440 minut dziennie jest 

dzielonych na liczbę bloków ustawionych przez zaprogramowany przedział czasu. Każda 

nowa wartość zapotrzebowania staje się dostępna na końcu każdego przedziału czasu. 

 

5.3.10.3 Metoda obliczeń 2a: Metoda przesuwnych bloków (z wyzwalaczem 

logicznym odstępu czasu zapotrzebowania początkowego) 

Ta metoda oblicza średnią liniową ilości (wartości skutecznej prądu, mocy czynnej, mocy 

biernej lub mocy pozornej) w przedziale czasu między kolejnymi impulsami wejścia 

logicznego początku zapotrzebowania. Każda nowa wartość zapotrzebowania staje się 

dostępna na końcu każdego impulsu. Aby zaprogramować wejście do nowych impulsów 

przedziału czasu zapotrzebowania, należy przypisać operand FlexLogic do nastawy 

DEMAND TRIGGER (WYZWALACZ ZAPOTRZEBOWANIA). 

 

UWAGA 

Jeśli do nastawy DEMAND TRIGGER (WYZWALACZ ZAPOTRZEBOWANIA) nie 

został przypisany żaden wyzwalacz i nastawa CRNT DEMAND METHOD (METODA 

ZAPOTRZEBOWANIA NA PRĄD) ma wartość Block Interval (Metoda przesuwnych 

bloków), należy użyć metody 2. Jeśli wyzwalacz jest przypisany, maksymalny 

dopuszczalny czas między dwoma sygnałami wyzwolenia wynosi 60 minut. Jeśli w 

ciągu 60 minut nie wystąpi żaden sygnał wyzwolenia, obliczenia zostaną wykonane i 

będą dostępne, a algorytm jest zerowany i rozpoczną się obliczenia nowego cyklu. 

Minimalny czas wymagany do zwarcia styku wyzwalania wynosi 20 ms. 

 

5.3.10.4 Metoda obliczeń 3: Zapotrzebowanie kroczące 

Ta metoda oblicza średnią liniową ilości (wartości skutecznej prądu, mocy czynnej, mocy 

biernej lub mocy pozornej) w zaprogramowanym przedziale czasu zapotrzebowania w taki 

sam sposób, jak metoda przesuwnych bloków. Wartość jest aktualizowana co minutę i 

wskazuje zapotrzebowanie w przedziale czasu bezpośrednio poprzedzającym czas 

aktualizacji. 

 

5.3.11  Diody LED programowane przez użytkownika 

5.3.11.1 Menu 
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See below Zob. poniżej 
See page 5-96 Patrz strona 5-96 
 

48 bursztynowych diod LED na panelach 2 i 3 przekaźnika można dostosować do świecenia, 

gdy wybrany operand FlexLogic jest w stanie logicznej 1. Diody LED wybicia i alarmu na 

panelu 1 można też dostosować w podobny sposób. Aby zapewnić poprawną funkcjonalność 

wszystkich diod LED, została też udostępniona funkcja testowania diod LED. 

 

5.3.11.2  Test diod LED 

 

Range: Disabled, Enabled Dostępne opcje: Wyłączony, Włączony 
Range: FlexLogic operand Dostępne opcje: operand FlexLogic 
 

Po włączeniu test diod LED można zainicjować z dowolnego wejścia cyfrowego lub 

programowalnego przez użytkownika warunku, takiego jak przycisk programowalny przez 

użytkownika. Operand sterowania jest konfigurowany w ramach nastawy 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 włączone jest 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 



MENU SETTINGS (USTAWIENIA)  ROZDZIAŁ 5: USTAWIENIA 

SYSTEM ZABEZPIECZENIA RÓŻNICOWEGO LINII L90 — INSTRUKCJA OBSŁUGI 5-153 

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 zerowania 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 

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 zbocza narastające wejścia sterowania 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 5-33: Sekwencja testowa diod LED 
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READY TO TEST GOTOWE DO TESTU 
rising edge of the control input Zbocze narastające wejścia sterowania 
reset the LED TEST IN PROGRESS 
operand 

Zerowanie operand TEST DIOD LED W 
TOKU 

Start rhe 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 TEST DIOD LED W 
TOKU 

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) 

dropping edge of the control input zbocze opadające wejścia sterowania 
Wait 1 second 1 sekunda oczekiwania 
rising edge of the control input Zbocze narastające wejścia sterowania 
STAGE 2 
(one LED on at a time) 

ETAP 2 
(po jednej włączonej diodzie LED naraz) 

STAGE 3 
(one LED off at a time) 

ETAP 3 
(po jednej wyłączonej diodzie LED naraz) 

 

Przykład zastosowania 1 
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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 (Automatyczne 

kasowanie) 

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 ZAŁ.) 

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 naraz, aby sprawdzić występowanie innych zakłóceń. Ma to zostać 

wykonane za pomocą programowanego przez użytkownika przycisku 1. 

Po wprowadzeniu ustawień, jak w przykładzie zastosowania 1, należy trzymać wciśnięty 

przycisk 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. 

 

5.3.11.3 Diody LED wybicia i alarmu 
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Range: FlexLogic operand Dostępne opcje: 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). Każdą kontrolkę można 

zaprogramować tak, aby świeciła, gdy wybrany operand FlexLogic jest w stanie logicznej 1. 

 

5.3.11.4 Dioda LED programowana przez użytkownika 1(48) 

 

Range: FlexLogic operand Dostępne opcje: operand FlexLogic 
Range: Self-Reset, Latched Dostępne opcje: Automatyczne kasowanie, 

Podtrzymany 
 

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 nastawa LED 1 TYPE (TYP LED 1) ma wartość 

SelfReset (Automatyczne kasowanie), świecenie diod LED odpowiada stanowi wybranego 

operandu LED. Jeśli nastawa LED 1 TYPE (TYP LED 1) ma wartość Latched 

(Podtrzymana), dioda LED, jeśli się zaświeci, pozostaje w tym stanie do chwili zresetowania 

za pomocą przycisku RESET panelu przedniego, za pomocą urządzenia zdalnego przy 
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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 SETTING GROUP ACT 1  Operand LED 13 Wył. 

Operand LED 2 SETTING GROUP ACT 2  Operand LED 14 BREAKER 2 OPEN 

Operand LED 3 SETTING GROUP ACT 3  Operand LED 15 BREAKER 2 CLOSED 

Operand LED 4 SETTING GROUP ACT 4  Operand LED 16 BREAKER 2 TROUBLE 

Operand LED 5 SETTING GROUP ACT 5  Operand LED 17 SYNC 1 SYNC OP 

Operand LED 6 SETTING GROUP ACT 6  Operand LED 18 SYNC 2 SYNC OP 

Operand LED 7 Wył.  Operand LED 19 Wył. 

Operand LED 8 Wył.  Operand LED 20 Wył. 

Operand LED 9 BREAKER 1 OPEN  Operand LED 21 AR ENABLED 

Operand LED 10 BREAKER 1 CLOSED  Operand LED 22 AR DISABLED 

Operand LED 11 BREAKER 1 TROUBLE  Operand LED 23 AR RIP 

Operand LED 12 Wył.  Operand LED 24 AR LO 

 

Przykład uaktywnienia grupy można znaleźć na rysunku w podpunkcie Ustawianie grup w 

punkcie Elementy sterujące w dalszej części tego rozdziału. 

 

5.3.12 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: Disabled, Enabled Dostępne opcje: Wyłączony, Włączony 
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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. 

 

5.3.13 Przyciski sterownicze 

 

Range: Disabled, Enabled Dostępne opcje: Wyłączony, Włączony 
 

 

Istnieją trzy standardowe przyciski sterownicze oznaczone USER (UŻYTKOWNIK) 1, USER 

2 i USER 3 na standardowym i ulepszonym panelu przednim. Są one programowalne przez 

użytkownika i mogą służyć do różnych zastosowań, takich jak przeprowadzanie testu diod 

LED, przełączanie grup nastaw oraz wywoływanie i przewijanie widoków programowanych 

przez użytkownika. 

Oprogramowanie układowe 3.2x i starsze używa tych trzech przycisków do ręcznego 

sterowania wyłącznikiem. Ta funkcjonalność została zachowana — jeśli funkcja sterowania 

wyłącznikiem jest skonfigurowana do korzystania z tych trzech przycisków, nie mogą one 

być używane jako programowalne przez użytkownika przyciski sterujące. 

Lokalizacja przycisków sterujących została pokazana na poniższych rysunkach. 

 

Rysunek 5-34: Przyciski sterownicze (ulepszony panel przedni) 
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Control pushbuttons Przyciski sterownicze 
 

Dodatkowe cztery przyciski sterujące znajdują się na standardowym panelu przednim, jeśli 

przekaźnik L90 został zamówiony z opcją 12 przycisków programowalnych przez 

użytkownika. 

 

Rysunek 5-35: Przyciski sterownicze (standardowy panel przedni) 

 

THREE STANDARD CONTROL 
PUSHBUTTONS 

TRZY STANDARDOWE PRZYCISKI 
STEROWNICZE 

FOUR EXTRA OPTIONAL CONTROL 
PUSHBUTTONS 

CZTERY DODATKOWE OPCJONALNE 
PRZYCISKI STEROWNICZE 

 

Przyciski sterownicze 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 sterowniczy 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. 



MENU SETTINGS (USTAWIENIA)  ROZDZIAŁ 5: USTAWIENIA 

SYSTEM ZABEZPIECZENIA RÓŻNICOWEGO LINII L90 — INSTRUKCJA OBSŁUGI 5-160 

Po naciśnięciu przycisku sterowniczego 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. 

Przyciski sterownicze będą mogły być zaprogramowane przez użytkownika tylko, gdy funkcja 

sterowania wyłącznikiem nie jest skonfigurowana do sterowania ręcznego za pomocą 

przycisków USER (UŻYTKOWNIK) 1 do 3 w pokazany sposób. Jeśli jest ona 

skonfigurowana do sterowania ręcznego, sterowanie wyłącznika zazwyczaj używa 

większych, opcjonalnych przycisków programowalnych przez użytkownika, co udostępnia 

przyciski sterujące do innych zastosowań użytkownika. 

 

Rysunek 5-36: Logika przycisku sterowniczego 

 

SETTING NASTAWA 
CONTROL PUSHBUTTON 
1 FUNCTION: 

CONTROL PUSHBUTTON 
FUNKCJA 1: 

Enabled=1 Włączony=1 
When applicable O ile dotyczy 
SYSTEM SETUP/ BREAKERS/BREAKER 1/ 
BREAKER 1 PUSHBUTTON CONTROL: 

SYSTEM SETUP/BREAKERS/BREAKER 
1/BREAKER 1 PUSHBUTTON CONTROL 
(KONFIGURACJA 
SYSTEMU/WYŁĄCZNIKI/WYŁĄCZNIK 
1/STEROWANIE PRZYCISKIEM 
WYŁĄCZNIKA 1): 

AND AND 
RUN URUCHOMIENIE 
OFF WYŁ. 
ON ZAŁ. 
TIMER TIMER 
100 msec 100 ms 
FLEXLOGIC OPERAND OPERAND FLEXLOGIC 
CONTROL PUSHBTN 1 ON CONTROL PUSHBTN 1 ON 
 

 

5.3.14 Przyciski programowane przez użytkownika 
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Range: Self-Reset, Latched, Disabled Dostępne opcje: Automatyczne kasowanie, 
Podtrzymany, Wyłączony 

Range: up to 20 alphanumeric characters Zakres: do 20 znaków alfanumerycznych 
Range: 0.0 to 10.0 s in steps of 0.1 Zakres: od 0,0 do 10,0 s z krokiem 0,1 
Range: FlexLogic operand Dostępne opcje: operand FlexLogic 
Range: Disabled, Enabled Dostępne opcje: Wyłączony, Włączony 
Range: Disabled, Normal, High Priority Dostępne opcje: Wyłączony, Normalny, 

Wysoki priorytet 
 

OPCJA OPROGRAMOWANIA 

Przekaźnik L90 jest wyposażony w opcjonalną funkcję określoną jako opcja w chwili 

zamawiania. Szczegółowy sposób używania kodów zamówień dla danego urządzenia 

podano w punkcie Kody zamówień w rozdziale 2. 

 

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. 
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• Panel przedni typu P: standardowy poziomy panel przedni z 12 przyciskami 

programowalnymi przez użytkownika 

• Panel przedni typu Q: ulepszony poziomy panel przedni z 16 przyciskami 

programowalnymi 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 samoczynnego ponownego załączenia i zmiany grup ustawień. 

Przyciski programowane przez użytkownika są objęte poziomem sterowania z ochroną 

hasłem. 

Rysunek pokazuje przyciski konfigurowalne przez użytkownika na ulepszonego panelu 

przedniego. 

 

Rysunek 5-37: Przyciski sterownicze programowane przez użytkownika (ulepszony 

panel przedni) 

 

USER LABEL ETYKIETA UŻYTKOWNIKA 
 

Poniższy rysunek pokazuje przyciski konfigurowalne przez użytkownika na standardowym 

panelu przedniego. 

 

Rysunek 5-38: Przyciski sterownicze programowane przez użytkownika (standardowy 

panel przedni) 

 

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 jedną kontrolką LED. Domyślnie ta kontrola wyświetla 

bieżący stan odpowiedniego przycisku (włączony lub wyłączony). Każdą kontrolkę 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 z podtrzymaniem i 

automatycznego kasowania) i PUSHBTN 1 RST (RESET PRZYCISKU 1) (tylko dla trybu z 

podtrzymaniem). Stan resetu przycisku jest deklarowany, gdy zostanie potwierdzony 

operand wyłączenia przycisku 1. Uaktywnianie i dezaktywacja przycisków programowalnych 

przez użytkownika zależy od tego, czy został zaprogramowany tryb blokowany, czy 

automatycznego kasowania. 

• Latched mode (Tryb z podtrzymaniem) — w trybie z podtrzymaniem przycisk 

można ustawić (uaktywnić), potwierdzając operand przypisany do ustawienia 

PUSHBTN 1 SET (USTAWIENIE 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 z podtrzymaniem 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 (AUTOMATYCZNE KASOWANIE PRZYCISKU 1) i 

PUSHBTN 1 AUTORST DELAY (ZWŁOKA AUTOMATYCZNEGO KASOWANIA 

PRZYCISKU 1). Te nastawy włączają czasomierz automatycznego kasowania i 

określają powiązany czas zwłoki. Timer automatycznego kasowania może służyć 

do zastosowań „wybierz przed działaniem” (SBO) sterowania wyłącznika, gdzie typ 

polecenia (zamknij/otwórz) lub lokalizacja wyłącznika muszą zostać wybrane przed 

wykonaniem polecenia. Wybór powinien być resetowany automatycznie w 

przypadku, gdy sterowanie nie zostaje wykonane w określonym czasie. 
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• Self-reset mode (Tryb autoresetu) — w trybie autoresetu przycisk pozostaje 

aktywny przez czas jego naciśnięcia (czas trwania impulsu) plus czas zwolnienia 

określony w 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 przypisania operandu do 

ustawienia PUSHBTN 1 SET (USTAWIENIE PRZYCISKU 1) nie ma wpływu na 

czas trwania impulsu. 

W trybie autoresetu przycisk jest resetowany (dezaktywowany), gdy upłynie 

opóźnienie zwolnienia określone 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 programowalnych 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 programowalnego przez użytkownika można 

odłączyć za pomocą ustawień PUSHBTN 1 LOCAL (LOKALNY PRZYCISK 1) i PUSHBTN 

1 REMOTE (ZDALNY PRZYCISK 1) odpowiednio. 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 

odłączania może być użyta w operacjach sterowania SBO, aby zapobiec uaktywnieniu 

funkcji przycisku i zapewnić działanie za pomocą wyboru jednego naraz. 

Funkcje blokowania mogą też służyć do zapobiegania przypadkowym naciśnięciom 

przycisków na panelu przednim. Oddzielne odłączanie pracy lokalnej i zdalnej upraszcza 

realizację nadzoru nad lokalnym/zdalnym sterowania. 

Stany przycisku mogą być rejestrowane przez rejestrator zdarzeń i wyświetlane jako 

komunikaty docelowe. W trybie blokowania komunikaty zdefiniowane przez użytkownika 

mogą też zostać powiązane z każdym przyciskiem i wyświetlone, 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 
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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 

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 potwierdzany, 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 podtrzymywania 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 można znaleźć w punkcie „Widoki definiowane przez 

użytkownika”. 

PUSHBTN 1 ON TEXT (TEKST WŁĄCZENIA PRZYCISKU 1) — ta nastawa określa dolny 

20-znakowy wiersz programowanego przez użytkownika komunikatu, który jest wyświetlany, 

gdy przycisk jest włączony. Instrukcje wprowadzania znaków alfanumerycznych z klawiatury 

można znaleźć w punkcie „Widoki definiowane 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). Ten komunikat nie jest wyświetlany, gdy ustawienie 

PUSHBUTTON 1 FUNCTION (FUNKCJA PRZYCISKU 1) ma wartość Self-reset 

(Autoreset), ponieważ stan operandu po zwolnieniu przycisku jest przyjmowany jako 

wyłączony. Długość komunikatu wyłączenia jest konfigurowana za pomocą ustawienia 

PRODUCT SETUP ^ DISPLAY PROPERTIES ^ FLASH MESSAGE TIME 
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(KONFIGURACJA PRODUKTU ^ WŁAŚCIWOŚCI WYŚWIETLACZA ^ CZAS 

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 

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 

przynajmniej 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 przynajmniej 

50 ms. 

PUSHBTN 1 AUTORST (AUTORESTART PRZYCISKU 1) — to ustawienie włącza funkcję 

autotestu przycisku programowalnego przez użytkownika. To ustawienie obowiązuje tylko, 

jeśli przycisk jest w trybie blokowanym. 

PUSHBTN 1 AUTORST DELAY (OPÓŹNIENIE AUTORESTARTU 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 odłączania 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 odłączania działania przycisku od przycisków na panelu przednim. Ta 

funkcjonalność blokowania nie dotyczy autoresetu przycisku. 

PUSHBTN 1 DROP-OUT TIME (CZAS ZWOLNIENIA PRZYCISKU 1) — to ustawienie ma 

zastosowanie tylko do trybu autoresetowania 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 wymaganie do 

ustawienia czasu trwania impulsu roboczego przycisku. 

PUSHBTN 1  LED CTL (STEROWANIE DIODĄ LED PRZYCISKU 1) — to ustawienie 

przypisuje Napęd FlexLogic służący do sterowania diodą LED przycisku. Jeśli to ustawienie 
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ma wartość Off (Wył.), wówczas dzialanie 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 

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 KOMUNIKATU CHWILOWEGO). PO 

UPŁYWIE TEGO CZASU ZOSTANIE WYŚWIETLONY DOMYŚLNY KOMUNIKAT LUB 

INNY AKTYWNY KOMUNIKAT DOCELOWY. 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 PZYCISKU 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. 

Rysunki pokazują logikę przycisku programowalnego przez użytkownika. 

 

Rysunek 5-39: Logika przycisku programowalnego przez użytkownika (arkusz 1 z 2) 
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FLEXLOGIC OPERAND OPERAND FLEXLOGIC 
PUSHBUTTON 1 OFF PUSHBUTTON 1 OFF 
TIMER TIMER 
200 ms 200 ms 
SETTING NASTAWA 
Function Funkcja 
Enabled Włączony 
= Latched = Latched (Blokowana) 
= Self-Reset = Self-Reset (Autoreset) 
OR OR 
LATCHED LATCHED (BLOKOWANA) 
LATCHED/SELF-RESET LATCHED/SELF-RESET 

(BLOKOWANA/AUTORESET) 
To user-programmable pushbuttons logic 
sheet 2, 842024A2 

Do logiki przycisku programowalnego przez 
użytkownika, arkusz 2, 842024A2 

Local Lock Local Lock (Blokada lokalna) 
Off = 0 Off (Wył.) = 0 
Remote Lock Remote Lock (Blokada zdalna) 
AND AND 
Non-volatile latch Przerzutnik z pamięcią nieulotną 
Latch Przerzutnik 
Hold Wstrzymanie 
Set Ustawienie 
Reset Zerowanie 
PUSHBUTTON ON PUSHBUTTON ON (PRZYCISK 

WŁĄCZONY) 
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Autoreset Function Autoreset Function (Funkcja autoreset) 
Autoreset Delay Autoreset Delay (Opóźnienie autoresetu) 
Autoreset Delay Autoreset Delay (Opóźnienie autoresetu) 
PUSHBUTTON 1 ON PUSHBUTTON 1 ON 
Drop-Out Timer Drop-Out Timer (Czasomierz zwolnienia) 
 

Rysunek 5-40: Logika przycisku programowalnego przez użytkownika (arkusz 2 z 2) 

 

From user-programmable pushbuttons logic 
sheet 1, 842021A3 

Z logiki przycisku programowalnego przez 
użytkownika, arkusz 1, 842021A3 

LATCHED LATCHED (BLOKOWANA) 
OR OR 
AND AND 
SETTING NASTAWA 
Flash Message Time Flash Message Time (Czas komunikatu 

chwilowego) 
TRST Czas zerowania 
LCD MESSAGE LCD MESSAGE 
ENGAGE MESSAGE ENGAGE MESSAGE (KOMUNIKAT 

ZAŁĄCZENIA) 
SETTINGS NASTAWY 
Top Text Top Text (Tekst górny) 
On Text On Text (Tekst włączenia) 
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Instantaneous reset Instantaneous reset (Natychmiastowy reset) 
Message Priority Message Priority (Priorytet komunikatu) 
=Disabled = Disabled (Wyłączony) 
= High Priority = High Priority (Wysoki priorytet) 
= Normal = Normal (Normalny) 
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. 

LCD MESSAGE LCD MESSAGE (KOMUNIKAT LCD) 
ENGAGE MESSAGE ENGAGE MESSAGE (KOMUNIKAT 

ZAŁĄCZENIA) 
Flash message Time Flash Message Time (Czas komunikatu 

chwilowego) 
TRST Czas zerowania 
Instantaneous reset will be executed if any 
front panel button is pressed or any new 
target or message becomes active. 

Natychmiastowy reset zostanie wykonany, 
gdy zostanie naciśnięty dowolny przycisk na 
panelu przednim albo dowolne nowe miejsce 
docelowe lub komunikat stanie się aktywny. 

Instanstaneous reset Instantaneous reset (Natychmiastowy reset) 
FLEXLOGIC OPERAND OPERAND FLEXLOGIC 
PUSHBUTTON 1 ON PUSHBUTTON 1 ON 
The enhanced front panel has 16 operands; 
the standard front panel has 12 

Ulepszony panel przedni ma 16 operandów, 
a standardowy panel przedni ma ich 12. 

PUSHBUTTON 1 LED LOGIC PUSHBUTTON 1 LED LOGIC 
1. If pushbutton 1 LED control is set to off 1. Jeśli sterowanie diodą LED przycisku 1 

zostanie wyłączone 
Pushbutton 1 Led Dioda LED przycisku 1 
2. If pushbutton 1 LED control is not set to 
off 

2. Jeśli sterowanie diodą LED przycisku 1 
nie zostanie wyłączone 

PUSHBTN 1 LED CTL PUSHBTN 1 LED CTL 
=any FlexLogic operand = dowolny operand FlexLogic 
 

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 panelu przedniego. 

Można to zrobić w oprogramowaniu EnerVista za pomocą polecenia Maintenance > 

Enable Pushbutton (Konserwacja > Włącz przycisk). 

 

5.3.15 Parametry stanów Flex 

 



MENU SETTINGS (USTAWIENIA)  ROZDZIAŁ 5: USTAWIENIA 

SYSTEM ZABEZPIECZENIA RÓŻNICOWEGO LINII L90 — INSTRUKCJA OBSŁUGI 5-171 

Range: FlexLogic operand Dostępne opcje: operand FlexLogic 
 

Ta funkcja udostępnia mechanizm, gdzie stan dowolnego z 256 wybranych operandów Flex 

może zostać użyty do skutecznego monitorowania. Funkcja ta umożłiwia 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. 

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. 

 

5.3.16 Widoki definiowane przez użytkownika 

5.3.16.1  Menu 

 

Range: FlexLogic operand Dostępne opcje: operand FlexLogic 
See below Zob. poniżej 
 

To menu udostępnia mechanizm ręcznego tworzenia do 16 definiowanych przez 

użytkownika widoków informacyjnych w dogodnej sekwencji wyświetlania w menu USER 

DISPLAY (WIDOK 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 widoku użytkownika. 

Po zaprogramowaniu widoki definiowane przez użytkownika można wyświetlić na dwa 

sposoby. 

• Keypad (Klawiatura) — klawisz MENU pozwala wybrać pozycję menu USER 

DISPLAY (WIDOK UŻYTKOWNIKA) w celu uzyskania dostępu do pierwszego 

ekranu definiowalnego przez użytkownika (należy pamiętać, że są wyświetlane 

tylko zaprogramowane ekrany). Ekrany można przewijać za pomocą klawiszy 

strzałek w górę i w dół. Ekran zniknie po domyślnym limicie czasu komunikatu 
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określonym przez ustawienia PRODUCT SETUP (KONFIGURACJA 

PRODUKTU) �������� DISPLAY PROPERTIES (WŁAŚCIWOŚCI WYŚWIETLACZA) 

• DEFAULT MESSAGE TIMEOUT (DOMYŚLNY LIMIT CZASU KOMUNIKATU). 

• User-programmable control input (Programowane przez użytkownika wejście 

sterowania) — definiowane przez użytkownika widoki reagują też na nastawę 

invoke and scroll (wywoływanie i przewijanie). Dowolny operand FlexLogic (w 

szczególności operandy przycisków programowanych przez użytkownika) może 

zostać użyty do nawigacji po zaprogramowanych ekranach. 

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 (WYWOŁYWANIE I PRZEWIJANIE) 

i klawisz strzałki w dół działają równolegle. 

Po upływie czasu domyślnego timera (określonego za pomocą nastawy DEFAULT 

MESSAGE TIMEOUT (DOMYŚLNY LIMIT CZASU KOMUNIKATU) przekaźnik zacznie 

zmieniać widoki użytkownika. Kolejna operacja na wejściu INVOKE AND SCROLL 

(WYWOŁYWANIE I PRZEWIJANIE) zatrzymuje zmienianie w aktualnie wyświetlanym 

widoku użytkownika, a nie w pierwszym widoku definiowanym przez użytkownika. Impulsy 

INVOKE AND SCROLL (WYWOŁYWANIE I PRZEWIJANIE) muszą trwać przynajmniej 250 

ms, aby odniosły skutek. 

 

5.3.16.2 Widok użytkownika 1(16) 

 

 

Range: up to 20 alphanumeric characters Zakres: do 20 znaków alfanumerycznych 
Range: 0 to 65535 in steps of 1 Zakres: 0 do 65 535 z krokiem 1 
 

Dowolny istniejący ekran systemu można automatycznie skopiować na dostępny widok 

użytkownika, wybierając istniejący ekran i naciskając klawisz ENTER. Na ekranie pojawi się 

wtedy pytanie ADD TO USER DISPLAY LIST (DODAĆ DO LISTY WIDOKÓW 
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UŻYTKOWNIKA)? Po wybraniu opcji Yes (Tak) pojawi się komunikat wskazujący, że 

wybrany ekran został dodany do listy widoków użytkownika. Gdy wystąpi taki typ wpisu, 

podmenu zostaną automatycznie skonfigurowane z użyciem poprawnej treści, którą można 

następnie edytować. 

To menu służy do wprowadzania konkretnego tekstu zdefiniowanego przez użytkownika i pól 

danych zarejestrowanych w protokole Modbus oraz wybranych przez użytkownika. Każdy 

widok użytkownika zawiera dwa 20-znakowe wiersze (górny i dolny). Znak tyldy (~) służy do 

zaznaczenia początku pola danych — należy uwzględniać długość pola danych. W widoku 

użytkownika można wprowadzić do pięciu oddzielnych pól danych — n-ty znak tyldy (~) 

dotyczy n-tej pozycji. 

Do widoku użytkownika można wejść 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 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 wszelkich 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 widoków użytkownika, aby wyświetlić 

zdefiniowaną przez użytkownika zawartość. Bieżące widoki użytkownika są wyświetlane 

kolejno, zmieniając się co cztery sekundy. Podczas wyświetlania widoku użytkownika można 

nacisnąć klawisz ENTER , a następnie wybrać opcję Yes (Tak), aby usunąć ten widok z listy 

widoków użytkownika. Ponowne użycie klawisza MENU pozwala wyjść z menu widoków 

użytkownika. 
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Przykład konfiguracji widoku użytkownika i jego wyniku znajduje się poniżej. 

 

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 register address, corresponding to 
first tilde marker 

Pokazuje dziesiętną postać wybranego 
przez użytkownika adresu rejestru Modbus 
odpowiadającego pierwszemu znacznikowi 
tyldy. 

This item is not being used. There is no 
corresponding tilde marker in top or bottom 
lines. 

Ta pozycja nie jest używana. W górnym ani 
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 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. 

 

5.3.17 Montaż 

 

Range: Not Programmed, Programmed Dostępne opcje: Niezaprogramowane, 
Zaprogramowane 

Range: up to 20 alphanumeric characters Zakres: do 20 znaków alfanumerycznych 
 

Aby zabezpieczyć się przed montażem przekaźnika bez wprowadzonych ustawień, 

urządzenie nie zezwala na sygnalizację jakiegokolwiek wyjścia przekaźnika dopóki 
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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 na generowanych raportach. 

 

5,4 Zasoby zdalne 

5.4.1 Konfiguracja zasobów zdalnych 

Gdy przekaźnik L90 zostanie zamówiony z modułem karty procesu jako części systemu 

HardFiber, w oprogramowaniu EnerVista będzie dostępne dodatkowe drzewo menu Remote 

Resources (Zasoby zdalne) umożliwiające konfigurację systemu HardFiber. 

 

Rysunek 5-41: Menu konfiguracji zasobów zdalnych 

 

 

Ustawienia zasobów zdalnych konfigurują przekaźnik L90 z modułem magistrali procesu 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 L90. 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 L90 z modułem 

magistrali procesu ma dostęp do wszystkich możliwości nawet ośmiu układów Brick. 

Ustawienia zasobów zdalnych konfigurują połączenie punkt-punkt między konkretnymi 
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portami światłowodowymi na karcie procesu przekaźnika L90 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. 

• Konfiguracji jednostek w terenie. Powoduje to nawiązanie połączenia punkt-punkt 

między konkretnym portem w module magistrali procesu przekaźnika oraz 

specyficznym rdzeniem cyfrowym konkretnego układu Brick. To jest konieczny 

pierwszy krok konfiguracji przekaźnika magistrali procesu. 

• Konfiguracji 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. 

• Konfiguracji źródeł sygnałów. Ta funkcjonalność przekaźnika L90 nie zmieniła 

innych wymagań niż wymaganie do używania prądów i napięć ustalonych przez 

konfigurację baterii AC w ramach menu zasobów zdalnych. 

• Konfiguracji wejść stykowych w terenie, wyjść stykowych w terenie, 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 miedzianego okablowania. 

• Konfiguracji wspólnych wejść i wyjść zgodnie z wymaganiami funkcjonalności 

zastosowania. Wspólne wejścia i wyjścia to oddzielne kanały binarne 

zapewniające wysokiej jakości sygnalizację zabezpieczającą dużej prędkości 

między przekaźnikami za pomocą układu Brick. 

Dodatkowe informacje o sposobie konfiguracji przekaźnika z modułem magistrali procesu 

można znaleźć w Instrukcji obsługi magistrali procesu HardFiber. 

 

5,5 Konfiguracja systemu 

5.5.1 Wejścia AC 

5.5.1.1 Baterie prądowe 
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Range: 1 to 65000 A in steps of 1 Zakres: od 1 do 65 000 A z krokiem 1 
Range: 1 A, 5 A Zakres: 1 A, 5 A 
 

 

Ponieważ parametry energii są gromadzone, należy zapisać te wartości, a następnie 

natychmiast zresetować przed zmianą charakterystyk przekładnika prądowego. 

Można ustawić cztery baterie przekładników prądowych fazy i uziemienia, jeśli baterie 

prądowe są zapisane w następującym formacie (X reprezentuje literę pozycji gniazda 

modułu): 

Xa, gdzie X = {F, L} i a = {1, 5} 

Szczegółowe informacje można znaleźć w punkcie Wprowadzenie do źródeł AC na początku 

tego rozdziału. 

Te ustawienia mają krytyczne znaczenie dla wszystkich funkcji mających ustawienia zależne 

od pomiarów prądu. Podczas zamawiania przekaźnika należy określić, czy moduł 

przekładnika prądowego ma mieć standardowe, czy czułe wejście uziemienia. Ponieważ 

przekładniki prądowe fazy są połączone w układzie gwiazdy, obliczona suma fazora dla 

trzech prądów fazowych (IA + IB + IC = prąd neutralny = 3Io) służy jako wejście dla 

elementów neutralnego przetężenia prądowego. Ponadto można też użyć sekwencji zerowej 

(bilansu rdzenia) przekładnika prądowego, który wyczuwa prąd we wszystkich 

podstawowych przewodnikach obwodu, lub przekładnika prądowego w zerowym 

przewodniku uziemienia. Dla tej konfiguracji należy wprowadzić podstawową klasyfikację 

przekładnika prądowego uziemienia. Aby wykryć niski poziom prądów zwarcia doziemnego, 

można użyć czułego wejścia uziemienia. W takim przypadku należy wprowadzić 

podstawową klasyfikację czułego przekładnika prądowego uziemienia. Więcej szczegółów 

na temat połączeń przekładnika prądowego można znaleźć w rozdziale 3. 

Wprowadź znamionowe wartości prądu podstawowego przekładnika prądowego. Dla 

obydwu przekładników prądowych 1000:5 i 1000:1 wartość powinna wynosić 1000. W celu 

zapewnienia poprawnej pracy klasyfikacja wtórna przekładnika prądowego musi być zgodna 

z ustawieniem (które musi również odpowiadać użytym połączeniom konkretnego 

przekładnika prądowego). 
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Poniższy przykład pokazuje, jak wiele wejść przekładnika prądowego (baterii prądowych) jest 

sumowanych jako jeden prąd źródłowy. Przyjmując następujące baterie prądowe: 

• F1: bateria przekładników prądowych o przekładni 500:1 

• F5: bateria przekładników prądowych o przekładni 1000:1 

• L1: bateria przekładników prądowych o przekładni 800:1 

Obowiązują przy tym następujące reguły: 

SRC 1 = F1 + F5 + L1 

Wzór 5-7 

1 pu to największy prąd pierwotny. W tym przypadku zostanie wprowadzona wartość 1000 i 

prąd wtórny z przekładnika prądowego o przekładni 500:1 jest dopasowywany do prądu 

utworzonego przez przekładnik prądowy 1000:1 przed sumowaniem. Jeśli element 

zabezpieczający jest skonfigurowany do działania dla prądów SRC1, poziom pobudzenia 

równy 1 pu działa dla pierwotnego prądu 1000 A. 

Ta sama reguła ma zastosowanie do sum z przekładników prądowych z rożnymi zaczepami 

wtórnymi (5 A i 1 A). 

 

5.5.1.2 Baterie napięciowe 

 

Range: Wye, Delta Dostępne opcje: gwiazda, trójkąt 
Range: 25.0 to 240.0 V in steps of 0.1 Zakres: od 25,0 do 240,0 V z krokiem 0,1 
Range: Vn, Vag, Vbg, Vcg, Vab, Vbc, Vca Dostępne opcje: Vn, Vag, Vbg, Vcg, Vab, 

Vbc, Vca 
 

Ponieważ parametry energii są gromadzone, należy zapisać te wartości, a następnie 

natychmiast zresetować przed zmianą charakterystyk przekładnika napięciowego. Można 

ustawić dwie baterie przekładników napięciowych fazy/pomocniczych, jeśli baterie 

napięciowe są zapisane w następującym formacie (X reprezentuje literę pozycji gniazda 

modułu): 

Xa, gdzie X = {F, L} i a = {5} 
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Dodatkowe szczegóły można znaleźć w punkcie Wprowadzenie do źródeł AC na początku 

tego rozdziału. 

Przy zainstalowanych przekładnikach napięciowych przekaźnik może przeprowadzać 

pomiary napięcia oraz obliczenia mocy. Dla ustawienia PHASE VT F5 CONNECTION 

(POŁĄCZENIE F5 VT FAZY) należy wprowadzić odpowiadającą układowi wartość Wye 

(Gwiazda) lub Delta (Trójkąt). Połączenie źródłowego przekładnika napięciowego w układzie 

otwartego trójkąta należy wprowadzić jako Delta (Trójkąt). 

 

UWAGA 

Ustawienie napięcia znamionowego PHASE VT F5 SECONDARY (WTÓRNE F5 VT 

FAZY) to napięcie na zaciskach wejściowych przekaźnika po przyłożeniu napięcia 

znamionowego do pierwotnego przekładnika napięciowego. 

Na przykład w systemie ze znamionowym napięciem pierwotnym 13,8 kV i z 

przekładnikiem napięciowym 14400:120 V w układzie trójkąta napięcie wtórne wynosi 

115, czyli (13800/14400) x 120. Dla układu gwiazdy wprowadzona wartość napięcia 

musi być napięciem fazy lub zerowym, czyli 115 / J3 = 66,4. 

W systemie 14,4 kV w układzie trójkąta i współczynnikiem zwojów pierwotnych do 

wtórnych równym 14400:120 wprowadzona wartość napięcia wynosi 120, czyli 

14400/120. 

 

5.5.2 Układ elektroenergetyczny 

 

 

Range: 25 to 60 Hz in steps of 1 Zakres: od 25 do 60 Hz z krokiem 1 
Range: SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4 Dostępne opcje: SRC 1, SRC 2, SRC 3, 

SRC 4 
Range: Disabled, Enabled Dostępne opcje: Wyłączony, Włączony 
 

Wartość NOMINAL FREQUENCY (CZĘSTOTLIWOŚĆ NOMINALNA) układu 

elektroenergetycznego jest wartością domyślną do ustawiania cyfrowej częstotliwości 

próbkowania, jeśli na podstawie dostępnych sygnałów nie można zmierzyć częstotliwości 
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układu. Może to nastąpić, jeśli sygnały nie występują lub są znacznie zniekształcone. Przed 

powrotem do częstotliwości nominalnej algorytm śledzenia częstotliwości przechowuje 

poprawny pomiar częstotliwości przez bezpieczny czas podczas oczekiwania na ponowne 

pojawienie się sygnałów lub zanik zniekształceń. 

Sekwencja faz układu elektroenergetycznego jest konieczna do poprawnego obliczenia 

składników sekwencji i parametrów mocy. Ustawienie PHASE ROTATION (ROTACJA FAZ) 

pasuje do sekwencji faz układu elektroenergetycznego i informuje przekaźnik o rzeczywistej 

sekwencji faz układu, ABC albo ACB. Wejścia przekładnika prądowego i przekładnika 

napięciowego przekaźnika, oznaczone jako A, B i C, muszą być podłączone do faz układu A, 

B i C, aby zapewnić poprawne działanie. 

Ustawienie FREQUENCY AND PHASE REFERENCE (WZORZEC CZĘSTOTLIWOŚCI I 

FAZY) określa źródło sygnału (a więc i sygnał AC) używane jako wzorzec kąta fazy. Priorytet 

używanego sygnału AC jest oparty na wejściach AC skonfigurowanych dla źródła sygnału. 

Napięcia fazowe mają pierwszeństwo, a niższe priorytety mają kolejno napięcie pomocnicze, 

prądy fazowe i prąd doziemny. 

Dla wyboru trójfazowego faza A jest używana jako wzór kąta (VANGLE REF = VA), zaś 

transformata Clarke´a sygnałów fazowych służy do pomiaru i śledzenia częstotliwości 

(VFREQUENCY = (2VA - VB - VC)/3) w celu poprawy wyników podczas awarii, w stanie otwartego 

bieguna oraz defektu przekładnika napięciowego i przekładnika prądowego. 

Sygnały AC wzorca fazy i śledzenia częstotliwości są wybierane na podstawie konfiguracji 

źródła bez względu na to, czy konkretny sygnał jest rzeczywiście podawany na przekaźnik, 

czy też nie. 

Kąt fazowy sygnału odniesienia zawsze wyświetla zero stopni, a wszystkie inne kąty fazowe 

są określane względem tego sygnału. Jeśli wstępnie wybrany sygnał odniesienia nie jest 

mierzalny w danym czasie, kąty fazowe nie są określane względem niego. 

Określanie kąta fazowego względem wzorca jest realizowane za pomocą zamkniętej pętli 

fazowej, która może synchronizować niezależne przekaźniki z serii UR, jeśli mają one ten 

sam wzorzec sygnału AC. Daje to bardzo dokładną korelację wskazań kąta fazowego 

między różnymi przekaźnikami z serii UR. 

FREQUENCY TRACKING (ŚLEDZENIE CZĘSTOTLIWOŚCI) ma wartość Disabled 

(Wyłączone) tylko w wyjątkowych przypadkach. Dla specjalnych zastosowań zmiennej 

częstotliwości należy skonsultować się z firmą GE Digital Energy. 

UWAGA 

Funkcja śledzenia częstotliwości działa tylko, gdy przekaźnik L90 jest w trybie 

Programmed (Zaprogramowany). Jeśli przekaźnik L90 jest w trybie Not Programmed 

(Niezaprogramowany), wartości pomiarowe są dostępne, ale mogą wykazywać 

znaczne błędy. 
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UWAGA 

Nominalną częstotliwość układu należy ustawić tylko jako 50 Hz lub 60 Hz. Ustawienie 

FREQUENCY AND PHASE REFERENCE (WZORZEC CZĘSTOTLIWOŚCI I FAZY) 

jest używane jako wzorzec do obliczania wszystkich kątów i musi być identyczne dla 

wszystkich zacisków. Gdy funkcja 87L jest włączona, funkcja śledzenia częstotliwości 

jest wyłączona i śledzenie częstotliwości est sterowane przez algorytm UR. Gdy 

funkcje 87L jest wyłączona, mechanizm śledzenia częstotliwości powraca do 

mechanizmu serii UR, który używa ustawienia FREQUENCY TRACKING 

(ŚLEDZENIE CZĘSTOTLIWOŚCI) do zapewniania śledzenia częstotliwości dla 

wszystkich innych elementów i funkcji. 

 

5.5.3 Źródła sygnałów 

 

 

Range: up to six alphanumeric characters Zakres: do sześciu znaków 
alfanumerycznych 

Range: None, F1, F5, F1+F5,... up to a 
combination of any 6 CTs. Only Phase CT 
inputs are displayed. 

Dostępne opcje: Brak, F1, F5, F1+F5, ... 
do kombinacji dowolnych 6 przekładników 
prądowych. Wyświetlane są tylko wejścia 
fazy przekładnika prądowego. 

Range: None, F5, L5 Dostępne opcje: Brak, F5, L5 
Only phase voltage inputs are displayed Wyświetlane są tylko wejścia napięcia 

fazowego. 
Only auxiliary voltage inputs are displayed Wyświetlane są tylko wejścia napięcia 

pomocniczego. 
 

Dla każdego źródła są dostępne identyczne menu. Tekst SRC 1 można zastąpić 

zdefiniowaną przez użytkownika nazwą odpowiednią dla skojarzonego źródła. 

Pierwsza litera w identyfikatorze źródła reprezentuje pozycję gniazda modułu. Cyfra 

bezpośrednio po tej literze reprezentuje pierwszą baterię czterech kanałów (1, 2, 3, 4) 

nazywaną 1 albo drugą baterię czterech kanałów (5, 6, 7, 8) nazywaną 5 w konkretnym 
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module przekładnika prądowego/przekładnika napięciowego. Szczegółowe informacje 

można znaleźć w punkcie Wprowadzenie do źródeł AC na początku tego rozdziału. 

Można wybrać sumę wszystkich kombinacji przekładników prądowych. Pierwszym 

wyświetlanym kanałem jest przekładnik prądowy, z którym porównywane są wszystkie inne. 

Na przykład sekcja F1+F5 oznacza sumę każdej fazy z kanałów F1 i F5 przeskalowaną do 

tego przekładnika prądowego, który ma większą przekładnię. Wybór wartości None (Brak) 

ukrywa powiązane wartości rzeczywiste. 

Podejście użyte do konfiguracji źródeł AC składa się z kilku kroków, przy czym pierwszym 

krokiem jest określenie informacji o każdym wejściu przekładnika prądowego i przekładnika 

napięciowego. Dla wejść przekładnika prądowego to nominalny prąd pierwotny i wtórny. Dla 

przekładników napięciowych to typ połączenia, przekładnia i nominalne napięcie wtórne. Po 

określeniu wejść jest wprowadzana konfiguracja każdego źródła łącznie z określeniem 

przekładników prądowych, które są sumowane ze sobą. 

 

5.5.3.1 Wybór parametrów AC dla elementów komparatora przez użytkownika 

Moduły CT/VT automatycznie obliczają wszystkie parametry prądu i napięcia na podstawie 

dostępnych wejść. Użytkownicy muszą wybrać konkretne parametry wejściowe do 

zmierzenia przez każdy element w odpowiednim menu ustawień. Wewnętrzny projekt 

elementu określa typ używanego parametru i zapewnia ustawienia do wyboru źródła. W 

elementach, gdzie parametrem może być wielkość bezwzględna fundamentalna lub RMS, 

taka jak fazowe zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne, są dostępne dwa ustawienia. Jedno 

ustawienie określa źródło, a drugie ustawienie dokonuje wyboru między fazorem 

fundamentalnym a RMS. 

 

5.5.3.2 Wartości rzeczywiste wejścia AC 

Obliczone parametry powiązane ze skonfigurowanymi wejściami napięcia i prądu są 

wyświetlane w sekcjach prądu i napięcia wartości rzeczywistych. Tutaj są wyświetlane tylko 

ilości fazora powiązane z rzeczywistymi fizycznymi kanałami wejściowymi. Wszystkie 

parametry zawarte w skonfigurowanym źródle są wyświetlane w sekcji źródeł wartości 

rzeczywistych. 

 

5.5.3.3 Detektory zakłóceń (wewnętrzne) 

Detektor zakłóceń (ANSI 50DD) to czuły detektor zakłóceń prądu wykrywający wszelkie 

zakłócenia w chronionym systemie. Funkcja 50DD jest używana bezpośrednio w niektórych 

elementach przekaźnika, na przykład detektorze awarii bezpiecznika przekładnika 

napięciowego lub raporcie awarii. Można jej też używać do nadzoru nad elementami 
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prądowymi w celu zapobiegania nieprawidłowemu działaniu spowodowanemu 

niepoprawnym ustawieniem lub problemem z okablowaniem zewnętrznego przekładnika 

prądowego. Detektor zakłóceń jest zapewniany dla każdego źródła. 

Funkcja 50DD reaguje na zmiany wartości bezwzględnej prądów sekwencji. Logika detektora 

zakłóceń jest następująca. 

Rysunek 5-42: Logika detektora zakłóceń 

 

ACTUAL WARTOŚĆ RZECZYWISTA 
SOURCE 1 CURRENT PHASOR FAZOR PRĄDU ŹRÓDŁA 1 
SETTING NASTAWA 
PRODUCT SETUP/DISPLAY 
PROPERTIES/CURRENT CUT-OFF LEVEL 

KONFIGURACJA 
PRODUKTU/WŁAŚCIWOŚCI 
WYŚWIETLACZA/POZIOM ODCIĘCIA 
PRĄDU 

>2*CUT-OFF >2*ODCIĘCIE 
Where I’ is 2 cycles old Gdzie I’ jest starszy o 2 cykle 
OR OR 
FLEXLOGIC OPERAND OPERAND FLEXLOGIC 
SRC 1 50DD OP SRC 1 50DD OP 
 

Detektor zakłóceń reaguje na zmianę prądów dwa razy większą niż poziom odcięcia prądu. 

Domyślny próg odcięcia wynosi 0,02 pu, więc domyślnie detektor zakłóceń reaguje na 

zmianę równą 0,04 pu. Ustawienie czułości pomiaru (PRODUCT SETUP��������DISPLAY 

PROPERTIES ��������CURRENT CUT-OFF LEVEL (KONFIGURACJA PRODUKTU > 

WŁAŚCIWOŚCI WYŚWIETLACZA > POZIOM ODCIĘCIA PRĄDU)) odpowiednio steruje 

czułością detektora zakłóceń. 
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5.5.3.4 Przykład użycia źródeł 

Przykład użycia źródeł pokazano na poniższym rysunku. Przekaźnik może mieć następującą 

konfigurację sprzętową: 

Wyższa litera pozycji gniazda --> 

Moduł CT/VT 1 Moduł CT/VT 2 Moduł CT/VT 3 

Przekładniki prądowe Przekładniki napięciowe nd. 

 

Tej konfiguracji można używać w transformatorze z dwoma uzwojeniami, z jednym 

uzwojeniem połączonym z układem półtorawyłącznikowym. Poniższy rysunek pokazuje 

układ źródeł służący do zapewniania funkcji wymaganych w tym zastosowaniu i wejścia 

CT/VT służące do dostarczania danych. 

 

Rysunek 5-43: Przykład użycia źródeł 

 

DSP Bank Bateria DSP 
Source 1 Źródło 1 
Volts Napięcie (V) 
Amps Prąd (A) 
Var Moc bierna (VAR) 
UR Relay Przekaźnik UR 
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 Y nn D WN AUX 

SRC 1 SRC 2 SRC 3 

Przekładnik prądowy fazy Ml F1+F5 Brak 

Przekładnik prądowy 
uziemienia 

Ml Brak Brak 

Przekładnik napięciowy 
fazy 

M5 Brak Brak 

Dodatkowy przekładnik 
napięciowy 

Brak Brak U1 

 

5.5.4  Układ elektroenergetyczny 87L 

5.5.4.1 Menu 

 

 

Range: Dostępne opcje: 
Disabled, Enabled Wyłączony, Włączony 
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0.100 to 65.535 kΩin steps of 0.001 0,100 do 65,535 kΩ z krokiem 0,001 
FlexLogic operand Operand FlexLogic 
See page Zob. strona 
 

UWAGA 

Wszelkie zmiany w ustawieniach układu elektroenergetycznego przekaźnika L90 

zmieniają konfigurację układu zabezpieczeń. Zabezpieczenie 87L, jako takie, na 

wszystkich zaciskach układu zabezpieczeń  przekaźnika L90 musi zostać czasowo 

wyłączone, aby umożliwić przekaźnikom potwierdzenie nowych ustawień. 

 

NUMBER OF TERMINALS (LICZBA ZACISKÓW) — to ustawienie określa liczbę zacisków 

chronionej linii. 

NUMBER OF CHANNELS (LICZBA KANAŁÓW) — to ustawienie odpowiada 

zainstalowanemu modułowi komunikacyjnemu. Jeśli przekaźnik jest stosowany na dwóch 

liniach zacisków z jednym kanałem komunikacyjnym, należy wybrać 1. Dla linii 

dwuzaciskowej z drugim redundantnym kanałem w celu zwiększenia niezawodności lub w 

zastosowaniach z linią trójzaciskową należy wybrać 2. 

CHARGING CURRENT COMPENSATION (KOMPENSACJA PRĄDU ŁADOWANIA) — ta 

nastawa włącza i wyłącza obliczenia prądu ładowania i korekty fazorów prądu. Sygnały 

napięciowe służace do kompensacji prądu ładowania są pobierane ze źródła przypisanego 

za pomocą ustawienia CURRENT DIFF SIGNAL SOURCE 1 (RÓŻNICA PRĄDU ŹRÓDŁA 

SYGNAŁU 1). Krytyczne jest zapewnienie, że trójfazowe napięcie linii jest przypisane do 

tego źródła. Możliwe konfiguracje zostały przedstawione na rysunku. 

 

Rysunek 5-44: Konfiguracje kompensacji prądu ładowania 

 

Possible 3-Reactor arrangement Potencjalny układ z 3 dławikami 
Line Capacitive Reatance Reaktancja pojemnościowa linii 
Xreact Xreact 
X1line_capac X1line_capac 
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POSITIVE (DODATNIA) i ZERO SEQUENCE CAPACITIVE REACTANCE (ZEROWA 

SKŁADOWA REAKTANCJI POJEMNOŚCIOWEJ) — wartości dodatniej i zerowej 

składowej reaktancji pojemnościowej chronionej linii są konieczne do obliczeń kompensacji 

prądu ładowania. Wartości reaktancji pojemnościowej linii są wprowadzane w pierwotnych 

kΩ dla całkowitej długości linii. 

 

Jeśli na linii są też zamontowane dławiki kompensacyjne, wynikowa wartość wprowadzana w 

ustawieniach POS SEQ CAPACITIVE REACTANCE (DODATNIA SEKWENCJA 

REAKTANCJI POJEMNOŚCIOWEJ) i ZERO SEQ CAPACITIVE REACTANCE (ZEROWA 

SEKWENCJA REAKTANCJI POJEMNOŚCIOWEJ) jest obliczana w następujący sposób: 

 

Three-reactor arrangement (Układ trójdławikowy) — trzy identyczne dławiki linii (Xreact) 

pewnie łączą fazę z ziemią: 

 

Xreact Xreact 
X1line_capac X1line_capac 
 

Wzór 5-8 

Four-reactor arrangement (Układ czterodławikowy) — trzy identyczne dławiki linii (Xreact) 

połączone w układzie gwiazdy z czwartym dławikiem (Xreact n) włączonym między zero baterii 

dławików i ziemię. 

 

Xreact Xreact 
X1line_capac X1line_capac 
 

Wzór 5-9 

gdzie 

X1line_capac = całkowita reaktancja pojemnościowa dodatniej sekwencji linii 

X0line_capac = całkowita reaktancja pojemnościowa zerowej sekwencji linii 

Xreact = całkowita reaktancja indukcyjna dławika na fazę. Jeśli na obu końcach linii są 

zainstalowane identyczne dławiki, wartość reaktancji indukcyjnej jest dzielona przez 2 (lub 3 

dla linii trójzaciskowej) przed zastosowaniem w poprzednich równaniach. Jeśli dławiki 

zainstalowane na obu końcach linii są różne, ma zastosowanie następujące równanie: 
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Dla linii dwuzaciskowej: 

 

Xreact Xreact 
Xreact_terminal1 Xreact_terminal1 
 

Wzór 5-10 

Dla linii trójzaciskowej 

 

Xreact Xreact 
Xreact_terminal1 Xreact_terminal1 
 

Wzór 5-11 

gdzie 

Xreact_n = całkowita reaktancja indukcyjna dławika zerowego. Jeśli na obu końcach linii są 

zainstalowane identyczne dławiki, wartość reaktancji indukcyjnej jest dzielona przez 2 (lub 3 

dla linii trójzaciskowej) przed zastosowaniem w poprzednich równaniach. Jeśli dławiki 

zainstalowane na obu końcach linii są różne, ma zastosowanie następujące równanie: 

Dla linii dwuzaciskowej: 

 

Xreact_n Xreact_n 
Xreact_n_terminal1 Xreact_n_terminal1 
 

Wzór 5-12 

Dla linii trójzaciskowej: 

 

Xreact_n Xreact_n 
Xreact_n_terminal1 Xreact_n_terminal1 
 

Wzór 5-13 

UWAGA 

Obliczenia kompensacji prądu ładowania należy przeprowadzić dla układu, gdzie 

przekładniki napięciowe są podłączone do strony linii obwodu. W przeciwnym razie 

otwarcie wyłącznika na jednym końcu linii spowoduje błąd obliczeń. 

Prąd różnicowy jest znacznie zmniejszony, gdy nastawa CHARGING CURRENT 

COMPENSATION (KOMPENSACJA PRĄDU ŁADOWANA) ma wartość Enabled 
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(Włączona) i zostały wprowadzone właściwe wartości reaktancji. Efekt kompensacji 

prądu ładowania można zobaczyć w menu rzeczywistych wartości METERING��������87L 

DIFFERENTIAL CURRENT (POMIAR PRĄDU RÓŻNICOWEGO 87L). Ten efekt w 

dużym stopniu zależy od dokładności CT i VT. 

 

ZERO-SEQUENCE CURRENT REMOVAL (USUWANIE PRĄDU SKŁADOWEJ 

ZEROWEJ) — to ustawienie ułatwia stosowanie przekaźnika w liniach przesyłowych z 

przynajmniej jednym transformatorem z zaczepami bez pomiaru prądu na zaczepach. Jeśli 

transformator z zaczepami jest połączony w układzie gwiazdy z uziemieniem po stronie linii, 

staje się on źródłem prądu sekwencji zerowej dla zewnętrznych zwarć doziemnych. 

Ponieważ prąd transformatora nie jest mierzony przez układ zabezpieczeń przekaźnika L90, 

prąd sekwencji zerowej tworzy nieuzasadniony sygnał różnicowy i może powodować 

fałszywe wybicie. 

W razie włączenia to ustawienie wymusza na przekaźniku L90 usunięcie prądu sekwencji 

zerowej z prądów fazowych przed utworzeniem ich sygnałów różnicowych, co zapewnia 

stabilność zabezpieczenia dla zewnętrznych zwarć doziemnych. Jednakże usunięcie 

składowej zerowej prądu może spowodować wybicie wszystkich trzech faz dla wewnętrznych 

zwarć doziemnych. W efekcie wybiórcze działanie fazy przekaźnika L90 nie jest 

zachowywane, jeśli to ustawienie jest włączone. Nie nakłada to żadnych ograniczeń, 

ponieważ jednobiegunowe wyzwalanie nie jest zalecane dla linii z transformatorami z 

zaczepami. Wytyczne można znaleźć w rozdziale Stosowanie ustawień. 

LOCAL (TERMINAL 1 and TERMINAL 2) ID NUMBER (LOKALNY (ZACISK 1 i ZACISK 2) 

NUMER IDENTYFIKACYJNY) — w instalacjach używających do komunikacji multiplekserów 

lub modemów pożądane jest zapewnienie danych używanych przez przekaźniki chroniące 

daną linię przychodzących z poprawnych przekaźników. Przekaźnik L90 przeprowadza tę 

kontrolę, odczytując numer identyfikacyjny zawarty w komunikatach wysyłanych przez 

nadające przekaźniki i porównując ten identyfikator z zaprogramowanymi poprawnymi 

identyfikatorami przekaźników odbierających. Ta kontrola służy do blokowania składnika 

różnicowego przekaźnika, jeśli kanał został nieumyślnie ustawiony w trybie sprzężenia 

zwrotnego po rozpoznaniu własnego identyfikatora w odebranym kanale. Jeśli niepoprawny 

identyfikator znajdzie się w dowolnym kanale podczas normalnej pracy, zostanie ustawiony 

operand FlexLogic 87 CH1(2) ID FAIL (NIEPOWODZENIE IDENTYFIKATORA KANAŁU 

1(2)), sterując zdarzenie o takiej samej nazwie. Wynik identyfikacji kanału jest też dostępny 

w ustawieniu ACTUAL VALUES (WARTOŚCI RZECZYWISTE) ���� STATUS (STAN) �������� 

CHANNEL TESTS (TESTY KANAŁU) �������� VALIDITY OF CHANNEL CONFIGURATION 

(WAŻNOŚĆ KONFIGURACJI KANAŁU) do celów rozruchu. Domyślna wartość 0 jako 

ustawienie identyfikatora lokalnego przekaźnika wskazuje, że numer identyfikacyjny kanału 
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nie będzie sprawdzany. Dodatkowe informacje można znaleźć w punkcie Zabezpieczenie 

różnicowe w tym rozdziale. 

Dla zastosowań dwuzaciskowych należy użyć ustawień LOCAL ID NUMBER (LOKALNY 

NUMER IDENTYFIKACYJNY) i TERMINAL 1 ID NUMBER (NUMER IDENTYFIKACYJNY 

ZACISKU 1). Dla zastosowań trójzaciskowych należy też użyć ustawienia TERMINAL 2 ID 

NUMBER (NUMER IDENTYFIKACYJNY ZACISKU 2). 

CHNL ASYM COMP (KOMPENSACJA ASYMETRII KANAŁU) — ta nastawa włącza/wyłącza 

kompensację asymetrii kanału. Kompensacja jest oparta na bezwzględnym czasie 

odniesienia dostarczanym przez zegary oparte na systemie GPS za pomocą protokołu PTP 

lub IRIG-B. Tej funkcji należy używać w kanałach multipleksowanych, gdzie można 

oczekiwać asymetrii kanału, i które w przeciwnym razie spowodują błędy w obliczeniach 

zabezpieczenia różnicowego. Funkcja działa, gdy na wszystkich zaciskach są dostępne 

wiarygodne sygnały zegara GPS. Jeśli sygnał zegara GPS zostanie utracany na 

jakimkolwiek zacisku układu zabezpieczeń różnicowych lub zegar czasu rzeczywistego nie 

jest skonfigurowany, kompensacja nie zostanie obliczona. Jeśli kompensacja jest używana 

przed utratą wzorca czasu GPS, będzie stosowana ostatnia (zapamiętana) korekta, dopóki 

nastawa CHNL ASYM COMP (KOMPENSACJA ASYMETRII KANAŁU) ma wartość On 

(Zał.). Informacje można znaleźć w rozdziale Stosowanie ustawień. 

Oparta na GPS kompensacja asymetrii kanału może mieć trzy różne skutki: 

• Jeśli wybrany operand FlexLogic CHNL ASYM COMP (KOMPENSACJA 

ASYMETRII KANAŁU) ma wartość Off (Wył.), kompensacja nie jest stosowana i 

przekaźnik L90 używa tylko techniki ping-pong. 

• Jeśli wybrany operand FlexLogic CHNL ASYM COMP (KOMPENSACJA 

ASYMETRII KANAŁU) ma wartość On (Zał.) i wszystkie urządzenia końcowe 

mają poprawny czas odniesienia, kompensacja jest stosowana i przekaźnik L90 

skutecznie używa odniesienia czasu GPS do śledzenia asymetrii kanału, jeśli w 

tym ostatnim występują fluktuacje. 

• Jeśli nastawa CHNL ASYM COMP (KOMPENSACJA ASYMETRII KANAŁU) ma 

wartość On (Zał.) i nie wszystkie urządzenia końcowe mają poprawny czas 

odniesienia, kompensacja nie jest stosowana (jeśli system nie był 

skompensowany przed wystąpieniem problemu) lub jest używana zapamiętana 

(ostatnia poprawna) kompensacja, jeśli przed wystąpieniem problemu była 

stosowana kompensacja. 

Zacisk jest uważany za mający poprawne odniesienie czasu, gdy wybrany operand 

FlexLogic BLOCK GPS TIME REF (BLOKADA CZASU ODNIESIENIA GPS) ma wartość 

Off (Wył.) i sygnał LOCAL GPS TROUBLE (PROBLEM LOKALNEGO GPS) jest wyłączony. 

Sygnał LOCAL GPS TROUBLE (PROBLEM LOKALNEGO GPS) jest włączony, jeśli zegar 



MENU SETTINGS (USTAWIENIA)  ROZDZIAŁ 5: USTAWIENIA 

SYSTEM ZABEZPIECZENIA RÓŻNICOWEGO LINII L90 — INSTRUKCJA OBSŁUGI 5-191 

czasu rzeczywistego nie jest powiązany z czasem globalnym za pomocą protokołu PP, PTP 

lub DC Shift IRIG-B. Jest on też włączony, jeśli jest powiązany za pomocą modulowanego 

amplitudowo IRIG-B i jeśli jest powiązany za pomocą PP lub PTP i wskazywana dokładność 

zegara jest mniejsza niż 250 ps. 

Nastawa CHNL ASYM COMP (KOMPENSACJA ASYMETRII KANAŁU) dynamicznie włącza 

i wyłącza kompensację GPS. Zazwyczaj jest używany operand FlexLogic łączący kilka 

czynników. Układ zabezpieczeń przekaźnika L90 nie zawiera żadnego wstępnie określonego 

sposobu traktowania pewnych warunków, takich jak awaria odbiornika GPS, utrata sygnału 

satelitarnego, asymetria kanału przed utratą czasu odniesienia lub zmiana czasu cyklu przed 

utratą czasu odniesienia. Wybierając nastawę CHNL ASYM COMP (KOMPENSACJA 

ASYMETRII KANAŁU), można zaprogramować praktycznie dowolną filozofię. Należy 

rozważyć następujące czynniki: 

• Wyjście odbiornika GPS w trybie awaryjnym — niektóre odbiorniki mogą być 

wyposażone w przekaźnik wyjściowy trybu awaryjnego. System L90 wymaga 

maksymalnego błędu równego 250 ms. Wyjście odbiornika GPS w trybie 

awaryjnym można podłączyć do lokalnego przekaźnika L90 za pomocą styku 

wejściowego. W przypadku awarii odbiornika GPS funkcję kompensacji kanału 

można skutecznie wyłączyć za pomocą styku wejściowego w połączeniu z 

ustawieniem BLOCK GPS TIME REF (BLOKADA CZASU ODNIESIENIA GPS). 

• Channel asymmetry prior to losing the GPS time reference (Asymetria 

kanału przed utratą czasu odniesienia GPS) — ta wartość jest mierzona przez 

przekaźnik L90 i ma do niej zastosowanie próg programowalny przez 

użytkownika. Odpowiednie operandy FlexLogic są tworzone, jeśli asymetria 

przekracza próg (87L DIFF 1 MAX ASYM (RÓŻNICA 1 MAKS. ASYMETRII 87L) i 

87L DIFF 2 MAX ASYM (RÓŻNICA 2 MAKS. ASYMETRII 87L)). Te operandy 

mogą być wyzwalane w ramach FlexLogic i łączone z innymi czynnikami, aby 

zdecydować, po utracie GPS, czy przekaźniki nadal będą kompensować za 

pomocą zapamiętanej wartości korekty. Zazwyczaj jest podejmowana decyzja o 

dalszej kompensacji , jeśli wcześniej istniejąca asymetria była niska. 

• Change in the round trip travel time (Zmiana czasu przejścia cyklu) — ta 

wartość jest mierzona przez przekaźnik L90 i ma do niej zastosowanie próg 

programowalny przez użytkownika. Odpowiednie operandy FlexLogic są 

tworzone, jeśli zmiana delta przekracza próg (87L DIFF 1 TIME CHNG (RÓŻNICA 

1 ZMIANY CZASU 87L) i 87L DIFF 2 TIME CHNG (RÓŻNICA 2 ZMIANY CZASU 

87L)). Te operandy mogą być wyzwalane w ramach FlexLogic i łączone z innymi 

czynnikami, aby zdecydować, po utracie GPS, czy przekaźniki nadal będą 
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kompensować za pomocą zapamiętanej wartości korekty. Zazwyczaj jest 

podejmowana decyzja o wyłączeniu kompensacji, jeśli czas cyklu się zmieni. 

 

BLOCK GPS TIME REF (BLOKADA CZASU ODNIESIENIA GPS) — to ustawienie 

sygnalizuje przekaźnikowi L90, że czas odniesienia jest niepoprawny na przykład z powodu 

problemów z odbiornikiem GPS. Należy zdawać sobie sprawę, że w razie utraty sygnału 

satelitarnego przez odbiornik satelitarny GPS powraca on do własnego skalibrowanego 

oscylatora kwarcowego. W takim przypadku dokładność pogarsza się z czasem i w końcu 

może doprowadzić do niepoprawnego działania przekaźnika. Stanowczo zaleca się 

weryfikację przez producenta odbiornika dokładności, która powinna być lepsza niż 250 ms, 

oraz istnienie styku alarmu wskazującego utratę sygnału satelitarnego. Jeśli nie można 

zagwarantować dokładności czasu odniesienia, należy to przekazać do przekaźnika L90 za 

pomocą wejść stykowych i zablokować kompensację GPS za pomocą pozycji styku w 

połączeniu z ustawieniem BLOCK GPS TIME REF (BLOKADA CZASU ODNIESIENIA 

GPS). To ustawienie to zazwyczaj sygnał z odbiornika GPS informujący o problemach lub 

niedokładności czasu. 

Niektóre odbiorniki GPS dostarczają błędnych sygnałów IRIG-B podczas włączania zasilania 

i przed połączeniem z satelitami. Jeśli styk awaryjny odbiornika zostanie otwarty podczas 

włączania zasilania (pozwalając na powstanie błędnego sygnału IRIG-B), należy ustawić 

opóźnienie zwolnienia nawet do 15 minut (w zależności od specyfikacji odbiornika GPS) na 

styku awaryjnym, korzystając z FlexLogic, aby zapobiec niepoprawnej odpowiedzi 

przekaźnika, 

MAX CHNL ASYMMETRY (MAKS. ASYMETRIA KANAŁU) — to ustawienie wykrywa 

nadmierną asymetrię kanału. Ten sam próg jest stosowany do obu kanałów, gdy są 

generowane operandy FlexLogic (87L DIFF 1 MAX ASYM (RÓŻNICA 1 MAKS. ASYMETRII 

87L) i 87L DIFF 2 MAX ASYM (RÓŻNICA 2 MAKS. ASYMETRII 87L)). Tych operandów 

można użyć do alarmowania o problemach ze sprzętem komunikacyjnym i/lub do 

decydowania, czy kompensacja asymetrii kanałów ma nadal działać w razie utraty opartego 

na GPS czasu odniesienia. Asymetria kanału jest mierzona, jeśli oba zaciski danego kanału 

ma poprawny czas odniesienia. 

Jeśli zapamiętana wartość asymetrii jest znacznie większa od oczekiwanej (co wskazuje na 

poważny problem z synchronizacją zegara GPS), tego operandu można też użyć do 

blokowania kompensacji GPS, wymuszając używanie przez przekaźnik zapamiętanej 

wartości asymetrii. 

ROUND TRIP TIME CHANGE (ZMIANA CZASU CYKLU) — to ustawienie wykrywa zmiany 

czasu cyklu. Ten próg jest stosowany do obu kanałów, gdy są generowane operandy 

FlexLogic 87L DIFF 1 TIME CHNG (RÓŻNICA 1 ZMIANY CZASU 87L) i 87L DIFF 2 TIME 
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CHANGE ASYM (RÓŻNICA 2 ASYMETRII ZMIANY CZASU 87L). Tych operandów można 

użyć do alarmowania o problemach ze sprzętem komunikacyjnym i/lub do decydowania, czy 

kompensacja asymetrii kanałów ma nadal działać w razie utraty opartego na GPS czasu 

odniesienia. 

LOCAL GPS TROUBLE (LOKALNY PROBLEM GPS) — ten sygnał jest włączony, gdy 

występuje dowolny z poniższych warunków: 

• Wybór przełącznika wyboru najlepszego zegara (BCS) ma wartość None (Brak) 

lub SNTP 

• Wybór BCS to IRIG-B a ustawienie IRIG-B SYGNAL TYPE (TYP SYGNAŁU 

IRIG-B) ma wartość Amplitude Modulated (Modulowana amplituda) 

• RTC i/lub zegar synchrofazora nie są synchronizowane z wybranym źródłem 

synchronizacji. Może to ewentualnie wystąpić podczas włączania zasilania, 

podczas przechodzenia między źródłami i gdy upłynie limit czasu czasomierza 

wstrzymania źródła. 

• Bity jakości w komunikatach ze źródła PTP służącego do synchronizacji wskazują 

błąd najgorszego przypadku większy niż 250 µs lub nieznaną dokładność/błąd 

(czyli niepowiązany z międzynarodowym standardem czasu). Gdy zmiana jest 

oparta na dokładności, należy zastosować dwa impulsy licznika zabezpieczeń (2 

sekundy), aby zarówno ustawić, jak i zresetować ten operand. Nie ma tutaj 

odpowiednika testu jakości dla źródła IRIG-B. 

 

Rysunek 5-45: Logika kompensacji asymetrii kanału 
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LOCAL GPS TROUBLE LOCAL GPS TROUBLE (LOKALNY 
PROBLEM GPS) 

SETTINGS NASTAWY 
BLOCK GPS TIME REF. BLOCK GPS TIME REF. (BLOKADA 

CZASU ODNIESIENIA GPS) 
Off=0 Wył.=0 
CHNL ASYM COMP: KOMPENSACJA ASYMETRII KANAŁU: 
DATA FROM REMOTE TERMINAL 1 DATA FROM REMOTE TERMINAL 1 

(DANE ZE ZDALNEGO ZACISKU 1) 
AND AND 
OR OR 
PLEXLOGIC OPERAND FLEXLOGIC OPERAND (OPERAND 

FLEXLOGIC) 
87L D IFF PFLL FAIL 87L D IFF PFLL FAIL 
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5 sec 5 s 
To Remote Relays Channel 1 and 2 Do kanału 1 i 2 zdalnych przekaźników 
87L GPS Status Fail 87L GPS Status Fail (Niepowodzenie stanu 

GPS 87L) 
FLEXLOGIC OPERAND OPERAND FLEXLOGIC 
GPS COMPENSATION KOMPENSACJA GPS 
RUN URUCHOMIENIE 
Use Calculated GPS Correction Użyć obliczonej korekty GPS 
Update GPS Correction Memory Zaktualizować pamięć korekt GPS 
Use memorized GPS Correction Użyć zapamiętanej korekty GPS 
Use GPS Correction of Zero Użyć zerowej korekty GPS 
ACTUAL VALUE WARTOŚĆ RZECZYWISTA 
Ch 1 Asymmetry Asymetria kanału 1 
Ch1 Round Trip Time Czas cyklu kanału 1 
87L DIFF GPS FAIL 87L DIFF GPS FAIL 
SETTINGS NASTAWY 
MAX MAKS. 
 

5.5.4.2 Transformator wewnątrzstrefowy 

 

Range: None, 0 to 330° lag in steps of 30° Dostępne opcje: Brak, 0 do 330° opóźnienia 
z krokiem 30° 

Range: LOCAL-TAP, REM1-TAP, REM2-
TAP 

Dostępne opcje: ZACZEP LOKALNY, 
ZACZEP ZDALNY 1, ZACZEP ZDALNY 2 

 

OPCJA OPROGRAMOWANIA 

Przekaźnik L90 jest wyposażony w opcjonalną funkcję określoną jako opcja w chwili 

zamawiania. Szczegółowy sposób używania kodów zamówień dla danego urządzenia 

podano w punkcie Kody zamówień w rozdziale 2. 

 

Te ustawienia zapewniają, że składnik 87L poprawnie zastosuje wartość bezwzględną i 

kompensację fazy dla transformatora wewnątrzstrefowego. Aby uwzględnić różnicę w 

przekładniach przekładnika prądowego na zaciskach linii, należy użyć ustawienia SETTINGS 

(USTAWIENIA) ��������GROUPED ELEMENTS (ELEMENTY ZGRUPOWANE) ���� SETTING 

GROUP 1(6) (GRUPA USTAWIEŃ 1 (16)) ���� LINE DIFFERENTIAL ELEMENTS 

(ELEMENTY RÓŻNICOWE LINII) ���� CURRENT DIFFERENTIAL (ZABEZPIECZENIE 

RÓŻNICOWE) ��������CURRENT DIFF CT TAP (ZACZEP CT ZABEZPIECZENIA 

RÓŻNICOWEGO). Ważne jest poprawne zaprogramowanie ustawienia transformatora 

wewnątrzstrefowego dla wszystkich zacisków, aby zapewnić poprawne działanie 87L. 
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IN-ZONE TRANSFORMER CONNECTION (POŁĄCZEN?IE TRANSFORMATORA 

WEWNĄTRZSTREFOWEGO) — to ustawienie wskazuje obecność i połączenie grupowe 

transformatora wewnątrzstrefowego. Wybór kąta uzwojenia określa przesunięcie fazy 

uzwojenia po stronie zdalnego zacisku względem uzwojenia po stronie lokalnego zacisku. 

Na przykład dla grupy Dy1, gdzie uzwojenie trójkąta jest połączone ze stroną lokalnego 

zacisku a uzwojenie gwiazdy jest połączone ze stroną zdalnego zacisku, można wybrać 

zwłokę 30° dla strony lokalnego zacisku. (W przekaźniku zdalnego zacisku należy wybrać 

zwłokę 330° dla tego połączenia grupy transformatorów). Jeśli nie ma połączonego 

transformatora wewnątrzstrefowego, należy ustawić wartość tego ustawienia na None (Brak) 

(należy pamiętać, że wartość zwłoki równa 0° nie odpowiada wartości None (Brak)). W 

zastosowaniach dwuzaciskowych i trójzaciskowych jest dozwolony tylko jeden transformator 

wewnątrzstrefowy. Włączenie funkcjonalności transformatora wewnątrzstrefowego wymusza 

w przekaźniku L90 automatyczne usunięcie składnika sekwencji zerowej ze wszystkich 

prądów zacisków. Wyłącza to też funkcjonalność uziemienia różnicowego 87LG i 

funkcjonalność usuwania sekwencji zerowej zdefiniowane przez ustawienie ZERO SEQ 

CURRENT REMOVAL (USUWANIE PRĄDU SEKWENCJI ZEROWEJ). 

Nie należy określać wartości ustawienia IN-ZONE TRANSFORMER CONNECTION 

(POŁĄCZENIE TRANSFORMATORA WEWNĄTRZSTREFOWEGO) na None (Brak) na 

jednym zacisku i określać innej wartości niż None (Brak) dla innych zacisków. W tych 

warunkach 87L zostanie zablokowane. 

TRANSFORMER LOCATION (LOKALIZACJA TRANSFORMATORA) — to ustawienie 

wybiera lokalizację transformatora i ma zastosowanie tylko, gdy ustawienie IN-ZONE 

TRANSFORMER CONNECTION (POŁĄCZENIE TRANSFORMATORA 

WEWNĄTRZSTREFOWEGO) ma wartość inną niż None (Brak). 

Należy wybrać wartość LOCAL-TAP (ZACZEP LOKALNY), jeśli transformator występuje 

między zaciskiem lokalnym i punktem zaczepu lub w zastosowaniach dwuzaciskowych. 

Należy wybrać wartość REM1-TAP (ZACZEP ZDALNY 1), jeśli transformator występuje 

między zaciskiem zdalnym 1 i punktem zaczepu. 

Należy wybrać wartość REM2-TAP (ZACZEP ZDALNY 2), jeśli transformator występuje 

między zaciskiem zdalnym 1 i punktem zaczepu. 

 

Rysunek 5-46: Ilustracja transformatora wewnątrzstrefowego dla linii dwuzaciskowych 

i trójzaciskowych 
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UWAGA 

Gdy zamówiony przekaźnik L90 ma funkcjonalność wewnątrzstrefową, nie obsługuje 

on wielostronnego lokalizatora awarii. 

 

5.5.5 Wyłączniki 
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Range: Dostępne opcje: 
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 



MENU SETTINGS (USTAWIENIA)  ROZDZIAŁ 5: USTAWIENIA 

SYSTEM ZABEZPIECZENIA RÓŻNICOWEGO LINII L90 — INSTRUKCJA OBSŁUGI 5-199 

fragmentów projektu, które są odpowiednie dla pojedynczego wyłącznika, który musi być 

wyłącznikiem 1. 

Liczba elementów sterujących wyłącznikiem zależy od liczby modułów CT/VT określonych 

wraz z przekaźnikiem L90. 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. 

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), 

gdzie wszystkie bieguny wyłącznika działają jednocześnie, lub tryb 1-Pole (1-biegunowy), 

gdzie wszystkie bieguny wyłącznika działają 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), to ustawienie 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 OB (OB WYŁĄCZNIKA 1) i BREAKER 1 OC 

(OC WYŁĄCZNIKA 1) wybierają operandy do śledzenia faz B i C odpowiednio. 
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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. 

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 niezgodności stanu przejściowego między 

stykami pomocniczymi 52/a i 52/b podczas pracy wyłącznika. Jeśli po upływie tego czasu 

niezgodność stanu przejściowego nadal istnieje, operand FlexLogic złego 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. 

W przypadku używania jednobiegunowego wyłączania i ponownego załączania wyłącznik 

może się niesymetrycznie wyłączać w razie awarii. W tym przypadku ustawienie 

minimalnego opóźnienia alarmu musi przekraczać maksymalny czas wymagany do 

kasowania awarii i ponownego załączania o odpowiedni margines. 
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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 obsługi wyłącznika. 

BREAKER 1 OUT OF SV (WYŁĄCZNIK 1 NIE DZIAŁA) — wybiera operand wskazujący, że 

wyłącznik 1 nie działa. 

 

Rysunek 5-47: Logika sterowania podwójnym wyłącznikiem (arkusz 1 z 2) 

 

61850 model Model 61850 
SETTINGS NASTAWY 
FLEXLOGIC OPERANDS OPERANDY FLEXLOGIC 
AND AND 
OR OR 
D60, L60 and L90 devices from trip output Urządzenia D60, L60 i L90 z wyjścia 

wyłączania 
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config setting ustawienie konfiguracji 
relays from recloser przekaźniki od ponownego załączenia 
To breaker contro logic sheet 2 Do logiki sterowania wyłącznikiem, arkusz 2 
 

UWAGA 

Funkcjonalność IEC 61850 jest dopuszczalna, gdy przekaźnik L90 jest w trybie 

Programmed (Zaprogramowany), a nie w trybie sterowania lokalnego. 
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Rysunek 5-48: Logika sterowania podwójnym wyłącznikiem (arkusz 2 z 2) 

 

SETTING NASTAWA 
FLEXLOGIC OPERANDS OPERANDY FLEXLOGIC 
AND AND 
OR OR 
BREAKER 1 CLOSED (DEFAULT) BREAKER 1 CLOSED (DEFAULT) 
BREAKER 1 OPEN (DEFAULT) BREAKER 1 OPEN (DEFAULT) 
BREAKER 1 TROUBLE (DEFAULT) BREAKER 1 TROUBLE (DEFAULT) 
From breaker control logic sheet 1 Z logiki sterowania wyłącznikiem, arkusz 1 
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 
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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 ochrony. Aby utrzymać polecenie zamknięcia/otwarcia przez pewien 

czas, należy to wykonać na wyjściach stykowych za pomocą nastawy Seal-in (Podtrzymanie) 

w elemencie Trip Output (Wyjście wyłączania) lub za pomocą FlexLogic. 

 

5.5.6 Odłączniki 

 

Range: Dostępne opcje: 
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 
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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 L90. 

SWITCH 1 FUNCTION (FUNKCJA PRZEŁĄCZNIKA 1) — ta nastawa włącza i wyłącza 

działanie odłącznika. 

SWITCH 1 NAME (NAZWA PRZEŁĄCZNIKA 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. To ustawienie może być używane w 

funkcjonalności wybierz-przed-działaniem lub w operacji blokowania z łącznika 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 OB (OB ŁĄCZNIKA 1) i SWITCH 1 OC (OC 

ŁĄCZNIKA 1) wybierają operandy do śledzenia faz B i C odpowiednio. 

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 
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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 

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 złego 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 L90 jest w trybie Programmed 

(Zaprogramowany), a nie w trybie sterowania lokalnego. 

 

Rysunek 5-49: Logika odłącznika 
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SETTING NASTAWA 
FLEXLOGIC OPERANDS OPERANDY FLEXLOGIC 
Disabled Wyłączony 
Enabled Włączony 
Off Wył. 
model model 
OR OR 
AND AND 
configuration setting ustawienie konfiguracji 
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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 

ochrony. Aby utrzymać polecenie zamknięcia/otwarcia przez pewien czas, należy to 

wykonać na wyjściach stykowych za pomocą ustawienia Seal-in (Uszczelnienie) lub za 

pomocą FlexLogic. 

 

5.5.7 Krzywe FlexCurve 

5.5.7.1 Ustawienia 

 

Range: 0 to 65535 ms in steps of 1 Zakres: 0 do 65 535 ms z krokiem 1 
 

Krzywe FlexCurve od A do D mają ustawienia do wprowadzania czasów resetowania i 

obsługi na następnych poziomach pobudzenia: od 0,00 do 0,98 i od 1,03 do 20,00. Te dane 

są przekształcane w dwie ciągłe krzywe za pomocą interpolacji liniowej między punktami 

danych. Aby wprowadzić niestandardową krzywą FlexCurve, należy podać czasy 

resetowania i obsługi (za pomocą klawiszy VALUE (WARTOŚĆ)) dla każdego wybranego 

punktu pobudzenia (za pomocą klawiszy góra/dół MESSAGE (KOMUNIKAT)) dla 

wymaganej krzywej ochrony (A, B, C lub D). 

 

 

Tabela 5-14: Tabela FlexCurve 

Zerowa
nie 

Czas 
ms 

Zerowa
nie 

Czas 
ms 

 Działani
e 

Czas 
ms 

Działani
e 

Czas 
ms 

Działani
e 

Czas 
ms 

Działani
e 

Czas 
ms 

0,00  0,68   1,03  2,9  4,9  10,5  

0,05  0,70  1,05  3,0  5,0  11,0  

0,10  0,72  1,1  3,1  5,1  11,5  

0,15  0,74  1,2  3,2  5,2  12,0  

0,20  0,76  1,3  3,3  5,3  12,5  

0,25  0,78  1,4  3,4  5,4  13,0  

0,30  0,80  1,5  3,5  5,5  13,5  

0,35  0,82  1,6  3,6  5,6  14,0  

0,40  0,84  1,7  3,7  5,7  14,5  

0,45  0,86  1,8  3.8  5,8  15,0  
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0,48  0,88  1,9  3,9  5,9  15,5  

0,50  0,90  2,0  4,0  6,0  16,0  

0,52  0,91  2,1  4,1  6,5  16,5  

0,54  0,92  2,2  4,2  7,0  17,0  

0,56  0,93  2,3  4,3  7,5  17,5  

0,58  0,94  2,4  4,4  8,0  18,0  

0,60  0,95  2,5  4,5  8,5  18,5  

0,62  0,96  2,6  4,6  9,0  19,0  

0,64  0,97  2,7  4,7  9,5  19,5  

0,66  0,98  2,8  4,8  10,0  20,0  

 

UWAGA 

Przekaźnik używający danej krzywej FlexCurve stosuje liniową aproksymację czasu 

między wprowadzonymi przez użytkownika punktami. Należy uważać podczas 

ustawiania dwóch punktów w pobliżu wielokrotności pobudzenia równej 1, czyli 0,98 pu 

i 1,03 pu. Zaleca się ustawienie tych dwóch czasów na podobną wartość, w 

przeciwnym razie liniowa aproksymacja może doprowadzić do niepożądanego 

zachowania dla ilości roboczej, czyli w pobliżu 1,00 pu. 

 

5.5.7.2 Konfiguracja krzywej FlexCurve za pomocą oprogramowania 

EnerVista 

Oprogramowanie EnerVista umożliwia prostą konfigurację i zarządzanie krzywymi FlexCurve 

i powiązanymi z nimi punktami danych. Przygotowywane krzywe FlexCurve można 

skonfigurować na podstawie zestawu krzywych standardowych w celu zapewnienia 

najlepszego dopasowania, następnie można edytować konkretne punkty danych. Zamiennie 

dane krzywej można zaimportować z określonego pliku (format .csv), wybierając ustawienie 

programu EnerVista Import Data From (Importuj dane z) (Settings > System Setup > 

FlexCurves > FlexCurve (Ustawienia > Konfiguracja systemu > FlexCurves > 

FlexCurve)). 

Krzywe i dane można eksportować, wyświetlać i kasować, klikając odpowiednie przyciski. 

Krzywe FlexCurve można dostosować, edytując wartości czasu pracy (ms) dla wstępnie 

zdefiniowanych wielokrotności prądu wg jednostek. Należy zauważyć, że wielokrotności 

pobudzenia zaczynają się od zera (zakładając czas resetowania), czasu roboczego poniżej 

pobudzenia i czasu roboczego powyżej pobudzenia. 

 

5.5.7.3 Edytowanie krzywej reklozera 

Wybór krzywej reklozera jest wyjątkowy w tym sensie, że krzywe reklozera można 

ukształtować w krzywą złożoną o minimalnym czasie reakcji i stałym czasie powyżej 

określonych wielokrotności pobudzenia. Istnieje 41 obsługiwanych typów krzywych 
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reklozera. Te skończone czasy robocze są przydatne do koordynacji czasów roboczych, 

zazwyczaj dla wyższych prądów i gdy urządzenia zabezpieczające przed i za mają różne 

charakterystyki robocze. Pokazane tutaj okno konfiguracji krzywej reklozera jest 

wyświetlane, gdy ustawienie Initialize From (Zainicjuj z) w oprogramowaniu EnerVista ma 

wartość Recloser Curve (Krzywa reklozera) i został kliknięty przycisk Initialize FlexCurve 

(Zainicjuj FlexCurve). 

 

Rysunek 5-50: Inicjowanie krzywej reklozera 

 

Multiplier: Scales (multiplies) the curve 
operating Times 

Multiplier (Mnożnik): skaluje (mnoży) czasy 
robocze krzywej 

Addr: Adds the time specified in this field (in 
ms) to each curve operating time value. 

Addr (Sumator): dodaje czas określony w 
tym polu (w ms) do każdej wartości czasu 
roboczego krzywej. 

Minimum Response Time (MRT): If 
enabled, the MRT setting defines the 
shortest operating time even if the curve 
suggests a shorter time at higher current 
multiples. A composite operating 
characteristic is effectively defined. For 
current multiples lower than the intersection 
point, the curve dictates the operating time; 
otherwise, the MRT does. An information 
message appears when attempting to apply 
an MRT shorter than the minimum curve 
time. 

Minimum Response Time (MRT) 
(Minimalny czas reakcji): jeśli to ustawienie 
jest włączone, ustawienie MRT określa 
najkrótszy czas roboczy nawet, jeśli krzywa 
sugeruje krótszy czas przy wyższych 
mnożnikach prądu. Złożone charakterystyki 
robocze są skutecznie określane. Dla 
mnożników prądu niższych poniżej punktu 
przecięcia krzywa określa czas roboczy, a w 
przeciwnym razie robi to MRT. Podczas 
usiłowania zastosowania MRT krótszego niż 
minimalny czas krzywej jest wyświetlany 
komunikat informacyjny. 

High Current Time: 
Allows the user to set a pickup multiple from 
which point onwards the operating time is 
fixed. This is normally only required at higher 
current levels. The HCT Ratio defines the 
high current pickup multiple; the HCT defines 
the operating time. 

Czas wysokiego poziomu prądu (HCT): 
Umożliwia użytkownikowi ustawienie 
mnożnika pobudzenia, poczynając od 
którego czas roboczy jest stały. Jest to 
zazwyczaj wymagane tylko dla wyższych 
poziomów prądu. Ustawienie HCT Ratio 
(Współczynnik HCT) określa mnożnik 
pobudzenia wysokiego poziomu prądu, zaś 
HCT definiuje czas roboczy. 
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UWAGA 

Ustawienia mnożnika i sumatora wpływają tylko na część krzywej charakterystyki, a nie 

ustawienia MRT i HCT. Ustawienie HCT nadpisują ustawienia MRT dla wielokrotności 

pobudzenia większej niż współczynnik HCT. 

 

5.5.7.4 Przykład 

Krzywą złożoną można utworzyć na podstawie standardu GE_111 z MRT = 200 ms i HCT 

początkowo wyłączonym, a następnie włączonym dla ośmiokrotnego pobudzenia z czasem 

roboczym 30 ms. Przy około czterokrotnym pobudzeniu czas roboczy krzywej jest równy 

MRT, a od tego punktu czas roboczy pozostaje równy 200 ms. 

 

Rysunek 5-51: Złożona krzywa reklozera z wyłączonym HCT 

 

Reset and Operate Time (msec) Czas zerowania i czas zadziałania (ms) 
Multiple of Pickup Wielokrotność pobudzenia 
 

Przy właczonej funkcji HCT czas roboczy skraca się do 30 ms dla wielokrotności pobudzenia 

przekraczających jego ośmiokrotność. 

 

Rysunek 5-52: Złożona krzywa reklozera z włączonym HCT 

Reset and Operate Time (msec) Czas zerowania i czas zadziałania (ms) 
Multiple of Pickup Wielokrotność pobudzenia 



MENU SETTINGS (USTAWIENIA)  ROZDZIAŁ 5: USTAWIENIA 

SYSTEM ZABEZPIECZENIA RÓŻNICOWEGO LINII L90 — INSTRUKCJA OBSŁUGI 5-212 

 

Reset and Operate Time (msec) Czas zerowania i czas zadziałania (ms) 
Multiple of Pickup Wielokrotność pobudzenia 
 

UWAGA 

Konfigurowanie krzywej złożonej ze zwiększonym czasem roboczym dla zwiększonych 

mnożników pobudzenia jest niedozwolone. W razie takiej próby oprogramowanie 

EnerVista generuje komunikat o błędzie i odrzuca proponowane zmiany. 

 

5.5.7.5  Standardowe krzywe reklozera 

Poniższe wykresy pokazują standardowe krzywe reklozera dostępne dla przekaźnika L90. 

 

Rysunek 5-53: Krzywe reklozera od GE101 do GE106 
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TIME (sec) CZAS (s) 
CURRENT (multiple of pickup) PRĄD (wielokrotność pobudzenia) 
 

Rysunek 5-54: Krzywe reklozera GE113, GE120, GE138 i GE142 

 

TIME (sec) CZAS (s) 
CURRENT (multiple of pickup) PRĄD (wielokrotność pobudzenia) 
 

Rysunek 5-55: Krzywe reklozera GE134, GE137, GE140, GE151 i GE201 
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TIME (sec) CZAS (s) 
CURRENT (multiple of pickup) PRĄD (wielokrotność pobudzenia) 
 

Rysunek 5-56: Krzywe reklozera GE131, GE141, GE152 i GE200 

 

TIME (sec) CZAS (s) 
CURRENT (multiple of pickup) PRĄD (wielokrotność pobudzenia) 
 

Rysunek 5-57: Krzywe reklozera GE133, GE161, GE162, GE163, GE164 i GE165 
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TIME (sec) CZAS (s) 
CURRENT (multiple of pickup) PRĄD (wielokrotność pobudzenia) 
 

Rysunek 5-58: Krzywe reklozera GE116, GE117, GE118, GE132, GE136 i GE139 

 

TIME (sec) CZAS (s) 
CURRENT (multiple of pickup) PRĄD (wielokrotność pobudzenia) 
 

Rysunek 5-59: Krzywe reklozera GE107, GE111, GE112, GE114, GE115, GE121 i GE122 
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TIME (sec) CZAS (s) 
CURRENT (multiple of pickup) PRĄD (wielokrotność pobudzenia) 
 

Rysunek 5-60: Krzywe reklozera GE119, GE135 i GE202 

 

TIME (sec) CZAS (s) 
CURRENT (multiple of pickup) PRĄD (wielokrotność pobudzenia) 
 

5.5.8 Moduł pomiaru fazorów 

5.5.8.1 Menu 

 

See below Zob. poniżej 
See page Zob. strona 
 

OPCJA OPROGRAMOWANIA 

Przekaźnik L90 jest wyposażony w opcjonalny moduł pomiaru fazorów (PMU). Ta 

funkcja podczas zamawiania jest określana jako opcja oprogramowania. Liczba 

dostępnych PMU również zależy od tej opcji. Szczegółowy sposób używania kodów 

zamówień dla danego urządzenia podano w punkcie Kody zamówień w rozdziale 2. 
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5.5.8.2 Realizacja synchrofazora UR 

Fazory są używane przekaźnikach zabezpieczających. Gdy te fazory zostaną sprowadzone 

do wspólnej odstawy czasu, są one nazywane synchrofazorami. Znacznie ulepszona metoda 

śledzenia dynamicznych zjawisk w systemie energetycznym w celu monitorowania, ochrony, 

obsługi i sterowania systemem energetycznym może zostać zastosowana, gdy 

synchrofazory z różnych lokalizacji w systemie są połączone siecią z lokalizacją centralną. 

Przekaźnik L90 oferuje funkcje w dwóch standardach komunikacji: IEC 61850-90-5 i IEEE 

C37.118. Na rysunku pokazano kompletną realizację synchrofazora. 

 

Rysunek 5-61: Realizacja synchrofazora 

 

SOURCES ŹRÓDŁA 
Depending on the model number, ur can 
support a maximum of 3 DSP’s and six 
sources 

W zależności od numeru modelu UR może 
obsłużyć maksymalnie 3 DSP i sześć źródeł. 

 

 

5.5.8.3 Realizacja UR dla IEC 61850-90-5 

Dane synchrofazora zmierzone i obliczone przez PMU służą do oceny stanu sieci 

elektroenergetycznej. Standardy IEEE C37.118 określają synchrofazory i powiązane formaty 

komunikatów do przesyłania danych synchrofazora. Strumieniowanie danych synchrofazora 

za pomocą standardu IEEE C37.118 udowodniło swoje działanie, ale konieczność używania 

mechanizmu komunikacji zgodnego z koncepcją IEC 61850 doprowadziła do opracowania 

normy IEC 61850-90-5. Raport techniczny IEC 61850-90-5 określa strukturę pakietu dla 

routingu multiemisji strumieniowanej wartości spróbkowanej (SV) znaną jako R-SV. 

Oprogramowanie sprzętowe UR w wersji 7.0 i nowszej ma oparty na 90-5 odpowiednik 

realizacji R-SV w sensie struktury i konfiguracji istniejącej realizacji IEEE C37.118 dla 
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oprogramowania układowego w wersji 6.0, czyli dane synchrofazora z częstotliwością do 60 

Hz dla pomiarów i 120 Hz dla synchrofazorów klasy zabezpieczeń. Poniższe dwa rysunki 

obrazują ogólny przepływ danych dla generowania danych synchrofazora wg IEC 61850-90-

5. Na pierwszym rysunku, gdzie wybrano normę IEC 61850-90-5, wszystkie źródła 

rzeczywiste i wirtualne są dostępne dla PMU IEC 61850-90-5. 

Liczba PMU i agregatorów zmienia się w zależności od produktu, co zostało pokazane w 

tabeli. 

 

Tabela 5-15: Realizacja PMU przez urządzenie UR 

Urządzenie UR Liczba PMU Liczba 
agregatorów 

Liczba wejść 
analogowych 

Komentarz 

N60 6 4 16 Można użyć 1, 2, 4 lub 6 PMU 

C60 2 2 16  

D60, F60, G60, L30, L90, 
T60 

1 1 16 
 

 

Rysunek przedstawia przykład przekaźnika N60 korzystającego z czterech urządzeń 

logicznych PMU (urządzenia logiczne od 2 do 5) i czterech agregatorów. Bloki serujące 

agregatorów znajdują się w LD1. Dostępne jest ustawienie LDName o długości 64 znaków. 

 

Rysunek 5-62: Przykład N60 dla czterech urządzeń logicznych PMU 

 

Logical Device 5 PMU4 Urządzenie logiczne 5 PMU4 
SOURCES ŹRÓDŁA 
Aggregator Agregator 
Data Set Zbiór danych 
Port 1 Port 1 
 

 

UWAGA 
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Wejście precyzyjnego czasu do przekaźnika z międzynarodowego standardu czasu za 

pomocą IRIG-B lub PTP jest krytyczne d;a poprawnego pomiaru i raportowania 

synchrofazora. Dla IRIG-B przesunięcie poziomu DC odbiornika IRIG-B musi być 

stosowane do PMU, aby uzyskać na wyjściu poprawne wartości synchrofazora. 

 

W zależności od zastosowanego filtru synchrofazory wytwarzane przez PMU są 

klasygikowane jako synchrofazory klasy P (zabezpieczenie) albo M (pomiar). Synchrofazory 

dostępne w ramach UR, w których nie zastosowano filtracji, są klasyfikowane jako NONE 

(BRAK), co w ramach standardu jest klasyfikowane jako PRES OR UNKNOWN (WSTĘPNE 

LUB NIEZNANE) w ramach metody obliczeń ClcMth. Każde urządzenie logiczne PMU 

obsługuje jeden węzeł logiczny MxxMMXU, MxxMSQI, PxxxMMXU, PxxxMSQI, NxxMMXU i 

jeden NxxMSQI. 

 

Rysunek 5-63: Węzły logiczne obsługiwane w każdym urządzeniu logicznym 

 

Logical Device Urządzenie logiczne 
SOURCES ŹRÓDŁA 
 

Poniżej znajduje się podsumowanie LN znajdujących się w każdym urządzeniu logicznym 

(od LD2 do LD7): 

• PxxxMMXU1 ClcMth = Klasa P (Należy pamiętać, że Vaux jest odwzorowane na 

Vneut MMXU) 

• PxxxMSQI1 ClcMth = KLASA P 

• MxxMMXU1 ClcMth = Klasa M (Należy pamiętać, że Vaux jest odwzorowane na 

Vneut MMXU) 

• MxxMSQI1 ClcMth = KLASA M 

• NxxMMXU1 ClcMth = Klasa M (Należy pamiętać, że Vaux jest odwzorowane na 

Vneut MMXU) 

• NxxMSQI1 ClcMth = KLASA M 
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• GGIO1 zawierający 16 punktów cyfrowych wskazań stanu i 16 punktów 

analogowych. Wartości analogowego GGIO można wybrać z dowolnej wartości 

FlexAnalog w UR. 

 

 

 

 

UWAGA 

Węzły logiczne Synchro w LD raportują z taką samą częstotliwością, jak określona w 

ustawieniu podstawowej konfiguracji PMUn. Jest to odzwierciedlone w tworzeniu 

instancji obiektu danych — SmpRate w msvcb## LLN0 w LD1. SmpRate to 

przeznaczony tylko do odczytu stan będący liczbą całkowitą (INS). 

 

Gdy pierwsze PMU z dowolnego LD zostanie odwzorowane na agregator, agregator 

odziedziczy częstotliwość próbkowania (SmpRate) i klasę IEEE C37.118 (P lub M) danego 

PMU. Wartość SmpRate DO w bloku sterującym raportu jest ustawiany na podstawie 

wartości częstotliwości próbkowania w PMU. Klasa zbioru danych jest odwzorowywana na 

MSVID zbioru danych (ogólna nazwa MSVID w tekście poniżej). Jeśli inne PMU są 

odwzorowane na ten sam agregator z innymi częstotliwościami próbkowania lub z innych 

klas, zostanie ustawiony błąd autotestu (DatSetErr) i transmisja zbioru danych jest 

blokowana. 

Wartość ustawienia 151 — MSVID — jest tworzona dla maksymalnego zakresu wejściowego 

równego 56 znaków (= 64 minus 6 na kod IDCode minus 2 na klasę). 

Wartość MSVID w zbiorze danych to złożenie IDCode agregatora i wartości ustawienia 

MSVID w formacie: MSVID-IDCodeAgregatora-KLASA, gdzie KLASA to P, M lub N (dla 

None (Brak)) — w zależności od klasy pierwszego PMU włączonego do agregatora. 

 

UWAGA 

Typy danych synchrofazora w formacie prostokątnym i liczb całkowitych NIE są 

obsługiwane wg normy IEC 61850-90-5 (są obsługiwane tylko w standardzie IEEE 

C37.118) i nie powinny być ustawiane — GGIO1 zawierający 16 cyfrowych punktów 

wskazań stanu — jako zagregowane w postaci 16-bitowego ciągu bitów i 16 punktów 

analogowych. Wartości analogowego GGIO można wybrać z dowolnej wartości 

FlexAnalog w UR. Dla oprogramowania układowego w wersji 7.0 lub nowszej pola 

opisowe fazorów, kanałów analogowych i cyfrowych są wypełniane 16-znakowym 

polem nazwy dostępnym w menu podstawowej konfiguracji. Ponadto nazwy 16 

punktów binarnych są realizowane jako opisy numerowane: d1, d2, d3 itd. Liczba 
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opisów jest równa liczbie bitów skonfigurowanych w 16-bitowym cyfrowym słowie 

stanu. 

Wszystkie ciągi bitowe nie dłuższe niż 32 bity są odwzorowane na 32-bitowy ciąg bitów 

w zbiorze danych IEC 61850-90-5. Wystąpienie wartości częstotliwości znamionowej 

płyty montażowej jest tworzone jako DO w LPHD LD1. Wartość ma nazwę HzNom i 

jest stanem INS. 

 

UR obsługuje również opcję nie stosowania filtrowania do synchrofazorów. Jeśli nie jest 

stosowane filtrowanie (klasa PMU = None (Brak)), zgodnie ze standardem, atrybut ClcMth 

ma wartość PRES (WSTĘPNY). Semantyka użytego atrybutu ClcMth nie jest przenoszony w 

oddzielnym DO, więc zaleca się, aby jedna z liter przedrostka utworzonego wystąpienia LN 

była ustawiona na P lub M zgodnie z kolejnością różnicowania. Dla wersji oprogramowania 

układowego 7.0 i nowszej obsługiwane są tylko dane FCDA. Wcześniejsza realizacja PMU 

przez tabelę urządzenia UR wskazuje maksymalną wielkość każdego zbioru danych PMU 

dla wersji 7.2 i nowszej przy użyciu danych FCDA (dane niestrukturyzowane). 

 

5.5.8.4 Przykład: Ochrona zbioru danych synchrofazora z częstotliwością 

raportowania 60 ramek/s 

Niniejszy przykład określa zbiór danych synchrofazorów zabezpieczających z częstotliwością 

raportowania 60 ramek na sekundę (P60MMXU1). Patrz rysunek powyżej — Węzły logiczne 

obsługiwane w każdym urządzeniu logicznym. Te dane lub lista pozycji, co zostało pokazane 

na poniższym rysunku, nie są dostępne dla programu konfiguracji UR, ale umożliwiają 

odwzorowanie przez użytkownika na wybrany zbiór danych agregatora lub agregatorów. 

Logiczna nazwa urządzenia (LDName) każdego LD PMU to ustawienie użytkownika o 

długości 64 znaków. STN IEEE C37.118 i IDCode należy odwzorować jako wartość 

połączoną w polu opisu LPL CDC NAMPlt DO w LLN0. Odwzorowanie jest realizowane jako 

STN-IDCode (ciąg tekstowy). 

Z każdego PMU użytkownik wybiera interesujące informacje o fazorze, które są 

odwzorowane na wybrane zbiory danych agregatora. W wersji 7.0 i nowszej obsługiwane są 

tylko dane FCDA. 

 

Rysunek 5-64: Zbiór danych utworzony z wybranych przez użytkownika elementów 

wewnętrznych 



MENU SETTINGS (USTAWIENIA)  ROZDZIAŁ 5: USTAWIENIA 

SYSTEM ZABEZPIECZENIA RÓŻNICOWEGO LINII L90 — INSTRUKCJA OBSŁUGI 5-222 

 

Logical device Urządzenie logiczne 
SOURCES ŹRÓDŁA 
Internal items that user can access to create 
data set. These items are not directly 
exposed to client 

Elementy wewnętrzne, do których 
użytkownik może mieć dostęp w celu 
utworzenia zbioru danych. Te elementy nie 
są bezpośrednio udostępnione klientowi 

 

 

5.5.8.5 Przykład: Tworzenie różnych zbiorów danych 

Agregatory umożliwiają agregację fazorów z wielu PMU (o takiej samej częstotliwości 

raportowania) w jeden niestandardowy zbiór danych w celu optymalizacji przepustowości 

podczas przesyłania strumieniowego. 

 

Rysunek 5-65: Przykład zbiorów danych agregatora 
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Logical device Urządzenie logiczne 
Aggregator Agregator 
Port 1 Port 1 
Data Set Zbiór danych 
R-SV streaming of Agregator 1’s Data set Strumieniowanie R-SV zbioru danych 

agregatora 1 
 

5.5.8.6 Przykład konfiguracji: Konfiguracja oparta na CFG-2 (z użyciem IEC 

61850-90-5) 

Przekaźnik L90 powinien wysyłać plik CFG-2 (plik konfiguracji IEEE C37.118) na żądanie 

poprzedzających urządzeń synchrofazora (na przykład P30) bez zatrzymywania multiemisji 

R-SV, co zostało pokazane na poniższym rysunku. Podstawowy kontroler domeny (PDC) nie 

musi używać polecenia stop/start dla strumienia danych, jeśli protokół UR został ustawiony 

na IEC 61850-90-5 przed żądaniem konfiguracji za pomocą CFG-2 (plik konfiguracji IEEE 

C37.118). Żądanie CFG-2 z P30 może używać protokołu TCP/IP lub UDP/IP, jednak 

przesyłanie strumieniowe danych R-SV używa tylko multiemisji UDP (nie TCP). 

 

Rysunek 5-66: Rozwiązanie konfiguracji oparte na CFG-2 

 

UR relay Przekaźnik UR 
Client (PDC) Klient (PDC) 
 

5.5.8.7 Modyfikacja słowa synchronizacji (SYNC) w CFG-2 dla zbiorów danych 

TR 90-5 

W pliku CFG-2 znajdują się wszystkie odpowiednie informacje o przesyłanych strumieniowo 

danych. Jednak ten plik nie uwzględnia faktu, że opisuje zbiór danych 90-5 lub wiele 

jednostek danych usługi aplikacji (zbiorów danych). Aby przekazać tę informację danemu 

agregatorowi za pomocą pliku CFG-2, gdy agregator jest ustawiony dla 90-5, numer wersji 

pliku CFG-2 (znajdujący się na bitach 0-3 ramki słowa SYNC, które jest obecnie ustawione 

na 2) jest ustawiany w następujący sposób: 
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Wartość (dziesiętna) Liczba ASDU 

11 1 

12 2 

13 3 

14 4 

 

5.5.8.8 Ustawienia 

Ustawienia PMU są zorganizowane w następujący sposób. 

 

See below Zob. poniżej 
See page Zob. strona 
 

5.5.8.9 Konfiguracja podstawowa 
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Range: Dostępne opcje: 
Enabled, Disabled Włączony, Wyłączony 
1 to 65534 in steps of 1 od 1 do 65 534 z krokiem 1 
32-character ASCII string truncated to 16 
characters if mapped into C37.118 Default: 
GE-UR-PMU 

32-znakowy ciąg ASCII obcięty do 16 
znaków w przypadku odwzorowania na 
C37.118. Wartość domyślna: GE-UR-PMU 

available signal sources dostępne źródła sygnałów 
None, CLASS M, CLASS P None, CLASS M, CLASS P 
Integer, Floating-point Integer, Floating-point 
Polar, Rectangular Polar, Rectangular 
1, 2, 4, 5, 10, 12, 15,20, 25, 30,50, 60, 100, 
120 /sec 

1, 2, 4, 5, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 50, 60, 100, 
120/s 

None, 10Hz/s <10Hz, 10Hz/s <20Hz, 20Hz/s 
<10Hz, 20Hz/s <20Hz 

None, 10Hz/s <10Hz, 10Hz/s <20Hz, 20Hz/s 
<10Hz, 20Hz/s <20Hz 

available synchrophasor values dostępne wartości synchrofazora 
16-character ASCII string 16-znakowy ciąg ASCII 
available FlexAnalog values dostępne wartości FlexAnalog 
Off, On Off, On 
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See below Zob. poniżej 
 

Ten punkt zawiera podstawowe dane modułu pomiaru fazora (PMU), takie jak funkcje, 

ustawienia źródła i nazwy. 

PMU 1 FUNCTION (FUNKCJA PMU 1) — to ustawienie włącza funkcjonalność urządzenia 

LOGICZNEGO PMU 1. To ustawienie służy do trwałego włączania lub wyłączanie tej funkcji. 

PMU 1 IDCODE — to ustawienie przypisuje numeryczny identyfikator do PMU. Odpowiada 

on zawartości pola IDCODE ramek danych, konfiguracji, nagłówka i polecenia protokołu 

IEEE C37.118. PMU używa tej wartości podczas wysyłania ramek danych, konfiguracji i 

nagłówka oraz odpowiada na tę wartość podczas odbierania ramki polecenia. Jest to 

używane, gdy występują tylko dane z jednego PMU. 

PMU 1 STN — to ustawienie przypisuje alfanumeryczny identyfikator do stacji PMU. 

Odpowiada on zawartości pola STN ramki konfiguracji protokołu IEEE C37.118. Ta wartość 

to 16-znakowy ciąg ASCII zgodny ze standardem IEEE C37.118. 

PMU 1 SIGNAL SOURCE (ŹRÓDŁA SYGNAŁU PMU 1) — to ustawienie określa jedno z 

dostępnych źródeł sygnału L90 do przetworzenia w PMU. Jako źródło może zostać 

skonfigurowana dowolna kombinacja prądów i napięć. Kanały prądowe można 

skonfigurować jako sumy fizycznie połączonych prądów. Ułatwia to stosowanie PMU w 

układach półtorawyłącznikowych, magistralach pierścieniowych i podobnych. Funkcja PMU 

oblicza fazory napięcia dla rzeczywistych kanałów napięcia (A, B, C i pomocniczego) i prądu 

(A, B, C i uziemienie) 

źródła oraz składowe symetryczne (0, 1 i 2) zarówno napięć, jak i prądów. Podczas 

konfigurowania funkcji komunikacji i rejestracji PMU użytkownik może wybrać, z powyższego 

zbioru nadrzędnego, zawartość do wysłania lub zarejestrowania. Gdy jedno źródło zostanie 

wybrane przez jeden PMU, nie może ono zostać wybrane przez inny PMU. 

PMU 1 CLASS (Range P, M, None) (KLASA PMU 1 (Zakres P, M, Brak)) — to ustawienie 

wybiera klasę synchrofazora. Częstotliwość raportowania równą 100 lub 120 można wybrać 

tylko dla synchrofazorów klasy P i jeśli częstotliwość systemu wynosi 50 lub 60 Hz, 

odpowiednio. 

PMU 1 NETWORK REPORTING FORMAT (SIECIOWY FORMAT RAPORTOWANIA PMU 

1) — to ustawienie wybiera między raportowaniem synchrofazorów jako 16-bitowych liczb 

całkowitych lub 32-bitowych liczb zmiennoprzecinkowych IEEE. To ustawienie jest zgodne z 

bitem 1 pola FORMAT ramki konfiguracji C37.118. Należy pamiętać, że to ustawienie 

dotyczy tylko synchrofazorów, zaś wybieralne przez użytkownika kanały FlexAnalog są 

zawsze przesyłane jako 16-bitowe wartości całkowite. 

PMU 1 NETWORK REPORTING STYLE (SIECIOWY STYL RAPORTOWANIA PMU 1) — ta 

nastawa wybiera między raportowaniem synchrofazorów we współrzędnych prostokątnych 
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(rzeczywistych i urojonych) lub biegunowych (wartość bezwzględna i kąt). To ustawienie jest 

zgodne z bitem 0 pola FORMAT ramki konfiguracji C37.118. 

PMU 1 RATE (CZĘSTOTLIWOŚĆ PMU 1) — to ustawienie określa częstotliwość 

raportowania dla portu sieci (Ethernet). Ta wartość dotyczy wszystkich strumieni PMU 

urządzenia, które są przypisane do przesyłania przez ten agregator. Dla częstotliwości 

systemu równej 60 Hz (50 Hz) przekaźnik L90 generuje komunikat niedopasowania 

raportowania, jeśli wybrana częstotliwość nie jest ustawiona jako 10 Hz, 12 Hz, 15 Hz, 20 

Hz, 30 Hz, 60 Hz lub 120 Hz (lub 10 Hz, 25 Hz, 50 Hz lub 100 Hz, gdy częstotliwość systemu 

wynosi 50 Hz) w przypadku wprowadzenia za pomocą klawiatury lub oprogramowania, a 

następnie przekaźnik L90 zatrzymuje przesyłanie raportów. Należy pamiętać, że wartość 4 

Hz jest niedopuszczalna dla systemu 50 Hz klasy M. 

PMU 1 f & df/dt FILTER (FILTR f i df/dt PMU 1) — to ustawienie nie jest obecnie 

obsługiwane i będzie dostępne w przyszłej wersji. 

To ustawienie umożliwia stosowanie późniejszego filtrowania częstotliwości i prędkości 

zmian częstotliwości w celu uniknięcia raportowania błędnych wartości, które mogą 

ewentualnie wystąpić w razie błędu, przełączania i innych zakłóceń systemu. Na przykład 

wybranie ustawienia 20 Hz/s < 10 Hz zapewnia, że jeśli prędkość zmian częstotliwości 

między bieżącym i poprzednim wystąpieniem raportowania przekracza 20 Hz/s lub 

odchylenie częstotliwości od częstotliwości znamionowej przekracza 10 Hz, nowa wartość 

częstotliwości i prędkości zmiany częstotliwości zostaną unieważnione. W takim przypadku 

zostanie zachowana poprzednia prawidłowa wartość częstotliwości i prędkość zmiany 

wartości częstotliwości będzie miała wymuszoną wartość 0 dla tego wystąpienia 

raportowania. 

PMU 1 PHS-1 do PMU 1 PHS-14 — te ustawienia określają synchrofazory do przesłania ze 

zbioru nadrzędnego wszystkich zsynchronizowanych pomiarów. Tabela przedstawia 

dostępne wartości synchrofazora. 

 

Tabela 5-16: Ustawienia synchrofazora 

Wybór Znaczenie 

Va Pierwszy kanał napięcia, Va albo Vab 

Vb Drugi kanał napięcia, Vb albo Vbc 

Vc Trzeci kanał napięcia, Vc albo Vca 

Vx Czwarty kanał napięcia 

Ia Prąd fazy A, kanał fizyczny lub sumowanie zgodnie z ustawieniami źródła 

Ib Prąd fazy B, kanał fizyczny lub sumowanie zgodnie z ustawieniami źródła 

Ic Prąd fazy C, kanał fizyczny lub sumowanie zgodnie z ustawieniami źródła 

Ig Czwarty kanał prądu, fizyczny lub sumowanie zgodnie z ustawieniami źródła 

V1 Napięcie składowej dodatniej, odniesione do Va 

V2 Napięcie składowej ujemnej, odniesione do Va 

V0 Napięcie składowej zerowej 
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I1 Składowej zgodna prądu, odniesiona do Ia 

I2 Składowa przeciwna prądu, odniesiona do Ia 

I0 Składowa zerowa prądu 

 

Te ustawienia umożliwiają optymalizację wielkości ramki i maksymalizację wykorzystania 

kanału transmisji w zależności od danego zastosowania. Wybór wartości Off (Wył.) pozwala 

usunąć przesyłanie danej wartości. 

PMU 1 PHS-1 NM do PMU 1 PHS-14 NM — te ustawienia umożliwiają niestandardowe 

nazewnictwo kanałów synchrofazora. Dopuszczalny jest szesnastoznakowy ciąg ASCII, jak 

w polu CHNAM ramki konfiguracji. Te nazwy są zazwyczaj oparte na nazwach stacji, 

magistrali lub wyłącznika. 

PMU 1 A-CH-1 do PMU 1 A-CH-16 — te ustawienia określają wszelkie dane analogowe 

zmierzone przez przekaźnik do włączenia jako wybieralny przez użytkownika kanał 

analogowy ramki danych. Do wysyłania dowolnej wartości FlexAnalog z przekaźnika można 

skonfigurować do 16 kanałów analogowych. Do przykładów należy zmiana częstotliwości, 

prędkości zmiany częstotliwości, moc czynna i bierna, moc na fazę lub trójfazowa, 

współczynnik mocy, temperatura za pomocą wejść RTD i THD. Skonfigurowane wartości 

analogowe są próbkowane równolegle z natychmiastowym synchrofazorem i wysyłane jako 

32-bitowe wartości zmiennoprzecinkowe przeskalowane do jednostek inżynierskich. 

PMU 1 A-CH-1 NM do PMU 1 A-CH-16 NM — te ustawienia umożliwiają niestandardowe 

nazewnictwo kanałów analogowych. Dopuszczalny jest szesnastoznakowy ciąg ASCII, jak w 

polu CHNAM ramki konfiguracji. 

PMU 1 D-CH-1 do PMU 1 D-CH-16 — te ustawienia określają wszelkie flagi cyfrowe 

zmierzone przez przekaźnik do włączenia jako wybieralny przez użytkownika kanał cyfrowy 

ramki danych. Do wysyłania dowolnego operandu FlexLogic z przekaźnika można 

skonfigurować do 16 kanałów cyfrowych. Skonfigurowane flagi cyfrowe są próbkowane 

równolegle z natychmiastowym synchrofazorem. Te wartości są odwzorowane na 

dwubajtową liczbę całkowitą, gdzie bajt 1 LSB odpowiada kanałowi cyfrowemu 1 a bajt 2 

MSB odpowiada kanałowi cyfrowemu 16. 

PMU 1 D-CH-1 NM do PMU 1 D-CH-16 NM — te ustawienia umożliwiają niestandardowe 

nazewnictwo kanałów cyfrowych. Dopuszczalny jest szesnastoznakowy ciąg ASCII, jak w 

polu CHNAM ramki konfiguracji. 

PMU 1 D-CH-1 NORMAL STATE (STAN NORMALNY D-CH-1 PMU 1) do PMU 1 D-CH-16 

NORMAL STATE (STAN NORMALNY D-CH-16 PMU 1) — te ustawienia pozwalają określić 

stan normalny każdego kanału cyfrowego. Te stany są przesyłane w ramkach konfiguracji do 

koncentratora danych. 

 

Konfiguracja PMU 1 C37.118 
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Range: Dostępne opcje: 
Integer, Floating-point Integer, Floating-point 
Polar, Rectangular Polar, Rectangular 
 

PMU 1 FORMAT (FORMAT PMU 1) — to ustawienie pozwala wybrać, czy synchrofazory są 

zgłaszane jako 16-bitowe liczby całkowite, czy jako 32-bitowe liczby zmiennoprzecinkowe 

IEEE. To ustawienie jest zgodne z bitem 1 pola FORMAT ramki konfiguracji IEEE C37.118. 

To ustawienie dotyczy tylko synchrofazorów, zaś wybieralne przez użytkownika kanały 

FlexAnalog są zawsze przesyłane jako 16-bitowe wartości całkowite. 

PMU 1 STYLE (STYL PMU 1) — ta nastawa wybiera między raportowaniem synchrofazorów 

we współrzędnych prostokątnych (rzeczywistych i urojonych) lub biegunowych (wartość 

bezwzględna i kąt). To ustawienie jest zgodne z bitem 0 pola FORMAT ramki konfiguracji 

IEEE C37.118. 

 

UWAGA 

Dla 90-5 PMU pola FORMAT i STYLE (STYL) to wartości zmiennoprzecinkowe i 

biegunowe, odpowiednio, zgodnie z określeniem w raporcie technicznym IEC 61850-

90-5. 

 

Konfiguracja PMU 1 IEC 61850-90-5 

 

Range: 64 char ASCII text Dostępne opcje: 64-znakowy tekst ASCII 
 

PMU1LDINST — Definiowany przez użytkownika ciąg (maksymalnie 64-znakowy tekst 

ASCII) do przypisania wystąpienia urządzenia logicznego (LD) dla urządzenia logicznego 

PMU. 

UWAGA 

Zgodnie ze specyfikacją normy IEC 61850-6 nazwa LD PMU jest połączoną kombinacją 

(łącznie 64 znaki) nazwy IED (określonego w ustawieniach serwera IEC 61850) z 

dołączonym ciągiem PMU X LDINST. 

 

5.5.8.10 Kalibracja PMU 
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Range: –5.00 to 5.00° in steps of 0.05 Zakres: od -5,00 do 5,00° z krokiem 0,05 
 

 

To menu zawiera dane kalibracji kąta i wartości bezwzględnej użytkownika dla układu 

pomiaru fazorów (PMU). Te dane są łączone z fabrycznymi regulacjami w celu przesunięcia 

fazorów i polepszenia dokładności. 

PMU 1 VA... IG CALIBRATION ANGLE (KĄT KALIBRACJI IG) — te ustawienia rozpoznają 

zastosowania ze źródłami napięcia i prądu klasy zabezpieczenia oraz pozwalają 

użytkownikowi skalibrować każdy kanał oddzielnie (cztery napięcia i cztery prądy) w celu 

przesunięcia błędów wprowadzanych przez przekładniki prądowe, przekładniki napięciowe i 

okablowanie. Wartości ustawień są efektywnie dodawane do zmierzonych kątów. Należy 
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więc wprowadzić dodatnią korektę, gdy sygnał wtórny opóźnia rzeczywisty sygnał, i wartość 

ujemną, gdy sygnał wtórny wyprzedza rzeczywisty sygnał. 

PMU 1 VA... IG CALIBRATION MAGNITUDE (WARTOŚĆ BEZWZGLĘDNA KALIBRACJI 

IG) — te ustawienia rozpoznają zastosowania ze źródłami napięcia i prądu klasy 

zabezpieczenia oraz pozwalają użytkownikowi skalibrować każdy kanał oddzielnie (cztery 

napięcia i cztery prądy) w celu przesunięcia błędów wprowadzanych przez przekładniki 

prądowe, przekładniki napięciowe. Wartości ustawień są efektywnie mnożnikiem 

zmierzonych wartości bezwzględnych. W związku z tym wprowadzenie mnożnika większego 

niż 100% sygnału pomocniczego zwiększa sygnał rzeczywisty, a mnożnika mniejszego niż 

100% wartości sygnału pomocniczego zmniejsza sygnał rzeczywisty. 

PMU 1 SEQ VOLT SHIFT ANGLE (KĄT PRZESUNIĘCIA SKŁADOWEJ NAPIĘCIA PMU 1) 

— to ustawienie pozwala korygować dodatnie i ujemne składowe napięcia dla grup wektorów 

transformatorów mocy znajdujących się między punktem napięcia PMU i węzłem 

odniesienia. Ten kąt jest skutecznie dodawany do kąta dodatniej składowej napięcia i 

odejmowany od kąta ujemnej składowej napięcia. Należy pamiętać, że: 

• Kiedy to ustawienie ma inną wartość niż 0°, faza i składowa napięć są niezgodne. 

W odróżnieniu od napięć składowych napięć fazowych nie można skorygować w 

ogólnym przypadku, a więc są zgłaszane zgodnie z pomiarem. 

• Podczas odbierania danych synchrofazora w wielu lokalizacjach z 

prawdopodobnie innymi węzłami odniesienia korzystniejsze może być zezwolenie 

lokalizacjom centralnym wykonywanie kompensacji składowych napięcia. 

• To ustawienie dotyczy tylko danych PMU. Przekaźnik L90 niezależnie oblicza 

napięcia symetryczne do celów ochrony i sterowania bez stosowania korekcji. 

• W przypadku połączenia z napięciami linia-linia PMU oblicza napięcia 

symetryczne w odniesieniu do napięcia AG a nie do fizycznie połączonego 

napięcia AB (patrz punkt Konwencje pomiaru w rozdziale 6). 

PMU 1 SEQ CURR SHIFT ANGLE (KĄT PRZESUNIĘCIA SKŁADOWEJ PRĄDU PMU 1) 

— to ustawienie pozwala korygować dodatnie i ujemne składowe prądu dla grup wektorów 

transformatorów mocy znajdujących się między punktem prądu PMU i węzłem odniesienia. 

To ustawienie ma to samo znaczenie dla prądów, jak ustawienie PMU 1 SEQ VOLT SHIFT 

ANGLE (KĄT PRZESUNIĘCIA SKŁADOWEJ NAPIĘCIA PMU 1) ma dla napięć. Zazwyczaj 

dwa kąty korygujące mają ustawioną taką samą wartość, z wyjątkiem rzadkich zastosowań, 

gdzie punkty pomiarowe napięcia i prądu znajdują się na różnych uzwojeniach 

transformatora mocy. 

 

5.5.8.11 Informacje ogólne dotyczące wyzwalania PMU 
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See below Zob. poniżej 
See page Zob. strona 
 

 

Każdy moduł pomiaru fazora (PMU) zawiera pięć mechanizmów wyzwalających 

ułatwiających wyzwalanie powiązanego rejestratora PMU lub wyzwalając skrośnie inne PMU 

w systemie. Są to: 

• Nadmierna częstotliwość i podczęstotliwość 

• Przepięcie i podnapięcie 

• Przetężenie 

• Przekroczenie mocy 

• Wysoka prędkość zmian częstotliwości 

Wstępnie skonfigurowane wyzwalacze mogą zostać rozszerzone o określony przez 

użytkownika warunek zbudowany za pomocą programowalnej logiki przekaźnika. Cała logika 

wyzwalania jest odświeżana co drugi cykl systemu mocy. 

 

Wszystkie pięć funkcji wyzwalania i definiowalny przez użytkownika warunek są łączone 

(funkcja OR) i połączone z rejestratorem PMU. Każdy wyzwalacz można zaprogramować do 

rejestracji swoich działań w rejestratorze zdarzeń i sygnalizacji swojego działania za pomocą 

wartości docelowych. Pięć wyzwalaczy steruje bitami STAT ramki danych w celu 

poinformowania miejsca docelowego o danych synchrofazora dotyczących przyczyny 

wyzwolenia. Następująca konwencja ma zastosowanie do bitów sterowania 11, 3, 2, 1 i 0 

słowa STAT. 

 

Rysunek 5-67: Logika bitów STAT 
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Czasomierz resetowania wyzwalacza (zwolnienie) jest dostępny dla wszystkich pięciu funkcji 

wyzwalania (FREQ, ROCOF, VOLT, CURR, POWER) w oddzielnych ustawieniach 

wyzwalacza w ramach ustawienia TRIGGER DPO TIME (CZAS DPO WYZWALACZA). To 

zapewnia poszczególnym operandom wyzwalacza i ogólnemu operandowi PMU x 

TRIGGERED (PMU x WYZWOLONE) bity STAT 3 i 11 na określony czas zdefiniowany w 

tym ustawieniu. Wymagane jest, aby operand PMU x TRIGGERED (PMU x WYZWOLONE)z 

bitami STAT 3 i 11 trwał dłużej niż oddzielny czasomierz resetowania, a następnie należy 

użyć ustawienia PMU x USER TRIGGER (PMU x WYZWALACZ UŻYTKOWNIKA) 

przypisanego z odpowiednimi elementami i FlexLogic. W skrócie w przypadku ustawienia 

USER TRIGGER (WYZWALACZ UŻYTKOWNIKA)  czas zwolnienia musi zostać 

zaimplementowany za pomocą FlexLogic. 

 

5.5.8.12 Wyzwalanie użytkownika 

 

Range: FlexLogic operand Dostępne opcje: operand FlexLogic 
 

Wyzwalacz użytkownika pozwala skonstruować dopasowaną logikę wyzwalania na 

podstawie FlexLogic. Cała logika wyzwalania jest odświeżana co drugi cykl systemu mocy. 

 

5.5.8.13 Wyzwalanie częstotliwości 
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Range: Dostępne opcje: 
Enabled, Disabled Włączony, Wyłączony 
20.00 to 70.00 Hz in steps of 0.01 od 20,00 do 70,00 Hz z krokiem 0,01 
FlexLogic operand Operand FlexLogic 
Self-Reset, Latched, Disabled Automatyczne kasowanie, Podtrzymany, 

Wyłączony 
 

 

Wyzwalacz odpowiada na sygnał częstotliwości źródła modułu pomiaru fazora (PMU). 

Częstotliwość jest obliczana na podstawie napięć fazowych, napięć pomocniczych, prądów 

fazowych i prądu doziemnego w tej właśnie kolejności w zależności od konfiguracji źródła 

zgodnie zw standardami L90. Ten element wymaga, aby częstotliwość była powyżej 

minimalnej mierzalnej wartości. Jeśli częstotliwość jest poniżej tej wartości, jak podczas 

odłączania zasilania obwodu, wyzwalacz jest zwalniany. 

PMU 1 FREQ TRIGGER LOW-FREQ (WYZWALACZ NISKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI DLA 

CZĘSTOTLIWOŚCI PMU) — określa dolny próg wyzwalacza częstotliwości odbiegającej od 

normy. Komparator stosuje histerezę 0,02 Hz. 

PMU 1 FREQ TRIGGER HIGH-FREQ (WYZWALACZ WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI DLA 

CZĘSTOTLIWOŚCI PMU) — określa górny próg wyzwalacza częstotliwości odbiegającej od 

normy. Komparator stosuje histerezę 0,02 Hz. 

PMU 1 FREQ TRIGGER PKP TIME (CZAS POBUDZENIA WYZWALACZA 

CZĘSTOTLIWOŚCI PMU 1) — służy do odfiltrowania nieuzasadnionych warunków i 

unikania zbędnego wyzwalania rejestratora. 

PMU 1 FREQ TRIGGER DPO TIME (CZAS ZWOLNIENIA WYZWALACZA 

CZĘSTOTLIWOŚCI PMU 1) — służy do przedłużenia wyzwolenia po powrocie sytuacji do 

stanu normalnego. To ustawienie jest ważne w przypadku używania rejestratora w trybie 
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wymuszonym (rejestrowanie dopóty, dopóki nie zostanie potwierdzony warunek 

wyzwolenia). 

 

Rysunek 5-68: Logika wyzwalania częstotliwości 

 

OR OR 
to STAT bits of the data frame do bitów STAT ramki danych 
SETTING NASTAWA 
FLEXLOGIC OPERAND OPERAND FLEXLOGIC 
AND AND 
RUN URUCHOMIENIE 
OR OR 
Off Wył. 
Enabled Włączony 
 

 

5.5.8.14 Wyzwalanie napięcia 

 

Range: Dostępne opcje: 
Enabled, Disabled Włączony, Wyłączony 
0.100 to 30.000 pu in steps of 0.001 od 0,100 do 30,000 pu z krokiem 0,001 
FlexLogic operand Operand FlexLogic 
Self-Reset, Latched, Disabled Automatyczne kasowanie, Podtrzymany, 

Wyłączony 
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Ten element reaguje na napięcie odbiegające od normy. Dla niskiego i wysokiego napięcia 

są dostępne oddzielne progi. W sensie sygnalizacji działania element nie rozróżnia zdarzeń 

podnapięcia i przepięcia. Wyzwalacz odpowiada na sygnał napięcia fazowego źródła modułu 

pomiaru fazora (PMU). Wszystkie kanały napięcia (A, B i C lub AB, BC i CA) są 

przetwarzane niezależnie i mogą wyzwalać rejestrator. Nadzór napięcia minimalnego 

równego 0,1 pu jest zrealizowany w celu uniknięcia pobudzenia obwodu bez zasilania, co 

jest podobne do elementu zabezpieczenia podnapięciowego. 

PMU 1 VOLT TRIGGER LOW-VOLT (WYZWALACZ NISKIEGO NAPIĘCIA DLA NAPIĘCIA 

PMU) — określa dolny próg wyzwalacza odbiegającego od normy napięcia w pu źródła 

PMU. 1 pu to wartość napięcia znamionowego określona jako znamionowe napięcie wtórne 

pomnożone przez przekładnię przekładnika napięciowego. Komparator stosuje histerezę 1%. 

PMU 1 VOLT TRIGGER HIGH-VOLT (WYZWALACZ WYSOKIEGO NAPIĘCIA DLA 

NAPIĘCIA PMU) — określa górny próg wyzwalacza odbiegającego od normy napięcia w pu 

źródła PMU. 1 pu to wartość napięcia znamionowego określona jako znamionowe napięcie 

wtórne pomnożone przez przekładnię przekładnika napięciowego. Komparator stosuje 

histerezę 1%. 

PMU 1 VOLT TRIGGER PKP TIME (CZAS POBUDZENIA WYZWALACZA NAPIĘCIA PMU 

1) — służy do odfiltrowania nieuzasadnionych warunków i unikania zbędnego wyzwalania 

rejestratora. 

PMU 1 VOLT TRIGGER DPO TIME (CZAS ZWOLNIENIA WYZWALACZA NAPIĘCIA PMU 

1) — służy do przedłużenia wyzwolenia po powrocie sytuacji do stanu normalnego. To 

ustawienie jest ważne w przypadku używania rejestratora w trybie wymuszonym 

(rejestrowanie dopóty, dopóki nie zostanie potwierdzony warunek wyzwolenia). 

 

Rysunek 5-69: Logika wyzwalania napięcia 

 

AND AND 
OR OR 
to STAT bits of the data frame do bitów STAT ramki danych 
SETTINGS NASTAWY 
FLEXLOGIC OPERAND OPERAND FLEXLOGIC 
Enabled Włączony 
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Off Wył. 
 

5.5.8.15 Wyzwalanie prądu 

 

Range: Dostępne opcje: 
Enabled, Disabled Włączony, Wyłączony 
0.250 to 3.000 pu in steps of 0.001 0,250 do 3,000 j.w. z krokiem 0,001 
FlexLogic operand Operand FlexLogic 
Self-Reset, Latched, Disabled Automatyczne kasowanie, Podtrzymany, 

Wyłączony 
 

Ten element reaguje na podwyższony prąd. Wyzwalacz odpowiada na sygnał prądu 

fazowego źródła modułu pomiaru fazora (PMU). Wszystkie kanały prądu (A, B i C) są 

przetwarzane niezależnie i mogą wyzwalać rejestrator. 

PMU 1 CURR TRIGGER PICKUP (POBUDZENIE WYZWALACZA PRĄDU PMU 1) — 

określa próg pobudzenia wyzwalacza przetężenia w PU źródła PMU. Wartość 1 pu to 

znamionowy prąd pierwotny. Komparator stosuje histerezę 3%. 

PMU 1 CURR TRIGGER PKP TIME (CZAS POBUDZENIA WYZWALACZA PRĄDU PMU 

1) — służy do odfiltrowania nieuzasadnionych warunków i unikania zbędnego wyzwalania 

rejestratora. 

PMU 1 CURR TRIGGER DPO TIME (CZAS ZWOLNIENIA WYZWALACZA PRĄDU PMU 1) 

— służy do przedłużenia wyzwolenia po powrocie sytuacji do stanu normalnego. To 

ustawienie jest ważne w przypadku używania rejestratora w trybie wymuszonym 

(rejestrowanie dopóty, dopóki nie zostanie potwierdzony warunek wyzwolenia). 

 

Rysunek 5-70: Logika wyzwalania prądu 
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to STAT bits of the data frame do bitów STAT ramki danych 
SETTINGS NASTAWY 
FLEXLOGIC OPERAND OPERAND FLEXLOGIC 
RUN URUCHOMIENIE 
AND AND 
OR OR 
Enabled Włączony 
Off Wył. 
 

5.5.8.16  Wyzwalanie mocy 

 

Range: Dostępne opcje: 
Enabled, Disabled Włączony, Wyłączony 
0.250 to 3.000 pu in steps of 0.001 0,250 do 3,000 j.w. z krokiem 0,001 
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 
Self-Reset, Latched, Disabled Automatyczne kasowanie, Podtrzymany, 

Wyłączony 
 

Ten element reaguje na moc odbiegającą od normy. Dla mocy czynnej, biernej i pozornej są 

dostępne oddzielne progi. W sensie sygnalizacji działania element nie rozróżnia trzech typów 
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mocy. Wyzwalacz odpowiada na jednofazowe lub trójfazowe sygnały mocy źródła modułu 

pomiaru fazora (PMU). 

PMU 1 POWER TRIGGER ACTIVE (WYZWALACZ MOCY CZYNNEJ PMU 1) — określa 

próg pobudzenia dla mocy czynnej źródła. Dla mocy jednofazowej 1 j.w. to iloczyn 1 j.w. 

napięcia i 1 j.w. prądu lub iloczyn znamionowego napięcia wtórnego, przekładni przekładnika 

napięciowego i znamionowego prądu pierwotnego. Dla mocy trójfazowej 1 j.w. to 

trzykrotność mocy jednofazowej. Komparator stosuje histerezę 3%. 

PMU 1 POWER TRIGGER REACTIVE (WYZWALACZ MOCY BIERNEJ PMU 1) — określa 

próg pobudzenia dla mocy biernej źródła. Dla mocy jednofazowej 1 j.w. to iloczyn 1 j.w. 

napięcia i 1 j.w. prądu lub iloczyn znamionowego napięcia wtórnego, przekładni przekładnika 

napięciowego i znamionowego prądu pierwotnego. Dla mocy trójfazowej 1 j.w. to 

trzykrotność mocy jednofazowej. Komparator stosuje histerezę 3%. 

PMU 1 POWER TRIGGER APPARENT (WYZWALACZ MOCY POZORNEJ PMU 1) — 

określa próg pobudzenia dla mocy pozornej źródła. Dla mocy jednofazowej 1 j.w. to iloczyn 1 

j.w. napięcia i 1 j.w. prądu lub iloczyn znamionowego napięcia wtórnego, przekładni 

przekładnika napięciowego i znamionowego prądu pierwotnego. Dla mocy trójfazowej 1 j.w. 

to trzykrotność mocy jednofazowej. Komparator stosuje histerezę 3%. 

PMU 1 POWER TRIGGER PKP TIME (CZAS POBUDZENIA WYZWALACZA MOCY PMU 

1) — służy do odfiltrowania nieuzasadnionych warunków i unikania zbędnego wyzwalania 

rejestratora. 

PMU 1 POWER TRIGGER DPO TIME (CZAS ZWOLNIENIA WYZWALACZA MOCY PMU 

1) — służy do przedłużenia wyzwolenia po powrocie sytuacji do stanu normalnego. To 

ustawienie jest szczególnie ważne w przypadku używania rejestratora w trybie wymuszonym 

(rejestrowanie dopóty, dopóki nie zostanie potwierdzony warunek wyzwolenia). 

 

Rysunek 5-71: Logika wyzwalania mocy 

 

to STAT bits of the data frame do bitów STAT ramki danych 
SETTINGS NASTAWY 
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FLEXLOGIC OPERAND OPERAND FLEXLOGIC 
AND AND 
OR OR 
Enabled Włączony 
Off Wył. 
 

 

5.5.8.17 Wyzwalanie df/dt 

 

Range: Dostępne opcje: 
Enabled, Disabled Włączony, Wyłączony 
0.10 to 15.00 Hz/s in steps of 0.01 0,10 do 15,00 Hz/s z krokiem 0,01 
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 
Self-Reset, Latched, Disabled Automatyczne kasowanie, Podtrzymany, 

Wyłączony 
 

Ten element reaguje na szybkość zmian częstotliwości. Dla narastającej i opadającej 

częstotliwości są dostępne oddzielne progi. Wyzwalacz odpowiada na szybkość zmian 

częstotliwości (df/dt) źródła modułu pomiaru fazora (PMU). 

PMU 1 df/dt TRIGGER RAISE (WYZWALANIE WZROSTU df/dt PMU 1) — określa próg 

pobudzenia dla szybkości zmian częstotliwości w kierunku narastającym (dodatnie df/dt). 

Komparator stosuje histerezę 4%. 

PMU 1 df/dt TRIGGER FALL (WYZWALANIE SPADKU df/dt PMU 1) — określa próg 

pobudzenia dla szybkości zmian częstotliwości w kierunku opadającym (ujemne df/dt). 

Komparator stosuje histerezę 4%. 

PMU 1 df/dt TRIGGER PKP TIME (CZAS POBUDZENIA WYZWALACZA df/dt PMU 1) — 

służy do odfiltrowania nieuzasadnionych warunków i unikania zbędnego wyzwalania 

rejestratora. 
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PMU 1 df/dt TRIGGER DPO TIME (CZAS ZWOLNIENIA WYZWALACZA MOCY PMU 1) — 

służy do przedłużenia wyzwolenia po powrocie sytuacji do stanu normalnego. To ustawienie 

jest ważne w przypadku używania rejestratora w trybie wymuszonym (rejestrowanie dopóty, 

dopóki nie zostanie potwierdzony warunek wyzwolenia). 

 

Rysunek 5-72: Logika wyzwalacza szybkości zmian częstotliwości 

 

to STAT bits of the data frame do bitów STAT ramki danych 
SETTINGS NASTAWY 
FLEXLOGIC OPERAND OPERAND FLEXLOGIC 
AND AND 
OR OR 
Enabled Włączony 
Off Wył. 
 

5.5.8.18 Rejestracja PMU 

 

Range: Dostępne opcje: 
Enabled, Disabled Włączony, Wyłączony 
2 to 128 in steps of 1 od 2 do 128 z krokiem 1 
Automatic Overwrite, Protected Automatyczne nadpisywanie, Chronione 
 

PMU 1 FUNCTION (FUNKCJA PMU 1) — to ustawienie włącza lub wyłącza rejestrator PMU 

1. Częstotliwość jest ustalona na częstotliwości raportowania ustawionej w ramach 

agregatora (czyli agregator 1). 
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PMU 1 NO OF TIMED RECORDS (LICZBA SYNCHRONIZOWANYCH ZAPISÓW PMU 1) 

— określa liczbę synchronizowanych zapisów dostępnych dla danego logicznego PMU 1. 

Długość każdego zapisu jest równa ilości dostępnej pamięci podzielonej przez wielkość 

zawartości i liczbę zapisów. W miarę wzrostu liczby zapisów zmniejsza się pamięć dostępna 

dla każdego zapisu. Przekaźnik obsługuje maksymalnie 128 zapisów w trybie 

synchronizowanym albo wymuszonym. 

PMU 1 TRIGGER MODE (TRYB WYZWALANIA PMU 1) — określa, co się zdarzy, gdy 

rejestrator użyje całą dostępną pamięć. Dla wartości Automatic Overwrite (Automatyczne 

nadpisywanie) ostatni zapis jest kasowany w celu ułatwienia nowego zapisu po wyzwoleniu. 

Dla wartości Protected (Chronione) rejestrator przestaje tworzyć nowe zapisy po zużyciu 

całej pamięci przez stare nieskasowane zapisy. 

PMU 1 TIMED TRIGGER POSITION (POŁOŻENIE SYNCHRONIZACJI WYZWALACZA 

PMU 1) — określa ilość danych przed wyzwoleniem jako procent całego zapisu. To 

ustawienie dotyczy tylko trybu synchronizacji rejestrowania. 

 

5.5.8.19 Agregatory 

 

 

Range: Dostępne opcje: 
NONE, 37.118, 90-5 NONE, 37.118, 90-5 
1 to 65534 in steps of 1 od 1 do 65 534 z krokiem 1 
No, Yes No, Yes 
See below Zob. poniżej 
 

UWAGA 

Gdy protokół zostanie wybrany za pomocą oprogramowania lub klawiatury, wszystkie 

agregatory, dla których protokół ma wartość None (Brak), są ustawiana na ostatni 

zapisany protokół (czyli IEEE C37.118 lub IEC 61850-90-5) dla dowllnych agregatorów, 

ponieważ jednoczesne przesyłanie strumieniowe obu protokołów IEEE C37.118 i IEC 

61850-90-5 jest niemożliwe. 
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PMU AGGREGATOR1 PROTOCOL (PROTOKÓŁ AGREGATORA 1 PMU) — określa, czy 

w raporcie technicznym jest używany protokół IEEE C37.118, czy też IEC 61850-90-5. 

Ponieważ w urządzeniu jest obsługiwany jeden protokół naraz, to ustawienie dotyczy 

wszystkich agregatorów PMU. 

PMU AGGREGATOR1IDCODE (KOD ID AGREGATORA 1 PMU) — identyfikator 

numeryczny agregatora/funkcji PDC. W protokole IEEE C37.118 strumień wyjściowy określa 

identyfikator agregatora, który jest używany tylko, gdy na agregator jest odwzorowany więcej 

niż 1 PMU. 

PMU AGGREGATOR1PMU1 (AGREGATOR 1 PMU 1 PMU) — jeśli ma wartość Yes (Tak). 

agregator 1 zawiera zbiór danych PMU1 w strumieniu danych raportowania. 

AGGREGATOR1 (AGREGATOR 1) nie zawiera zbioru danych PMU1 w raporcie, jeśli jest 

ustawiona wartość No (Nie). 

 

UWAGA 

Do tego samego AGREGATORA PMU można przypisać tylko PMU mające taką samą 

częstotliwość raportowania. 

 

 

Range: Dostępne opcje: 
1 to 65534 od 1 do 65534 
Disabled, Enabled Wyłączony, Włączony 
 

PMU AGGREGATOR 1 TCP PORT (PORT TCP AGREGATORA 1 PMU) — wybiera numer 

portu TCP używany przez ten agregator do raportowania w sieci. Wszystkie porty, nawet 

nieużywanych agregatorów, muszą być poprawne i unikatowe, aby uniknąć kolizji numerów 

portów. 

PMU AGGREGATOR 1 UDP PORT (PORT UDP AGREGATORA 1 PMU) — wybiera numer 

portu UDP używany przez ten agregator do raportowania w sieci. Wszystkie porty, nawet 

nieużywanych agregatorów, muszą być poprawne i unikatowe, aby uniknąć kolizji numerów 

portów. 

PMU AGGREGATOR 1 PDC CONTROL (STEROWANIE PDC AGREGATORA 1 PMU) — 

standard synchrofazora dopuszcza definiowane przez użytkownika urządzenia sterujące w 

PDC realizowane w PMU. Sterowanie jest realizowane za pomocą rozszerzonej ramki 
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polecenia. Przekaźnik dekoduje pierwsze słowo rozszerzonego pola, EXTFRAME, w celu 

wysterowania 16 dedykowanych operandów FlexLogic. Każdy agregator obsługuje 16 

operandów FlexLogic, co zostało pokazane w tabeli. Operandy są potwierdzane przez pięć 

sekund po odebraniu ramki polecenia. Jeśli w ciągu tych pięciu sekund nadejdzie nowa 

ramka polecenia, operandy FlexLogic zostaną zaktualizowane i pięciosekundowy 

czasomierz zostanie ponownie uruchomiony. To ustawienie włącza lub wyłącza sterowanie. 

Po włączeniu wszystkie 16 operandów dla każdego agregatora jest aktywnych, natomiast po 

wyłączeniu wszystkie 16 operandów każdego agregatora pozostaje wyzerowanych. 

 

Tabela 5-17: Operandy FlexLogic obsługiwane przez agregator 

Typ operandu Składnia operandu Opis operandu 

ELEMENT: 
Synchrofazor, dane fazora, 
koncentrator 

AGTR1 PDC CNTRL 1 Koncentrator danych fazora potwierdza bit 
sterowania 1 otrzymany za pomocą sieci 

jak wyżej AGTR1 PDC CNTRL 2 Koncentrator danych fazora potwierdza bit 
sterowania 2 otrzymany za pomocą sieci 

jak wyżej AGTR1 PDC CNTRL 3 Koncentrator danych fazora potwierdza bit 
sterowania 3 otrzymany za pomocą sieci 

� 

Typ operandu Składnia operandu Opis operandu 

jak wyżej AGTR1 PDC CNTRL 16 Koncentrator danych fazora potwierdza bit 
sterowania 16 otrzymany za pomocą sieci 

jak wyżej AGTR2 PDC CNTRL 1 Koncentrator danych fazora potwierdza bit 
sterowania 1 otrzymany za pomocą sieci 

jak wyżej AGTR2 PDC CNTRL 2 Koncentrator danych fazora potwierdza bit 
sterowania 2 otrzymany za pomocą sieci 

jak wyżej AGTR2 PDC CNTRL 3 Koncentrator danych fazora potwierdza bit 
sterowania 3 otrzymany za pomocą sieci 

� 

jak wyżej AGTR1 PDC CNTRL 16 Koncentrator danych fazora potwierdza bit 
sterowania 16 otrzymany za pomocą sieci 

 

 

Range Dostępne opcje 
56-character ASCII text (blank by default) 56-znakowy ciąg ASCII (domyślnie pusty) 
1 to 65534 in steps of 1 od 1 do 65 534 z krokiem 1 
1 to 4 od 1 do 4 
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PMU AGGREGATOR 1 NAME (NAZWA AGREGATORA 1 PMU) — definiowany przez 

użytkownika widoczny ciąg znaków (maks. 56) identyfikujący źródło strumienia. Ta wartość, 

połączona z kodem IDCode agregatora i klasą usług agregatora, jest odwzorowana na 

MSVID IEC 61850 znajdujący się w strumieniu wyjściowym. 

AGGREGATOR 1: PHYSICAL PORT (AGREGATOR 1: PORT FIZYCZNY) — to ustawienie 

określa porty fizyczne, przez które jest przesyłany ruch synchrofazora. Zakres to 1, 2, 3. 

PMU AGGREGATOR 1: UDP PORT (AGREGATOR 1 PMU: PORT UDP) — to ustawienie 

wybiera numer portu UDP używany przez ten zbiór danych do raportowania w sieci. 

Dostępna jest wartość domyślna dla IEC 6150-90-5. 

PMU AGGREGATOR 1: NUMBER OF ASDUs (AGREGATOR 1 PMU: LICZBA ASDU) — 

to ustawienie określa liczbę jednostek danych serwisowych warstwy aplikacji (ASDU) od 1 

do 4. 

 

Tabela 5-18: Liczba ASDU 

Ustawieni
a ASDU 

Przesyłanie 

1 ASDU przy T0 (bieżące wartości) 

2 ASDU przy T-1 (poprzednie wartości) + ASDU przy T0 (bieżące wartości) 

3 ASDU przy T-2 (poprzednie wartości) + ASDU przy T-1 (poprzednie wartości) + ASDU przy T0 
(bieżące wartości) 

4 ASDU przy T-3 (poprzednie wartości) + ASDU przy T-2 (poprzednie wartości) + ASDU przy T-1 
(poprzednie wartości) + ASDU przy T0 (bieżące wartości) 

 

5.5.8.20  Bloki sterujące 
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Range Dostępne opcje 
FlexLogic operand Operand FlexLogic 
1 to 4294967295 od 1 do 4.294.967.295 
 

MSVCB 1 SVENA — sterowanie strumieniem SV jest ustawiane za pomocą przełączania 

przypisanego operandu FlexLogic albo za pomocą zapisu do zdalnego klienta w celu 

rozpoczęcia i zatrzymania przesyłania strumieniowego ramek R-SV. Jeśli sterowanie 

zdalnym klientem jest wyłączone, dostępna jest odpowiedź negatywna dla klienta w 

odpowiedzi na próbę zapisu. Dla każdego agregatora jest dostepny operand FlexLogic 

(SvEna) odzwierciedlający stan sterowania SvEna, gdzie 1 = włączone, a 0 = wyłączone. Na 

rysunku pokazano logikę ustawiania bitu sterowania SvEna. 

 

Rysunek 5-73: Logika ustawiania bitu sterowania SvEna 

 

SvEna Status Stan SvEna 
Pushbutton/FlexOperand (Momentary) Przycisk/FlexOperand (chwilowy) 
Toggle Function Funkcja przełączania 
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Positive One-Shot Jednorazowa dodatnia 
AND AND 
Write “0” to SvEna Zapis 0 do SvEna 
 

 

MSVCB 1 CLIENT CONTRL (STEROWANIE KLIENTA MSVCB 1) — ta nastawa określa, 

czy klient może zapisywać do bitu rezerwowego. Gdy przypisany operand FlexLogic jest w 

stanie logicznym 1, zdalni klienci mogą zapisywać zarówno do bitu rezerwowego, jak i bitu 

SvEna. Gdy operand FlexLogic jest w stanie logicznym 0, zdalny klient zapisuje do bitu 

rezerwowego, SvEna jest odrzucany przez UR i do klienta jest zwracana negatywna 

odpowiedź z odpowiednim błędem usługi. 

MSVCB 1 SVENA DEFLT — to ustawienie określa domyślny stan strumienia (włączony lub 

wyłączony) podczas włączania zasilania lub ponownego uruchomienia. 

MSVCB 1 CONFREV — przekaźnik zwiększa wersję konfiguracji po każdej zmianie 

konfiguracji. To ustawienie pozwala użytkownikowi zresetować konfigurację z powrotem do 1 

lub wartości od 1 do 4.294.967.295. 

MSVCB 1 PRIORITY (PRIORYTET MSVCB 1) — wartość od 0 do 7. Wartość domyślna to 

4. 

MSVCB 1 IP CLASS (KLASA IP MSVCB 1) — ta wartość reprezentuje wartość 

zróżnicowanych usług IPv4 (wcześniej nazywanych TypeOfService). Wartość domyślna jest 

ustawiona dla szybkiego przesyłania (101110B – 46 lub 2EH). Ta wartość zapewnia 

priorytetowy routing, jeśli jest on obsługiwany przez routery. 

MSVCB 1 VID — zakres wartości w przedziale od 0 do 4095. 

MSVCB 1 APPID — to ustawienie umożliwia wybór konkretnego identyfikatora aplikacji dla 

każdego urządzenia wysyłającego. 

MSVCB 1 DEST. IP (DOCELOWY ADRES IP MSVCB 1) — to jest docelowy adres IP 

multiemisji wprowadzany w standardowym formacie adresu IPV4. Poprawny zakres dla IPv4 

obejmuje od 224.0.0.0 do 239.255.255.255. UR nie sprawdza wprowadzonego adresu. 

MSVCB 1 SECURITY (BEZPIECZEŃSTWO MSVCB 1) — to ustawienie wybiera poziom 

bezpieczeństwa i używane uwierzytelnianie, co zostało pokazane w poniższej tabeli, oraz ma 

postać wyliczenia zgodnie z normą. Zakres to od 0 do 2. 

 

UWAGA 

Zacienione ustawienia w tabeli nie są obsługiwane przez oprogramowanie układowe w wersji 

7.0. 

 

Tabela 5-19: Bezpieczeństwo 

Numeracja Uwierzytelnianie Szyfrowanie 
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0 No No 

1 Tak No 

2 Tak Tak 

 

 

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. 

 

Rysunek 5-74: Informacje ogólne dotyczące architektury UR 

 

 

CTs Przekładniki prądowe 
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VTs Przekładniki napięciowe 
CDmA or RTD inputs Wejścia CDmA lub RTD 
fiber światłowód 
DSP(AD) DSP (AD) 
Analog input (A/D) Wejście analogowe (A/D) 
Contact inputs Wejścia stykowe 
keypad klawiatura 
Calculate parameters Obliczanie parametrów 
Virtual inputs Wejścia wirtualne 
Remote inputs (GOOSE) Wejścia zdalne (GOOSE) 
Direct inputs Wejścia bezpośrednie 
OR OR 
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 
(Actual values) (Wartości rzeczywiste) 
(Status) (Stan) 
EnerVista UR Setup and LAN 
communications 

Program EnerVista UR Setup i komunikacja 
w sieci LAN 

FlexLogicTM outputs Wyjścia FlexLogicTM 
Digital elements Elementy cyfrowe 
FlexLogicTM counters Liczniki FlexLogicTM 
Virtual outputs Wyjścia wirtualne 
Flags Flagi 
Form-A and SCR only Tylko format A i SCR 
Contact outputs Wyjścia stykowe 
Remote outputs Wyjścia zdalne 
Display LEDs Diody LED wyświetlacza 
Display Wyświetlacz 
Analog output (D/A) (dcmA) Wejście analogowe (D/A) (dcmA) 
 

Stany wszystkich sygnałów cyfrowych używanych w przekaźniku L90 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 
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wejścia sterującego. To rónanie wykonuje funkcję AND dwóch wejść sterujących w celu 

uzyskania wirtualnego wyjścia, które zostanie nastepnie 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 musi 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 przyużyciu 

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. 

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 5-20: Rodzaje operandów FlexLogic przekaźnika L90 

Typ operandu Stan Przykład formatu Charakterystyki [wejście równe 1 (= WŁ.), 
jeśli...] 

Wejście stykowe Wł. Ciągły Ip wł. Napięcie jest obecnie stosowane do wejścia (styk 
zewnętrzny zamknięty) 

Wył. Cont Ip Off Napięcie jest obecnie stosowane do wejścia (styk 
zewnętrzny otwarty) 
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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 

Wł. DIRECT INPUT 1 On Wejście bezpośrednie jest obecnie w stanie ON 
(WŁ.) 

Element 
(Analogowy) 

Pobudzenie PHASE TOC1 PKP Testowany parametr jest obecnie powyżej 
ustawienia pobudzenia elementu, który reaguje 
na rosnące wartości, lub poniżej ustawienia 
pobudzenia elementu, który reaguje na spadające 
wartości 

Odzwbudzenie PHASE TOC1 DPO Ten operand jest logiczną odwrotnością 
powyższego operandu PKP 

Działanie PHASE TOC1 OP Testowany parametr był powyżej/poniżej 
ustawienia pobudzenia elementu przez 
zaprogramowany czas opóźnienia lub był w 
stanie logicznym 1, a teraz jest w stanie 0, ale 
czasomierz resetowania nie zakończył odliczania. 

Blokada PHASE TOC1 BLK Wyjście komparatora jest ustawione na funkcję 
blokowanie 

Element (cyfrowy) Pobudzenie Dig Element 1 PKP Operand wejściowy jest w stanie logicznym 1 

Odzwbudzenie Dig Element 1 DPO Ten operand jest logiczną odwrotnością 
powyższego operandu PKP 

Działanie 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 
czasomierz 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 Wł. Wł. Logiczna 1 

Wył. Wył. Logiczne 0 

RxGOOSE Boolean Wł. RxGOOSE Boolean 1 
On 

Wartość logiczna RxGOOSE jest obecnie w 
stanie ON (WŁ.) 

Wejście wirtualne Wł. Virt Ip 1 On Wejście wirtualne jest obecnie w stanie ON (WŁ.) 

Wyjście wirtualne Wł. 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 

 

Tabela 5-21: Operandy FlexLogic przekaźnika L90 

Typ operandu Składnia operandu Opis operandu 

PRZYCISKI 
STERUJĄCE 

CONTROL PUSHBTN 1 ON Został naciśnięty przycisk sterujący 1 

CONTROL PUSHBTN 2 ON Został naciśnięty przycisk sterujący 2 

 CONTROL PUSHBTN 3 ON Został naciśnięty przycisk sterujący 3 

 CONTROL PUSHBTN 4 ON Został naciśnięty przycisk sterujący 4 

 CONTROL PUSHBTN 5 ON Został naciśnięty przycisk sterujący 5 

 CONTROL PUSHBTN 6 ON Został naciśnięty przycisk sterujący 6 

 CONTROL PUSHBTN 7 ON Został naciśnięty przycisk sterujący 7 

CYBERWARTOW ROLE ADMIN ACT Rola administratora jest aktywna i ma ustawioną wartość true 
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Typ operandu Składnia operandu Opis operandu 

NIK (prawda), jeśli o to chodzi 

 
ROLE SUPERVISOR ACT 

Rola nadzorcy jest aktywna i ma ustawioną wartość true (prawda), 
jeśli o to chodzi 

 
ROLE ENGINEER ACT 

Rola inżyniera jest aktywna i ma ustawioną wartość true (prawda), 
jeśli o to chodzi 

 
ROLE OPERATOR ACT 

Rola operatora jest aktywna i ma ustawioną wartość true 
(prawda), jeśli o to chodzi 

 ROLE OBSERVER ACT Rola obserwatora jest aktywna i ma ustawioną wartość true 
(prawda), jeśli o to chodzi 

 
ROLE EXTERNAL ACT 

Rola zewnętrzna jest aktywna i ma ustawioną wartość true 
(prawda), jeśli o to chodzi 

 
AUTHENTICATION FAIL 

Operand ustawiany dla autotestu i alarmu niepowodzenia 
uwierzytelniania 

 
UNAUTH FW ATTEMPT 

Operand ustawiany dla autotestu i alarmu blokady 
oprogramowania układowego 

 UNAUTH SETTING WRITE Operand ustawiany dla autotestu i alarmu blokady ustawień 

 RADIUS SRV 
UNAVAILABLE 

Operand ustawiany dla autotestu niedostępnych serwerów 
RADIUS 

 ACCT SRV UNAVAILABLE Operand ustawiany dla autotestu niedostępnych serwerów 
ACCOUNTING 

ELEMENT: 
Nadzór 50DD 

50DD SV Zadziałał detektor zakłóceń 

ELEMENT: 
Zabezpieczenie 
różnicowe 87L 

87L DIFF OP Zadziałała przynajmniej jedna faza zabezpieczenia różnicowego 

87L DIFF OP A Zadziałała faza A zabezpieczenia różnicowego 

87L DIFF OP B Zadziałała faza B zabezpieczenia różnicowego 

 87L DIFF OP C Zadziałała faza C zabezpieczenia różnicowego 

 87L DIFF RECVD DTT Wprowadzono wyłączenie zdalne bezwarunkowe 

 87L DIFF RECVD DTT A Odebrano wyłączenie zdalne bezwarunkowe fazy A 

 87L DIFF RECVD DTT B Odebrano wyłączenie zdalne bezwarunkowe fazy B 

 87L DIFF RECVD DTT C Odebrano wyłączenie zdalne bezwarunkowe fazy C 

 87L DIFF KEY DTT Wprowadzono wyłączenie zdalne bezwarunkowe 

 87L DIFF PFLL FAIL Niepowodzenie pętli synchronizacji fazy i częstotliwości (PFLL) 

 87L DIFF CH ASYM DET Wykryto asymetrię kanału większą niż 1,5 ms 

 87L DIFF CH1 FAIL Niepowodzenie kanału 1 

 87L DIFF CH2 FAIL Niepowodzenie kanału 2 

 87L DIFF CH1 LOSTPKT W kanale 1 przekroczono maksymalny próg utraconych pakietów 

 87L DIFF CH2 LOSTPKT W kanale 2 przekroczono maksymalny próg utraconych pakietów 

 87L DIFF CH1 CRCFAIL W kanale 1 przekroczono maksymalny próg błędów CRC 

 87L DIFF CH2 CRCFAIL W kanale 2 przekroczono maksymalny próg błędów CRC 

 
87L DIFF CH1 ID FAIL 

Niepowodzenie kontroli identyfikatora równorzędnego przekaźnika 
L90 w kanale 1 

 
87L DIFF CH2 ID FAIL 

Niepowodzenie kontroli identyfikatora równorzędnego przekaźnika 
L90 w kanale 2 

 
87L DIFF GPS FAIL 

Niepowodzenie sygnału GPS lub nie jest on skonfigurowany na 
żadnym zacisku 

 87L DIFF 1 MAX ASYM Asymetria na kanale 1 przekroczyła wstępnie ustawioną wartość 

 87L DIFF 2 MAX ASYM Asymetria na kanale 2 przekroczyła wstępnie ustawioną wartość 

 
87L DIFF 1 TIME CHNG 

Zmiana opóźnienia cyklu na kanale 1 przekroczyła wstępnie 
ustawioną wartość 

 
87L DIFF 2 TIME CHNG 

Zmiana opóźnienia cyklu na kanale 2 przekroczyła wstępnie 
ustawioną wartość 

 87L DIFF GPS 1 FAIL Niepowodzenie GPS na zacisku zdalnym 1 (kanał 1) 

 87L DIFF GPS 2 FAIL Niepowodzenie GPS na zacisku zdalnym 1 (kanał 2) 

 
87L DIFF BLOCKED 

Funkcja 87L jest zablokowana z powodu problemów 
komunikacyjnych 
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Typ operandu Składnia operandu Opis operandu 

 87L DIFF PKP G Element różnicowy uziemienia został pobudzony 

 87L DIFF OP G Zadziałał element różnicowy uziemienia 

ELEMENT: 
Kompensacja 
transformatora 
wewnątrzstrefowe
go 87L 

87LHARM2A OP 
Potwierdzone, gdy faza A drugiej harmonicznej prądu 
rozruchowego 

 magnetyzacji transformatora blokuje działanie bieżącego 
elementu różnicowego. 

87L HARM2 B OP 
Potwierdzone, gdy faza B drugiej harmonicznej prądu 
rozruchowego 

87L HARM2 C OP 

magnetyzacji transformatora blokuje działanie bieżącego 
elementu różnicowego. Potwierdzone, gdy faza B drugiej 
harmonicznej prądu rozruchowego magnetyzacji transformatora 
blokuje działanie bieżącego elementu różnicowego. 

ELEMENT: 
Wyzwolenie 
różnicowe 87L 

87L TRIP OP Zadziałała przynajmniej jedna faza elementu wyjścia wyłączania 

87L TRIP OP A Zadziałała faza A elementu wyjścia wyłączania 

87L TRIP OP B Zadziałała faza B elementu wyjścia wyłączania 

87L TRIP OP C Zadziałała faza C elementu wyjścia wyłączania 

87L TRIP 1P OP Zainicjowano wybicie jednobiegunowe 

87L TRIP 3P OP Zainicjowano wybicie trójbiegunowe 

ELEMENT: 
Samoczynne 
ponowne 
załączenie 
(1P/3P) 

AR ENABLED 
Samoczynne ponowne załączenie jest włączone i gotowe do 
wykonania 

AR DISABLED Samoczynne ponowne załączenie jest wyłączone 

AR RIP 
Samoczynne ponowne załączenie jest w stanie reclose-in-
progress (trwa ponowne załączenie) 

 AR 1-P RIP Trwa jednobiegunowe ponowne załączenie 

 AR 3-P/1 RIP Trwa trójbiegunowe ponowne załączenie, za pomocą czasu 
martwego 1 

 
AR 3-P/2 RIP 

Trwa trójbiegunowe ponowne załączenie, za pomocą czasu 
martwego 2 

 
AR 3-P/3 RIP 

Trwa trójbiegunowe ponowne załączenie, za pomocą czasu 
martwego 3 

 
AR 3-P/4 RIP 

Trwa trójbiegunowe ponowne załączenie, za pomocą czasu 
martwego 4 

 AR LO Samoczynne ponowne załączenie jest w stanie blokady 

 AR BKR1 BLK Ponowne załączenie wyłącznika 1 jest zablokowane 

 AR BKR2 BLK Ponowne załączenie wyłącznika 2 jest zablokowane 

 AR CLOSE BKR1 Ponowne załączenie sygnału wyłącznika 1 

 AR CLOSE BKR2 Ponowne załączenie sygnału wyłącznika 2 

 AR FORCE 3-P TRIP Wymuszenie dowolnego wybicia jako wybicia trójfazowego 

 
ARSHOTCNT>0 

Został wysłany pierwszy sygnał CLOSE BKR X (ZAMKNIĘCIE 
WYŁĄCZNIKA X) 

 ARSHOTCNT = 1 Liczba prób jest równa 1 

 ARSHOTCNT=2 Liczba prób jest równa 2 

 ARSHOTCNT=3 Liczba prób jest równa 3 

 ARSHOTCNT=4 Liczba prób jest równa 4 

 
AR MODE = 1 

Tryb samoczynnego ponownego załączania jest równy 1 (tryb 1- i 
3-biegunowy) 

 
AR MODE = 2 

Tryb samoczynnego ponownego załączania jest równy 2 (tryb 1-
biegunowy) 

 
AR MODE = 3 

Tryb samoczynnego ponownego załączania jest równy 3 (tryb 3-
biegunowy A) 

 
AR MODE = 4 

Tryb samoczynnego ponownego załączania jest równy 4 (tryb 3-
biegunowy B) 

 AR MODE SWITCH FAIL 
(NIEPOWODZENIE 
ŁĄCZNIKA TRYBU 
SAMOCZYNNEGO 

Nastąpiła próba przełączenia trybu samoczynnego ponownego 
załączenia, ale się nie powiodła 
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Typ operandu Składnia operandu Opis operandu 

PONOWNEGO 
ZAŁĄCZANIA) 

 AR ZONE 1 EXTENT Funkcja odległości strefy 1 musi być ustawiona na wartość 
rozszerzonego przekroczenia zasięgu 

 AR INCOMPLETE SEQ Czasomierz niekompletnej sekwencji zakończył odliczanie 

 AR RESET Samoczynne ponowne załączenie zostało zresetowane ręcznie 
albo za pomocą czasomierza resetowania 

ELEMENT: 
Zabezpieczenie 
nadnapięciowe 
linii potrzeb 
własnych 

AUX OV1 PKP Pomocnicze zabezpieczenie przepięciowe zostało pobudzone 

AUX OV1 DPO Pomocnicze zabezpieczenie przepięciowe zostało zwolnione 

 AUX OV1 OP Zadziałało pomocnicze zabezpieczenie przepięciowe 

 AUX OV do 3 Taki sam zestaw operandów jak pokazany dla AUX OV1 

ELEMENT: 
Zabezpieczenie 
podnapięciowe 
linii potrzeb 
własnych 

AUX UV1 PKP Pomocnicze zabezpieczenie podnapięciowe zostało pobudzone 

AUX UV1 DPO Pomocnicze zabezpieczenie podnapięciowe zostało zwolnione 

AUXUV1 OP Zadziałało pomocnicze zabezpieczenie podnapięciowe 

AUX UV2 do 3 Taki sam zestaw operandów jak pokazany dla AUX UV1 

ELEMENT 
Przeskok w 
wyłączniku 

BKR 1 FLSHOVR PKP A Przeskok w elemencie fazy A wyłącznika 1 został pobudzony 

BKR 1 FLSHOVR PKP B Przeskok w elemencie fazy B wyłącznika 1 został pobudzony 

 BKR 1 FLSHOVR PKP C Przeskok w elemencie fazy C wyłącznika 1 został pobudzony 

 BKR 1 FLSHOVR PKP Przeskok w elemencie wyłącznika 1 został pobudzony 

 BKR 1 FLSHOVR OP A Zadziałał przeskok w elemencie fazy A wyłącznika 1 

 BKR 1 FLSHOVR OP B Zadziałał przeskok w elemencie fazy B wyłącznika 1 

 BKR 1 FLSHOVR OP C Zadziałał przeskok w elemencie fazy C wyłącznika 1 

 BKR 1 FLSHOVR OP Zadziałał przeskok w elemencie wyłącznika 1 

 BKR 1 FLSHOVR DPO A Przeskok w elemencie fazy A wyłącznika 1 został zwolniony 

 BKR 1 FLSHOVR DPO B Przeskok w elemencie fazy B wyłącznika 1 został zwolniony 

 BKR 1 FLSHOVR DPO C Przeskok w elemencie fazy C wyłącznika 1 został zwolniony 

 BKR 1 FLSHOVR DPO Przeskok w elemencie wyłącznika 1 został zwolniony 

 BKR 2 FLSHOVR Taki sam zestaw operandów jak pokazany dla BKR 1 FLSHOVR 

ELEMENT: 
Wyładowanie 
łukowe wyłącznika 

BKR ARC 1 OP Zadziałał prąd łukowy wyłącznika 1 

BKR ARC 1 DPO Prąd łukowy wyłącznika 1 został zwolniony 

 BKR ARC 2 OP Zadziałał prąd łukowy wyłącznika 2 

 BKR ARC 2 DPO Prąd łukowy wyłącznika 2 został zwolniony 

 BKR ARC 3 do 4 Taki sam zestaw operandów jak pokazany dla BKR ARC 1 

ELEMENT 
Lokalna rezerwa 
wyłącznikowa 

BKR FAIL 1 RETRIPA 
Awaria wyłącznika 1, ponowne wybicie fazy A (tylko schematy 1-
biegunowe) 

BKR FAIL 1 RETRIPB Awaria wyłącznika 1, ponowne wybicie fazy B (tylko schematy 1-
biegunowe) 

 
BKR FAIL 1 RETRIPC 

Awaria wyłącznika 1, ponowne wybicie fazy C (tylko schematy 1-
biegunowe) 

 BKR FAIL 1 RETRIP Awaria wyłącznika 1, ponowne wybicie 3-fazowe 

 BKR FAIL 1 T1 OP Awaria wyłącznika 1, zadziałał czasomierz 1 

 BKR FAIL 1 T2 OP Awaria wyłącznika 1, zadziałał czasomierz 2 

 BKR FAIL 1 T3 OP Awaria wyłącznika 1, zadziałał czasomierz 3 

 BKR FAIL 1 TRIP OP Awaria wyłącznika 1, zadziałało wybicie 

 BKR FAIL 2 Taki sam zestaw operandów jak pokazany dla BKR FAIL 1 

Typ operandu Składnia operandu Opis operandu 

ELEMENT 
Ponowny zapłon 
łuku w wyłączniku 

BRK RESTRIKE 1 OP 
Wykryto ponowny zapłon łuku w wyłączniku dla dowolnej fazy 
elementu sterującego wyłącznikiem 1 

BRK RESTRIKE 1 OP A 
Wykryto ponowny zapłon łuku w wyłączniku dla fazy A elementu 
sterującego wyłącznikiem 1 
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BRK RESTRIKE 1 OP B 
Wykryto ponowny zapłon łuku w wyłączniku dla fazy B elementu 
sterującego wyłącznikiem 1 

BRK RESTRIKE 1 OP C Wykryto ponowny zapłon łuku w wyłączniku dla fazy C elementu 
sterującego wyłącznikiem 1 

BKR RESTRIKE 2 Taki sam zestaw operandów jak pokazany dla BKR RESTRIKE 1 

ELEMENT: 
Sterowanie 
wyłącznikiem 

BREAKER 1 OFF CMD Zainicjowano polecenie otwarcia wyłącznika 1 

BREAKER 1 ON CMD Zainicjowano polecenie zamknięcia wyłącznika 1 

 BREAKER 1 OA BAD ST Wykryto niepoprawny stan fazy A wyłącznika 1 (niezgodność 
między stykami 52/a i 52/b) 

 BREAKER 1 OA INTERM Wykryto stan przejściowy fazy A wyłącznika 1 (przejście z jednego 
położenia w drugie) 

 BREAKER 1 OA CLSD Faza A wyłącznika 1 jest zamknięta 

 BREAKER 1 OA OPEN Faza A wyłącznika 1 jest otwarta 

 BREAKER 1 OB BAD ST Wykryto niepoprawny stan fazy B wyłącznika 1 (niezgodność 
między stykami 52/a i 52/b) 

 BREAKER 1 OB INTERM Wykryto stan przejściowy fazy B wyłącznika 1 (przejście z jednego 
położenia w drugie) 

 BREAKER 1 OB CLSD Faza B wyłącznika 1 jest zamknięta 

 BREAKER 1 OB OPEN Faza B wyłącznika 1 jest otwarta 

 BREAKER 1 OC 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 OC CLSD Faza C wyłącznika 1 jest zamknięta 

 BREAKER 1 OC 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 ANYPOPEN 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 do 4 Taki sam zestaw operandów jak pokazany dla BREAKER 1 

ELEMENT: 
Uszkodzony 
przewód 

BROKEN CONDUCT 1 OP Potwierdzone, gdy działa uszkodzony przewód 1 

BROKEN CONDUCT 1PKP Potwierdzone, gdy jest pobudzony uszkodzony przewód 1 

BROKEN CONDUCT 2 do 4 Taki sam zestaw operandów jak pokazany dla BROKEN 
CONDUCTOR 1 

ELEMENT: 
Ciągłe 
monitorowanie 

CONT MONITOR PKP Ciągłe monitorowanie zostało pobudzone 

CONT MONITOR OP Działa ciągłe monitorowanie 

ELEMENT: 
Awaria 
przekładnika 
prądowego 

CT FAIL 1 PKP Awaria przekładnika prądowego została pobudzona 

CT FAIL 1 OP Awaria przekładnika prądowego została zwolniona 

 CT FAIL 2 do 4 (4 z opcją 
półtora wyłącznika) 

Taki sam zestaw operandów jak dla CT FAIL 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 mniejsza niż wartość 
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porównania 

 Licznik od 2 do 8 Taki sam zestaw operandów jak pokazany dla licznika 1 

ELEMENT: 
Zabezpieczenie z 
zasięgiem 
wydłużonym i 
zdalnym 
odblokowaniem 
wyłączenia 

DCUB TX1 
Zabezpieczenie z zasięgiem wydłużonym i zdalnym 
odblokowaniem wyłączenia potwierdza bit nadawania 1 

DCUB TX2 Zabezpieczenie z zasięgiem wydłużonym i zdalnym 
odblokowaniem wyłączenia potwierdza bit nadawania 2 

DCUBTX3 Zabezpieczenie z zasięgiem wydłużonym i zdalnym 
odblokowaniem wyłączenia potwierdza bit nadawania 3 

DCUB TX4 
Zabezpieczenie z zasięgiem wydłużonym i zdalnym 
odblokowaniem wyłączenia potwierdza bit nadawania 4 

 DCUB TRIP A Zabezpieczenie z zasięgiem wydłużonym i zdalnym 
odblokowaniem wyłączenia spowodowało wybicie fazy A 

 DCUB TRIP B Zabezpieczenie z zasięgiem wydłużonym i zdalnym 
odblokowaniem wyłączenia spowodowało wybicie fazy B 

 DCUB TRIP C Zabezpieczenie z zasięgiem wydłużonym i zdalnym 
odblokowaniem wyłączenia spowodowało wybicie fazy C 

 DCUB TRIP 3P Zabezpieczenie z zasięgiem wydłużonym i zdalnym 
odblokowaniem wyłączenia spowodowało wybicie wszystkich faz 

 DCUB OP Zadziałało zabezpieczenie z zasięgiem wydłużonym i zdalnym 
odblokowaniem wyłączenia 

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 zwolniony 

 Element cyfrowy od 2 do 48 Taki sam zestaw operandów jak pokazany dla elementu 
cyfrowego 1 

ELEMENT: 
Schemat 
blokowania 

DIR BLOCK TX INIT Zainicjowano sygnał blokowania kierunkowego 

DIR BLOCK TX1 STOP 
Schemat blokowania kierunkowego wycofuje potwierdzenie bitu 
nadawania nr 1 

 
DIR BLOCK TX2 STOP 

Schemat blokowania kierunkowego wycofuje potwierdzenie bitu 
nadawania nr 2 

 
DIR BLOCK TX3 STOP 

Schemat blokowania kierunkowego wycofuje potwierdzenie bitu 
nadawania nr 3 

 
DIR BLOCK TX4 STOP 

Schemat blokowania kierunkowego wycofuje potwierdzenie bitu 
nadawania nr 4 

 
DIR BLOCK TRIP A 

Układ blokowania zabezpieczenia kierunkowego spowodował 
wybicie fazy A 

 
DIR BLOCK TRIP B 

Układ blokowania zabezpieczenia kierunkowego spowodował 
wybicie fazy B 

 DIR BLOCK TRIP C Układ blokowania zabezpieczenia kierunkowego spowodował 
wybicie fazy C 

 
DIR BLOCK TRIP 3P 

Układ blokowania zabezpieczenia kierunkowego spowodował 
wybicie wszystkich 3 faz 

 DIR BLOCK OP Zadziałał schemat blokowania kierunkowego 

 DIR BLOCK1 TX INIT Zainicjowano sygnał blokowania kierunkowego 1 

 
DIR BLOCK1 TX1 STOP 

Schemat blokowania kierunkowego 1 wycofuje potwierdzenie bitu 
nadawania nr 1 

 
DIR BLOCK1 TX2 STOP 

Schemat blokowania kierunkowego 1 wycofuje potwierdzenie bitu 
nadawania nr 2 

 
DIR BLOCK1 TX3 STOP 

Schemat blokowania kierunkowego 1 wycofuje potwierdzenie bitu 
nadawania nr 3 

 
DIR BLOCK1 TX4 STOP 

Schemat blokowania kierunkowego 1 wycofuje potwierdzenie bitu 
nadawania nr 4 

 
DIR BLOCK1 TRIP A 

Układ blokowania zabezpieczenia kierunkowego 1 spowodował 
wybicie fazy A 

 DIR BLOCK1 TRIP B Układ blokowania zabezpieczenia kierunkowego 1 spowodował 
wybicie fazy B 

 DIR BLOCK1 TRIP C Układ blokowania zabezpieczenia kierunkowego 1 spowodował 
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wybicie fazy C 

 DIR BLOCK1 TRIP 3P Układ blokowania zabezpieczenia kierunkowego 1 spowodował 
wybicie wszystkich 3 faz 

 DIR BLOCK1 OP Zadziałał schemat blokowania kierunkowego 1 

ELEMENT: 
Zabezpieczenie 
nadmiarowomoco
we kierunkowe z 
czułym pomiarem 

DIR POWER 1 STG1 PKP Etap 1 kierunkowego zabezpieczenia mocy 1 został pobudzony 

DIR POWER 1 STG2 PKP Etap 2 kierunkowego zabezpieczenia mocy 1 został pobudzony 

DIR POWER 1 STG1 DPO Etap 1 kierunkowego zabezpieczenia mocy 1 został zwolniony 

 DIR POWER 1 STG2 DPO Etap 2 kierunkowego zabezpieczenia mocy 1 został zwolniony 

 DIR POWER 1 STG1 OP Zadziałał etap 1 kierunkowego zabezpieczenia mocy 1 

 DIR POWER 1 STG2 OP Zadziałał etap 2 kierunkowego zabezpieczenia mocy 1 

 DIR POWER 1 PKP Kierunkowe zabezpieczenie mocy zostało pobudzony 

 DIR POWER 1 DPO Kierunkowe zabezpieczenie mocy zostało zwolnione 

 DIR POWER 1 OP Zadziałało kierunkowe zabezpieczenie mocy 

 DIR POWER 2 Taki sam zestaw operandów jak dla DIR POWER 1 

ELEMENT: 
DUTT 
(Zabezpieczenie 
ze skróconym 
zasięgiem i 
zdalnym 
bezwarunkowym 
wyłączeniem) 

DUTT TX1 
Zabezpieczenie ze skróconym zasięgiem i zdalnym 
bezwarunkowym wyłączeniem potwierdza bit nadawania 1 

DUTT TX2 Zabezpieczenie ze skróconym zasięgiem i zdalnym 
bezwarunkowym wyłączeniem potwierdza bit nadawania 2 

DUTT TX3 
Zabezpieczenie ze skróconym zasięgiem i zdalnym 
bezwarunkowym wyłączeniem potwierdza bit nadawania 3 

DUTT TX4 
Zabezpieczenie ze skróconym zasięgiem i zdalnym 
bezwarunkowym wyłączeniem potwierdza bit nadawania 4 

 
DUTT TRIP A 

Zabezpieczenie ze skróconym zasięgiem i zdalnym 
bezwarunkowym wyłączeniem spowodowało wybicie fazy A 

 DUTT TRIP B Zabezpieczenie ze skróconym zasięgiem i zdalnym 
bezwarunkowym wyłączeniem spowodowało wybicie fazy B 

 DUTT TRIP C Zabezpieczenie ze skróconym zasięgiem i zdalnym 
bezwarunkowym wyłączeniem spowodowało wybicie fazy C 

 DUTT TRIP 3P Zabezpieczenie ze skróconym zasięgiem i zdalnym 
bezwarunkowym wyłączeniem spowodowało wybicie wszystkich 
trzech faz 

 DUTT OP Zadziałało zabezpieczenie ze skróconym zasięgiem i zdalnym 
bezwarunkowym wyłączeniem 

ELEMENT 
Szybkość zmian 
częstotliwości 

FREQ RATE 1 PKP Szybkość zmian częstotliwości 1 została pobudzona 

FREQ RATE 1 DPO Szybkość zmian częstotliwości 1 została zwolniona 

FREQ RATE 1 OP Zadziałała szybkość zmian częstotliwości 1 

 FREQ RATE 2 do 4 Taki sam zestaw operandów jak pokazany dla FREQ RATE 1 

ELEMENT: 
FlexElement 

FxE 1 PKP FlexElement 1 został pobudzony 

FxE 1 OP Zadziałał FlexElement 1 

 FxE 1 DPO FlexElement 1 został zwolniony 

 FxE 2 do 8 Taki sam zestaw operandów jak pokazany dla FxE 1 

ELEMENT: 
Zabezpieczenie 
odległościowe 
ziemnozwarciowe 

GND DIST Z1 PKP Odległość uziemienia strefy 1 została pobudzona 

GND DIST Z1 OP Zadziałała odległość uziemienia strefy 1 

 GND DIST Z1 OP A Zadziałała odległość uziemienia fazy A strefy 1 

 GND DIST Z1 OP B Zadziałała odległość uziemienia fazy B strefy 1 

 GND DIST Z1 OP C Zadziałała odległość uziemienia fazy C strefy 1 

 GND DIST Z1 PKP A Odległość uziemienia fazy A strefy 1 została pobudzona 

 GND DIST Z1 PKP B Odległość uziemienia fazy B strefy 1 została pobudzona 

 GND DIST Z1 PKP C Odległość uziemienia fazy C strefy 1 została pobudzona 

 GND DIST Z1 SUPN IN Odległość uziemienia zera strefy 1 nadzoruje 

 GND DIST Z1 DPO A Odległość uziemienia fazy A strefy 1 została zwolniona 
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 GND DIST Z1 DPO B Odległość uziemienia fazy B strefy 1 została wyzwolona 

 GND DIST Z1 DPO C Odległość uziemienia fazy C strefy 1 została zwolniona 

 GND DIST Z2 DIR SUPN Odległość uziemienia kierunkowego strefy 2 nadzoruje 

 GND DIST Z2 do 5 Taki sam zestaw operandów jak pokazany dla GND DIST Z1 

ELEMENT: 
Zabezpieczenie 
nadprądowe 
bezzwłoczne 
ziemnozwarciowe 

GROUND IOC1 PKP 
Zabezpieczenie nadprądowe bezzwłoczne ziemnozwarciowe 1 
zostało pobudzone 

GROUND IOC1 OP Zadziałało zabezpieczenie nadprądowe bezzwłoczne 
ziemnozwarciowe 1 

GROUND IOC1 DPO Zabezpieczenie nadprądowe bezzwłoczne ziemnozwarciowe 1 
zostało zwolnione 

GROUND IOC2 do 8 Taki sam zestaw operandów jak pokazany dla GROUND IOC 1 

ELEMENT: 
Zabezpieczenie 
nadprądowe 
zwłoczne 
ziemnozwarciowe 

GROUNDTOC1PKP 
Zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne ziemnozwarciowe 1 
zostało pobudzone 

GROUND TOC1 OP Zadziałało zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne 
ziemnozwarciowe 1 

GROUNDTOC1DPO Zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne ziemnozwarciowe 1 
zostało zwolnione 

 GROUND TOC2 do 4 Taki sam zestaw operandów jak pokazany dla GROUND TOC1 

ELEMENT: 
Hybrydowy układ 
POTT (Hybrydowe 
zabezpieczenie z 
zasięgiem 
wydłużonym i 
zdalnym 
przyzwoleniem) 

HYBRID POTT TX1 
Hybrydowe zabezpieczenie z zasięgiem wydłużonym i zdalnym 
przyzwoleniem potwierdza bit nadawania 1 

HYBRID POTT TX2 Hybrydowe zabezpieczenie z zasięgiem wydłużonym i zdalnym 
przyzwoleniem potwierdza bit nadawania 2 

HYBRID POTT TX3 
Hybrydowe zabezpieczenie z zasięgiem wydłużonym i zdalnym 
przyzwoleniem potwierdza bit nadawania 3 

HYBRID POTT TX4 Hybrydowe zabezpieczenie z zasięgiem wydłużonym i zdalnym 
przyzwoleniem potwierdza bit nadawania 4 

HYBRID POTT TRIP A Hybrydowe zabezpieczenie z zasięgiem wydłużonym i zdalnym 
przyzwoleniem spowodowało wybicie fazy A 

 HYBRID POTT TRIP B Hybrydowe zabezpieczenie z zasięgiem wydłużonym i zdalnym 
przyzwoleniem spowodowało wybicie fazy B 

 HYBRID POTT TRIP C Hybrydowe zabezpieczenie z zasięgiem wydłużonym i zdalnym 
przyzwoleniem spowodowało wybicie fazy C 

 HYBRID POTT TRIP 3P Hybrydowe zabezpieczenie z zasięgiem wydłużonym i zdalnym 
przyzwoleniem spowodowało wybicie wszystkich trzech faz 

 HYBRID POTT OP Zadziałało hybrydowe zabezpieczenie z zasięgiem wydłużonym i 
zdalnym przyzwoleniem 

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: 
Wyłączenie linii 
przy załączeniu na 
zwarcie 

LINE PICKUP OP Zadziałało wyłączenie linii przy załączeniu na zwarcie 

LINE PICKUP PKP Wyłączenie linii przy załączeniu na zwarcie zostało pobudzone 

 LINE PICKUP DPO Wyłączenie linii przy załączeniu na zwarcie zostało odwzbudzone 

 
LINE PICKUP I<A 

Wyłączenie linii przy załączeniu na zwarcie wykryło prąd fazy A 
poniżej 5% wartości znamionowej 

 
LINE PICKUP I<B 

Wyłączenie linii przy załączeniu na zwarcie wykryło prąd fazy B 
poniżej 5% wartości znamionowej 

 
LINE PICKUP I<C 

Wyłączenie linii przy załączeniu na zwarcie wykryło prąd fazy C 
poniżej 5% wartości znamionowej 

 
LINE PICKUP UV PKP 

Zabezpieczenie podnapięciowe wyłączenia linii przy załączeniu na 
zwarcie zostało pobudzone 

 LINE PICKUP LEO PKP Otwarty koniec linii pobudzenia linii został pobudzony 

 LINE PICKUP RCL TRIP Wyłączenie linii przy załączeniu na zwarcie zadziałało od strefy 2 
o wydłużonym zasięgu podczas ponownego załączania linii 
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(funkcja rozszerzenia strefy 1) 

ELEMENT: 
Odcięcie od 
obciążeń 

LOAD ENCHR PKP Odcięcie od obciążeń zostało pobudzone 

LOAD ENCHR OP Zadziałało odcięcie od obciążeń 

 LOAD ENCHRDPO Odcięcie od obciążeń zostało zwolnione 

ELEMENT: 
Zabezpieczenie 
nadprądowe 
kierunkowe przy 
składowej 
przeciwnej 

NEG SEQ DIR OC1 FWD 
Zadziałało przekazanie zabezpieczenia nadprądowego 
kierunkowego składowej przeciwnej 1 

NEG SEQ DIR OC1 REV 
Zadziałało odwrócenie zabezpieczenia nadprądowego 
kierunkowego składowej przeciwnej 1 

NEG SEQ DIR OC2 FWD Zadziałało przekazanie zabezpieczenia nadprądowego 
kierunkowego składowej przeciwnej 2 

NEG SEQ DIR OC2 REV Zadziałało odwrócenie zabezpieczenia nadprądowego 
kierunkowego składowej przeciwnej 2 

ELEMENT: 
Zabezpieczenie 
nadprądowe 
bezzwłoczne przy 
składowej 
przeciwnej 

NEG SEQ IOC1 PKP 
Zabezpieczenie nadprądowe bezzwłoczne przy składowej 
przeciwnej 1 zostało pobudzone 

NEG SEQ IOC1 OP Zadziałało zabezpieczenie nadprądowe bezzwłoczne przy 
składowej przeciwnej 1 

NEG SEQ IOC1 DPO Zabezpieczenie nadprądowe bezzwłoczne przy składowej 
przeciwnej 1 zostało zwolnione 

NEG SEQ IOC2 Taki sam zestaw operandów jak pokazany dla NEG SEQ IOC1 

ELEMENT: 
Zabezpieczenie 
nadprądowe 
zwłoczne przy 
składowej 
przeciwnej 

NEG SEQ TOC1 PKP 
Zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne przy składowej przeciwnej 
1 zostało pobudzone 

NEG SEQ TOC1 OP Zadziałało zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne przy składowej 
przeciwnej 1 

NEG SEQ TOC1 DPO Zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne przy składowej przeciwnej 
1 zostało zwolnione 

NEG SEQ TOC2 Taki sam zestaw operandów jak pokazany dla NEG SEQ TOC1 

ELEMENT: 
Zabezpieczenie 
nadprądowe 
bezzwłoczne 
przewodu 
neutralnego 

NEUTRAL IOC1 PKP 
Zabezpieczenie nadprądowe bezzwłoczne przewodu neutralnego 
1 zostało pobudzone 

NEUTRAL IOC1 OP Zadziałało zabezpieczenie nadprądowe bezzwłoczne przewodu 
neutralnego 1 

NEUTRAL IOC1 DPO Zabezpieczenie nadprądowe bezzwłoczne przewodu neutralnego 
1 zostało zwolnione 

NEUTRAL IOC2 do 8 Taki sam zestaw operandów jak pokazany dla NEUTRAL IOC 

ELEMENT: 
Zabezpieczenie 
nadnapięciowe 
przewodu 
neutralnego 

NEUTRAL OV1 PKP 
Zabezpieczenie przepięciowe przewodu zerowego 1 zostało 
pobudzone 

NEUTRAL OV1 DPO 
Zabezpieczenie przepięciowe przewodu zerowego 1 zostało 
zwolnione 

NEUTRAL OV1 OP Zadziałało zabezpieczenie przepięciowe przewodu zerowego 1 

NEUTRAL OV2 to 3 Taki sam zestaw operandów jak pokazany dla NEUTRAL OV1 

ELEMENT: 
Zabezpieczenie 
nadprądowe 
zwłoczne 
przewodu 
neutralnego 

NEUTRAL TOC1 PKP 
Zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne przewodu zerowego 1 
zostało pobudzone 

NEUTRAL TOC1 OP Zadziałało zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne przewodu 
zerowego 1 

NEUTRAL TOC1 DPO Zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne przewodu zerowego 1 
zostało zwolnione 

NEUTRAL TOC2 do 6 Taki sam zestaw operandów jak pokazany dla NEUTRAL TOC1 

ELEMENT: 
Zabezpieczenie 
nadprądowe 
kierunkowe 
przewodu 
zerowego 

NTRL DIR OC1 FWD 
Zadziałało przekazanie zabezpieczenia nadprądowego 
kierunkowego przewodu zerowego 1 

NTRL DIR OC1 REV Zadziałało odwrócenie zabezpieczenia nadprądowego 
kierunkowego przewodu zerowego 1 

NTRL DIR OC2 Taki sam zestaw operandów jak pokazany dla NTRL DIR OC1 

ELEMENT: 
Detektor 
otwartego bieguna 

OPEN POLE OP ΦA Stan otwartego bieguna został wykryty w fazie A 

OPEN POLE OP ΦB Stan otwartego bieguna został wykryty w fazie B 

 OPEN POLE OP ΦC Stan otwartego bieguna został wykryty w fazie C 
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 OPEN POLE BKR ΦA OP Na podstawie styków pomocniczych wyłącznika stan otwartego 
bieguna został wykryty w fazie A 

 OPEN POLE BKR ΦB OP Na podstawie styków pomocniczych wyłącznika stan otwartego 
bieguna został wykryty w fazie B 

 OPEN POLE BKR ΦC OP Na podstawie styków pomocniczych wyłącznika stan otwartego 
bieguna został wykryty w fazie C 

 OPEN POLE BLK N Został ustalony sygnał blokowania dla przetężenia składowej 
zerowej, przeciwnej i uziemienia 

 
OPEN POLE BLK AB 

Został ustalony sygnał blokowania dla zabezpieczenia 
odległościowego przy zwarciu międzyfazowym AB 

 
OPEN POLE BLK BC 

Został ustalony sygnał blokowania dla zabezpieczenia 
odległościowego przy zwarciu międzyfazowym BC 

 
OPEN POLE BLK CA 

Został ustalony sygnał blokowania dla zabezpieczenia 
odległościowego przy zwarciu międzyfazowym CA 

 OPEN POLE REM OP ΦA Wykryto stan zdalnego otwartego bieguna w fazie A 

 OPEN POLE REM OP ΦB Wykryto stan zdalnego otwartego bieguna w fazie B 

 OPEN POLE REM OP ΦC Wykryto stan zdalnego otwartego bieguna w fazie C 

 OPEN POLE OP Zadziałał detektor otwartego bieguna 

 
OPEN POLE I< ΦA 

Stan zabezpieczenia podprądowego otwartego bieguna został 
wykryty w fazie A 

 OPEN POLE I< ΦB Stan zabezpieczenia podprądowego otwartego bieguna został 
wykryty w fazie B 

 OPEN POLE I< Φ^C Stan zabezpieczenia podprądowego otwartego bieguna został 
wykryty w fazie C 

ELEMENT: 
Nadmierna 
częstotliwość 

OVERFREQ 1 PKP Nadmierna częstotliwość 1 została pobudzona 

OVERFREQ 1 OP Zadziałała nadmierna częstotliwość 1 

OVERFREQ 1 DPO Nadmierna częstotliwość 1 została zwolniona 

OVERFREQ 2 do 4 Taki sam zestaw operandów jak pokazany dla OVERFREQ 1 

ELEMENT: 
Synchrofazor 
Koncentrator 
danych fazora 

PDC NETWORK CNTRL 1 
Koncentrator danych fazora potwierdza bit sterowania 1 
otrzymany za pomocą sieci 

PDC NETWORK CNTRL 2 
Koncentrator danych fazora potwierdza bit sterowania 2 
otrzymany za pomocą sieci 

� i 

PDC NETWORK CNTRL 16 Koncentrator danych fazora potwierdza bit sterowania 16 
otrzymany za pomocą sieci 

ELEMENT: 
Zabezpieczenie 
nadprądowe 
kierunkowe 
fazowe 

PH DIR1 BLK A Blokada kierunkowa fazy A 1 

PH DIR1 BLK B Blokada kierunkowa fazy B 1 

PH DIR1 BLK C Blokada kierunkowa fazy C 1 

PH DIR1 BLK Blokada kierunkowa fazy 1 

PH DIR2 Taki sam zestaw operandów jak pokazany dla PH DIR1 

ELEMENT: PH DIST Z1 PKP Strefa 1 odległości fazy została pobudzona 

Zabezpieczenie 
odległościowe 
przy zwarciu 
międzyfazowym PH DIST Z1 OP Zadziałała strefa 1 odległości fazy 

 PH DIST Z1 OP AB Zadziałała strefa 1 odległości fazy dla fazy AB 

 PH DIST Z1 OP BC Zadziałała strefa 1 odległości fazy dla fazy BC 

 PH DIST Z1 OP CA Zadziałała strefa 1 odległości fazy dla fazy CA 

 PH DIST Z1 PKP AB Strefa 1 odległości fazy dla fazy AB została pobudzona 

 PH DIST Z1 PKP BC Strefa 1 odległości fazy dla fazy BC została pobudzona 

 PH DIST Z1 PKP CA Strefa 1 odległości fazy dla fazy CA została pobudzona 

 PH DIST Z1 SUPN IAB Strefa 1 odległości fazy dla IOC fazy AB jest nadzorowana 

 PH DIST Z1 SUPN IBC Strefa 1 odległości fazy dla IOC fazy BC jest nadzorowana 

 PH DIST Z1 SUPN ICA Strefa 1 odległości fazy dla IOC fazy CA jest nadzorowana 

 PH DIST Z1 DPO AB Strefa 1 odległości fazy dla fazy AB została zwolniona 
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 PH DIST Z1 DPO BC Strefa 1 odległości fazy dla fazy BC została zwolniona 

 PH DIST Z1 DPO CA Strefa 1 odległości fazy dla fazy CA została zwolniona 

 PH DIST Z2 do 5 Taki sam zestaw operandów jak pokazany dla PH DIST Z1 

ELEMENT: 
Zabezpieczenie 
nadprądowe 
bezzwłoczne 
fazowe 

PHASE IOC1 PKP 
Przynajmniej jedna faza zabezpieczenia nadprądowego 
bezzwłocznego fazy 1 została pobudzona 

PHASE IOC1 OP Zadziałała przynajmniej jedna faza zabezpieczenia nadprądowego 
bezzwłocznego fazy 1 

PHASE IOC1 DPO 
Wszystkie fazy zabezpieczenia nadprądowego bezzwłocznego 
fazy 1 zostały zwolnione 

 
PHASE IOC1 PKP A 

Faza A zabezpieczenia nadprądowego bezzwłocznego fazy 1 
została pobudzona 

 
PHASE IOC1 PKP B 

Faza B zabezpieczenia nadprądowego bezzwłocznego fazy 1 
została pobudzona 

 
PHASE IOC1 PKP C 

Faza C zabezpieczenia nadprądowego bezzwłocznego fazy 1 
została pobudzona 

 PHASE IOC1 OP A Zadziałała faza A zabezpieczenia nadprądowego bezzwłocznego 
fazy 1 

 
PHASE IOC1 OP B 

Zadziałała faza B zabezpieczenia nadprądowego bezzwłocznego 
fazy 1 

 
PHASE IOC1 OP C 

Zadziałała faza C zabezpieczenia nadprądowego bezzwłocznego 
fazy 1 

 
PHASE IOC1 DPO A 

Faza A zabezpieczenia nadprądowego bezzwłocznego fazy 1 
została zwolniona 

 
PHASE IOC1 DPO B 

Faza B zabezpieczenia nadprądowego bezzwłocznego fazy 1 
została zwolniona 

 PHASE IOC1 DPO C Faza C zabezpieczenia nadprądowego bezzwłocznego fazy 1 
została zwolniona 

 PHASE IOC2 to 8 Taki sam zestaw operandów jak pokazany dla PHASE IOC1 

ELEMENT: PHASE OV1 PKP Przynajmniej jedna faza przepięcia 1 została pobudzona 

Zabezpieczenie 
nadnapięciowe 
fazowe 

PHASE OV1 OP Zadziałała przynajmniej jedna faza przepięcia 1 

 PHASE OV1 DPO Wszystkie fazy przepięcia 1 zostały zwolnione 

 PHASE OV1 PKP A Faza A przepięcia 1 została pobudzona 

 PHASE OV1 PKP B Faza B przepięcia 1 została pobudzona 

 PHASE OV1 PKP C Faza C przepięcia 1 została pobudzona 

 PHASE OV1 OP A Zadziałała faza A przepięcia 1 

 PHASE OV1 OP B Zadziałała faza B przepięcia 1 

 PHASE OV1 OP C Zadziałała faza C przepięcia 1 

 PHASE OV1 DPO A Faza A przepięcia 1 została zwolniona 

 PHASE OV1 DPO B Faza B przepięcia 1 została zwolniona 

 PHASE OV1 DPO C Faza C przepięcia 1 została zwolniona 

 PHASE OV2 do 3 Taki sam zestaw operandów jak pokazany dla PHASE OV1 

ELEMENT: 
Wybór fazy 

PHASE SELECT AG Wykryto zwarcie doziemne fazy A 

PHASE SELECT BG Wykryto zwarcie doziemne fazy B 

 PHASE SELECT CG Wykryto zwarcie doziemne fazy C 

 PHASE SELECT AB Wykryto awarię fazy A do B 

 PHASE SELECT BC Wykryto awarię fazy B do C 

 PHASE SELECT CA Wykryto awarię fazy C do A 

 PHASE SELECT ABG Wykryto zwarcie doziemne fazy A do B 

 PHASE SELECT BCG Wykryto zwarcie doziemne fazy B do C 

 PHASE SELECT CAG Wykryto zwarcie doziemne fazy C do A 

 PHASE SELECT 3P Wykryto trójfazową awarię symetryczną 

 PHASE SELECT SLG Wykryto zwarcie doziemne pojedynczej linii 
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 PHASE SELECT MULTI-P Wykryto awarię wielofazową 

 PHASE SELECT VOID Nie można wykryć typu awarii 

ELEMENT: 
Zabezpieczenie 
nadprądowe 
zwłoczne fazowe 

PHASE TOC1 PKP 
Przynajmniej jedna faza zabezpieczenia nadprądowego 
zwłocznego fazy 1 została pobudzona 

PHASE TOC1 OP Zadziałała przynajmniej jedna faza zabezpieczenia nadprądowego 
zwłocznego fazy 1 

PHASE TOC1 DPO Wszystkie fazy zabezpieczenia nadprądowego zwłocznego fazy 1 
zostały zwolnione 

PHASE TOC1 PKP A 
Faza A zabezpieczenia nadprądowego zwłocznego fazy 1 została 
pobudzona 

 
PHASE TOC1 PKP B 

Faza B zabezpieczenia nadprądowego zwłocznego fazy 1 została 
pobudzona 

 
PHASE TOC1 PKP C 

Faza C zabezpieczenia nadprądowego zwłocznego fazy 1 została 
pobudzona 

 PHASE TOC1 OP A Zadziałała faza A zabezpieczenia nadprądowego zwłocznego fazy 
1 

 
PHASE TOC1 OP B 

Zadziałała faza B zabezpieczenia nadprądowego zwłocznego fazy 
1 

 
PHASE TOC1 OP C 

Zadziałała faza C zabezpieczenia nadprądowego zwłocznego fazy 
1 

 
PHASE TOC1 DPO A 

Faza A zabezpieczenia nadprądowego zwłocznego fazy 1 została 
zwolniona 

 
PHASE TOC1 DPO B 

Faza B zabezpieczenia nadprądowego zwłocznego fazy 1 została 
zwolniona 

 PHASE TOC1 DPO C Faza C zabezpieczenia nadprądowego zwłocznego fazy 1 została 
zwolniona 

 PHASE TOC2 do 6 Taki sam zestaw operandów jak pokazany dla PHASE TOC1 

ELEMENT: 
Zabezpieczenie 
podnapięciowe 
fazowe 

PHASE UV1 PKP 
Przynajmniej jedna faza zabezpieczenia podnapięciowego fazy 1 
została pobudzona 

PHASE UV1 OP Zadziałała przynajmniej jedna faza zabezpieczenia 
podnapięciowego fazy 1 

 PHASE UV1 DPO Wszystkie fazy zabezpieczenia podnapięciowego fazy 1 zostały 
zwolnione 

 PHASE UV1 PKP A Faza A zabezpieczenia podnapięciowego fazy 1 została 
pobudzona 

 PHASE UV1 PKP B Faza B zabezpieczenia podnapięciowego fazy 1 została 
pobudzona 

 PHASE UV1 PKP C Faza C zabezpieczenia podnapięciowego fazy 1 została 
pobudzona 

 PHASE UV1 OP A Zadziałała faza A zabezpieczenia podnapięciowego fazy 1 

 PHASE UV1 OP B Zadziałała faza B zabezpieczenia podnapięciowego fazy 1 

 PHASE UV1 OP C Zadziałała faza C zabezpieczenia podnapięciowego fazy 1 

 PHASE UV1 DPO A Faza A zabezpieczenia podnapięciowego fazy 1 została 
zwolniona 

 PHASE UV1 DPO B Faza B zabezpieczenia podnapięciowego fazy 1 została 
zwolniona 

 PHASE UV1 DPO C Faza C zabezpieczenia podnapięciowego fazy 1 została 
zwolniona 

 PHASE UV2 do 3 Taki sam zestaw operandów jak pokazany dla PHASE UV1 

ELEMENT: 
Moduł pomiaru 
fazora (PMU) 
synchrofazora 

PMU Agg 1 SvEng On 
Element danych SvEng w powiązanym bloku sterującym jest 
włączony 

PMU 1 CURR TRIGGER Zadziałał wyzwalacz nadprądowy modułu pomiaru fazora 1 

PMU 1 FREQ TRIGGER Zadziałał wyzwalacz odbiegającej od normy częstotliwości modułu 
pomiaru fazora 1 

PMU 1 POWER TRIGGER Zadziałał wyzwalacz nadmiernej mocy modułu pomiaru fazora 1 

 PMU 1 ROCOF TRIGGER Zadziałał wyzwalacz szybkości zmian częstotliwości modułu 
pomiaru fazora 1 
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 PMU 1 VOLT TRIGGER Zadziałał wyzwalacz odbiegającego od normy napięcia modułu 
pomiaru fazora 1 

 PMU 1 TRIGGERED Wyzwolony moduł pomiaru fazora 1, ten operand nie 
wygenerował żadnych zdarzeń ani celów 

ELEMENT: 
Jednorazowy 
synchrofazor PMU ONE-SHOT EXPIRED 

Wskazuje na wykonanie jednorazowej operacji i czas bieżący jest 
przynajmniej 30 sekund późniejszy niż zaplanowany czas 
jednorazowej operacji  

  

PMU ONE-SHOT OP Wskazuje jednorazową operację i pozostaje potwierdzony przez 
następne 30 sekund 

PMU ONE-SHOT PENDING Wskazuje na oczekującą jednorazową operację, czyli czas 
bieżący jest wcześniejszy niż zaplanowany czas jednorazowej 
operacji 

ELEMENT: 
POTT 
(Zabezpieczenie z 
zasięgiem 
wydłużonym i 
zdalnym 
przyzwoleniem) 

POTT OP 
Zadziałało zabezpieczenie z zasięgiem wydłużonym i zdalnym 
przyzwoleniem 

POTT TX1 Zabezpieczenie z zasięgiem wydłużonym i zdalnym 
przyzwoleniem potwierdza bit nadawania numer 1 

POTT TX2 
Zabezpieczenie z zasięgiem wydłużonym i zdalnym 
przyzwoleniem potwierdza bit nadawania numer 2 

POTT TX3 
Zabezpieczenie z zasięgiem wydłużonym i zdalnym 
przyzwoleniem potwierdza bit nadawania numer 3 

POTT TX4 
Zabezpieczenie z zasięgiem wydłużonym i zdalnym 
przyzwoleniem potwierdza bit nadawania numer 4 

 
POTT TRIP A 

Zabezpieczenie z zasięgiem wydłużonym i zdalnym 
przyzwoleniem spowodowało wybicie fazy A 

 POTT TRIP B Zabezpieczenie z zasięgiem wydłużonym i zdalnym 
przyzwoleniem spowodowało wybicie fazy B 

 POTT TRIP C Zabezpieczenie z zasięgiem wydłużonym i zdalnym 
przyzwoleniem spowodowało wybicie fazy C 

 POTT TRIP 3P Zabezpieczenie z zasięgiem wydłużonym i zdalnym 
przyzwoleniem spowodowało wybicie wszystkich trzech faz 

ELEMENT: 
POTT1 
(Zabezpieczenie 
uziemienia z 
zasięgiem 
wydłużonym i 
zdalnym 
przyzwoleniem) 

POTT1 OP 
Zadziałało zabezpieczenie uziemienia z zasięgiem wydłużonym i 
zdalnym przyzwoleniem 

POTT1 TX1 Zabezpieczenie uziemienia z zasięgiem wydłużonym i zdalnym 
przyzwoleniem potwierdza bit nadawania numer 1 

POTT1 TX2 
Zabezpieczenie uziemienia z zasięgiem wydłużonym i zdalnym 
przyzwoleniem potwierdza bit nadawania numer 2 

POTT1 TX3 Zabezpieczenie uziemienia z zasięgiem wydłużonym i zdalnym 
przyzwoleniem potwierdza bit nadawania numer 3 

POTT1 TX4 
Zabezpieczenie uziemienia z zasięgiem wydłużonym i zdalnym 
przyzwoleniem potwierdza bit nadawania numer 4 

 POTT1 TRIP A Zabezpieczenie uziemienia z zasięgiem wydłużonym i zdalnym 
przyzwoleniem spowodowało wybicie fazy A 

 POTT1 TRIP B Zabezpieczenie uziemienia z zasięgiem wydłużonym i zdalnym 
przyzwoleniem spowodowało wybicie fazy B 

 POTT1 TRIP C Zabezpieczenie uziemienia z zasięgiem wydłużonym i zdalnym 
przyzwoleniem spowodowało wybicie fazy C 

 POTT1 TRIP 3P Zabezpieczenie uziemienia z zasięgiem wydłużonym i zdalnym 
przyzwoleniem spowodowało wybicie wszystkich trzech faz 

ELEMENT: 
Wykryto kołysanie 
mocy 

POWER SWING OUTER Impedancja składowej dodatniej w charakterystyce zewnętrznej 

POWER SWING MIDDLE Impedancja składowej dodatniej w charakterystyce środkowej 

POWER SWING INNER Impedancja składowej dodatniej w charakterystyce wewnętrznej 

 POWER SWING BLOCK Zadziałał element blokujący kołysanie mocy 

 POWER SWING TMR2 
PKP 

Czasomierz kołysania mocy 2 został pobudzony 

 POWER SWING TMR3 
PKP 

Czasomierz kołysania mocy 3 został pobudzony 
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 POWER SWING TMR4 
PKP 

Czasomierz kołysania mocy 4 został pobudzony 

 POWER SWING TRIP Zadziałało rozłączanie przy pracy asynchronicznej 

 POWER SWING 50DD Zabezpieczenie przed kołysaniem mocy wykryło zakłócenie inne 
niż kołysanie mocy 

 POWER SWING 
INCOMING 

Wykryto niestabilne kołysanie mocy (umiejscowienie 
przychodzące) 

 POWER SWING 
OUTGOING Wykryto niestabilne kołysanie mocy (umiejscowienie wychodzące) 

 POWER SWING 
UN/BLOCK 

Potwierdzono, gdy wykryto kołysanie mocy, i wycofano 
potwierdzenie, gdy wystąpiła awaria podczas kołysania mocy 

ELEMENT: 
PUTT 
(Zabezpieczenie 
ze skróconym 
zasięgiem i 
lokalnym 
przyzwoleniem) 

PUTT OP 
Zadziałało zabezpieczenie ze skróconym zasięgiem i lokalnym 
przyzwoleniem 

PUTTTX1 
Zabezpieczenie ze skróconym zasięgiem i lokalnym 
przyzwoleniem potwierdza bit nadawania numer 1 

PUTTTX2 
Zabezpieczenie ze skróconym zasięgiem i lokalnym 
przyzwoleniem potwierdza bit nadawania numer 2 

PUTT TX3 
Zabezpieczenie ze skróconym zasięgiem i lokalnym 
przyzwoleniem potwierdza bit nadawania numer 3 

PUTT TX4 
Zabezpieczenie ze skróconym zasięgiem i lokalnym 
przyzwoleniem potwierdza bit nadawania numer 4 

PUTT TRIP A 
Zabezpieczenie ze skróconym zasięgiem i lokalnym 
przyzwoleniem spowodowało wybicie fazy A 

PUTT TRIP B Zabezpieczenie ze skróconym zasięgiem i lokalnym 
przyzwoleniem spowodowało wybicie fazy B 

PUTT TRIP C 
Zabezpieczenie ze skróconym zasięgiem i lokalnym 
przyzwoleniem spowodowało wybicie fazy C 

PUTT TRIP 3P Zabezpieczenie ze skróconym zasięgiem i lokalnym 
przyzwoleniem spowodowało wybicie wszystkich trzech faz 

ELEMENT: 
Ograniczone 
zabezpieczenie 
ziemnozwarciowe 

RESTD GND FT1 PKP 
Ograniczone zabezpieczenie ziemnozwarciowe 1 zostało 
pobudzone 

RESTD GND FT1 OP Zadziałało ograniczone zabezpieczenie ziemnozwarciowe 1 

RESTD GND FT1 DPO Ograniczone zabezpieczenie ziemnozwarciowe 1 zostało 
zwolnione 

RESTD GND FT2 do 6 Taki sam zestaw operandów jak pokazany dla RESTD GND FT1 

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: 
Grupa ustawień 

SETTING GROUP ACT 1 Grupa ustawień 1 jest aktywna 

SETTING GROUP ACT 2 Grupa ustawień 2 jest aktywna 
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 SETTING GROUP ACT 3 Grupa ustawień 3 jest aktywna 

 SETTING GROUP ACT 4 Grupa ustawień 4 jest aktywna 

 SETTING GROUP ACT 5 Grupa ustawień 5 jest aktywna 

 SETTING GROUP ACT 6 Grupa ustawień 6 jest aktywna 

ELEMENT: SRC1 50DD OP Zadziałał detektor zakłóceń źródła 1 

Detektor zakłóceń SRC2 50DD OP Zadziałał detektor zakłóceń źródła 2 

 SRC3 50DD OP Zadziałał detektor zakłóceń źródła 3 

 SRC450DD OP Zadziałał detektor zakłóceń źródła 4 

ELEMENT: 
VTFF (Kontrola 
stanu 
bezpieczników 
przekładnika 
napięciowego) 

SRC1 VT FF OP 
Zadziałał detektor stanu bezpieczników przekładnika 
napięciowego źródła 1 

SRC1 VT FF DPO 
Detektor stanu bezpieczników przekładnika napięciowego źródła 1 
został zwolniony 

SRC1 VT FF VOL LOSS Źródło 1 utraciło sygnały napięcia (V2 poniżej 10% i V1 poniżej 
5% wartości znamionowej) 

SRC1 VT NEU WIRE OPEN Wykryto otwarty przewód zerowy przekładnika napięciowego 
źródła 1 Gdy przekładnik napięciowy jest połączony w układzie 
trójkąta, nie należy włączać tej funkcji, ponieważ dla przekładnika 
napięciowego połączonego w układzie trójkąta nie ma przewodu 
neutralnego. 

 SRC2 VT FUSE FAIL do 
SRC4 

Taki sam zestaw operandów jak pokazany dla SRC1 VT FF 

ELEMENT: Szyna 
odcinkowa 

STUB BUS OP Zadziałała szyna odcinkowa 

ELEMENT: 
Odłącznik 

SWITCH 1 OFF CMD Zainicjowano polecenie otwarcia odłącznika 1 

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 OC 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 16 Taki sam zestaw operandów jak pokazany dla SWITCH 1 

ELEMENT: SYNC 1 DEAD S OP Zadziałała kontrola synchronizmu 1 źródła beznapięciowego 

Kontrola 
synchronizmu 

SYNC 1 DEADSDPO Kontrola synchronizmu 1 źródła beznapięciowego została 
zwolniona 

 SYNC 1 SYNC OP Zadziałała kontrola synchronizmu 1 dla synchronizacji 

 SYNC 1 SYNC DPO Kontrola synchronizmu 1 dla synchronizacji została zwolniona 

 SYNC 1 CLS OP Zadziałało zamknięcie kontroli synchronizmu 1 
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 SYNC 1 CLS DPO Zostało zwolnione zamknięcie kontroli synchronizmu 1 

 SYNC 1 V1 ABOVE MIN V1 kontroli synchronizmu 1 jest powyżej minimalnego napięcia 

 SYNC 1 V1 BELOW MAX V1 kontroli synchronizmu 1 jest poniżej maksymalnego napięcia 

 SYNC 1 V2 ABOVE MIN V2 kontroli synchronizmu 1 jest powyżej minimalnego napięcia 

 SYNC 1 V2 BELOW MAX V2 kontroli synchronizmu 1 jest poniżej maksymalnego napięcia 

 SYNC 2 do 4 Taki sam zestaw operandów jak pokazany dla SYNC 1 

ELEMENT: 
Zabezpieczenie 
przeciążeniowe 
termiczne 

THERMALPROT1PKP Zabezpieczenie przeciążeniowe termiczne 1 zostało pobudzone 

THERMALPROT1 OP Zadziałało zabezpieczenie przeciążeniowe termiczne 1 

THERMALPROT2 Taki sam zestaw operandów jak pokazany dla THERMAL PROT 1 

ELEMENT: TRIP 3-POLE Wybicie wszystkich trzech biegunów wyłącznika 

Wyjście 
wyłączania TRIP 1-POLE 

Została zainicjowana operacja jednobiegunowego wybicia i 
ponownego załączenia 

 
TRIP PHASE A 

Wybicie bieguna A wyłącznika, awaria wyłącznika dla inicjowania 
fazy A i ponowne załączenie 

 
TRIP PHASE B 

Wybicie bieguna B wyłącznika, awaria wyłącznika dla inicjowania 
fazy B i ponowne załączenie 

 
TRIP PHASE C 

Wybicie bieguna C wyłącznika, awaria wyłącznika dla inicjowania 
fazy C i ponowne załączenie 

 TRIP AR INIT 3-POLE Inicjowanie trójbiegunowego ponownego załączenia 

 TRIP FORCE 3-POLE Należy zainicjować wybicie trójbiegunowe 

 TRIP OUTPUT OP Wyjście wyłączania zainicjowało dowolne wybicie 

 
TRIP Z2PH TMR INIT 

Timer strefy 2 zabezpieczenia odległościowego przy zwarciu 
międzyfazowym został zainicjowany przez wyjście wyłączania 

 TRIP Z2GR TMR INIT Timer strefy 2 zabezpieczenia odległościowego 
ziemnozwarciowego został zainicjowany przez wyjście wyłączania 

ELEMENT: 
Szyna wybicia 

TRIP BUS 1 PKP Potwierdzone, gdy jest pobudzona szyna wybicia 1 

TRIP BUS 1 OP Potwierdzone, gdy zadziała szyna wybicia 1 

 TRIP BUS 2 do 6 Taki sam zestaw operandów jak pokazany dla TRIP BUS 1 

ELEMENT: UNDERFREQ 1 PKP Podczęstotliwość 1 została pobudzona 

Zabezpieczenie 
podczęstotliwości
owe 

UNDERFREQ 1 OP Zadziałała podczęstotliwość 1 

 UNDERFREQ 1 DPO Podczęstotliwość 1 została zwolniona 

 UNDERFREQ 2 do 6 Taki sam zestaw operandów jak pokazany dla UNDERFREQ 1 

ELEMENT: WATTMETRIC 1 PKP 
Zabezpieczenie kierunkowe z pomiarem mocy 1 zostało 
pobudzone 

Zabezpieczenie 
kierunkowe przy 
składowej zerowej 
z pomiarem mocy 

WATTMETRIC 1 OP Zadziałało zabezpieczenie kierunkowe z pomiarem mocy 1 

WATTMETRIC 2 Taki sam zestaw operandów jak dla WATTMETRIC 1 

OPERANDY 
STAŁE 

Wył. 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. 

Typ operandu Składnia operandu Opis operandu 

WEJŚCIA/WYJŚC
IA: 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/WYJŚC
IA: 

Cont Op 1 IOn (nie występuje chyba, że zostało zamówione) 

Cont Op 2 IOn (nie występuje chyba, że zostało zamówione) 
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Wyjścia stykowe, 
prąd (tylko z 
detektora na 
wyjściu w postaci 
A) 

� � 

WEJŚCIA/WYJŚC
IA: 
Wyjścia stykowe, 
napięcie (tylko z 
detektora na 
wyjściu w postaci 
A) 

Cont Op 1 VOn (nie występuje chyba, że zostało zamówione) 

Cont Op 2 VOn (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/WYJŚC
IA: 
Wejście 
bezpośrednie 

Direct I/P 1-1 On (występuje tylko w przypadku użycia karty komunikacji między 
przekaźnikami) 

� � 

 Direct I/P 1-8 On (występuje tylko w przypadku użycia karty komunikacji między 
przekaźnikami) 

 Direct I/P 2-1 On 
� 
Direct I/P 2-8 On 

(występuje tylko w przypadku użycia karty komunikacji między 
przekaźnikami) 
� 
(występuje tylko w przypadku użycia karty komunikacji między 
przekaźnikami) 

WEJŚCIA/WYJŚC
IA: 
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/WYJŚC
IA: Wartości 
logiczne 
RxGOOSE 

RxG Bool 1 On 
RxG Bool 2 On 
RxG Bool 3 On 
� 
RxG Bool 32 On 

Flaga jest ustawiona, wartość logiczna = 1 
Flaga jest ustawiona, wartość logiczna = 1 
Flaga jest ustawiona, wartość logiczna = 1 
� 
Flaga jest ustawiona, wartość logiczna = 1 

WEJŚCIA/WYJŚC
IA: 

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/WYJŚC
IA 

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) 
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Typ operandu Składnia operandu Opis operandu 

 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: 
Diody LED 
programowalne 
przez użytkownika 

LED USER 1 Potwierdzane, gdy świeci programowalna przez użytkownika 
dioda LED 1 

LED USER 2 do 48 Powyższy operand jest dostępny dla programowalnych przez 
użytkownika diod LED od 2 do 48 

ZABEZPIECZENI
E HASŁEM 

ACCESS LOC SETG OFF Potwierdzane, gdy lokalny dostęp do ustawienia jest wyłączony 

ACCESS LOC SETG ON Potwierdzane, gdy lokalny dostęp do ustawienia jest włączony 

 ACCESS LOC CMND OFF Potwierdzane, gdy lokalny dostęp do polecenia jest wyłączony 

 ACCESS LOC CMND ON Potwierdzane, gdy lokalny dostęp do polecenia jest włączony 

 ACCESS REM SETG OFF Potwierdzane, gdy zdalny dostęp do ustawienia jest wyłączony 

 ACCESS REM SETG ON Potwierdzane, gdy zdalny dostęp do ustawienia jest włączony 

 ACCESS REM CMND OFF Potwierdzane, gdy zdalny dostęp do polecenia jest wyłączony 

 ACCESS REM CMND ON Potwierdzane, gdy zdalny dostęp do polecenia jest włączony 

 UNAUTHORIZED ACCESS Potwierdzane, gdy wprowadzenie hasła nie powiodło się podczas 
uzyskiwania dostępu do chronionego poziomu przekaźnika L90 

RxGOOSE RxGOOSE 1 On Flaga jest ustawiona, wartość logiczna = 1 

 RxGOOSE 2 On Flaga jest ustawiona, wartość logiczna = 1 

 RxGOOSE3 On 
� 
RxGOOSE16 On 

Flaga jest ustawiona, wartość logiczna = 1 
� 
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 
� 
RxGOOSE 16 Off 

Flaga jest ustawiona, wartość logiczna = 1 
� 
Flaga jest ustawiona, wartość logiczna = 1 

 

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. 
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Typ operandu Składnia operandu Opis operandu 

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 Zob. opis w rozdziale 7: Polecenia i cele 

 
PTP FAILURE 

Autotest Bad PTP Signal (Niepoprawny sygnał PTP) zgodnie z 
opisem w rozdziale 7 

 RxGOOSE OFF Ni został odebrany przynajmniej jeden komunikat GOOSE 

 RRTD COMM FAIL Zob. opis w rozdziale 7: Polecenia i cele 

 SECOND ETHERNET FAIL Zob. opis w rozdziale 7: Polecenia i cele 

 THIRD ETHERNET FAIL Zob. opis w rozdziale 7: Polecenia i cele 

 SNTP FAILURE Serwer SNTP nie odpowiada 

 SYSTEM EXCEPTION Zob. 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 

MONITOR 
TEMPERATURY TEMP MONITOR 

Potwierdzane, dopóki temperatura otoczenia jest większa niż 
maksymalna temperatura robocza (80°C) 

  

PRZYCISKI 
PROGRAMOWAL
NE PRZEZ 
UŻYTKOWNIKA 

PUSHBUTTON 1 ON Przycisk numer 1 jest w pozycji On (Wł.) 

PUSHBUTTON 1 OFF Przycisk numer 1 jest w pozycji Off (Wył.) 

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. Domyślne nazwy zostały pokazane 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 5-22: Charakterystyki bramek FlexLogic 

Bramki Liczba wejść Wyjście równe 1 (= WŁ.), jeśli ... 

NOT 1 wejście równe 0 

OR od 2 do 16 dowolne wejście równe 1 

AND od 2 do 16 wszystkie wejścia równe 1 
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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 5-23: Operatory FlexLogic 

Typ Składnia Opis Uwagi 

Edytor INSERT Wstaw parametr na listę równania  

 DELETE Usuń parametr z listy równania  

End KONIEC Pierwszy operator END (KONIEC) 
oznacza ostatni wpis na liście 
przetworzonych parametrów FlexLogic. 

 

Jednoraz
owy 

POSITIVE ONE 
SHOT 

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 
JEDNORAZOW
Y) 

Jednorazowy reagujący na zbocze 
opadające. 

 DUAL ONE 
SHOT 
(PODWÓJNY 
JEDNORAZOW
Y) 

Jednorazowy reagujący zarówno na 
zbocze narastające, jak i opadające. 

Bramka 
logiczna 
 

NOT Logiczna funkcja NIE Działa na poprzednim parametrze 

OR(2) 
� 
OR(16) 

2-wejściowa bramka OR 
� 
16-wejściowa bramka OR 

Działa na 2 poprzednich parametrach 
� 
Działa na 16 poprzednich parametrach  

 AND(2) 
� 
AND(16) 

2-wejściowa bramka AND 
� 
16-wejściowa bramka AND 

Działa na 2 poprzednich parametrach 
� 
Działa na 16 poprzednich parametrach 

 NOR(2) 
� 
NOR(16) 

2-wejściowa bramka NOR 
� 
16-wejściowa bramka NOR 

Działa na 2 poprzednich parametrach 
� 
Działa na 16 poprzednich parametrach 

 NAND(2) 
� 
NAND(16) 

2-wejściowa bramka NAND 
� 
16-wejściowa bramka NAND 

Działa na 2 poprzednich parametrach 
� 
Działa na 16 poprzednich parametrach 

 XOR(2) 2-wejściowa bramka Exclusive OR Działa na 2 poprzednich parametrach 

 LATCH (S,R) Przerzutnik (ustawienie, zerowanie): z 
nadrzędnym wejściem zerującym 

Parametr poprzedzający operator 
LATCH(S,R) (PRZERZUTNIK RS) to 
wejście zerowania. Parametr poprzedzający 
wejście zerowania to wejście ustawiania. 

Timer TIMER 1 
� 
TIMER 32 

Czasomierz ustawiany za pomocą 
ustawień czasomierza FlexLogic 1 
� 
Czasomierz ustawiany za pomocą 
ustawień czasomierza FlexLogic 32 

Czasomierz jest uruchamiany przez 
poprzedni parametr. Wyjściem czasomierza 
jest TIMER # (CZASOMIERZ NR). 

Przypisani
e 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. 
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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 czasomierza (na przykład TIMER 1 (CZASOMIERZ 1)) lub przypisania 

wyjścia wirtualnego (na przykład = Virt Op 1) można użyć tylko raz. W razie 

naruszenia tej reguły zostanie zadeklarowany błąd składni. 

 

5.6.3 Obliczenia FlexLogic 

Każde równanie jest obliczane w kolejności narastającej, w której zostały wprowadzone 

parametry. 

UWAGA 

FlexLogic zapewnia wbudowane przerzutniki, które z definicji działają jak pamięć, 

pozostając w stanie ustawionym po potwierdzeniu wejścia ustawienia. Te wbudowane 

przerzutniki mają nadrzędne wejścia zerujące, 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 usunięcia 

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 rozwiązanie 

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 równiań. Podczas 

używania funkcji FlexLogic ważne jest zanotowanie każdego użytego wyjścia wirtualnego, 

ponieważ oznaczenie wyjścia wirtualnego (od 1 do 96) można przypisać tylko raz. 

 

Rysunek 5-75: Przykład logiki 
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Virtual output 1 state = On Stan wyjścia wirtualnego 1 = Wł. 
Digital element 1 state = Pickup Stan elementu cyfrowego 1 = Pobudzenie 
Contact input H1c state=Closed Stan wejścia stykowego H1c = Zamknięty 
XOR XOR 
AND AND 
Set Ustawienie 
Latch Przerzutnik 
Reset Zerowanie 
Timer 1 Timer 1 
Time delay on pickup 
(800 ms) 

Zwłoka przy pobudzeniu 
(800 ms) 

OR#2 OR nr 2 
Time Delay on dropout Zwłoka przy odwzbudzeniu 
Operate output relay H1 Działanie przekaźnika wyjściowego H1 
 

1. Należy skontrolować przykładowy schemat logiczny, aby ustalić, czy wymagana 

logika może zostać zrealizowana za pomocą operatorów FlexLogic. Jeśli to 

niemożliwe, logikę należy zmieniać aż ten warunek będzie spełniony. Po zakończeniu 

należy policzyć wejścia do każdej bramki, aby sprawdzić, czy liczba wejść nie 

przekracza granic FlexLogic, co jest mało prawdopodobne, ale możliwe. Jeśli liczba 

wejść jest za duża, należy podzielić wejścia na wiele bramek, aby utworzyć 

odpowiednik. Jeśli na przykład wymaganych jest 25 wejść do bramki AND, należy 

połączyć wejścia od 1 do 16 do bramki AND(16), wejścia od 17 do 25 do bramki 

AND(9), a wyjścia tych dwóch bramek do bramki 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 czasomierza 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 
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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. 

 

Rysunek 5-76: Przykład logiki z wyjściami wirtualnymi 

 

Virtual output 1 state = On Stan wyjścia wirtualnego 1 = Wł. 
Digital element 1 state = Pickup Stan elementu cyfrowego 1 = Pobudzenie 
Contact input H1c state=Closed Stan wejścia stykowego H1c = Zamknięty 
XOR XOR 
AND AND 
Set Ustawienie 
Latch Przerzutnik 
Reset Zerowanie 
Timer 1 Timer 1 
Time delay on pickup 
(800 ms) 

Zwłoka przy pobudzeniu 
(800 ms) 

OR#2 OR nr 2 
Time Delay on dropout Zwłoka przy odwzbudzeniu 
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. 

 

Rysunek 5-77: Logika wyjścia wirtualnego 3 
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Digital element 2 state=Operated Stan elementu cyfrowego 2 = Działa 
Contact input H1c state=Closed Stan wejścia stykowego H1c = Zamknięty 
AND AND 
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 5-78: Logika wyjścia wirtualnego 4 

 

Virtual output 1 state = On Stan wyjścia wirtualnego 1 = Wł. 
Digital element 1 state = Pickup Stan elementu cyfrowego 1 = Pobudzenie 
Contact input H1c state=Closed Stan wejścia stykowego H1c = Zamknięty 
XOR XOR 
OR OR 
Set Ustawienie 
Latch Przerzutnik 
Reset Zerowanie 
Timer 1 Timer 1 
Time delay on pickup 
(800 ms) 

Zwłoka przy pobudzeniu 
(800 ms) 

OR#2 OR nr 2 
Time Delay on dropout Zwłoka przy odwzbudzeniu 
Virtual output Wyjście wirtualne 
 

 

4. Równanie FlexLogic dla wyjścia wirtualnego 3 należy zaprogramować, tłumacząc 

logikę na dostępne parametry FlexLogic. Równanie jest tworzone po jednym 
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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 5-79: 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. Ten parametr więc to teraz = Virt Op 3. 

- 98: Bramką poprzedzającą wyjście jest bramka AND, która w tym przypadku 

wymaga dwóch wejść. Operatorem jest w tym przypadku 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. 

- 96: Wejściem do bramki NOT jest 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. 
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- 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 5-80: Równanie FlexLogic dla wyjścia wirtualnego 3 

 

FlexLogic entry: Dig Element 2 (DE2) OP Wpis FlexLogic: Dig Element 2 (DE2) OP 
FlexLogic entry: Cont Ip 2 On (H1c) Wpis FlexLogic: Cont Ip 2 On (H1c) 
FlexLogic entry: NOT Wpis FlexLogic: NOT 
FlexLogic entry: AND (2) Wpis FlexLogic: AND (2) 
FlexLogic entry: = Virt Op 3 (VO3) Wpis FlexLogic: = Virt Op 3 (VO3) 
AND AND 
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 czasomierz 2, czyli operand TIMER 

2. Należy pamiętać, że ustawienia wymagane dla czasomierza są określane w 

obszarze programowania czasomierza. 

- 97: Operatorem poprzedzającym czasomierz 2 jest bramka OR nr 2, czyli 

parametr OR(3). 

- 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 czasomierza 1 jest operand Virt Op 3 On. 

- 93: Górnym wejściem bramki OR nr 2 jest operand LATCH (S,R). 
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- 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. 

Rysunek 5-81: Równanie FlexLogic dla wyjścia wirtualnego 4 
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Virtual output  Wyjście wirtualne  
Latch Przerzutnik 
Set Ustawienie 
reset zerowanie 
OR OR 
XOR XOR 
FlexLogic entry Wpis FlexLogic 
 

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: 
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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 ona poprawna. 

8. Zawsze należy sprawdzić logikę po jej załadowaniu do przekaźnika w ten sam 

sposób, któy 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 Czasomierze FlexLogic 

 

Range: Dostępne opcje: 
millisecond, second, minute milisekunda, sekunda, minuta 
0 to 60000 in steps of 1 0 do 600.00 z krokiem 1 
 

 

Dostępne są 32 identyczne czasomierze FlexLogic. Te czasomierze są używane jako 

operatory w równaniach FlexLogic. 

TMR 1 TYPE (TYP 1 CZASOMIERZA) — wybiera jednostkę pomiaru czasu. 

TIMER 1 PICKUP DELAY (OPÓŹNIENIE POBUDZENIA CZASOMIERZA 1) — ustawia 

czas opóźnienia przed pobudzeniem. Jeśli opóźnienie pobudzenia nie jest wymagane, 

należy ustawić tę funkcję na 0. 

TIMER 1 DROPOUT DELAY (OPÓŹNIENIE ZWOLNIENIA CZASOMIERZA 1) — ustawia 

czas opóźnienia przed zwolnienia. Jeśli opóźnienie zwolnienia nie jest wymagane, należy 

ustawić tę funkcję na 0. 

 

5.6.7 Elementy FlexElement 
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Range Dostępne opcje 
Disabled, Enabled Wyłączony, Włączony 
up to six alphanumeric characters do sześciu znaków alfanumerycznych 
Off, any analog actual value parameter Off, dowolny parametr rzeczywistej wartości 
SIGNED, ABSOLUTE SIGNED (ZE ZNAKIEM), ABSOLUTE 

(WARTOŚĆ BEZWZGLĘDNA) 
LEVEL, DELTA POZIOM, ZMIANA 
OVER, UNDER OVER (POWYŻEJ), UNDER (PONIŻEJ) 
90.000 to 90.000 pu in steps of 0.001 od 90,000 do 90.000 pu 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 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. 

 

Rysunek 5-82: Logika FlexElement 
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SETTINGS NASTAWY 
FLEXLOGIC OPERAND OPERAND FLEXLOGIC 
AND AND 
OR OR 
Enabled Włączony 
Off Wył. 
ACTUAL VALUE WARTOŚĆ RZECZYWISTA 
SETTINGS NASTAWY 
RUN URUCHOMIENIE 
 

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 nie działa, gdy dwa 

sygnały wejściowe są różnych typów, na przykład, jeśli jeden ktoś próbuje użyć mocy 

czynnej i kąta fazowego do zbudowania skutecznego sygnału roboczego. 

Element 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 nastawę 

FLEXELEMENT 1 +IN, FLEXELEMENT 1 -IN i FLEXELEMENT 1 INPUT MODE (TRYB 

WEJŚCIA FLEXELEMENT 1), jeśli nastawa FLEXELEMENT 1 COMP MODE (TRYB 

PORÓWNANIA FLEXELEMENT 1) ma wartość Level (Poziom). Element odpowiada na 

szybkość zmian sygnału roboczego, jeśli nastawa 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 5-83: Kierunek, pobudzenie i histereza FlexElement 

 

FLEXELEMT DIRECTION = Over FLEXELEMT DIRECTION (KIERUNEK 
FLEXELEMENT) = Over 

FLEXELEMENT 1 PKP FLEXELEMENT 1 PKP 
HYSTERESIS = % of PICKUP HYSTERESIS (HISTEREZA) = % of 

PICKUP (POBUDZENIE) 
PICKUP POBUDZENIE 
FlexElement 1 OpSig FlexElement 1 OpSig 
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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 5-84: Ustawienie trybu wejściowego FlexElement 

 

FLEXELEMT DIRECTION = Over FLEXELEMT DIRECTION (KIERUNEK 
FLEXELEMENT) = Over 

FLEXELEMENT INPUT MODE=Signed FLEXELEMENT INPUT MODE (TRYB 
WEJŚCIOWY FLEXELEMENT) = Signed 
(Ze znakiem) 

FLEXELEMENT INPUT MODE=Absolute FLEXELEMENT INPUT MODE (TRYB 
WEJŚCIOWY FLEXELEMENT) = Absolute 
(Wartość bezwzględna) 

FLEXELEMENT 1 PKP FLEXELEMENT 1 PKP 
FlexElement 1 OpSig FlexElement 1 OpSig 
 

FLEXELEMENT 1 PICKUP (POBUDZENIE FLEXELEMENt 1) — to ustawienie określa próg 

roboczy skutecznego sygnału roboczego elementu. Jeśli ma ono wartość Over (Powyżej), 
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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 5-24: Jednostki podstawowe FlexElement 

Jednostka Opis 

87L SIGNALS 
(Local IA Mag, IB i IC) 
(Diff Curr IA Mag, IB i IC) 
(Terminal 1 IA Mag, IB i IC) 
(Terminal 2 IA Mag, IB i IC) 

I base = maksymalna podstawowa wartość RMS wejść +IN i -IN 
(Podstawowy przekładnik prądowy dla prądów źródłowych i podstawowy prąd 
źródła 87L dla prądów różnicowych linii) 

87L SIGNALS 
(Op Square Curr IA, IB i IC) (Rest 
Square Curr IA, IB i IC) 

BASE (PODSTAWA) = Kwadrat wtórnego przekładnika prądowego źródła 
87L 

BREAKER ARCING AMPS (PRĄD 
ŁUKOWY WYŁĄCZNIKA) (Brk X 
Arc Amp A, B i C) 

BASE = 2000 kA2 x cykl 

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=1 µs 

FAULT LOCATION 
(LOKALIZACJA BŁĘDU) 

BASE = Długość linii wg określenia w raporcie błędów 

FREQUENCY 
(CZĘSTOTLIWOŚĆ) fBASE = 1 Hz 

PHASE ANGLE (KĄT FAZOWY) ΦBASE = 360 stopni (patrz konwencja porównywania kąta UR) 

POWER FACTOR 
(WSPÓŁCZYNNIK MOCY) PFBASE = 1,00 

RTDs BASE=100°C 

SOURCE CURRENT (PRĄD 
ŹRÓDŁOWY) 

I BASE= maksymalna znamionowa podstawowa wartość RMS wejść +IN i -IN 

SOURCE ENERGY (ENERGIA 
ŹRÓDŁOWA) 
(Dodatnie i ujemne watogodziny, 
dodatnie i ujemne warogodziny) 

EBASE = 10000 MWh lub MVAh, odpowiednio 

SOURCE POWER (MOC 
ŹRÓDŁOWA) 

PBASE = maksymalna wartość VBASE x I BASE dla wejść +IN i -IN 

SOURCE VOLTAGE (NAPIĘCIE 
ŹRÓDŁOWE) 

V BASE= maksymalna znamionowa podstawowa wartość RMS wejść +IN i -IN 

SYNCHROCHECK 
(SYNCHRONIZM) (maks. różnica 
w V) 

VBASE = maksymalna pierwotna wartość RMS wszystkich źródeł związanych z 
wejściami +IN i -IN 

ZBASE Zbase = PhaseVTSecondary/PhaseCTSecondary, gdzie PhaseVTSecondary 
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Jednostka Opis 

i PhaseCTSecondary to wtórne napięcie znamionowe i wtórny prąd 
znamionowy źródła zabezpieczenia odległościowego. W przypadku 
sumowania wielu wejść przekładnika prądowego do jednego prądu 
źródłowego i odwzorowania jako źródła zabezpieczenia odległościowego 
należy użyć wartości PhaseCTSecondary z przekładnika prądowego o 
największym pierwotnym prądzie znamionowym. 
Źródło zabezpieczenia odległościowego jest określane w: SETTINGS 
(USTAWIENIA) ��GROUPED ELEMENTS (ELEMENTY ZGRUPOWANE) 
��SETTING GROUP 1(6) (GRUPA USTAWIEŃ 1(6)) ���� DISTANCE 
(ODLEGŁOŚĆ). 
PhaseVTSecondary i PhaseCTSecondary są określane w ustawieniu 
SETTINGS (USTAWIENIA) ��������SYSTEM SETUP (KONFIGURACJA 
SYSTEMU) ��������AC INPUTS (WEJŚCIA AC). 

 

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. Ta nastawa obowiązuje, tylko jeśli nastawa 

FLEXELEMENT 1 COMP MODE (TRYB PORÓWNANIA FLEXELEMENT 1) ma wartość 

Delta (Zmiana). 

FLEXELEMENT 1 dt — określa czas trwania trybu pracy szybkość zmian. Ta nastawa 

obowiązuje, tylko jeśli nastawa FLEXELEMENT 1 COMP MODE (TRYB PORÓWNANIA 

FLEXELEMENT 1) ma wartość Delta (Zmiana). 

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: Dostępne opcje: 
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Disabled, Enabled Wyłączony, Włączony 
Reset Dominant, Set Dominant Z nadrzędnym wejściem zerującym, Z 

nadrzędnym wejściem ustawiającym 
FlexLogic operand Operand FlexLogic 
Self-reset, Latched, Disabled Automatyczne kasowanie, Podtrzymany, 

Wyłączony 
 

Przerzutniki z pamięcią nieulotną zapewniają trwałą flagę logiczną bezpiecznie 

przechowywaną i niekasowaną 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) — ta nastawa charakteryzuje przerzutnik 1 

mający nadrzędne wejście ustawiające lub zerujące. 

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. 

 

Rysunek 5-85: Tabela i logika działania przerzutnika z pamięcią nieulotną (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 Z nadrzędnym wejściem zerującym 
Set Dominant Z nadrzędnym wejściem ustawiającym 
ON ZAŁ. 
OFF WYŁ. 
Previous State Poprzedni stan 
 

5,7 Elementy zgrupowane  
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5.7.1 Informacje ogólne 

Do każdego elementu zabezpieczającego może przypisać do sześciu zestawów ustawień 

oznaczonych od 1 do 6. Działanie tych elementów jest definiowane przez aktywną grupę 

nastaw w danym czasie. Wiele grup ustawień umożliwiają użytkownikowi dogodną zmianę 

ustawień zabezpieczeń dla różnych sytuacji roboczych (na przykład zmienionej konfiguracji 

systemu elektroenergetycznego lub zmiany pór roku). Aktywną grupę nastaw można 

wstępnie ustawić lub wybrać w menu SETTING GROUPS (GRUPY NASTAW) (zob. punkt 

Elementy sterujące w dalszej części tego rozdziału). Patrz też punkt Wprowadzenie do 

elementów na początku tego rozdziału. 

 

5.7.2 Grupa ustawień 1 

 

 

See below Zob. poniżej 
See page Zob. strona 
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Każde z sześciu menu grup ustawień jest identyczne. Grupa ustawień 1 (domyślna aktywna 

grupa) jest automatycznie aktywna, gdy nie ma innej aktywnej grupy. 

Jeśli urządzenie błędnie przełączy się na grupę 1 po wyłączeniu i włączeniu zasilania, należy 

uaktualnić oprogramowanie układowe do wersji 7.31 lub nowszej, aby usunąć ten problem. 

 

5.7.3 Zabezpieczenia różnicowe linii 

 

 

See below Zob. poniżej 
See page Zob. strona 
 

5.7.3.1  Zabezpieczenie różnicowoprądowe (ANSI 87L) 
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Range: Dostępne opcje: 
Disabled, Enabled Wyłączony, Włączony 
SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4 SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4 
None, SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4 None, SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4 
FlexLogic operand Operand FlexLogic 
1 to 50% in steps of 1 od 1 do 50% z krokiem 1 
Disabled, Per phase, 2-out-of-3, Average Disabled, Per phase, 2-out-of-3, Average 
Self-reset, Latched, Disabled Automatyczne kasowanie, Podtrzymany, 

Wyłączony 
 

CURRENT DIFF SIGNAL SOURCE 1 (ŹRÓDŁO SYGNAŁU RÓŻNICOWEGO PRĄDU 1) — 

to ustawienie wybiera pierwsze źródło lokalnego prądu roboczego zabezpieczenia prądu 

różnicowego. Jeśli skonfigurowano więcej niż jedno źródło, inne prądy źródła są skalowane 

do przekładnika prądowego z maksymalnym podstawowym prądem przypisanym przez 

ustawienia CURRENT DIFF SIGNAL SOURCE 1 do CURRENT DIFF SIGNAL SOURCE 4 

(ŹRÓDŁO SYGNAŁU RÓŻNICOWEGO PRĄDU 4). To źródło jest obowiązkowe i jest 

przypisywane za pomocą menu SYSTEM SETUP (KONFIGURACJA SYSTEMU) 

��������SIGNAL SOURCES (ŹRÓDŁA SYGNAŁU) ���� SOURCE 1 (ŹRÓDŁO 1). 

CURRENT DIFF SIGNAL SOURCE 2, 3, 4 (ŹRÓDŁO SYGNAŁU RÓŻNICOWEGO PRĄDU 

2, 3, 4) — te ustawienia wybiera drugie, trzecie i czwarte źródło funkcji różnicowej prądu dla 
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zastosowań, gdzie przynajmniej jeden zestaw obwodów przekładnika prądowego jest 

połączony bezpośrednio do przekaźnika L90. 

CURRENT DIFF BLOCK (BLOKADA ZABEZPIECZENIA RÓŻNICOWEGO) — ta nastawa 

wybiera operand FlexLogic, aby blokować działania elementu zabezpieczenia różnicowego. 

CURRENT DIFF PICKUP (POBUDZENIE PRĄDU RÓŻNICOWEGO) — to ustawienie służy 

do wyboru bieżącej wartości pobudzenia prądu różnicowego. 

CURRENT DIFF CT TAP 1, 2 (ZACZEP 1, 2 PRZEKŁADNIKA PRĄDOWEGO PRĄDU 

RÓŻNICOWEGO) — te ustawienia dopasowuję przekładnię przekładnika prądowego 

zdalnego zacisku 1 lub 2 (kanał komunikacyjny 1 i 2 odpowiednio) do lokalnej przekładni, 

jeśli przekładnie przekładnika prądowego dla lokalnego i zdalnego zacisku są różne. W 

zastosowaniach dwuzaciskowych, dwukanałowych należy użyć tej samej wartości dla obu 

ustawień TAP 1 i TAP 2, a w zastosowaniach trójzaciskowych należy użyć, odpowiednio, 1 

zdalnego i 2 przekładników prądowych. Wartość ustawienia jest określana przez równanie 

CTprim rem / CTprim loc dla zacisku lokalnego i zdalnego przekładników prądowych (gdzie CTprim 

rem / CTprim loc jest określane jako pierwotny prąd znamionowy przekładnika prądowego). 

Należy zawsze przeprowadzić dopasowanie prędkości ze zdalnym przekładnikiem 

prądowym z maksymalnym podstawowym prądem przypisanym przez ustawienia CURRENT 

DIFF SIGNAL SOURCE 1 do CURRENT DIFF SIGNAL SOURCE 4 (ŹRÓDŁO SYGNAŁU 

RÓŻNICOWEGO PRĄDU 4). Szczegółowe informacje można znaleźć w przykładzie 

ustawień różnicowych prądu w rozdziale Stosowanie ustawień. 

Kiedy występuje wewnątrzstrefowy transformator mocy, należy obliczyć i używać tego 

ustawienia, w następujący sposób uwzględniając wewnątrzstrefowy transformator mocy. 

 

CTprim_rem CTprim_rem 
CTprim_loc CTprim_loc 
Vprim_rem Vprim_rem 
Vprim_loc Vprim_loc 
for remote temrinals 1 and 2, respectively dla zacisków zdalnych 1 i 2, odpowiednio. 
CT Tap Zaczep przekładnika prądowego 
 

Wzór 5-14 

 

W tym równaniu Vprim_rem to pierwotne napięcie znamionowe uzwojenia transformatora na 

zacisku zdalnym, a Vprim_loc to pierwotne napięcie znamionowe uzwojenia transformatora na 

zacisku lokalnym. 

CURRENT DIFF RESTRAINT 1, 2 (OGRANICZENIE PRĄDU RÓŻNICOWEGO 1, 2) — te 

ustawienia wybierają charakterystyki odchylenia dla pierwszego i drugiego zbocza, 

odpowiednio. 
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URRENT DIFF BREAK PT (PUNKT PRZERWY PRĄDU RÓŻNICOWEGO) — to ustawienie 

służy do wybrania punktu przecięcia miedzy dwoma zboczami. 

INRUSH INHIBIT MODE (TRYB BLOKOWANIA UDARU) — to ustawienie wybiera tryb 

blokowania zabezpieczenia różnicowego podczas warunków udaru magnesującego. 

Nowoczesne transformatory może tworzyć małą drugą harmoniczną podczas warunków 

udaru. Może to spowodować niepożądane wybicie chronionej linii. Redukowanie progu 

blokowania drugiej harmonicznej może zagrozić niezawodności i prędkości zabezpieczenia 

różnicowego. Jeśli jest niski, współczynnik drugiej harmonicznej powoduje problemy tylko dla 

jednej fazy. Można go wykorzystać do zapewnienia bezpieczeństwa, stosując blokowanie 

międzyfazowe zamiast obniżania progu blokowania udaru. 

Jeśli ustawienie ma wartość Disabled (Wyłączone), nie jest wykonywane żadne działanie 

blokowania udaru. 

Jeśli ustawienie ma wartość Per phase (Na fazę), przekaźnik L90 wykonuje blokadę udaru 

indywidualnie dla każdej fazy. 

Jeśli ustawienie ma wartość 2-out-of-3 (2-z-3), przekaźnik L90 sprawdza poziom drugiej 

harmonicznej we wszystkich trzech fazach indywidualnie. Jeśli dowolne dwie fazy tworzą 

warunek blokady, pozostała faza jest automatycznie blokowana. 

Jeśli ustawienie ma wartość Average (Średnia), przekaźnik L90 oblicza średni współczynnik 

drugiej harmonicznej, a następnie stosuje próg udaru do obliczonej średniej. 

INRUSH INHIBIT LEVEL (POZIOM BLOKOWANIA UDARU) — to ustawienie określa 

poziom składowej drugiej harmonicznej udaru prądu magnesowania transformatora, powyżej 

którego jest blokowane działanie zabezpieczenia różnicowoprądowego. Wartość ustawienia 

INRUSH INHIBIT MODE (TRYB BLOKOWANIA UDARU) musi zostać uwzględniona 

podczas programowania tej wartości. To ustawienie jest zazwyczaj programowane jako 20% 

f0. 

CURRENT DIFF GND FUNCTION (FUNKCJA UZIEMIENIA PRĄDU RÓŻNICOWEGO) — 

to ustawienie włącza i wyłącza zabezpieczenie różnicowe zera 87LG, którego można używać 

do wykrywania awarii dużej oporności. Ten element używa ograniczonych charakterystyk do 

radzenia sobie z nieuzasadnionym prądem składowej zerowej podczas asymetrii systemu i 

zniekształceń sygnału. Różnicowy prąd zerowy jest obliczany jako wektor sumy wszystkich 

wewnątrzstrefowych wejściowych prądów zerowych przekładnika prądowego. Prąd 

ograniczający jest uzyskiwany jako maksimum prądów fazowych ze wszystkich zacisków 

przepływających przez każdy oddzielny przekładnik prądowy łącznie z konfiguracjami 

półtorawyłącznikowymi. Zabezpieczenie różnicowe zera 87LG jest blokowane, gdy prąd 

fazowy na dowolnym zacisku jest większy niż 3 pu, ponieważ zabezpieczenie różnicowe fazy 

powinno zadziałać dla błędów wewnętrznych. W celu poprawnego uzyskania wartości 

ograniczenia na podstawie maksymalnego prądu skrośnego na dowolnym zacisku, ważne 



MENU SETTINGS (USTAWIENIA)  ROZDZIAŁ 5: USTAWIENIA 

SYSTEM ZABEZPIECZENIA RÓŻNICOWEGO LINII L90 — INSTRUKCJA OBSŁUGI 5-293 

jest, aby ustawienia segregowanego fazowego pobudzenia różnicowego 87L i zbocza były 

jednakowe na wszystkich zaciskach. Szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale 

Stosowanie ustawień. 

CURRENT DIFF GND PICKUP (POBUDZENIE UZIEMIENIA PRĄDU RÓŻNICOWEGO) — 

to ustawienie określa próg pobudzenia zabezpieczenia różnicowoprądowego zera. 

CURRENT DIFF GND RESTRAINT (OGRANICZENIE UZIEMIENIA PRĄDU 

RÓŻNICOWEGO) — to ustawienie określa charakterystyki odchyleń zabezpieczenia 

różnicowoprądowego zera. 

CURRENT DIFF GND DELAY (OPÓŹNIENIE UZIEMIENIA PRĄDU RÓŻNICOWEGO) — to 

ustawienie określa opóźnienie działania zabezpieczenia różnicowoprądowego zera. 

Ponieważ ten element służy do wykrywania błędów dużego oporu, gdy prądy błędu są 

stosunkowo niskie, duża prędkość działania nie jest zazwyczaj krytyczna. To opóźnienie 

zapewnia ochronę przeciw nieuzasadnionym prądom zerowym podczas stanów 

przejściowych wyłączania i kasowania awarii zewnętrznych. 

CURRENT DIFF DTT (WYŁĄCZENIE ZDALNE BEZWARUNKOWE ZABEZPIECZENIA 

RÓŻNICOWEGO) — ta nastawa włącza i wyłącza wysyłanie sygnału wyłączenia zdalnego 

bezwarunkowego (DTT) przez zabezpieczenie różnicowe na podstawie pojedynczej fazy do 

urządzeń zdalnych. Aby umożliwić przekaźnikowi L90 ponowne uruchomienie z trybu 

nadrzędny-nadrzędny w trybie nadrzędny-podrzędny (bardzo ważne dla zastosowań 

trójzaciskowych), ustawienie CURRENT DIFF DTT (DTT PRĄDU RÓŻNICOWEGO) musi 

mieć wartość Enabled (Włączone). 

CURRENT DIFF KEY DTT (DTT ZABEZPIECZENIA RÓŻNICOWEGO Z IMPULSEM)  — ta 

nastawa służy do wyboru dodatkowego zabezpieczenia (oprócz zabezpieczenia 

różnicowoprądowego, na przykład zabezpieczenie odległościowe lub lokalna rezerwa 

wyłącznikowa), które generuje sygnał DTT na podstawie trzech faz. 

 

UWAGA 

Aby zabezpieczenie różnicowoprądowe działało poprawnie, konieczne jest, aby 

wszystkie urządzenia L90 na linii chronionej miały identyczne wersje oprogramowania 

układowego. Na przykład wersja 5.62 jest zgodna tylko z wersją 5.62, ale nie 5.61 lub 

5.63. 
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Rysunek 5-86: Logika zabezpieczenie różnicowego 

 

ACTUAL VALUES WARTOŚCI RZECZYWISTE 
SETTING NASTAWA 
CURRENT DIFF SIGNAL SOURCE 1 ŹRÓDŁO SYGNAŁU PRĄDU 

RÓŻNICOWEGO 1 
L90 POWER SYSTEM NUM. OF LICZBA ZACISKÓW UKŁADU 
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TEMRINALS ELEKTROENERGETYCZNEGO L90 
l90 power system num. of channels liczba kanałów układu 

elektroenergetycznego l90 
data from remote dane ze zdalnego źródła 
Channel 1=OK Kanał 1=OK 
DTT PHASE A DTT PHASE A (FAZA DTT A) 
CURRENT DIFF BLOCK CURRENT DIFF BLOCK (BLOKADA 

ZABEZPIECZENIA RÓŻNICOWEGO) 
Off Wył. 
CURRENT DIFF FUNCTION CURRENT DIFF FUNCTION (FUNKCJA 

PRĄDU RÓŻNICOWEGO) 
Enabled Włączony 
CURRENT DIFF KEY DTT CURRENT DIFF KEY DTT (DTT ZABEZP. 

RÓŻNICOWEGO Z IMPULSEM) 
AND AND 
OR OR 
RUN URUCHOMIENIE 
In-zone transformer phase and maghitude 
compensation 

Kompensacja fazy i wielkości bezwzględnej 
transformatora wewnątrzstrefowego 

Charging Current Prąd ładowania 
Send Phasors to Remote Wysłanie fazorów do miejsca zdalnego 
Re-sizing Ponowne wymiarowanie 
FLEXLOGIC OPERAND OPERAND FLEXLOGIC 
STUB BUS OP STUB BUS OP 
CURRENT DIFF TAP 1 CURRENT DIFF TAP 1 (ZACZEP PRĄDU 

RÓŻNICOWEGO 1) 
Compute Phasors & Restraint (remote 2) Obliczenie fazorów i ograniczenia (zdalne 2) 
1. Zero-sequence current removal 1. Usunięcie składowej zerowej prądu 
2. 2nd harmonic calculation 2. Obliczenie 2. harmonicznej 
Store Phasors & Resistant (Local) Zapisanie fazorów i ograniczeń (lokalnie) 
CURRENT DIFF GND FUNCTION CURRENT DIFF GND FUNCTION 

(FUNKCJA UZIEMIENIA PRĄDU 
RÓŻNICOWEGO) 

CURRENT DIFF GND PICKUP CURRENT DIFF GND PICKUP 
(POBUDZENIE UZIEMIENIA PRĄDU 
RÓŻNICOWEGO) 

CURRENT DIFF GND RESTRAINT CURRENT DIFF GND RESTRAINT 
(OGRANICZENIE UZIEMIENIA PRĄDU 
RÓŻNICOWEGO) 

To remote Relays & channel 1&2 Do zdalnych przekaźników i kanału 1 i 2 
DTT PHASE DTT PHASE (FAZA DTT) 
IA operate Działanie IA 
IA Restraint Ograniczenie IA 
Compute Charging Current Obliczenie prądu ładowania 
CTs ratio matching Dopasowanie przekładni przekładników 

prądowych 
Compute Sum of Currents Obliczenie sumy prądów 
Compute Local Restraint Obliczenie ograniczeń lokalnych 
IN-ZONE TRANSFORMER IN-ZONE TRANSFORMER 

(TRANSFORMATOR 
WEWNĄTRZSTREFOWY) 

STUB BUS OP STUB BUS OP 
INRUSH INHIBIT MODE INRUSH INHIBIT MODE (TRYB 
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BLOKOWANIA UDARU) 
INRUSH INHIBIT LEVEL INRUSH INHIBIT LEVEL (POZIOM 

BLOKOWANIA UDARU) 
MARM 2 A OP MARM 2 A OP 
LEVEL LEVEL (POZIOM) 
DIFF BLOCKED DIFF BLOCKED (ZABLOKOWANA 

RÓŻNICA) 
DIFF CH1 ID FAIL DIFF CH1 ID FAIL (NIEPOWODZENIE 

IDENTYFIKACJI KANAŁU RÓŻNICOWEGO 
1) 

DIFF CRC FAIL DIFF CRC FAIL (NIEPOWODZENIE 
KONTROLI CRC RÓŻNICY) 

DIFF CH2 LOSTPKT DIFF CH2 LOSTPKT (UTRATA PUNKTU 
KANAŁU RÓŻNICOWEGO 2) 

 

 

5.7.3.2 Odcinkowe zabezpieczenie szyn 

 

Range Dostępne opcje 
Disabled, Enabled Wyłączony, Włączony 
FlexLogic operand Operand FlexLogic 
Self-reset, latched, Disabled Self-reset, latched, Disabled 
 

Odcinkowe zabezpieczenie szyn chroni przed awarią między dwoma wyłącznikami w 

konfiguracji półtorawyłącznikowej lub pierścieniowe, gdy rozłącznik linii jest otwarty. 

Jednocześnie, jeśli linia jest nadal zasilona przez zaciski zdalne, zabezpieczenie różnicowe 

jest nadal wymagane (linia może nadal być zasilana, ponieważ na linii dwuzaciskowej 

istnieje obciążenie zacisku lub ponieważ linia jest linią trójzaciskową i dwa z zacisków są 

nadal połączone). Poprawne działanie tego stanu jest uzyskiwane dzięki lokalnemu 

przekaźnikowi wysyłającemu wartości prądu zerowego do zdalnych zakończeń tak, że 

awaria szyny lokalnej nie powoduje wybicia linii. Po stronie lokalnej zabezpieczenie 

różnicowe jest wyłączone i odcinkowe zabezpieczenie szyn jest zapewniane przez 

wybierane przez użytkownika zabezpieczenie nadprądowe. Jeśli nastąpi awaria linii, zdalne 

zakończenie jest wyłączane dla różnicy, ale lokalna funkcja różnicowa i sygnał DTT (o ile jest 
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włączony) do strony lokalnej są blokowane przez logikę odcinka szyny, co umożliwia 

pozostanie wyłączników lokalnych w stanie zamkniętym. 

STUB BUS FUNCTION (FUNKCJA SZYNY? ODCINKOWEJ) — istnieją trzy wymagania 

działania szyny odcinkowej: element musi być włączony, wskazanie, że odłącznik jest 

otwarty i ustawienie STUB BUS TRIGGER (WYZWALACZ SZYNY ODCINKOWEJ) zostało 

określone. Istnieją dwie następujące metody ustawiania wyzwalacza szyny odcinkowej, a 

więc ustawiania działania szyny odcinkowej: 

1. Jeśli ustawienie STUB BUS TRIGGER (WYZWALACZ SZYNY ODCINKOWEJ) ma 

wartość On (Wł.), operand STUB BUS OPERATE (DZIAŁANIE SZYNY 

ODCINKOWEJ) zostanie pobudzony, jak tylko otworzy się odłącznik, powodując 

przesyłanie prądów zerowych do zakończeń zdalnych i trwałe zablokowanie odbioru 

DTT z zakończeń zdalnych. Zabezpieczenie nadprądowe, zablokowane przez 

zamknięty odłącznik, zapewnia ochronę magistrali lokalnej. 

2. Alternatywną metodą jest określenie ustawienia STUB BUS TRIGGER 

(WYZWALACZ SZYNY ODCINKOWEJ) tak, aby było pobudzeniem przypisanego 

zabezpieczenia nadprądowego bezzwłocznego. Zabezpieczenie nadprądowe 

bezzwłoczne musi zadziałać wystarczająco szybko, aby pobudzić operand STUB 

BUS OPERATE (DZIAŁANIE SZYNY ODCINKOWEJ), wyłączyć lokalne 

zabezpieczenie różnicowe i wysłać prądy zerowe na inne zaciski. Jeśli minimalny 

prąd zwarciowy szyny przekracza pięciokrotność pobudzenia zabezpieczenia 

nadprądowego bezzwłocznego, testy potwierdziły, że operand STUB BUS OPERATE 

(DZIAŁANIE SZYNY ODCINKOWEJ) zawsze jest pobudzany poprawnie w razie 

awarii szyny odcinkowej i zapobiega wyłączeniu zacisku zdalnego. Jeśli minimalny 

prąd zwarciowy szyny odcinkowej jest poniżej tej wartości, należy użyć metody 1. 

Należy też pamiętać, że poprawne testowanie działania szyny odcinkowej, gdy ta 

metoda jest używana, wymaga nagłego wstrzyknięcia prądów zwarciowych 

pięciokrotnie większych od pobudzenia zabezpieczenia nadprądowego 

bezzwłocznego. Przypisane zabezpieczenie prądowe musi zostać odwzorowane na 

odpowiednie styki wyjściowe w celu wybicia wyłączników szyny odcinkowej. Powinno 

to być zablokowane, o ile rozłącznik jest otwarty. Aby zapobiec wybiciu 87L przez 

zdalne przekaźniki L90 nadal chroniące linię, należy przypisać styk pomocniczy 

odłącznika linii (logiczna 1, gdy łącznik linii jest otwarty) w celu zablokowania lokalnej 

funkcji 87L za pomocą ustawienia CURRENT DIFF BLOCK (BLOKADA 

ZABEZPIECZENIA RÓŻNICOWEGO). 

STUB BUS DISCONNECT (ODŁĄCZENIE SZYNY ODCINKOWEJ) — wybiera operand 

FlexLogic do reprezentowania stanu otwartego styku pomocniczego odłącznika linii (logiczna 

1, gdy odłącznik linii jest otwarty). W razie potrzeby prosta logika reprezentująca nie tylko 
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odłącznik linii, ale też stan zamknięty wyłączników może zostać utworzona za pomocą 

funkcji FlexLogic i przypisana do tego ustawienia. 

STUB BUS TRIGGER (WYZWALACZ SZYNY ODCINKOWEJ) — wybiera operand 

FlexLogic powodujący pobudzenie operandu STUB BUS OPERATE (DZIAŁANIE SZYNY 

ODCINKOWEJ), jeśli odłącznik linii jest otwarty. Może on zostać ustawiony na wartość On 

(Wł.) lub na zabezpieczenie nadprądowe bezzwłoczne (zgodnie z opisem). Jeśli 

zabezpieczenie nadprądowe bezzwłoczne użyte do ochrony szyny odcinkowej zostało 

ustawione z opóźnieniem, ustawienie STUB BUS TRIGGER (WYZWALACZ SZYNY 

ODCINKOWEJ) powinno użyć powiązanego operandu zabezpieczenia nadprądowego 

bezzwłocznego. Źródło przypisane do prądu tego zabezpieczenia musi obejmować odcinek 

między przekładnikami prądowymi powiązanych wyłączników i odłącznika. 5.7.4 Wyłączenie 

linii przy załączeniu na zwarcie 

 

Rysunek 5-87: Logika szyny odcinkowej 

 

SETTINGS NASTAWY 
FLEXLOGIC OPERANDS OPERANDY FLEXLOGIC 
Off Wył. 
Enabled Włączony 
AND AND 
 

5.7.4 Wyłączenie linii przy załączeniu na zwarcie 
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Range: Dostępne opcje: 
Disabled, Enabled Wyłączony, Włączony 
SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4 SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4 
0.000 to 30.000 pu in steps of 0.001 0,000 do 30,000 j.w. z krokiem 0,001 
0.000 to 65.535 s in steps of 0.001 0,000 do 65,535 s z krokiem 0,001 
FlexLogic operand Operand FlexLogic 
Self-reset, Latched, Disabled Automatyczne kasowanie, Podtrzymany, 

Wyłączony 
 

 

Funkcja wyłączenia linii przy załączeniu na zwarcie używa kombinacji zabezpieczenie 

podprądowego i podnapięciowego do identyfikacji linii, która została odłączona od zasilania 

(otwarty koniec linii). Zamiennie należy do ustawienia TERMINAL OPEN (ZACISK 

OTWARTY) przypisać operand FlexLogic , który określa stan zacisku. Trzy zabezpieczenia 

nadprądowe bezzwłoczne są używane do identyfikacji wcześniej odłączonej od zasilania linii, 

która została zwarta do uzyskania awarii. Zakłócenia inne niż zwarcia otaczające można 

zadowalająco zidentyfikować za pomocą zabezpieczenia odległościowego. 
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Dostępne są funkcje koordynacji zapewniające zadowalające działanie podczas korzystania 

z szybkiego automatycznego ponownego załączania (AR). Ustawienie AR CO-ORD DELAY 

(OPÓŹNIENIE KOORDYNACJI AR) pozwala, aby ustawienie nadprądowe było poniżej 

oczekiwanego prądu obciążenia widocznego po ponownym załączeniu. Koordynacja jest 

uzyskiwana przez wszystkie elementy LINE PICKP UV (UV POBUDZENIA LINII) resetujące 

i blokujące ścieżkę wybicia przed upływem czasu AR CO-ORD DELAY (OPÓŹNIENIE 

KOORDYNACJI AR). Ustawienie AR CO-ORD BYPASS (OBEJŚCIE KOORDYNACJI AR) 

jest normalnie włączone. Jest ono wyłączone, jeśli zostało wdrożone wysokiej prędkości 

samoczynne ponowne załączenie. 

Wyłączenie linii przy załączeniu na zwarcie obejmuje możliwość rozszerzenia strefy 1. Gdy 

linia zaczyna być ponownie zasilana z lokalnego końca, pobudzenie strefy 2 o wydłużonym 

zasięgu lub nadmierny prąd fazowy w ciągu ośmiu cykli zasilania po wysłaniu przez układ 

automatycznego ponownego wyłączania polecenia zamknięcia skutkuje operandem 

FlexLogic LINE PICKUP RCL TRIP (WYZWOLENIE PONOWNEGO ZAŁĄCZANIA 

WYŁĄCZENIA LINII PRZY ZAŁĄCZENIU NA ZWARCIE). Dla bezpieczeństwa wybicie 

nadprądowe jest nadzorowanie przez stan podnapięciowy, który z kolei jest sterowany przez 

operand VT FUSE FAIL OP (AWARIA BEZPIECZNIKA OP PRZEKŁADNIKA 

NAPIĘCIOWEGO) mający czasomierz koordynujący. Jeśli wyzwolenie z odległości nie jest 

wymagane, można je wyłączyć za pomocą nastawy LINE PICKUP DISTANCE TRIP 

(WYŁĄCZENIE ZDALNEGO KOŃCA LINII PRZY ZAŁĄCZENIU NA ZWARCIE). Jeśli 

zamiarem jest rozszerzenie strefy 1, należy skonfigurować operand LINE PICKUP RCL TRIP 

(WYZWOLENIE PONOWNEGO ZAŁĄCZENIA WYŁĄCZENIA LINII PRZY ZAŁĄCZENIU NA 

ZWARCIE) do wykonania czynności wyzwolenia. 

Użyta tutaj filozofia rozszerzenia strefy 1 zazwyczaj działa ze strefy o zmniejszonym zasięgu 

i używa strefy odległości powyżej zasięgu podczas ponownego załączania linii przy otwartym 

drugim końcu linii. Ustawienie AR ACCELERATE (PRZYSPIESZENIE AR) służy do 

zapewnienia osiągnięcia funkcjonalności rozszerzenia strefy 1 w razie stosowania 

zewnętrznego automatycznego załączenia. Innym podejściem do rozszerzenia strefy 1 jest 

trwałe zastosowanie strefy nadmiernego zasięgu i zmniejszenie zasięgu podczas 

ponownego załączania. Tę filozofię można zaprogramować za pomocą schematu ponowne 

załączenie. 

LINE PICKUP FUNCTION (FUNKCJA WYŁĄCZENIA LINII PRZY ZAŁĄCZENIU NA 

ZWARCIE) — ta nastawa włącza i wyłącza funkcję wyłączenie linii przy załączeniu na 

zwarcie. 

LINE PICKUP SIGNAL SOURCE (ŹRÓDŁO SYGNAŁU WYŁĄCZENIA LINII PRZY 

ZAŁĄCZENIU NA ZWARCIE) — wybiera źródło sygnału do wyłączenia linii przy załączeniu 

na zwarcie. 
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PHASE IOC LINE PICKUP (ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWE BEZZWŁOCZNE LINII 

PRZY ZAŁĄCZENIU NA ZWARCIE) — określa poziom prądu linii wymagany do 

zadeklarowania czynności wyłączenia linii przy załączeniu na zwarcie podczas ponownego 

zasilenia linii. 

LINE END OPEN PICKUP DELAY (ZWŁOKA POBUDZENIA OTWARTEGO KOŃCA LINII) 

— określa czas, w trakcie którego zasilanie linii jest odłączane przed uzbrojeniem logiki 

wyłączenia linii przy załączeniu na zwarcie. 

LINE END OPEN RESET DELAY (ZWŁOKA ZEROWANIA OTWARTEGO KOŃCA LINII) — 

określa czas, w trakcie którego logika wyłączenia linii przy załączeniu na zwarcie pozostaje 

uzbrojona, gdy następuje ponowne zasilenie linii. 

Ustawienie AR CO-ORD BYPASS (OBEJŚCIE KOORDYNACJI AR) czasomierz 

koordynacji pozwala, aby ustawienie detektora przetężenia było poniżej oczekiwanego prądu 

obciążenia widocznego po ponownym załączeniu. Kiedy to ustawienie jest włączone 

(wartość domyślna), timer koordynacji jest omijany. To ustawienie należy wyłączyć 

(usuwając obejście i wstawiając czasomierz), jeśli jest stosowane ponowne załączenie dużej 

prędkości. 

AR CO-ORD PICKUP DELAY (OPÓŹNIENIE KOORDYNACJI POBUDZENIA AR) — jeśli 

ustawienie detektora przetężenia jest niższe niż prąd obciążenia, pobudzenie następuje 

podczas normalnego włączania zasilania linii. Ta nastawa opóźnia potwierdzenie operandu 

LINE PICKUP OP (OPERAND WYŁĄCZENIA LINII PRZY ZAŁĄCZENIU NA ZWARCIE), co 

pozwala na odzyskanie napięcia linii w celu zablokowania układu. 

AR CO-ORD RESET DELAY (ZWŁOKA ZEROWANIA KOORDYNACJI SAMOCZYNNEGO 

PONOWNEGO ZAŁĄCZANIA) — ta nastawa rozszerza potwierdzenie wyjścia wyłączenia 

linii przy załączeniu na zwarcie, gdy koordynacja ponownego załączenia nie została 

pominięta. 

TERMINAL OPEN (KONIEC OTWARTY) — ta nastawa umożliwia uzbrojenie elementu 

wyłączenia linii przy załączeniu na zwarcie z sygnału stanu (takiego jak położenie 

wyłącznika), a nie od prądu lub napięcia. Operand FlexLogic przypisany do tego ustawienia 

wskazuje, że zacisk jest otwarty. Można go uzyskać, łącząc stan kilku urządzeń w równaniu 

FlexLogic. 

AR ACCELERATE (PRZYSPIESZENIE AR) — to ustawienie zapewnia funkcjonalności 

rozszerzenia strefy 1 w razie stosowania zewnętrznego automatycznego załączenia. 

LINE PICKUP BLOCK (BLOKADA WYŁĄCZENIA LINII PRZY ZAŁĄCZENIU NA ZWARCIE) 

— potwierdzenie operandu FlexLogic przypisanego do tej nastawy blokuje wyłączenie linii 

przy załączeniu na zwarcie. 
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LINE PICKUP EVENTS (ZDARZENIA WYŁĄCZENIA LINII PRZY ZAŁĄCZENIU NA 

ZWARCIE) — ta nastawa włącza i wyłącza rejestrowanie zdarzeń wyłączenia linii przy 

załączeniu na zwarcie w sekwencji rejestratora zdarzeń. 

 

Rysunek 5-88: Logika wyłączenia linii przy załączeniu na zwarcie 

 

Source selected in the line pickup element Źródło wybrane dla elementu wyłączenia linii 
przy załączeniu na zwarcie 

SETTING NASTAWA 
Terminal Open Zacisk otwarty 
Function Funkcja 
Block Blokada 
Off=0 Wył.=0 
Enabled=1 Włączony=1 
Signal Source Źródło sygnału 
AND AND 
OR OR 
Autoreclose Coordination Bypass Obejście koordynacji samoczynnego 

ponownego załączenia 
Disabled=0 Wyłączone = 0 
FLEXLOGIC OPERANDS OPERANDY FLEXLOGIC 
Distance Trip Wyłączenie na odległość 
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TIMER TIMER 
8 cycles 8 cykli 
Undervoltage Pickup Pobudzenie przy podnapięciu 
RUN URUCHOMIENIE 
VAG or VAB < setting napięcie fazy A względem ziemi lub napięcie 

między fazą A i B < nastawa 
Phase IOC Line Pickup Faza IOC wyłączenia linii przy załączeniu na 

zwarcie 
Overvoltage Pickup Delay Opóźnienie pobudzenia zabezpieczenia 

nadnapięciowego 
TPKP TPKP 
TRST Czas zerowania 
Line End Open Pickup Delay Zwłoka pobudzenia otwartego końca linii 
Line End Open Reset Delay Opóźnienie resetowania otwartego końca 

linii 
Autoreclose Coordination Pickup Delay Opóźnienie pobudzenia koordynacji 

samoczynnego ponownego załączenia 
Autoreclose Coordination Reset Delay Opóźnienie resetowania koordynacji 

samoczynnego ponownego załączenia 
 

 

5.7.5 Odległość 

5.7.5.1 Menu 

 

 

Range: Dostępne opcje: 
SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4 SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4 
5 to 25 cycles in steps of 1 5 do 25 cykli z krokiem 1 
FlexLogic operand Operand FlexLogic 
See page Zob. strona 
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Dla zabezpieczenia odległościowego są dostępne cztery wspólne ustawienia. 

Nastawa DISTANCE SOURCE (ŹRÓDŁO ZABEZPIECZENIA ODLEGŁOŚCIOWEGO) 

określa źródło sygnału dla wszystkich zabezpieczeń odległościowych. Funkcje odległości 

mho używają charakterystyk dynamicznych, zaś napięcie składowej zgodnej — 

zapamiętanej albo rzeczywistej — służy jako sygnał polaryzujący.  Zapamiętane napięcie 

jest też używane przez wbudowane kierunkowe funkcje nadzorcze stosowane zarówno do 

charakterystyk mho, jak i kwadratowych. 

Ustawienie MEMORY DURATION (CZAS PAMIĘTANIA) określa czas, przez który 

zapamiętane napięcie składowej zgodnej jest używane w obliczeniach odległości. Po upływie 

tego czasu przekaźnik sprawdza wartość bezwzględną rzeczywistego napięcia składowej 

zgodnej. Jeśli przekracza ono 10% wartości znamionowej, jest używane napięcie 

rzeczywiste, a jeśli jest niższe, nadal jest używane zapamiętane napięcie. 

Zawartość pamięci jest określana, gdy napięcie składowej zgodnej pozostaje powyżej 80% 

swojej wartości znamionowej przez pięć cykli układu elektroenergetycznego. Z tej przyczyny 

ważne jest zapewnienie, że znamionowe napięcie wtórne przekładnika napięciowego zostało 

poprawnie wprowadzone w menu SETTINGS (USTAWIENIA) ��������SYSTEM SETUP 

(KONFIGURACJA SYSTEMU) ���� AC INPUTS (WEJŚCIA AC) ��������VOLTAGE bank 

(Bateria NAPIĘCIA). 

Wartość nastawy MEMORY DURATION (CZAS PAMIĘTANIA) powinna być na tyle duża, 

aby zapewnić stabilność przy trójfazowych zwarciach otaczających do tyłu. W tym celu 

należy rozważyć maksymalny czas kasowania awarii (czas awarii wyłącznika) w podstacji. Z 

drugiej strony wartość ustawienia MEMORY DURATION (CZAS PAMIĘTANIA) nie może 

być za duża, ponieważ układ elektroenergetyczny może podlegać stanom kołysania mocy 

powoli obracającym fazory napięcia i prądu, gdy pamiętane napięcie jest statyczne, 

ponieważ zostało zamrożone na początku awarii. Utrzymywanie wpływu pamięci przez zbyt 

długi czas może w końcu doprowadzić do niepoprawnego działania funkcji odległości. 

Można wymusić automatyczną polaryzację stref odległości, korzystając z ustawienia FORCE 

SELF-POLAR (WYMUŚ AUTOPOLARYZACJĘ). Dowolny wybrany przez użytkownika 

warunek (dowolny operand FlexLogic) można skonfigurować do wymuszenia 

autopolaryzacji. Gdy wybrany operand zostanie potwierdzony (logiczna 1), funkcje odległości 

stają się automatycznie spolaryzowane bez względu na inne warunki logiczne pamiętanego 

napięcia. Gdy wybrany operand przestanie być potwierdzany (logiczne 0), funkcje odległości 

naśladują inne warunki logiki pamiętanego napięcia, co zostało pokazane na poniższym 

schemacie logicznym. 

Można wymusić przekształcenie stref odległości w polaryzowaną pamięć, korzystając z 

ustawienia FORCE MEM-POLAR (WYMUŚ POLARYZACJĘ PAMIĘCI). Dowolny wybrany 
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przez użytkownika warunek (dowolny operand FlexLogic) można skonfigurować do 

wymuszenia polaryzacji pamięci. Gdy wybrany operand zostanie potwierdzony (logiczna 1), 

funkcje odległości stają się spolaryzowaną pamięcią bez względu wartość bezwzględną 

napięcia składowej zgodnej w tym czasie. Gdy wybrany operand przestanie być 

potwierdzany (logiczne 0), funkcje odległości naśladują inne warunki logiki pamiętanego 

napięcia. 

Nie wolno dopuścić do jednoczesnego potwierdzenia ustawień  FORCE SELF-POLAR 

(WYMUŚ AUTOPOLARYZACJĘ) i FORCE MEM-POLAR (WYMUŚ POLARYZACJĘ 

PAMIĘCI). Jeśli to się zdarzy, logika daje wyższy priorytet wymuszeniu autopolaryzacji, co 

zostało pokazane na schemacie logicznym. Jest to spójne z ogólną filozofią polaryzacji 

odległej pamięci. 

 

UWAGA 

Polaryzacji pamięci nie można stosować na stałe, ale tylko przez ograniczony czas. 

Autopolaryzację można stosować na stałe, więc ma ona wyższy priorytet. 

 

UWAGA 

Strefy odległości przekaźnika L90 są takie same, jak przekaźnika odległości linii D60. 

 

Rysunek 5-89: Logika napięcia pamięci 

 

SETTING NASTAWA 
Force memory Polarization Wymuszenie polaryzacji pamięci 
Distance Source Źródło zabezpieczenia odległościowego 
tracking freq, *SRCx Freq śledzenie częstotliwości, częstotliwość *SRC 
*SRCx is the source used in distance *SRCx to źródło używane dla odległości 
Force Self Polarization Wymuszenie autopolaryzacji 
Off=0 Wył.=0 
fTRACK fTRACK 
f SRC f SRC 
Update memory Aktualizacja pamięci 
RUN URUCHOMIENIE 
TIMER TIMER 



MENU SETTINGS (USTAWIENIA)  ROZDZIAŁ 5: USTAWIENIA 

SYSTEM ZABEZPIECZENIA RÓŻNICOWEGO LINII L90 — INSTRUKCJA OBSŁUGI 5-306 

5 cycles 5 cykli 
Only Tylko 
OR OR 
AND AND 
Memory Duration Czas pamiętania 
Use V_1 memory Użyć pamięci V_1 
Use V_1 Użyć V_1 
 

Rysunek pokazuje warunek tylko dla przekaźnika L90, który wymusza autopolaryzację 

odległości w celu zapewnienia poprawnego działania na odległość, gdy przekaźniki L90 

synchronizują się ze sobą. 

 

5.7.5.2 Odległość fazowa (ANSI 21P, IEC PDIS) 
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Range: Dostępne opcje: 
Disabled, Enabled Wyłączony, Włączony 
Forward, Reverse, Non-directional Forward, Reverse, Non-directional 
Mho, Quad Mho, Quad 
None, Dy1, Dy3, Dy5, Dy7, Dy9, Dy11, Yd1, 
Yd3, Yd5, Yd7, Yd9, Yd11 

None, Dy1, Dy3, Dy5, Dy7, Dy9, Dy11, Yd1, 
Yd3, Yd5, Yd7, Yd9, Yd11 

0.02 to 500.00 ohms in steps of 0.01 od 0,02 do 500,00 Ω z krokiem 0,01 
30 to 90° in steps of 1 30 do 90° z krokiem 1 
 

Funkcja odległości mho fazy używa dynamicznej, mającej 100% spolaryzowanej pamięci 

charakterystyki mho z dodatkowymi charakterystykami nadzoru nad reaktancją, 

kierunkowego i nad przetężeniem. W przypadku wybrania wartości Non-directional 

(Niekierunkowe) funkcja mho staje się przesunięciem mho z zasięgiem przeciwnym 

sterowanym niezależnie z zasięgu przedniego, przy czym wszystkie charakterystyki 

kierunkowe zostają usunięte. 

Czworoboczna funkcja odległości fazowej ma charakterystykę reaktancji, ograniczenie 

prawej i lewej strony charakterystyki i 100% spolaryzowanej pamięci charakterystyk nadzoru 

kierunkowego i prądowego. W przypadku wybrania wartości Non-directional (Niekierunkowe) 

funkcja czworoboczna stosuje reaktancję linii w kierunku przeciwnym zamiast komparatorów 

kierunkowych. 

Każda strefa odległości fazowej jest konfigurowana oddzielnie za pomocą własnego menu 

ustawień. Wszystkie ustawienia można niezależnie modyfikować dla każdej strefy, z 

wyjątkiem: 

• Ustawienia SIGNAL SRC (ŹRÓDŁO SYGNAŁU) (wspólnego dla odległych 

elementów we wszystkich strefach wprowadzonego w menu SETTINGS 

(USTAWIENIA) ��������GROUPED ELEMENTS (ZGRUPOWANE ELEMENTY) ���� 

SETTING GROUP 1(6) (GRUPA USTAWIEŃ 1(6)) ��������DISTANCE 

(ODLEGŁOŚĆ)). 
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• Ustawienia MEMORY DURATION (CZAS PAMIĘTANIA) (wspólnego dla 

odległych elementów we wszystkich strefach wprowadzonego w menu 

SETTINGS (USTAWIENIA) ��������GROUPED ELEMENTS (ZGRUPOWANE 

ELEMENTY) ���� SETTING GROUP 1(6) (GRUPA USTAWIEŃ 1(6)) 

��������DISTANCE (ODLEGŁOŚĆ)). 

Opisane wcześniej wspólne ustawienia odległości muszą zostać poprawnie wybrane w celu 

zapewnienia poprawnego działania odległych elementów fazy. 

Chociaż wszystkich stref można użyć jako elementów chwilowych (operandy FlexLogic 

pobudzenia [pkp] i zwolnienia [dpo]) albo elementów zwłocznych (operandy FlexLogic 

działania [op]), tylko strefa 1 jest przeznaczona do pracy w trybie chwilowego wyłączania 

poniżej zasięgu. 

UWAGA 

Należy się upewnić, że napięcie wtórne fazy przekładnika napięciowego (patrz menu 

SETTINGS (USTAWIENIA) ����SYSTEM SETUP (KONFIGURACJA SYSTEMU) �������� 

AC INPUTS (WEJŚCIA AC) ��������VOLTAGE BANK (BATERIA NAPIĘCIOWA)) jest 

poprawnie ustawione w celu zapobieżenia niepoprawnemu działaniu powiązanej 

czynności pamięci. 

 

PHS DIST Z1 DIR (KIERUNKOWA CHARAKTERYSTYKA ZABEZPIECZENIA 

ODLEGŁOŚCIOWEGO PRZY ZWARCIU MIĘDZYFAZOWYM Z1) — wszystkie strefy 

zabezpieczenia odległościowego przy zwarciu międzyfazowym są odwracalne. Kierunek do 

przodu jest określany przez nastawę PHS DIST Z1 RCA (KĄT CHARAKTERYSTYCZNY 

ZASIĘGU ZABEZPIECZENIA ODLEGŁOŚCIOWEGO PRZY ZWARCIU MIĘDZYFAZOWYM 

Z1), zaś kierunek do tyłu jest przesunięty o 180° od tego kąta. Strefa bezkierunkowa 

rozciąga się między impedancją zasięgu do przodu określoną przez nastawę PHS DIST Z1 

REACH (ZASIĘG ZABEZPIECZENIA ODLEGŁOŚCIOWEGO PRZY ZWARCIU 

MIĘDZYFAZOWYM Z1) i PHS DIST Z1 RCA (KĄT CHARAKTERYSTYCZNY 

ZABEZPIECZENIA ODLEGŁOŚCIOWEGO PRZY ZWARCIU MIĘDZYFAZOWYM Z1), a 

impedancją zasięgu do tyłu określoną przez nastawę PHS DIST Z1 REV REACH  (ZASIĘG 

ZABEZPIECZENIA ODLEGŁOŚCIOWEGO PRZY ZWARCIU MIĘDZYFAZOWYM Z1 W 

KIERUNKU DO TYŁU) i PHS DIST Z1 REV REACH RCA (KĄT CHARAKTERYSTYCZNY 

ZABEZPIECZENIA ODLEGŁOŚCIOWEGO PRZY ZWARCIU MIĘDZYFAZOWYM Z1 W 

KIERUNKU DO TYŁU), co zostało pokazane na poniższych rysunkach. 

PHS DIST Z1 SHAPE (KSZTAŁT Z1 ODLEGŁOŚCI PHS) — to ustawienie wybiera kształt 

funkcji odległości fazowej między mho a charakterystykami czworobocznymi. Wyboru można 

dokonywać dla oddzielnych stref. Dwie charakterystyki i ich możliwe odmiany przedstawiono 

na poniższych rysunkach. 
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Rysunek 5-90: Kierunkowa charakterystyka zabezpieczenia odległościowego przy 

zwarciu międzyfazowym mho 

 

DIR COMP LIMIT GRANICA PORÓWNANIA 
KIERUNKOWEGO 

REACH ZASIĘG 
COMP LIMIT GRANICA PORÓWNANIA 
DIR RCA Kierunek RCA 
RCA RCA 
 

Rysunek 5-91: Bezkierunkowa charakterystyka zabezpieczenia odległościowego przy 

zwarciu międzyfazowym mho 

 

REV REACH RCA REV REACH RCA 
REV REACH ZASIĘG DO TYŁU 
REACH ZASIĘG 
COMP LIMIT GRANICA PORÓWNANIA 
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Rysunek 5-92: Kierunkowa czworoboczna charakterystyka zabezpieczenia 

odległościowego przy zwarciu międzyfazowym 

 

COMP LIMIT GRANICA PORÓWNANIA 
DIR COMP LIMIT GRANICA PORÓWNANIA 

KIERUNKOWEGO 
LFT BLD RCA LFT BLD RCA 
-LFT BLD -Ograniczenie lewej strony charakterystyki 
RCA RCA 
DIR RCA Kierunek RCA 
REACH ZASIĘG 
DIR COMP LIMIT GRANICA PORÓWNANIA 

KIERUNKOWEGO 
RGT BLD RCA Ograniczenie prawej strony charakterystyki 

RCA 
RGT BLD Ograniczenie prawej strony charakterystyki 
 

Rysunek 5-93: Bezkierunkowa czworoboczna charakterystyka zabezpieczenia 

odległościowego przy zwarciu międzyfazowym 
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COMP LIMIT GRANICA PORÓWNANIA 
REACH ZASIĘG 
LFT BLD RCA LFT BLD RCA 
-LFT BLD -Ograniczenie lewej strony charakterystyki 
REV REACH RCA REV REACH RCA 
REV REACH ZASIĘG DO TYŁU 
RGT BLD RCA Ograniczenie prawej strony charakterystyki 

RCA 
RGT BLD Ograniczenie prawej strony charakterystyki 
 

Rysunek 5-94: Przykładowe kształty charakterystyki odległościowej mho 
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RCA RCA 
COMP LIMIT GRANICA PORÓWNANIA 
DIR RCA Kierunek RCA 
DIR COMP LIMIT GRANICA PORÓWNANIA 

KIERUNKOWEGO 
REACH ZASIĘG 
 

 

Rysunek 5-95: Przykładowe kształty czworobocznej charakterystyki odległościowej 
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RCA RCA 
COMP LIMIT GRANICA PORÓWNANIA 
DIR RCA Kierunek RCA 
DIR COMP LIMIT GRANICA PORÓWNANIA 

KIERUNKOWEGO 
RGT BLD RCA Ograniczenie prawej strony charakterystyki 

RCA 
REACH ZASIĘG 
 

PHS DIST Z1XFMR VOL CONNECTION (POŁĄCZENIE PRZEKŁADNIKA 

NAPIĘCIOWEGO Z1 ODLEGŁOŚCI PHS) — elementy odległości fazowej mogą być 

stosowane do badania trójfazowego transformatora mocy w układzie trójkąt-gwiazda lub 

gwiazda-trójkąt. Ponadto przekładniki napięciowe i przekładniki prądowe mogą być 

rozmieszczone niezależnie od siebie na różnych uzwojeniach transformatora. Jeśli 

potencjalne źródło znajduje się po poprawnej stronie transformatora, to ustawienie powinno 

mieć wartość None (Brak). 

To ustawienie określa lokalizację źródła napięciowego względem objętego transformatora 

mocy w kierunku strefy. Poniższy rysunek pokazuje korzystanie z tego ustawienia. W 

obszarze (a) strefa 1 bada transformator od strony uzwojenia w układzie trójkąta do 

uzwojenia w układzie gwiazdy. Dlatego też ustawienie Z1 ma wartość Dy11. W obszarze (b) 

strefa 3 bada transformator od strony uzwojenia w układzie gwiazdy do uzwojenia w układzie 

trójkąta. Dlatego też ustawienie Z3 ma wartość Yd1. Strefa jest ograniczona punktem 

potencjału (lokalizacją przekładników napięciowych), co zostało pokazane w obszarze (e). 
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PHS DIST Z1XFMR CUR CONNECTION (POŁĄCZENIE PRZEKŁADNIKA PRĄDOWEGO 

Z1 ODLEGŁOŚCI PHS) — to ustawienie określa lokalizację źródła prądowego względem 

objętego transformatora mocy w kierunku strefy. W obszarze (a) poniższego rysunku strefa 1 

bada transformator od strony uzwojenia w układzie trójkąta do uzwojenia w układzie 

gwiazdy. Dlatego też ustawienie Z1 ma wartość Dy11. W obszarze (b) przekładniki prądowe 

znajdują się po tej samej stronie, co punkt odczytu. Dlatego też ustawienie Z3 ma wartość 

None (Brak). 

Informacje o obliczaniu ustawień odległości zasięgu w zastosowaniach obejmujących 

transformatory mocy można znaleźć w rozdziale Stosowanie ustawień. 

 

Rysunek 5-96: Zastosowania ustawień PH DIST XFMR VOL/CUR CONNECTION 

(POŁĄCZENIE PRZEKŁADNIKA NAPIĘCIOWEGO/PRĄDOWEGO ODLEGŁOŚCI PHS) 

 

delta trójkąt 
wye, 330° lag gwiazda, zwłoka 330° 
Z3 XFRM VOL CONNECTION = None Z3 XFRM VOL CONNECTION 

(POŁĄCZENIE PRZEKŁADNIKA 
NAPIĘCIOWEGO Z3) = None (Brak) 

Z3 XFRM VOL CONNECTION = Yd1 Z3 XFRM VOL CONNECTION 
(POŁĄCZENIE PRZEKŁADNIKA 
NAPIĘCIOWEGO Z3) = Yd1 

Z1 XFRM VOL CONNECTION = Dy11 Z1 XFRM VOL CONNECTION 
(POŁĄCZENIE PRZEKŁADNIKA 
NAPIĘCIOWEGO Z1) = Dy11 
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Z3 XFRM CUR CONNECTION = None Z3 XFRM CUR CONNECTION 
(POŁĄCZENIE PRZEKŁADNIKA 
PRĄDOWEGO Z3) = None (Brak) 

Z1 XFRM CUR CONNECTION = Dy11 Z1 XFRM CUR CONNECTION 
(POŁĄCZENIE PRZEKŁADNIKA 
PRĄDOWEGO Z1) = Dy11 

Zone 1 Strefa 1 
 

PHS DIST Z1 REACH (ZASIĘG Z1 ODLEGŁOŚCI PHS) — to ustawienie określa zasięg 

strefy dla zastosowań kierunkowych do przodu i do tyłu. W zastosowaniach 

bezkierunkowych ta nastawa określa zasięg strefy do przodu. Impedancja zasięgu do tyłu w 

zastosowaniach niekierunkowych jest ustawiana niezależnie. Impedancję zasięgu 

wprowadza się w omach uzwojenia wtórnego. Kąt impedancji zasięgu wprowadza się jako 

ustawienie PHS DIST Z1 RCA (RCA Z1 ODLEGŁOŚCI PHS). 

Aby uzyskać określoną prędkość działania zabezpieczenia odległościowego, przekaźnik 

wewnętrznie oblicza stosunek impedancji źródła do linii (SIR) z niesprawnych fazorów. W 

tych obliczeniach impedancja linii jest szacowana na podstawie ustawienia zasięgu strefy 1. 

W związku z tym, aby poprawnie obliczyć wartość SIR i utrzymać optymalną prędkość 

działania elementów odległościowych, należy ustawić zasięg strefy 1 w zwykłym zakresie od 

80 do 85% ustawienia zasięgu impedancji linii nawet, gdy strefa 1 jest wyłączona. 

PHS DIST Z1 RCA (RCA Z1 ODLEGŁOŚCI PHS) — to ustawienie określa kąt 

charakterystyczny (podobny do maksymalnego kąta momentu obrotowego w poprzednich 

technologiach) charakterystyki odległości fazowej dla zastosowań kierunkowych do przodu i 

do tyłu. W zastosowaniach bezkierunkowych ta nastawa określa kąt zasięgu impedancji do 

przodu. Impedancja zasięgu do tyłu w zastosowaniach niekierunkowych jest ustawiana 

niezależnie. Ustawienie to kąt impedancji zasięgu, co zostało wcześniej pokazane na 

rysunkach charakterystyki odległości. To ustawienie jest niezależne od ustawienia PHS DIST 

Z1 DIR RCA (KIERUNEK RCA Z1 ODLEGŁOŚCI PHS) będącego kątem 

charakterystycznym dodatkowej funkcji nadzoru kirunkowego. 

PHS DIST Z1 REV REACH (ZASIĘG DO TYŁU Z1 ODLEGŁOŚCI PHS) — to ustawienie 

określa zasięg do tyłu strefy niekierunkowej (ustawienie PHS DIST Z1 DIR (KIERUNEK Z1 

ODLEGŁOŚCI PHS)). Wartość musi być wprowadzona się w omach uzwojenia wtórnego. Ta 

nastawa nie obowiązuje, gdy kierunek strefy ma wartość Forward (Do przodu) lub Reverse 

(Do tyłu). 

PHS DIST Z1 REV REACH (ZASIĘG DO TYŁU Z1 ODLEGŁOŚCI PHS) — to ustawienie 

określa kąt zasięgu do tyłu zasięgu impedancji do tyłu strefy niekierunkowej (ustawienie PHS 

DIST Z1 DIR (KIERUNEK Z1 ODLEGŁOŚCI PHS)). Ta nastawa nie obowiązuje, gdy 

kierunek strefy ma wartość Forward (Do przodu) lub Reverse (Do tyłu). 



MENU SETTINGS (USTAWIENIA)  ROZDZIAŁ 5: USTAWIENIA 

SYSTEM ZABEZPIECZENIA RÓŻNICOWEGO LINII L90 — INSTRUKCJA OBSŁUGI 5-316 

PHS DIST Z1 COMP LIMIT (GRANICA PORÓWNANIA Z1 ZABEZPIECZENIA 

ODLEGŁOŚCIOWEGO PRZY ZWARCIU MIĘDZYFAZOWYM) — ta nastawa określa kształt 

charakterystyki roboczej. W szczególności tworzy ono charakterystykę funkcji mho typu 

soczewka i charakterystykę typu namiot granicy reaktancji funkcji czworobocznej. W razie 

wybrania kształtu mho ten sam kąt graniczny dotyczy zarówno mho, jak i nadzorujących 

komparatorów reaktancji. W połączeniu z wyborem kształtu mho to ustawienie poprawia 

obciążalność chronionej linii. W połączeniu z charakterystyką czworoboczną to ustawienie 

poprawia zabezpieczenie przed awariami w pobliżu punktu zasięgu, dopasowujące granicę 

reaktancji do kształtu namiotu. 

PHS DIST Z1 DIR RCA (RCA KIERUNKU Z1 ODLEGŁOŚCI PHS) — to ustawienie wybiera 

kąt charakterystyczny (maksymalny kąt momentu obrotowego) funkcji nadzoru 

kierunkowego. W razie zastosowania kształtu mho funkcja kierunkowa jest dodatkową 

funkcją nazorczą, ponieważ dynamiczna charakterystyka mho sama jest kierunkowa. W 

połączeniu z kształtem czworobocznym to ustawienie definiuje tylko jedną funkcję 

kierunkową wbudowaną w zabezpieczenie odległościowe przy zwarciu międzyfazowym. 

Funkcja kierunkowa używa pamiętanego napięcia do polaryzacji. To ustawienie zazwyczaj 

jest równe kątowi charakterystycznemu odległości PHS DIST Z1 RCA (RCA Z1 

ODLEGŁOŚCI PHS). 

PHS DIST Z1 DIR COMP LIMIT (GRANICA PORÓWNANIA KIERUNKOWEGO Z1 

ZABEZPIECZENIA ODLEGŁOŚCIOWEGO PRZY ZWARCIU MIĘDZYFAZOWYM) — ta 

nastawa wybiera kąt graniczny komparatora dla funkcji nadzoru kierunkowego. 

PHS DIST Z1 QUAD RGT BLD (OGRANICZENIE PRAWEJ STRONY 

CHARAKTERYSTYKI CZWOROBOCZNEJ Z1 ODLEGŁOŚCI PHS) — to ustawienie 

określa pozycję ograniczenia prawej strony charakterystyki w charakterystyce czworobocznej 

wzdłuż osi rezystancji płaszczyzny impedancji (patrz rysunki Czworobocznej charakterystyki 

odległości fazowej). Pozycja kątowa ograniczenia jest regulowana za pomocą ustawienia 

PHS DIST Z1 QUAD RGT BLD RCA (RCA OGRANICZENIE PRAWEJ STRONY 

CHARAKTERYSTYKI CZWOROBOCZNEJ Z1 ODLEGŁOŚCI PHS). To ustawienie dotyczy 

tylko charakterystyki czworobocznej i jego wartość jest określana z uwzględnieniem 

maksymalnego prądu obciążenia i żądanego pokrycia rezystancyjnego. 

PHS DIST Z1 QUAD RGT BLD RCA (OGRANICZENIE PRAWEJ STRONY 

CHARAKTERYSTYKI CZWOROBOCZNEJ RCA Z1 ODLEGŁOŚCI PHS) — to ustawienie 

określa pozycję kątową ograniczenia prawej strony charakterystyki w charakterystyce 

czworobocznej (patrz rysunki Czworobocznej charakterystyki odległości). 

PHS DIST Z1 QUAD LFT BLD (OGRANICZENIE LEWEJ STRONY CHARAKTERYSTYKI 

CZWOROBOCZNEJ Z1 ODLEGŁOŚCI PHS) — to ustawienie określa pozycję ograniczenia 

lewej strony charakterystyki w charakterystyce czworobocznej wzdłuż osi rezystancji 
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płaszczyzny impedancji (patrz rysunki Czworobocznej charakterystyki odległości). Pozycja 

kątowa ograniczenia jest regulowana za pomocą ustawienia PHS DIST Z1 QUAD LFT BLD 

RCA (RCA OGRANICZENIE LEWEJ STRONY CHARAKTERYSTYKI CZWOROBOCZNEJ 

Z1 ODLEGŁOŚCI PHS). To ustawienie dotyczy tylko charakterystyki czworobocznej i jego 

wartość jest określana z uwzględnieniem maksymalnego prądu obciążenia. 

PHS DIST Z1 QUAD LFT BLD RCA (OGRANICZENIE LEWEJ STRONY 

CHARAKTERYSTYKI CZWOROBOCZNEJ RCA Z1 ODLEGŁOŚCI PHS) — to ustawienie 

określa pozycję kątową ograniczenia lewej strony charakterystyki w charakterystyce 

czworobocznej (patrz rysunki Czworobocznej charakterystyki odległości). 

PHS DIST Z1SUPV (NADZÓR Z1 ODLEGŁOŚCI PHS) — Odległość fazowa elementów jest 

nadzorowana przez wartość bezwzględną prądu linia-linia (prąd pętli awarii służący do 

obliczeń odległości). Dla wygody J3 jest uwzględniane przez pobudzenie (czyli, przed 

użyciem, wprowadzona wartość ustawienia progu jest mnożona przez J3). 

Jeśli minimalny poziom prądu zwarciowego jest wystarczający, należy ustawić pobudzenie 

nadzoru prądu powyżej maksymalnego prądu pełnego obciążenia, zapobiegając 

niepoprawnemu działaniu w warunkach awarii bezpiecznika przekładnika napięciowego. To 

wymaganie może być trudne do spełnienia dla awarii zdalnych na końcu stref 2 i dalszych. W 

takim przypadku należy ustawić pobudzenie nadzoru prądu poniżej prądu pełnego 

obciążenia, ale to może powodować niepoprawne działanie w warunkach awarii 

bezpiecznika. 

PHS DIST Z1 VOLT LEVEL (POZIOM NAPIĘCIA Z1 ODLEGŁOŚCI PHS) — to ustawienie 

jest odpowiednie dla zastosowań w liniach z kompensacją szeregową lub, ogólnie, jeśli 

kondensatory szeregowe znajdują się między punktem przekaźnikowym a punktem, gdzie 

zasięg strefy nie został powiększony. Dla zwykłych (nieskompensowanych) linii należy 

ustawić zero. W przeciwnym razie ustawienie jest wprowadzane na jednostkę baterii 

przekładników napięciowych fazy skonfigurowanej w ramach ustawienia DISTANCE 

SOURCE (ŹRÓDŁO ZABEZPIECZENIA ODLEGŁOŚCIOWEGO). Efektywnie to ustawienie 

ułatwia redukcję dynamicznego zasięgu opartego na prądzie. W zastosowaniach 

niekierunkowych (ustawienie PHS DIST Z1 DIR (KIERUNEK Z1 ODLEGŁOŚCI PHS) ma 

wartość Non-directional (Niekierunkowe)) to ustawienie dotyczy tylko zasięgu do przodu 

strefy niekierunkowej. Informacje o obliczaniu tego ustawienia dla linii z kompensacją 

szeregową można znaleźć w rozdziale Stosowanie ustawień. 

PHS DIST Z1 DELAY (OPÓŹNIENIE Z1 ODLEGŁOŚCI PHS) — to ustawienie umożliwia 

użytkownikowi opóźnienie działania odległych elementów i zrealizowanie krokowego 

zabezpieczenia odległości. Czasomierze odległego elementu dla stref 2 i dalszych 

wprowadzają krótkie opóźnienie zwolnienia w celu poradzenia sobie z awariami 

znajdującymi się w pobliżu granicy strefy, gdy małe oscylacje napięć lub prądów mogą 
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przypadkowo zresetować czasomierz. Strefa 1 nie wymaga żadnego opóźnienia zwolnienia, 

ponieważ jest ona odizolowana przez obecność prądu. PHS DIST Z1BLK (BLOKADA Z1 

ODLEGŁOŚCI PHS) — to ustawienie pozwala użytkownikowi wybrać operand FlexLogic w 

celu zablokowania danego odległego elementu. Jednym z zastosowań tej nastawy jest 

wykrywanie awarii bezpiecznika przekładnika napięciowego. 

 

Rysunek 5-97: Logika OP strefy 1 odległości fazowej 

 

FLEXLOGIC OPERAND OPERAND FLEXLOGIC 
SETTING NASTAWA 
AND AND 
OR OR 
** D60, L60, and L90 only. Other UR-series 
models apply regular current seal-in for zone 
1 

** Tylko D60, L60 i L90. Inne modele z serii 
UR stosują zwyczajną izolację prądu dla 
strefy 1 

 

Rysunek 5-98: Logika OP strefy 2 odległości fazowej 

 

from the open pole element (D60, L60, and 
L90 only) 

z otwartego bieguna (tylko D60, L60 i L90) 
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FLEXLOGIC OPERAND OPERAND FLEXLOGIC 
TIMER TIMER 
OR OR 
AND AND 
SETTING NASTAWA 
from the trip output element z elementu wyjścia wyłączania 
 

UWAGA 

Dla strefy 2 odległości fazowej istnieje warunek uruchomienia czasomierza strefy z 

innymi strefami odległości lub flagą pobudzenia pętli w celu uniknięcia za długiego 

działania strefy 2 odległości fazowej, gdy awaria ewoluuje od jednego typu do innego 

lub migruje ze strefy początkowej do strefy 2. Wymagane strefy należy przypisać w 

funkcji wyjścia wyłączania w celu uzyskania tej funkcjonalności. 

 

Rysunek 5-99: Logika OP strefy 3 i dalszych odległości fazowej 

 

FLEXLOGIC OPERANT FLEXLOGIC OPERAND (OPERAND 
FLEXLOGIC) 

TIMER TIMER 
SETTING NASTAWA 
AND AND 
OR OR 
**D60, L60, and L90 only ** Tylko D60, L60 i L90. 
 

Rysunek 5-100: Logika odległości fazowej 
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D60, L60, and L90 only Tylko D60, L60 i L90. 
FLEXLOGI OPERANDS FLEXLOGI OPERANDS (OPERANDY 

FLEXLOGIC) 
SETTING NASTAWA 
OR  OR  
RUN URUCHOMIENIE 
Enabled=1 Włączony=1 
Off=0 Wył.=0 
Delta VTs Przekładniki napięciowe w układzie trójkąta 
Wye VTs Przekładniki napięciowe w układzie gwiazdy 
Quadrilateral characteristic only Tylko charakterystyka czworoboczna 
1 cycle 1 cykl 
Pickup Pobudzenie 
MEMORY MEMORY (PAMIĘĆ) 
 

 

5.7.5.3 Odległość uziemienia (ANSI 21G, IEC PDIS) 
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Range: Dostępne opcje: 
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Disabled, Enabled Wyłączony, Włączony 
Forward, Reverse, Non-directional Forward, Reverse, Non-directional 
Mho, Quad Mho, Quad 
0.00 to 10.00 in steps of 0.01 0,00 do 10,00 z krokiem 0,01 
0.02 to 500.00 ohms in steps of 0.01 od 0,02 do 500,00 Ω z krokiem 0,01 
Zero-seq, Neg-seq Składowa zerowa, składowa ujemna 
0.050 to 30.000 pu in steps of 0.001 0,050 do 30,000 j.w. z krokiem 0,001 
FlexLogic operand Operand FlexLogic 
Self-Rest, Latched, Disabled Self-Rest, Latched, Disabled 
 

 

Funkcja odległości mho uziemienia używa dynamicznej, mającej 100% spolaryzowanej 

pamięci charakterystyki mho z dodatkowymi charakterystykami nadzoru nad reaktancją, 

kierunkowego, prądowego i wyborem fazy. Czworoboczna funkcja odległości uziemienia 

skłąda się z charakterystyki reaktancji, ograniczenie prawej i lewej strony charakterystyki i w 

100% spolaryzowanej pamięci charakterystyk nadzoru kierunkowego, nad przetężeniem i 

wyborem fazy. 

W przypadku wybrania wartości Non-directional (Niekierunkowe) funkcja mho staje się 

przesunięciem mho z zasięgiem przeciwnym sterowanym niezależnie z zasięgu przedniego, 

przy czym wszystkie charakterystyki kierunkowe zostają usunięte. W przypadku wybrania 

wartości Non-directional (Niekierunkowe) funkcja czworoboczna stosuje reaktancję linii w 

kierunku przeciwnym zamiast komparatorów kierunkowych. 

Nadzór reaktancji dla funkcji mho wykorzystuje do polaryzacji składową zerową prądu. Linia 

reaktancji w funkcji czworobocznej używa składowej zerowej prądu albo składowej 

przeciwnej prądu jako ilości polaryzującej. Wybór jest kontrolowany przez ustawienie 

użytkownika i zależy od stopnia niejednorodności równoważnych sieci składowej zerowej i 

składowej ujemnej. 

Nadzór kierunkowy używa napięcia pamięci jako ilości polaryzującej i zarówno składowej 

zerowej prądu, jak i składowej przeciwnej prądu jako ilości roboczych. 

Nadzór wyboru fazy ogranicza elementy uziemienia podczas zwarć doziemnych podwójnej 

linii, ponieważ one, na zasadach przekazywania odległości, mogą w takich warunkach być 

niedokładne. Strefy odległości uziemienia 1 i dalsze stosują dodatkowy nadzór kierunkowy 

składowej zerowej. 

Każda strefa odległości uziemienia jest konfigurowana oddzielnie za pomocą własnego 

menu ustawień. Wszystkie ustawienia można niezależnie modyfikować dla każdej strefy, z 

wyjątkiem: 

• Ustawienia SIGNAL SRC (ŹRÓDŁO SYGNAŁU) (wspólnego zarówno dla 

zabezpieczeń fazy, jak i uziemienia dla wszystkich stref wprowadzonego w menu 

SETTINGS (USTAWIENIA) ��������GROUPED ELEMENTS (ZGRUPOWANE 
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ELEMENTY) ���� SETTING GROUP 1(6) (GRUPA USTAWIEŃ 1(6)) 

��������DISTANCE (ODLEGŁOŚĆ)). 

• Ustawienia MEMORY DURATION (CZAS PAMIĘTANIA) (wspólnego zarówno 

dla zabezpieczeń fazy, jak i uziemienia dla wszystkich stref wprowadzonego w 

menu SETTINGS (USTAWIENIA) ��������GROUPED ELEMENTS (ZGRUPOWANE 

ELEMENTY) ���� SETTING GROUP 1(6) (GRUPA USTAWIEŃ 1(6)) 

��������DISTANCE (ODLEGŁOŚĆ)). 

Opisane na początku tego punktu wspólne ustawienia odległości muszą zostać poprawnie 

wybrane w celu zapewnienia poprawnego działania elementów odległości fazowej. 

Chociaż wszystkich stref odległości uziemienia można użyć jako elementów chwilowych 

(sygnały FlexLogic pobudzenia [pkp] i zwolnienia [dpo]) albo elementów zwłocznych 

(sygnały FlexLogic działania [op]), tylko strefa 1 jest przeznaczona do pracy w trybie 

chwilowego wyłączania poniżej zasięgu. 

 

UWAGA 

Należy się upewnić, że ustawienie PHASE VT SECONDARY VOLTAGE (NAPIĘCIE 

WTÓRNE FAZY PRZEKŁADNIKA NAPIĘCIOWEGO) (patrz menu SETTINGS 

(USTAWIENIA) ��������SYSTEM SETUP (KONFIGURACJA SYSTEMU) ���� AC INPUTS 

(WEJŚCIA AC) ��������VOLTAGE BANK (BATERIA NAPIĘCIOWA)) ma poprawną 

wartość w celu zapobieżenia niepoprawnemu działaniu powiązanej czynności pamięci. 

 

GND DIST Z1 DIR (KIERUNEK Z1 ODLEGŁOŚCI UZIEMIENIA) — wszystkie strefy 

odległości uziemienia są odwracalne. Kierunek zgodny jest określany przez ustawienie GND 

DIST Z1 RCA (RCA Z1 ODLEGŁOŚCI UZIEMIENIA), zaś kierunek przeciwny jest 

przesunięty o 180° od tego kąta. Strefa bezkierunkowa rozciąga się między impedancją 

zasięgu do przodu określoną przez nastawę GND DIST Z1 REACH (ZASIĘG 

ZABEZPIECZENIA ODLEGŁOŚCIOWEGO ZIEMNOZWARCIOWEGO Z1) i GND DIST Z1 

RCA (KĄT CHARAKTERYSTYCZNY ZABEZPIECZENIA ODLEGŁOŚCIOWEGO 

ZIEMNOZWARCIOWEGO Z1), a impedancją zasięgu do tyłu określoną przez nastawę GND 

DIST Z1 REV REACH (ZASIĘG ZABEZPIECZENIA ODLEGŁOŚCIOWEGO 

ZIEMNOZWARCIOWEGO Z1 W KIERUNKU DO TYŁU) i GND DIST Z1 REV REACH RCA 

(KĄT CHARAKTERYSTYCZNY ZABEZPIECZENIA ODLEGŁOŚCIOWEGO 

ZIEMNOZWARCIOWEGO Z1 W KIERUNKU DO TYŁU). 

GND DIST Z1 SHAPE (KSZTAŁT Z1 ODLEGŁOŚCI UZIEMIENIA) — to ustawienie wybiera 

kształt charakterystyki odległości uziemienia między mho a charakterystykami 

czworobocznymi. Wyboru można dokonywać dla oddzielnych stref. 
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Rysunki przedstawiają kierunkowe i niekierunkowe czworoboczne charakterystyki odległości 

uziemienia. Kierunkowe i niekierunkowe charakterystyki mho odległości uziemienia są takie 

same, jak pokazane dla elementu odległości fazowej w poprzednim punkcie. 

 

Rysunek 5-101: Kierunkowa czworoboczna charakterystyka odległości uziemienia 

 

LFT BLD RCA LFT BLD RCA 
-LFT BLD -Ograniczenie lewej strony charakterystyki 
DIR COMP LIMIT GRANICA PORÓWNANIA 

KIERUNKOWEGO 
COMP LIMIT GRANICA PORÓWNANIA 
REACH ZASIĘG 
„+” NON-HOMOGEN. ANG „+” NON-HOMOGEN. (NIEJEDNORODNA) 

KĄT 
DIR RCA Kierunek RCA 
RCA RCA 
RGT BLD RCA Ograniczenie prawej strony charakterystyki 

RCA 
RGT BLD Ograniczenie prawej strony charakterystyki 
 

Rysunek 5-102: Niekierunkowa czworoboczna charakterystyka odległości uziemienia 
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COMP LIMIT GRANICA PORÓWNANIA 
REACH ZASIĘG 
LFT BLD RCA LFT BLD RCA 
-LFT BLD -Ograniczenie lewej strony charakterystyki 
REV REACH RCA REV REACH RCA 
NON-HOMOGEN. ANG NON-HOMOGEN. (NIEJEDNORODNA) KĄT 
REV REACH ZASIĘG DO TYŁU 
RGT BLD RCA Ograniczenie prawej strony charakterystyki 

RCA 
RGT BLD Ograniczenie prawej strony charakterystyki 
 

GND DIST Z1Z0/Z1 MAG (WIELKOŚĆ Z1Z0/Z1 ODLEGŁOŚCI UZIEMIENIA) — to 

ustawienie określa stosunek między impedancją składowej zerowej i składowej dodatniej 

wymagany do kompensacji składowej zerowej elementów odległości uziemienia. To 

ustawienie jest dostępne na strefę, co umożliwia dokładne określenie ustawień dla linii z 

zaczepami, niejednorodnych i z kompensacją szeregową. 

GND DIST Z1Z0/Z1 ANG (KĄT Z1Z0/Z1 ODLEGŁOŚCI UZIEMIENIA) — to ustawienie 

określa różnicę kątową między impedancją składowej zerowej i składowej dodatniej 

wymagany do kompensacji składowej zerowej elementów odległości uziemienia. 

Wprowadzona wartość to kąt impedancji składowej zerowej minus kąt impedancji składowej 

dodatniej. To ustawienie jest dostępne na strefę, co umożliwia dokładne określenie wartości 

dla linii z zaczepami, niejednorodnych i z kompensacją szeregową. 

GND DIST Z1ZOM/Z1 MAG (WIELKOŚĆ Z1Z0M/Z1 ODLEGŁOŚCI UZIEMIENIA) — 

elementy odległości uziemienia można zaprogramować do stosowania kompensacji dla 

wzajemnego połączenia składowej zerowej między liniami równoległymi. Jeśli ta 

kompensacja jest wymagana, prąd doziemny z linii równoległej (3I_0) zmierzony w kierunku 

kompensowanej strefy musi bpołączony z wejściem uziemienia przekładnika prądowego 
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baterii przekładników prądowych skonfigurowanej w ramach ustawienia DISTANCE 

SOURCE (ŹRÓDŁO ZABEZPIECZENIA ODLEGŁOŚCIOWEGO). To ustawienie określa 

stosunek między wartościami bezwzględnymi wzajemnej impedancji składowej zerowej 

między liniami a impedancją składowej dodatniej chronionej linii. To ustawienie powinno 

mieć wartość zero, jeśli kompensacja nie będzie wykonywana. Należy pamiętać, że 

wewnętrznie kompensacja wzajemnego połączenia jest stosowana tylko, gdy 

3I_0>1,22*IG, aby zapewnić, że żadna kompensacja wzajemnego połączenia nie jest 

stosowana, gdy awaria wystąpi na równoległej linii. Kompensacja wzajemnego połączenia 

jest stosowana, tylko gdy źródło zabezpieczenia odległościowego jest przypisane za pomocą 

modułu DSP typu 8F lub 8L i gdy stosunek prądu doziemnego chronionej linii do prądu 

doziemnego linii równoległej jest większy niż 1,22. 

GND DIST Z1Z0M/Z1 ANG (KĄT Z1Z0M/Z1 ODLEGŁOŚCI UZIEMIENIA) — to ustawienie 

określa różnicę kątową między wzajemną impedancją składowej zerowej między liniami a 

impedancją składowej dodatniej chronionej linii. 

GND DIST Z1 REACH (ZASIĘG Z1 ODLEGŁOŚCI UZIEMIENIA) — to ustawienie określa 

zasięg strefy dla zastosowań kierunkowych do przodu i do tyłu. W zastosowaniach 

niekierunkowych to ustawienie określa zasięg strefy do przodu. Impedancja zasięgu do tyłu 

w zastosowaniach niekierunkowych jest ustawiana niezależnie. Kąt impedancji zasięgu 

wprowadza się jako ustawienie GND DIST Z1 RCA (RCA Z1 ODLEGŁOŚCI UZIEMIENIA). 

Impedancję zasięgu wprowadza się w omach uzwojenia wtórnego. 

Aby uzyskać określoną prędkość działania zabezpieczenia odległościowego, przekaźnik 

wewnętrznie oblicza stosunek impedancji źródła do linii (SIR) z niesprawnych fazorów. W 

tych obliczeniach impedancja linii jest szacowana na podstawie ustawienia zasięgu strefy 1. 

W związku z tym, aby poprawnie obliczyć wartość SIR i utrzymać optymalną prędkość 

działania elementów odległościowych, należy ustawić zasięg strefy 1 w zwykłym zakresie od 

80 do 85% ustawienia zasięgu impedancji linii nawet, gdy strefa 1 jest wyłączona. 

GND DIST Z1 RCA (RCA Z1 ODLEGŁOŚCI UZIEMIENIA) — to ustawienie określa kąt 

charakterystyczny (podobny do maksymalnego kąta momentu obrotowego w poprzednich 

technologiach) charakterystyki odległości uziemienia dla zastosowań kierunkowych do 

przodu i do tyłu. W zastosowaniach bezkierunkowych ta nastawa określa zasięg strefy do 

przodu. Impedancja zasięgu do tyłu w zastosowaniach niekierunkowych jest ustawiana 

niezależnie. To ustawienie jest niezależne od ustawienia GND DIST Z1 DIR RCA 

(KIERUNEK RCA Z1 ODLEGŁOŚCI UZIEMIENIA) będącego kątem charakterystycznym 

dodatkowej funkcji nadzoru kirunkowego. 

 

UWAGA 
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Przekaźnik wewnętrznie przeprowadza kompensację składowej zerowej dla 

chronionego obwodu na podstawie wartości wprowadzonych dla ustawień GND DIST 

Z1 Z0/Z1 MAG (WIELKOŚĆ Z1 Z0/Z1 ODLEGŁOŚCI UZIEMIENIA) i GND DIST Z1 

Z0/Z1 ANG , a jeśli jest on do tego skonfigurowany, kompensacja składowej zerowej 

dla wzajemnego połączenia jest oparta na wartościach wprowadzonych dla ustawień 

GND DIST Z1 Z0M/Z1 MAG (WIELKOŚĆ Z1 Z0M/Z1 ODLEGŁOŚCI UZIEMIENIA) i 

GND DIST Z1 Z0M/Z1 ANG (KĄT Z1 Z0M/Z1 ODLEGŁOŚCI UZIEMIENIA). W 

związku z tym należy wprowadzić wartości ustawień GND DIST Z1 REACH (ZASIĘG 

Z1 ODLEGŁOŚCI UZIEMIENIA) i GND DIST Z1 RCA (RCA Z1 ODLEGŁOŚCI 

UZIEMIENIA) w sensie ilości składowej dodatniej. 

 

GND DIST Z1 REV REACH (ZASIĘG DO TYŁU Z1 ODLEGŁOŚCI UZIEMIENIA) — to 

ustawienie określa zasięg do tyłu strefy ustawionej jako niekierunkowa (ustawienie GND 

DIST Z1 DIR (KIERUNEK Z1 ODLEGŁOŚCI UZIEMIENIA)). Wartość musi być 

wprowadzona się w omach uzwojenia wtórnego. Ta nastawa nie obowiązuje, gdy kierunek 

strefy ma wartość Forward (Do przodu) lub Reverse (Do tyłu). 

GND DIST Z1 REV REACH RCA (RCA ZASIĘGU DO TYŁU Z1 ODLEGŁOŚCI 

UZIEMIENIA) — to ustawienie określa kąt zasięgu impedancji do tyłu, jeśli strefa jest 

ustawiona jako niekierunkowa (ustawienie GND DIST Z1 DIR (KIERUNEK Z1 

ODLEGŁOŚCI UZIEMIENIA)). Ta nastawa nie obowiązuje, gdy kierunek strefy ma wartość 

Forward (Do przodu) lub Reverse (Do tyłu). 

GND DIST Z1 POL CURRENT (PRĄD POLARYZUJĄCY Z1 ZABEZPIECZENIA 

ODLEGŁOŚCIOWEGO ZIEMNOZWARCIOWEGO) — ta nastawa jest stosowana tylko 

wtedy, gdy nastawa GND DIST Z1 SHAPE (KSZTAŁT Z1 ZABEZPIECZENIA 

ODLEGŁOŚCIOWEGO ZEIMNOZWARCIOWEGO) ma wartość Quad (Czworoboczna) i 

steruje prądem polaryzującym używanym przez komparator reaktancji charakterystyki 

czworobocznej. Można użyć prądu składowej zerowej albo ujemnej. Ogólnie mówiąc, aby 

wybrać optymalny prąd polaryzujący, należy sprawdzić różne warunki systemu. To 

ustawienie staje się mniej istotne, gdy zasięg rezystancyjny i zasięg strefy są ostrożnie 

ustawione. Ponadto to ustawienie jest bardziej przydatnie w zastosowaniach niższego 

napięcia, takich jak linie lub kable dystrybucyjne, w porównaniu do linii przesyłowych 

wysokiego napięcia. To ustawienie dotyczy zarówno strefy 1, jak i linii odwrotnej reaktancji, 

jeśli strefa jest ustawiona jako niekierunkowa. Dodatkowe informacje można znaleźć w 

rozdziale Stosowanie ustawień. 

GND DIST Z1 NON-HOMOGEN ANG (KĄT NIEJEDNORODNY Z1 ODLEGŁOŚCI 

UZIEMIENIA) — to ustawienie jest stosowane tylko, gdy ustawienie GND DIST Z1 SHAPE 

(KSZTAŁT Z1 ODLEGŁOŚCI UZIEMIENIA) ma wartość Quad (Kwadrat) i udostępnia 
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metodę korekcji kąta prądu polaryzującego komparatora reaktancji pod kątem 

niejednorodności sieciowej składowej zerowej lub ujemnej. Ogólnie mówiąc, aby wybrać to 

ustawienie, należy sprawdzić różne warunki systemu. W wielu zastosowaniach ten kąt służy 

do redukcji zasięgu dla dużych rezystancji w celu uniknięcia przekroczenia zasięgu w 

ramach ustawień dalekiego zasięgu i/lub w przypadku, gdy sieci sekwencyjne są w dużym 

stopniu niejednorodne. To ustawienie dotyczy zarówno linii reaktancji do przodu i do tyłu, 

jeśli strefa jest ustawiona jako niekierunkowa. Dodatkowe informacje można znaleźć w 

rozdziale Stosowanie ustawień. 

GND DIST Z1 COMP LIMIT (GRANICA PORÓWNANIA Z1 ZABEZPIECZENIA 

ODLEGŁOŚCIOWEGO ZIEMNOZWARCIOWEGO) — ta nastawa określa kształt 

charakterystyki roboczej. W szczególności umożliwia ono charakterystykę funkcji mho typu 

soczewka i charakterystykę typu namiot granicy reaktancji funkcji czworobocznej. W razie 

wybrania kształtu mho ten sam kąt graniczny dotyczy mho i nadzorujących komparatorów 

reaktancji. W połączeniu z wyborem kształtu mho to ustawienie poprawia obciążalność 

chronionej linii. W połączeniu z charakterystyką czworoboczną to ustawienie poprawia 

zabezpieczenie przed awariami w pobliżu punktu zasięgu, dopasowujące granicę reaktancji 

do kształtu namiotu. 

GND DIST Z1 DIR RCA (RCA KIERUNKU Z1 ODLEGŁOŚCI UZIEMIE?NIA) — wybiera kąt 

charakterystyczny (maksymalny kąt momentu obrotowego) funkcji nadzoru kierunkowego. W 

razie zastosowania kształtu mho funkcja kierunkowa jest dodatkową funkcją nazorczą, 

ponieważ dynamiczna charakterystyka mho sama jest kierunkowa. W połączeniu z wyborem 

kształtu czworobocznego to ustawienie definiuje tylko jedną funkcję kierunkową wbudowaną 

w element odległości uziemienia. Funkcja kierunkowa używa pamiętanego napięcia do 

polaryzacji. 

GND DIST Z1 DIR COMP LIMIT (GRANICA PORÓWNANIA KIERUNKOWEGO Z1 

ZABEZPIECZENIA ODLEGŁOŚCIOWEGO ZIEMNOZWARCIOWEGO) — ta nastawa 

wybiera kąt graniczny komparatora dla funkcji nadzoru kierunkowego. 

GND DIST Z1 QUAD RGT BLD (OGRANICZENIE PRAWEJ STRONY 

CHARAKTERYSTYKI CZWOROBOCZNEJ Z1 ODLEGŁOŚCI UZIEMIENIA) — to 

ustawienie określa pozycję ograniczenia prawej strony charakterystyki w charakterystyce 

czworobocznej wzdłuż osi rezystancji płaszczyzny impedancji (patrz rysunek Czworobocznej 

charakterystyki odległości). Pozycja kątowa ograniczenia jest regulowana za pomocą 

ustawienia GND DIST Z1 QUAD RGT BLD RCA (RCA OGRANICZENIE PRAWEJ 

STRONY CHARAKTERYSTYKI CZWOROBOCZNEJ Z1 ODLEGŁOŚCI UZIEMIENIA). To 

ustawienie dotyczy tylko charakterystyki czworobocznej i jego wartość jest określana z 

uwzględnieniem maksymalnego prądu obciążenia i żądanego pokrycia rezystancyjnego. 
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GND DIST Z1 QUAD RGT BLD RCA (OGRANICZENIE PRAWEJ STRONY 

CHARAKTERYSTYKI CZWOROBOCZNEJ RCA Z1 ODLEGŁOŚCI UZIEMIENIA) — to 

ustawienie określa pozycję kątową ograniczenia prawej strony charakterystyki w 

charakterystyce czworobocznej (patrz rysunek Czworobocznej charakterystyki odległości). 

GND DIST Z1 QUAD LFT BLD (OGRANICZENIE LEWEJ STRONY CHARAKTERYSTYKI 

CZWOROBOCZNEJ Z1 ODLEGŁOŚCI UZIEMIENIA) — to ustawienie określa pozycję 

ograniczenia lewej strony charakterystyki w charakterystyce czworobocznej wzdłuż osi 

rezystancji płaszczyzny impedancji (patrz rysunek Czworobocznej charakterystyki 

odległości). Pozycja kątowa ograniczenia jest regulowana za pomocą ustawienia GND DIST 

Z1 QUAD LFT BLD RCA (RCA OGRANICZENIE LEWEJ STRONY CHARAKTERYSTYKI 

CZWOROBOCZNEJ Z1 ODLEGŁOŚCI UZIEMIENIA). To ustawienie dotyczy tylko 

charakterystyki czworobocznej i jego wartość jest określana z uwzględnieniem 

maksymalnego prądu obciążenia. 

GND DIST Z1 QUAD LFT BLD RCA (OGRANICZENIE LEWEJ STRONY 

CHARAKTERYSTYKI CZWOROBOCZNEJ RCA Z1 ODLEGŁOŚCI UZIEMIENIA) — to 

ustawienie określa pozycję kątową ograniczenia lewej strony charakterystyki w 

charakterystyce czworobocznej (patrz rysunek Czworobocznej charakterystyki odległości). 

GND DIST Z1SUPV (NADZÓR Z1 ODLEGŁOŚCI UZIEMIENIA) — odległość uziemienia 

elementów jest nadzorowana przez wartość bezwzględną prądu zerowego (3I_0). 

Pobudzenie nadzoru prądu należy ustawić tak, aby było mniejsze niż minimum prądu 3I_0 

dla awarii końca strefy, z uwzględnieniem wymaganego pokrycia rezystancji awarii w celu 

zapobieżenia niepoprawnemu działaniu spowodowanemu przez awarię bezpiecznika 

przekładnika napięciowego. Ustawienia poniżej 0,2 pu nie są zalecane, więc należy jest 

stosować ostrożnie. Aby polepszyć zabezpieczenie odległości uziemienia przed 

nieuzasadnionym prądem zerowym podczas stanów przejściowych wyłączania, awariami 

trójfazowymi i awariami faza-faza, 5% ograniczenie prądu składowej dodatniej jest 

stosowane do wartości bezwzględnej nadzoru prądu zerowego. To ustawienie powinno być 

przynajmniej trzy razy większe niż ustawienie  CURRENT CUTOFF LEVEL (POZIOM 

ODCIĘCIA PRĄDU) określone w menu product setup display properties (konfiguracja 

produktu właściwości wyświetlacza). 

GND DIST Z1 VOLT LEVEL (POZIOM NAPIĘCIA Z1 ODLEGŁOŚCI UZIEMIENIA) — to 

ustawienie jest odpowiednie dla zastosowań w liniach z kompensacją szeregową lub, 

ogólnie, jeśli kondensatory szeregowe znajdują się między punktem przekaźnikowym a 

punktem, dla którego zasięg strefy nie powinien zostać powiększony. Dla zwykłych 

(nieskompensowanych) linii należy ustawić zero. W przeciwnym razie ustawienie jest 

wprowadzane na jednostkę baterii przekładników napięciowych skonfigurowanej w ramach 

ustawienia DISTANCE SOURCE (ŹRÓDŁO ZABEZPIECZENIA ODLEGŁOŚCIOWEGO). 
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Efektywnie to ustawienie ułatwia redukcję dynamicznego zasięgu opartego na prądzie. W 

zastosowaniach niekierunkowych (ustawienie GND DIST Z1 DIR (KIERUNEK Z1 

ODLEGŁOŚCI UZIEMIENIA) ma wartość Non-directional (Niekierunkowe)) to ustawienie 

dotyczy tylko zasięgu do przodu strefy niekierunkowej. Szczegółowe informacje o obliczaniu 

wartości tego ustawienia dla zastosowań na liniach z kompensacją szeregową można 

znaleźć w rozdziale Stosowanie ustawień. 

GND DIST Z1 DELAY (OPÓŹNIENIE Z1 ODLEGŁOŚCI UZIEMIENIA) — to ustawienie 

umożliwia użytkownikowi opóźnienie działania odległych elementów i zrealizowanie 

krokowego zabezpieczenia odległości. Czasomierz odległego elementu wprowadza krótkie 

opóźnienie zwolnienia w celu poradzenia sobie z awariami znajdującymi się w pobliżu 

granicy strefy, gdy małe oscylacje napięć lub prądów mogą przypadkowo zresetować 

czasomierz. 

GND DIST Z1BLK (BLOKADA Z1 ODLEGŁOŚCI UZIEMIENIA) — to ustawienie pozwala 

użytkownikowi wybrać operand FlexLogic w celu zablokowania danego odległego elementu. 

Jednym z zastosowań tej nastawy jest wykrywanie awarii bezpiecznika przekładnika 

napięciowego. 

 

Rysunek 5-103: Schemat OP strefy 1 odległości uziemienia 

 

FLEXLOGIC OPERAND OPERAND FLEXLOGIC 
SETTING NASTAWA 
AND I 
OR LUB 
**D60, L60, and L90 only. Other UR-series 
models apply regular current seal-in for zone 
1 

** Tylko D60, L60 i L90. Inne modele z serii 
UR stosują zwyczajną izolację prądu dla 
strefy 1 

 

 

Rysunek 5-104: Schemat OP strefy 2 odległości uziemienia 
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from the open pole detector element D60, 
L60, and L90 only) 

z detektora otwartego bieguna (tylko D60, 
L60 i L90) 

FLEXLOGIC OPERAND OPERAND FLEXLOGIC 
TIMER TIMER 
SETTING NASTAWA 
AND AND 
OR OR 
from the trip output element z elementu wyjścia wyłączania 
 

UWAGA 

Dla strefy 2 odległości uziemienia istnieje warunek uruchomienia czasomierza strefy z 

innymi strefami odległości lub flagami pobudzenia pętli w celu uniknięcia za długiego 

działania strefy 2 odległości uziemienia, gdy awaria ewoluuje od jednego typu do 

innego lub migruje ze strefy 3 lub 4 do strefy 2. Wymagane strefy należy przypisać w 

funkcji wyjścia wyłączania w celu uzyskania tej funkcjonalności. 

 

Rysunek 5-105: Schemat OP strefy 3 i dalszej odległości uziemienia 
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FLEXLOGIC OPERAND OPERAND FLEXLOGIC 
TIMER TIMER 
SETTING NASTAWA 
AND AND 
OR OR 
** D60, L60, and L90 only ** Tylko D60, L60 i L90. 
 

Rysunek 5-106: Logika strefy 1 odległości uziemienia 

 

D60, L60, and L90 only Tylko D60, L60 i L90. 
FLEXLOGIC OPERANDS OPERANDY FLEXLOGIC 
SETTING NASTAWA 
AND AND 
OR OR 
TIMER TIMER 
Quadrilateral characteristic only Tylko charakterystyka czworoboczna 
RUN URUCHOMIENIE 
ELEMENT ELEMENT 
1 cycle 1 cykl 
Pickup Pobudzenie 
Wye VTs Przekładniki napięciowe w układzie gwiazdy 
 

Rysunek 5-107: Logika strefy 2 i dalszej odległości uziemienia 
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D60, L60, and L90 only Tylko D60, L60 i L90. 
FLEXLOGIC OPERANDS OPERANDY FLEXLOGIC 
SETTING NASTAWA 
DISTANCE SOURCE ŹRÓDŁO ZABEZPIECZENIA 

ODLEGŁOŚCIOWEGO 
AND AND 
OR OR 
TIMER TIMER 
Quadrilateral characteristic only Tylko charakterystyka czworoboczna 
RUN URUCHOMIENIE 
ELEMENT ELEMENT 
1 cycle 1 cykl 
Pickup Pobudzenie 
Wye VTs Przekładniki napięciowe w układzie gwiazdy 
 

Nadzór kierunkowy uziemienia 

Podwójna (składowa zerowa i składowa ujemna) nadzoru kierunkowego ze spolaryzowaną 

pamięcią zastosowana do elementów zabezpieczenia odległościowego uziemienia została 

pokazana w celu zapewnienia dobrej integralności kierunkowej. Jednakże odwrotne zwarcie 

doziemne podwójnej linii może prowadzić do niepoprawnego działania uziemienia w 
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poprawnej fazie, jeśli ustawienie zasięgu strefy zostało zwiększone w celu objęcia awarii 

wysokiej rezystancji. 

Strefy odległości uziemienia 2 i dalsze używają dodatkowego nadzoru kierunkowego 

uziemienia w celu poprawienia integralności kierunkowej. Kąt charakterystyki kierunkowej 

jest używany jako maksymalny kąt momentu obrotowego wraz z kątem granicy 90°. 

Nadzór jest przesunięty w stronę działania w celu uniknięcia pogorszenia czułości 

zabezpieczeń odległościowych uziemienia przy niskich poziomach sygnału. W przeciwnym 

razie generujący problem stan odwrotnej awarii ma duże poziomy polaryzacji, dzięki czemu 

można podjąć wiarygodną decyzję co do odwrotnej awarii. 

 

Rysunek 5-108: Logika nadzoru kierunkowego uziemienia 

 

SETTING NASTAWA 
FLEXLOGIC OPERAND OPERAND FLEXLOGIC 
TIMER TIMER 
AND AND 
RUN URUCHOMIENIE 
OR OR 
Zero-sequece directional characteristic Charakterystyka kierunkowa składowej 

zerowej 
Co-ordinating time: 
pickup= 1.0 cycle, reset = 1.0 cycle 

Czas koordynacji: 
pobudzenie 1,0 cyklu, resetowanie = 1,0 
cyklu 

 

5.7.6 Wykrywanie kołysania mocy (ANSI 68) 
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Range: Dostępne opcje: 
Disabled, Enabled Wyłączony, Włączony 
SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4 SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4 
Mho Shape, Quad Shape Mho Shape, Quad Shape 
Two Step, Three Step Two Step, Three Step 
0.050 to 30.000 pu in steps of 0.001 0,050 do 30,000 j.w. z krokiem 0,001 
FlexLogic operand Operand FlexLogic 
0.10 to 500.00 ohms in steps of 0.01 od 0,10 do 500,00 Ω z krokiem 0,01 
40 to 90° in steps of 1 40 do 90° z krokiem 1 
Early, Delayed Early, Delayed 
Flexlogic operand Operand FlexLogic 
Self-Reset, Latched, Disabled Automatyczne kasowanie, Podtrzymany, 

Wyłączony 
 

Detektor kołysania mocy zapewnia zarówno funkcję blokowanie kołysania mocy, jak i 

wyłączania przy pracy asynchronicznej. Element mierzy impedancję pozorną składowej 
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dodatniej i śledzi jej miejsce geometryczne względem dowolnych dwóch z trzech 

wybieralnych przez użytkownika granic charakterystyk roboczych. Po wykryciu odpowiednich 

relacji synchronizacji wskazania do blokowania i/lub wyłączenia są przekazywane za 

pomocą operandów FlexLogic. The element zawiera adaptacyjny detektor zakłóceń. Ta 

funkcja nie jest wyzwalana od kołysania mocy, ale może wykrywać szybsze zakłócenia 

(awarie), a w szczególności takie, które mogą wystąpić podczas kołysania mocy. Działanie 

tego dedykowanego detektora zakłóceń jest sygnalizowane za pomocą operandu POWER 

SWING 50DD (KOŁYSANIE MOCY 50DD). 

Detektor kołysania mocy potwierdza dwa operandy przeznaczone do blokowania wybranych 

zabezpieczeń podczas kołysania mocy: POWER SWING BLOCK (BLOKADA KOŁYSANIA 

MOCY) to tradycyjny sygnał bezpiecznie potwierdzany przez cały czas trwania kołysania 

mocy, zaś POWER SWING UN/BLOCK (ODBLOKOWANIE KOŁYSANIA MOCY) jest 

ustalany w taki sam sposób, ale jest resetowany, gdy w trakcie kołysania mocy zostanie 

wykryte dodatkowe zakłócenie. Operand POWER SWING UN/BLOCK (ODBLOKOWANIE 

KOŁYSANIA MOCY) może służyć do blokowania wybranych zabezpieczeń, jeśli celem jest 

reakcja na awarie w warunkach kołysania mocy. 

Różne zabezpieczenia różnie reagują na kołysanie mocy. Jeśli dla awarii w warunkach 

kołysania mocy jest wymagane wyłączenie, niektóre elementy można trwale zablokować (za 

pomocą operandu POWER SWING BLOCK (BLOKADA KOŁYSANIA MOCY)), a inne mogą 

być blokowane i dynamicznie odblokowywane po wykryciu awarii (za pomocą operandu 

POWER SWING UN/BLOCK (ODBLOKOWANIE KOŁYSANIA MOCY)). 

Aby zrozumieć działanie elementu, należy przejrzeć charakterystykę roboczą i rysunki logiki 

wraz z poniższym omówieniem. 

 

Detektor kołysania mocy w następujący sposób pracuje w trybie trójetapowym lub 

dwuetapowym: 

• Praca trójetapowa — sekwencja blokowania kołysania mocy w zasadzie 

synchronizuje przejście miejsca geometrycznego impedancji składowej dodatniej 

między zewnętrzną i środkową granicą charakterystyki. Jeśli miejsce 

geometryczne dotrze do zewnętrznej charakterystyki (wskazywanej przez 

operand FlexLogic POWER SWING OUTER (ZEWNĘTRZNE KOŁYSANIE 

MOCY)), ale pozostanie poza środkową charakterystyką (wskazywaną przez 

operand FlexLogic POWER SWING MIDDLE (ŚRODKOWE KOŁYSANIE 

MOCY)) przez czas dłuższy niż wartość nastawy POWER SWING PICKUP 

DELAY 1 (ZWŁOKA POBUDZENIA KOŁYSANIA MOCY 1), sygnał blokowania 

kołysania mocy (operand FlexLogic POWER SWING BLOCK (BLOKADA 

KOŁYSANIA MOCY)) zostanie określony i podtrzymany. Sygnał blokowania jest 
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zerowany, gdy miejsce geometryczne opuści charakterystykę zewnętrzną, ale nie 

wcześniej niż po czasie POWER SWING RESET DELAY 1 (ZWŁOKA 

ZEROWANIA KOŁYSANIA MOCY 1). 

• Praca dwuetapowa — jeśli zostanie wybrany tryb dwuetapowy, sekwencja jest 

identyczna, jak dla pracy trójetapowej, ale to zewnętrzna i wewnętrzna 

charakterystyka służy do synchronizacji miejsca geometrycznego kołysania mocy. 

Funkcja wyłączania rozsynchronizowania dla trybów wykrywania kołysania mocy działa w 

następujący sposób: 

• Praca trójetapowa — sekwencja wyłączania rozsynchronizowania ustala 

niestabilne kołysanie mocy, określając, czy miejsce geometryczne impedancji 

przebywa skończony czas między zewnętrzną i środkową charakterystyką, a 

następnie skończony czas między charakterystyką środkową i wewnętrzną. 

Pierwszy etap jest podobny do sekwencji blokowania kołysania mocy. Po upływie 

czasu timera POWER SWING PICKUP DELAY 1 (ZWŁOKA POBUDZENIA 

KOŁYSANIA MOCY 1) przerzutnik 1 jest ustawiany na tak długo, jak impedancja 

pozostaje w ramach charakterystyki zewnętrznej. 

Jeśli następnie, w dowolnej chwili (zakładając, że impedancja pozostanie w 

ramach charakterystyki zewnętrznej), miejsce geometryczne przekroczy 

środkową charakterystykę, ale pozostanie na zewnątrz charakterystyki 

wewnętrznej przez czas określony jako POWER SWING PICKUP DELAY 2 

(OPÓŹNIENIE POBUDZENIA KOŁYSANIA MOCY 2), przerzutnik 2 jest 

ustawiany na tak długo, jak impedancja pozostaje wewnątrz charakterystyki 

zewnętrznej. Jeśli następnie, w dowolnej chwili (zakładając, że impedancja 

pozostanie w ramach charakterystyki zewnętrznej), miejsce geometryczne 

przekroczy charakterystykę wewnętrzną i pozostanie tam przez czas określony 

jako POWER SWING PICKUP DELAY 3 (OPÓŹNIENIE POBUDZENIA 

KOŁYSANIA MOCY 3), przerzutnik 2 jest ustawiany na tak długo, jak 

impedancja pozostaje wewnątrz charakterystyki zewnętrznej, zaś element jest 

teraz gotowy do wyłączenia. 

W przypadku wybrania trybu wyłączania Early (Wcześnie), operand POWER 

SWING TRIP (WYŁĄCZENIE KOŁYSANIA MOCY) zostanie natychmiast 

ustawiony i odizolowany na czas określony przez ustawienie POWER SWING 

SEAL-IN delay (OPÓŹNIENIE IZOLACJI KOŁYSANIA MOCY). W przypadku 

wybrania trybu wyłączania Delayed (Opóźnione) element czeka aż miejsce 

geometryczne impedancji opuści wewnętrzną charakterystykę, następnie 

synchronizuje się przez czas POWER SWING PICKUP DELAY 2 (OPÓŹNIENIE 

POBUDZENIA KOŁYSANIA MOCY 2) i ustawia przerzutnik 4, zaś element jest 
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teraz gotowy do wyłączenia. Operand wyłączenia jest ustawiany później, gdy 

miejsce geometryczne impedancji opuści charakterystykę zewnętrzną. 

• Praca dwuetapowa — analogiczna do trybu trójetapowego z dwoma wyjątkami. 

Po pierwsze, etap początkowy monitoruje czas spędzony przez miejsce 

geometryczne impedancji między charakterystyką zewnętrzną i wewnętrzną. Po 

drugie, jest pomijany etap obejmujący czasomierz POWER SWING PICKUP 

DELAY 2 (OPÓŹNIENIE POBUDZENIA KOŁYSANIA MOCY 2). Użytkownik 

odpowiada za integrację operandów FlexLogic blokowania (POWER SWING 

BLOCK (BLOKADA KOŁYSANIA MOCY)) i wyłączania (POWER SWING TRIP 

(WYŁĄCZENIE KOŁYSANIA MOCY)) za pomocą innych funkcji zabezpieczeń i 

styków wyjściowych w celu doprowadzenia tego elementu do pełnej sprawności. 

Ten element można ustawić na używanie charakterystyki soczewkowej (mho) lub 

prostokątnej (czworobocznej), co zostało pokazane na rysunku. W przypadku wybrania 

wartości Mho, element stosuje też ograniczenie prawej i lewej strony charakterystyki. Jeśli 

ograniczenia nie są wymagane, należy nadać tym ustawieniom wartości wystarczająco duże, 

aby skutecznie wyłączyć ograniczenia. 

 

Rysunek 5-109: Charakterystyki robocze mho wykrycia kołysania mocy 

 

OUTER OUTER (ZEWNĘTRZNA) 
MIDDLE MIDDLE (ŚRODKOWA) 
INNER INNER (WEWNĘTRZNA) 
REV RCA REV RCA (ODWROTNE RCA) 
REV REACH ZASIĘG DO TYŁU 
FWD REACH FWD REACH (ZASIĘG DO PRZODU) 
INNER LIMIT ANGLE INNER LIMIT ANGLE (WEWNĘTRZNY KĄT 

GRANICZNY) 
MIDDLE LIMIT ANGLE MIDDLE LIMIT ANGLE (ŚRODKOWY KĄT 

GRANICZNY) 
OUTER LIMIT ANGLE OUTER LIMIT ANGLE (ZEWNĘTRZNY KĄT 
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GRANICZNY) 
 

Rysunek 5-110: Wpływy ograniczeń na charakterystyki mho 

 

 

Rysunek 5-111: Czworoboczne charakterystyki robocze wykrycia kołysania mocy 

 

INNER LFT BLD INNER LFT BLD (WEWNĘTRZNE 
OGRANICZENIE LEWEJ STRONY 
CHARAKTERYSTYKI) 

MIDDLE LFT BLD  MIDDLE LFT BLD  
OUTER LFT BLD OUTER LFT BLD (ZEWNĘTRZNE 

OGRANICZENIE LEWEJ STRONY 
CHARAKTERYSTYKI) 

INNER RTG BLD INNER RTG BLD (WEWNĘTRZNE 
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OGRANICZENIE PRAWEJ STRONY 
CHARAKTERYSTYKI) 

MIDDLE RTG BLD MIDDLE RTG BLD 
OUTER RGT BLD OUTER RGT BLD (ZEWNĘTRZNE 

OGRANICZENIE PRAWEJ STRONY 
CHARAKTERYSTYKI) 

FWD RCA FWD RCA (RCA DO PRZODU) 
REV REACH ZASIĘG DO TYŁU 
FWD REACH FWD REACH (ZASIĘG DO PRZODU) 
QUAD REV REACH MID QUAD REV REACH MID 

(CZWOROBOCZNY ODWROTNY ZASIĘG 
ŚRODKOWY) 

QUAD FWD REACH MID QUAD FWD REACH MID 
(CZWOROBOCZNY ZGODNY ZASIĘG 
ŚRODKOWY) 

QUAD REV REACH OUT QUAD REV REACH OUT 
(CZWOROBOCZNY ODWROTNY ZASIĘG 
ZEWNĘTRZNY) 

QUAD FWD REACH OUT QUAD FWD REACH OUT 
(CZWOROBOCZNY ZGODNY ZASIĘG 
ZEWNĘTRZNY) 

 

Operandy wyjściowe FlexLogic do wykrywania kołysania mocy są następujące: 

• POWER SWING OUTER (KOŁYSANIE MOCY ZEWNĘTRZNE), POWER SWING 

MIDDLE (KOŁYSANIE MOCY ŚRODKOWE), POWER SWING INNER 

(KOŁYSANIE MOCY WEWNĘTRZNE), POWER SWING TMR2 PK 

(POBUDZENIE CZASOMIERZA 2 KOŁYSANIA MOCY), POWER SWING TMR3 

PK (POBUDZENIE CZASOMIERZA 3 KOŁYSANIA MOCY) i POWER SWING 

TMR4 PKP (POBUDZENIE CZASOMIERZA 4 KOŁYSANIA MOCY) i są 

operandami pomocniczymi ułatwiającymi testowanie i zastosowania specjalne 

• Operand POWER SWING BLOCK (BLOKADA KOŁYSANIA MOCY) blokuje 

wybrane zabezpieczenia, takie jak funkcje odległości 

• Operand POWER SWING UN/BLOCK (OD/BLOKOWANIE KOŁYSANIA MOCY) 

blokuje te zabezpieczenia przeznaczone do zablokowania podczas kołysania 

mocy, ale następnie odblokowane, gdy awaria wystąpi po ustaleniu stanu blokady 

kołysania mocy 

• Operand POWER SWING 50DD (KOŁYSANIE MOCY 50DD) wskazuje, że 

adaptacyjny detektor zakłóceń zintegrowany z elementem został pobudzony. Ten 

operand jest wyzwalany dla awarii występujących w warunkach kołysania mocy. 

Obejmuje to zarówno trójfazowe, jak i jednobiegunowe warunki otwarcia. 

• Operand POWER SWING INCOMING (PRZYCHODZĄCE KOŁYSANIE MOCY) 

wskazuje niestabilne kołysanie mocy dla przychodzącego miejsca 

geometrycznego (miejsce geometryczne wchodzi do charakterystyki wewnętrznej) 
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• Operand POWER SWING OUTGOING (WYCHODZĄCE KOŁYSANIE MOCY) 

wskazuje niestabilne kołysanie mocy dla wychodzącego miejsca geometrycznego 

(miejsce geometryczne opuszcza charakterystykę zewnętrzną). Ten operand 

może być używany do zliczania niestabilnych kołysań i podejmować pewne 

działanie dopiero po wstępnie określonej liczbie niestabilnych kołysań mocy. 

• Operand POWER SWING TRIP (WYŁĄCZENIE KOŁYSANIA MOCY) to 

polecenie wyłączenia 

 

Ustawienia dla wykrywania kołysania mocy są następujące. 

POWER SWING FUNCTION (FUNKCJA KOŁYSANIA MOCY) — to ustawienie włącza i 

wyłącza wykrywacz kołysania mocy. To ustawienie dotyczy zarówno funkcji blokowania 

kołysania mocy, jak i wyłączania przy pracy asynchronicznej. 

POWER SWING SOURCE (ŹRÓDŁO KOŁYSANIA MOCY) — ustawienie źródła identyfikuje 

źródło sygnału zarówno dla funkcji blokowania, jak i wyłączania. 

POWER SWING SHAPE (KSZTAŁT KOŁYSANIA MOCY) — to ustawienie wybiera kształty 

(Mho albo Quad (Kwadrat)) zewnętrznej, środkowej i wewnętrznej charakterystyki detektora 

kołysania mocy. Zasada działania nie ulega zmianie. Charakterystyka mho używa 

ograniczenia lewej i prawej strony charakterystyki. 

POWER SWING MODE (TRYB KOŁYSANIA MOCY) — to ustawienie wybiera między 

dwuetapowym i trójetapowym trybem pracy i dotyczy zarówno funkcji blokowania kołysania 

mocy, jak i wyłączania przy pracy asynchronicznej. Tryb trójetapowy jest stosowany, jeśli 

między charakterystykami maksymalnych impedancji obciążenia a odległości przekaźnika 

istnieje wystarczająca ilość miejsca na to, aby umieścić wszystkie trzy (zewnętrzną, 

środkową i wewnętrzną) 

charakterystyki między charakterystykami obciążenia i odległości. To, czy odległości między 

zewnętrzną a środkową oraz środkową a wewnętrzną charakterystyką są wystarczające, jest 

określane za pomocą analizy najszybszych oczekiwanych kołysań mocy w korelacji z 

ustawieniami czasomierzy kołysania mocy. 

Tryb dwuetapowy używa tylko zewnętrznej i wewnętrznej charakterystyki zarówno do funkcji 

blokowania, jak i wyłączania. Pozostawia to więcej miejsca w bardzo obciążonych 

systemach na umieszczenie dwóch charakterystyk kołysania mocy między 

charakterystykami odległości a maksymalnego obciążenia, ale dopuszcza tylko jedno 

ustalenie trajektorii impedancji. 

POWER SWING SUPV (NADZÓR NAD KOŁYSANIEM MOCY) — wspólny poziom 

pobudzenia nadprądowego nadzoruje wszystkie trzy charakterystyki kołysania mocy. 

Funkcja nadzoru odpowiada na składową zgodną prądu. 
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POWER SW I2 SUPV ENAB (WŁĄCZENIE NADZORU I2 KOŁYSANIA MOCY) — to 

ustawienie włącza logikę nadzory I2 za pomocą operandu FlexLogic służącego do 

wykrywania obecności znacznego niezrównoważenia sygnałów prądowych, takiego jako w 

warunkach awarii. W takich warunkach operand POWER SWING BLOCK (BLOKADA 

KOŁYSANIA MOCY) nie jest potwierdzany. 

POWER SWING I2 SUPV (NADZÓR I2 KOŁYSANIA MOCY) — to ustawienie określa próg 

logiki nadzoru I2. 

POWER SWING FWD REACH (ZASIĘG DO PRZODU KOŁYSANIA MOCY) — to 

ustawienie określa zasięg do przodu wszystkich trzech charakterystyk mho i wewnętrznej 

charakterystyki czworobocznej. Dla prostego systemu składającego się z linii i dwóch 

równoważnych źródeł ten zasięg musi być większy niż suma impedancji składowej dodatniej 

linii i zdalnego źródła. W złożonych systemach mogą być konieczne szczegółowe badania 

stabilności stanów przejściowych w celu określenia ustawienia. Kąt tej impedancji zasięgu 

jest określany przez ustawienie POWER SWING FWD rca (RCA DO PRZODU KOŁYSANIA 

MOCY). 

POWER SWING QUAD FWD REACH MID (ZASIĘG DO PRZODU KOŁYSANIA MOCY 

ŚRODKOWEJ CHARAKTERYSTYKI CZWOROBOCZNEJ) — to ustawienie określa zasięg 

do przodu środkowej charakterystyki czworobocznej. Kąt tej impedancji zasięgu jest 

określany przez nastawę POWER SWING FWD RCA (KĄT CHARAKTERYSTYCZNY 

ZABEZPIECZENIA PRZED KOŁYSANIEM MOCY W KIERUNKU DO PRZODU). Ta nastawa 

nie jest używana, gdy ustawienie kształtu ma wartość Mho. 

POWER SWING QUAD FWD REACH OUT (ZASIĘG DO PRZODU KOŁYSANIA MOCY 

ZEWNĘTRZNEJ CHARAKTERYSTYKI CZWOROBOCZNEJ) — to ustawienie określa 

zasięg do przodu zewnętrznej charakterystyki czworobocznej. Kąt tej impedancji zasięgu jest 

określany przez nastawę POWER SWING FWD RCA (KĄT CHARAKTERYSTYCZNY 

ZABEZPIECZENIA PRZED KOŁYSANIEM MOCY W KIERUNKU DO PRZODU). Ta nastawa 

nie jest używana, gdy ustawienie kształtu ma wartość Mho. 

POWER SWING FWD RCA (KĄT CHARAKTERYSTYCZNY ZABEZPIECZENIA PRZED 

KOŁYSANIEM MOCY W KIERUNKU DO PRZODU) — ta nastawa określa kąt impedancji 

zasięgu do przodu charakterystyki mho, kąty wszystkich ograniczeń charakterystyki oraz 

impedancji zasięgu zarówno do przodu, jak i do tyłu charakterystyki czworobocznej. 

POWER SWING REV REACH (ZASIĘG DO TYŁU KOŁYSANIA MOCY) — to ustawienie 

określa zasięg do tyłu wszystkich trzech charakterystyk mho i wewnętrznej charakterystyki 

czworobocznej. Dla prostego systemu składającego się z linii i dwóch równoważnych źródeł 

ten zasięg musi być większy niż impedancja składowej dodatniej lokalnego źródła. W 

złożonych systemach mogą być konieczne szczegółowe badania stabilności stanów 

przejściowych w celu określenia ustawienia. Kąt tej impedancji zasięgu jest określany przez 



MENU SETTINGS (USTAWIENIA)  ROZDZIAŁ 5: USTAWIENIA 

SYSTEM ZABEZPIECZENIA RÓŻNICOWEGO LINII L90 — INSTRUKCJA OBSŁUGI 5-344 

ustawienie POWER SWING REV RCA (RCA DO TYŁU KOŁYSANIA MOCY) dla wartości 

Mho i ustawienie POWER SWING FWD RCA (RCA DO PRZODU KOŁYSANIA MOCY) dla 

wartości Quad (Kwadrat). 

POWER SWING QUAD REV REACH MID (ZASIĘG DO TYŁU KOŁYSANIA MOCY 

ŚRODKOWEJ CHARAKTERYSTYKI CZWOROBOCZNEJ) — to ustawienie określa zasięg 

do tyłu środkowej charakterystyki czworobocznej. Kąt tej impedancji zasięgu jest określany 

przez nastawę POWER SWING FWD RCA (KĄT CHARAKTERYSTYCZNY 

ZABEZPIECZENIA PRZED KOŁYSANIEM MOCY W KIERUNKU DO PRZODU). Ta nastawa 

nie jest używana, gdy ustawienie kształtu ma wartość Mho. 

POWER SWING QUAD REV REACH OUT (ZASIĘG DO TYŁU KOŁYSANIA MOCY 

ZEWNĘTRZNEJ CHARAKTERYSTYKI CZWOROBOCZNEJ) — to ustawienie określa 

zasięg do tyłu zewnętrznej charakterystyki czworobocznej. Kąt tej impedancji zasięgu jest 

określany przez nastawę POWER SWING FWD RCA (KĄT CHARAKTERYSTYCZNY 

ZABEZPIECZENIA PRZED KOŁYSANIEM MOCY W KIERUNKU DO PRZODU). Ta nastawa 

nie jest używana, gdy ustawienie kształtu ma wartość Mho. 

POWER SWING REV RCA (RCA DO TYŁU KOŁYSANIA MOCY) — to ustawienie określa 

kąt impedancji zasięgu do tyłu charakterystyk mho. Ta nastawa dotyczy tylko kształtów mho. 

POWER SWING OUTER LIMIT ANGLE (KĄT OGRANICZENIA ZEWNĘTRZNEGO 

KOŁYSANIA MOCY) — to ustawienie określa zewnętrzną charakterystykę kołysania mocy. 

Należy przestrzegać konwencji przedstawionej na schemacie charakterystyki roboczej mho 

wykrywania kołysania mocy: wartości większe niż 90° dają charakterystykę w kształcie 

jabłka, a wartości mniejsze niż 90° dają charakterystykę w kształcie soczewki. Ten kąt musi 

zostać wybrany z uwzględnieniem maksymalnego oczekiwanego obciążenia. Jeśli 

maksymalny kąt obciążenia jest znany, należy skoordynować kąt granicy zewnętrznej z 

zapasem bezpieczeństwa 20°. W złożonych systemach mogą być konieczne szczegółowe 

badania w celu określenia ustawienia. Ta nastawa dotyczy tylko kształtów mho. 

POWER SWING MIDDLE LIMIT ANGLE (KĄT OGRANICZENIA ŚRODKOWEGO 

KOŁYSANIA MOCY) — to ustawienie określa środkową charakterystykę wykrywania 

kołysania mocy. Jest ono odpowiednie tylko dla trybu trójetapowego. Typowa wartość jest 

zbliżona do średniej zewnętrznego i wewnętrznego kąta granicznego. Ta nastawa dotyczy 

tylko kształtów mho. 

POWER SWING INNER LIMIT ANGLE (KĄT OGRANICZENIA WEWNĘTRZNEGO 

KOŁYSANIA MOCY) — to ustawienie określa wewnętrzną charakterystykę wykrywania 

kołysania mocy. Charakterystyka wewnętrzna jest używana przez funkcję wyłączania przy 

braku synchronizacji: poza charakterystyką wewnętrzna wyłączenie przy braku 

synchronizacji jest określone (rzeczywiste wyłączenie można opóźnić zgodnie z ustawieniem 
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TRIP MODE (TRYB WYŁĄCZANIA)). W związku z tym kąt należy wybrać z uwzględnieniem 

kąta kołysania mocy, poza którym system staje się niestabilny i można go odzyskać. 

Charakterystyka wewnętrzna jest też używana przez funkcję blokowania kołysania mocy w 

trybie dwuetapowym. W tym przypadku należy ustawić ten kąt na tyle duży, aby 

charakterystyki elementów odległości zostały bezpiecznie objęte charakterystyką 

wewnętrzną. Ta nastawa dotyczy tylko kształtów mho. 

POWER SWING OUTER, MIDDLE i INNER RGT BLD (ZEWNĘTRZNE, ŚRODKOWE, 

WEWNĘTRZNE OGRANICZENIE PRAWEJ STRONY CHARAKTERYSTYKI KOŁYSANIA 

MOCY) — te ustawienia określają rezystancyjny zasięg ograniczenia prawej strony 

charakterystyki. To ograniczenie dotyczy zarówno charakterystyki Mho, jak i Quad (Kwadrat). 

Należy ustawić dużą wartość, jeśli dla charakterystyki Mho nie jest wymagane ograniczenie. 

POWER SWING OUTER, MIDDLE i INNER LFT BLD (ZEWNĘTRZNE, ŚRODKOWE, 

WEWNĘTRZNE OGRANICZENIE LEWEJ STRONY CHARAKTERYSTYKI KOŁYSANIA 

MOCY) — te ustawienia określają rezystancyjny zasięg ograniczenia lewej strony 

charakterystyki. Należy wprowadzić wartość dodatnią, a przekaźnik automatycznie użyje 

wartości ujemnej. To ograniczenie dotyczy zarówno charakterystyki Mho, jak i Quad 

(Kwadrat). Należy ustawić dużą wartość, jeśli dla charakterystyki Mho nie jest wymagane 

ograniczenie. 

POWER SWING PICKUP DELAY 1 (OPÓŹNIENIE POBUDZENIA KOŁYSANIA MOCY 1) 

— wszystkie koordynujące czasomierze są ze sobą powiązane i muszą być ustawione na 

wykrywanie najszybszego oczekiwanego kołysania mocy i zapewnianie wyłączania przy 

braku synchronizacji w bezpieczny sposób. Czasomierze należy ustawić względem 

charakterystyk wykrywania kołysania mocy, trybu pracy wykrywania kołysania mocy i trybu 

wyłączania przy braku synchronizacji. Ten timer określa czas, w którym miejsce 

geometryczne impedancji musi spędzić między charakterystyką zewnętrzną a wewnętrzną 

(dwuetapowy tryb pracy) lub między charakterystyką zewnętrzną a środkową (trójetapowy 

tryb pracy) przed ustaleniem sygnału blokady kołysania mocy. Ustawione opóźnienie musi 

być krótsze niż czas wymagany na przejście miejsca geometrycznego impedancji między 

dwoma wybranymi charakterystykami podczas najszybszego oczekiwanego kołysania mocy. 

To ustawienie jest odpowiednie zarówno dla blokowania kołysania mocy, jak i wyłączania 

przy braku synchronizacji. 

POWER SWING RESET DELAY 1 (OPÓŹNIENIE RESETOWANIA KOŁYSANIA MOCY 1) 

— to ustawienie określa opóźnienie zwolnienia sygnału blokowania kołysania mocy. 

Wykrycie stanu wymagającego blokady wyjścia ustawia przerzutnik 1 po czasie PICKUP 

DELAY 1 (OPÓŹNIENIE POBUDZENIA 1). Czasomierz POWER SWING RESET DELAY 1 

(OPÓŹNIENIE RESETOWANIA KOŁYSANIA MOCY 1) jest uruchamiany, gdy miejsce 

geometryczne impedancji opuści charakterystykę zewnętrzną. Gdy timer zakończy 
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odliczanie, przerzutnik jest zerowany. To ustawienie należy wybrać, aby zapewnić 

dodatkowe bezpieczeństwo czynności blokowania kołysania mocy. 

POWER SWING PICKUP DELAY 2 (OPÓŹNIENIE POBUDZENIA KOŁYSANIA MOCY 2) 

— steruje funkcją wyłączania przy braku synchronizacji tylko w trybie trójetapowym. Ten 

czasomierz określa czas, który miejsce geometryczne impedancji musi spędzić między 

charakterystyką środkową i wewnętrzną przed zakończeniem drugiego kroku sekwencji 

wyłączania przy braku synchronizacji. Ustawione opóźnienie musi być krótsze niż czas 

wymagany na przejście miejsca geometrycznego impedancji między dwoma 

charakterystykami podczas najszybszego oczekiwanego kołysania mocy. 

POWER SWING PICKUP DELAY 3 (OPÓŹNIENIE POBUDZENIA KOŁYSANIA MOCY 3) 

— steruje tylko funkcją wyłączania przy braku synchronizacji. Określa czas, który miejsce 

geometryczne impedancji musi spędzić wewnątrz charakterystyki wewnętrznej przed 

zakończeniem ostatniego kroku sekwencji wyłączania przy braku synchronizacji i 

uzbrojeniem elementu do wyłączenia. Rzeczywisty moment wyłączenia jest kontrolowany 

przez ustawienie TRIP MODE (TRYB WYŁĄCZANIA). To opóźnienie zapewnia dodatkowe 

zabezpieczenie przed wykonaniem czynności wyłączenia przy braku synchronizacji. 

POWER SWING PICKUP DELAY 4 (OPÓŹNIENIE POBUDZENIA KOŁYSANIA MOCY 4) 

— steruje funkcją wyłączania przy braku synchronizacji tylko w trybie wyłączania Delayed 

(Opóźnione). Ten czasomierz Określa czas, który miejsce geometryczne impedancji musi 

spędzić poza charakterystyką wewnętrzną, ale wewnątrz charakterystyki zewnętrznej, przed 

uzbrojeniem elementu do opóźnionego wyłączenia. Opóźnione wyłączenie występuje, gdy 

impedancja opuści charakterystykę zewnętrzną. To opóźnienie zapewnia dodatkowe 

zabezpieczenie. Należy je ustawić z uwzględnieniem najszybszego oczekiwanego kołysania 

mocy. 

POWER SWING SEAL-IN DELAY (OPÓŹNIENIE IZOLACJI KOŁYSANIA MOCY) — 

operand FlexLogic wyłączania przy braku synchronizacji (POWER SWING TRIP 

(WYŁĄCZENIE KOŁYSANIA MOCY)) jest izolowany przez określony czas. Izolowanie jest 

ważne w trybie opóźnionego wyłączania, ponieważ oryginalny sygnał wyłączenia to bardzo 

krótki impuls występujący, gdy miejsce geometryczne impedancji opuści charakterystykę 

zewnętrzną po zakończeniu sekwencji przy braku synchronizacji. 

POWER SWING TRIP MODE (TRYB WYŁĄCZENIA KOŁYSANIA MOCY) — wybór trybu 

wyłączenia Early (Wczesne) powoduje natychmiastowe wyłączenie po zakończeniu 

ostatniego kroku sekwencji przy braku synchronizacji. Tryb wczesnego wyłączania przeciąża 

wyłączniki, ponieważ prądy w tym momencie są duże (siły elektromotoryczne dwóch 

równoważnych systemów są w przybliżeniu oddalone o 180°). Wybranie trybu wyłączania 

Delayed (Opóźniony) powoduje wyłączenie w chwili, gdy miejsce geometryczne impedancji 
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opuści zewnętrzną charakterystykę. Wyboru należy dokonać, uwzględniając możliwości 

wyłączników w systemie. 

POWER SWING BLK (BLOKADA KOŁYSANIA MOCY) — to ustawienie określa operand 

FlexLogic służacy do blokowania tylko funkcji przy braku synchronizacji. Funkcja blokowania 

kołysania mocy działa przez cały czas, gdy element jest włączony. Sygnał blokowania 

resetuje operand wyjściowy POWER SWING TRIP (WYŁĄCZENIE KOŁYSANIA MOCY), ale 

nie zatrzymuje sekwencji wyłączania przy braku synchronizacji. 

POWER SWING EVENTS (ZDARZENIA KOŁYSANIA MOCY) — włącza i wyłącza 

rejestrowanie zdarzeń wykrywania kołysania mocy w sekwencji rejestratora zdarzeń. 

 

Rysunek 5-112: Logika detekcji kołysania mocy (arkusz 1 z 3) 
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SETTINGS NASTAWY 
POWER SWING SHAPE POWER SWING SHAPE 
POWER SWING OUTER LIMIT ANGLE POWER SWING OUTER LIMIT ANGLE 
POWER SWING FWD REACH POWER SWING FWD REACH 
POWER SWING MIDDLE LIMIT ANGLE POWER SWING MIDDLE LIMIT ANGLE 
POWER SWING QUAD FWD REACH MID POWER SWING QUAD FWD REACH MID 
POWER SWING QUAD FWD REACH OUT POWER SWING QUAD FWD REACH OUT 
POWER SWING FWD RCA POWER SWING FWD RCA 
POWER SWING REV REACH POWER SWING REV REACH 
POWER SWING QUAD REV REACH MID POWER SWING QUAD REV REACH MID 
POWER SWING QUAD REV REACH OUT POWER SWING QUAD REV REACH OUT 
POWER SWING REV RCA POWER SWING REV RCA 
POWER SWING INNER LIMT ANGLE POWER SWING INNER LIMT ANGLE 
POWER SWING OUTER RGT BLD POWER SWING OUTER RGT BLD 
POWER SWING MIDDLE RGT BLD POWER SWING MIDDLE RGT BLD 
POWER SWING MIDDLE LFT BLD POWER SWING MIDDLE LFT BLD 
POWER SWING INNER RGT BLD POWER SWING INNER RGT BLD 
POWER SWING INNER LFT BLD POWER SWING INNER LFT BLD 
RUN URUCHOMIENIE 
OUTER IMPEDANCE 
REGION 

OBSZAR IMPEDANCJI ZEWNĘTRZNEJ 
 

MIDDLE IMPEDANCE 
REGION 

OBSZAR IMPEDANCJI ŚRODKOWEJ 
 

INNER IMPEDANCE 
REGION 

OBSZAR IMPEDANCJI WEWNĘTRZNEJ 
 

POWER SWING FUNCTION POWER SWING FUNCTION 
POWER SWING SOURCE POWER SWING SOURCE 
PICKUP POBUDZENIE 
UNBALANCE ASYMETRIA 
To sheet 3 Do arkusza 3 
AND AND 
POWER SWING OUTER POWER SWING OUTER 
POWER SWING MIDDLE POWER SWING MIDDLE 
POWER SWING INNER POWER SWING INNER 
 

Rysunek 5-113: Logika detekcji kołysania mocy (arkusz 2 z 3) 

 

SETTING NASTAWA 
TIMER TIMER 
FLEXLOGIC OPERAND OPERAND FLEXLOGIC 
4 cycles 4 cykle 
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POWER SWING FUNCTION POWER SWING FUNCTION 
POWER SWING SOURCE POWER SWING SOURCE 
RUN URUCHOMIENIE 
Ppresent values Wartości bieżące 
half-a-cycle old values wartości opóźnione o pół cyklu 
three times the average change over last 
power cycle 

potrójna średnia zmiana w ciągu ostatniego 
cyklu mocy 

four times the average change over last 
power cycle 

poczwórna średnia zmiana w ciągu 
ostatniego cyklu mocy 

 

Rysunek 5-114: Logika detekcji kołysania mocy (arkusz 3 z 3) 

 

SETTING NASTAWA 
TIMER TIMER 
FLEXLOGIC OPERAND OPERAND FLEXLOGIC 
RUN URUCHOMIENIE 
POWER SWING FUNCTION POWER SWING FUNCTION 
Enabled=1 Włączony=1 
POWER SWING INNER POWER SWING INNER 
POWER SWING MIDDLE POWER SWING MIDDLE 
POWER SWING OUTER POWER SWING OUTER 
POWER SWING MODE POWER SWING MODE 
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POWER SWING DELAY 1 PICKUP POWER SWING DELAY 1 PICKUP 
POWER SWNG DELAY 1 RESET POWER SWNG DELAY 1 RESET 

(RESETOWANIE OPÓŹNIENIA 
KOŁYSANIA MOCY 1) 

From sheet 1 Z arkusza 1 
UNBALANCE ASYMETRIA 
AND AND 
POWER SWING BLOCK POWER SWING BLOCK 
POWER SWING UN/BLOCK POWER SWING UN/BLOCK 
OR OR 
3-step 3-etapowe 
2-step 2-etapowe 
POWER SIWNG TRIP MODE POWER SIWNG TRIP MODE 
Early Wczesne 
delayed opóźnione 
POWER SWING SEAL-IN DELAY POWER SWING SEAL-IN DELAY 
POWER SWING BLK POWER SWING BLK 
NOTE: 
L1 AND L4 LATCHES ARE SET DOMINANT 
L2, L3 AND L5 LATCHES ARE RESET 
DOMINANT 

UWAGA: 
PRZERZUTNIKI L1 I L4 MAJĄ 
NADRZĘDNE WEJŚCIA USTAWIAJĄCE 
PRZERZUTNIKI L2, L3 I L5 MAJĄ 
NADRZĘDNE WEJŚCIA ZERUJĄCE 

Off=0 Wył.=0 
 

 

5.7.7 Odcięcie od obciążeń 

 

Range: Dostępne opcje: 
Disabled, Enabled Wyłączony, Włączony 
SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4 SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4 
0.000 to 3.000 pu in steps of 0.001 0,000 do 3,000 j.w. z krokiem 0,001 
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0.02 to 250.00 ohms in steps of 0.01 od 0,02 do 250,00 Ω z krokiem 0,01 
5 to 50° in steps of 1 5 do 50° z krokiem 1 
0.000 to 65.535 s in steps of 0.001 0,000 do 65,535 s z krokiem 0,001 
Flexlogic operand Operand FlexLogic 
Self-reset, Latched, Disabled Automatyczne kasowanie, Podtrzymany, 

Wyłączony 
Disabled, Enabled Wyłączony, Włączony 
 

Odcięcie od obciążeń reaguje na napięcie i prąd składowej dodatniej oraz stosuje 

charakterystykę pokazaną na rysunku. 

 

Rysunek 5-115: Charakterystyka odcięcia od obciążeń 

 

REACH ZASIĘG 
LOAD ENCROACHMENT OPERATE LOAD ENCROACHMENT OPERATE 

(DZIAŁANIE ODCIĘCIA OD OBCIĄŻEŃ) 
ANGLE KĄT 
 

Element działa, gdy napięcie składowej dodatniej jest większe niż możliwy do ustawienia 

poziom, i potwierdza swój sygnał wyjściowy, którego można użyć do blokowania wybranych 

zabezpieczeń, takich jak odległość lub przetężenie fazy. Poniższy rysunek pokazuje skutek 

charakterystyki odcięcia od obciążeń użytej do blokowania czworobocznego elementu 

odległościowego. 

 

Rysunek 5-116: Odcięcie od obciążeń zastosowane do elementu odległościowego 
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LOAD ENCROACHMENT MIN VOLT (MINIMALNE NAPIĘCIE ODCIĘCIA OD OBCIĄŻEŃ) 

— to ustawienie określa minimalne napięcie składowej dodatniej wymaganej do działania 

elementu. Gdy napięcie jest poniżej progu, sygnał blokowania nie jest potwierdzany przez 

element. Po wybraniu tego ustawienia należy pamiętać, że przekaźnik L90 mierzy sekwencję 

napięcia faza-uziemienie bez względu na połączenie przekładnika napięciowego. 

Znamionowe napięcie wtórne przekładnika napięciowego określone w ustawieniu SYSTEM 

SETUP (KONFIGURACJA SYSTEMU) ��������AC INPUTS (WEJŚCIA AC) ���� VOLTAGE 

BANK X5 (BATERIA NAPIĘCIOWA X5) �������� PHASE VT SECONDARY (FAZA 

WTÓRNEGO PRZEKŁADNIKA NAPIĘCIOWEGO) jest podstawą jednostkową tego 

ustawienia. 

LOAD ENCROACHMENT REACH (ZASIĘG ODCIĘCIA OD OBCIĄŻEŃ) — to ustawienie 

określa zasięg rezystancyjny elementu pokazany na wykresie charakterystyki odcięcia od 

obciążeń. To ustawienie należy wprowadzić w omach uzwojenia wtórnego i obliczyć je jako 

rezystancję składowej dodatniej widzianą przez przekaźnik dla stanu maksymalnego 

obciążenia i jednostkowego współczynnika mocy. 

LOAD ENCROACHMENT ANGLE (KĄT ODCIĘCIA OD OBCIĄŻEŃ) — to ustawienie 

określa wielkość regionu blokowania pokazany na wykresie charakterystyki odcięcia od 

obciążeń i dotyczy impedancji składowej dodatniej. 

 

Rysunek 5-117: Logika odcięcia od obciążeń 
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SETTINGS NASTAWY 
LOAD ENCROACHMENT FUNCTION LOAD ENCROACHMENT FUNCTION 

(FUNKCJA ODCIĘCIA OD OBCIĄŻEŃ) 
Enabled=1 Włączony=1 
FLEXLOGICS OPERANDS FLEXLOGIC OPERANDS (OPERANDY 

FLEXLOGIC) 
LOAD ENCROACHMENT REACH LOAD ENCROACHMENT REACH (ZASIĘG 

ODCIĘCIA OD OBCIĄŻEŃ) 
LOAD ENCROACHMENT ANGLE LOAD ENCROACHMENT ANGLE (KĄT 

ODCIĘCIA OD OBCIĄŻEŃ) 
 Load Encroachment Characteristic  Charakterystyka odcięcia od obciążeń 
LOAD ENCROACHMENT PKP DELAY LOAD ENCROACHMENT PKP DELAY 

(OPÓŹNIENIE POBUDZENIA ODCIĘCIA 
OD OBCIĄŻEŃ) 

LOAD ENCROACHMENT RST DELAY LOAD ENCROACHMENT RST DELAY 
(OPÓŹNIENIE RESTARTU ODCIĘCIA OD 
OBCIĄŻEŃ) 

Pickup Pobudzenie 
Pos Seq Voltage Napięcie składowej dodatniej 
Pos Seq Current Prąd składowej dodatniej 
 

5.7.8 Prąd fazy 

5.7.8.1 Menu 
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See page Zob. strona 
 

 

5.7.8.2 Charakterystyki odwrotnej krzywej zabezpieczenia nadprądowego 

zwłocznego 

Odwrotne krzywe zabezpieczenia nadprądowego zwłocznego używane przez 

zabezpieczenia nadprądowe zwłoczne to krzywe o standardowym kształcie IEEE, IEC, GE 

typ IA i I2t. Umożliwia to uproszczoną koordynację z urządzeniami znajdującymi się dalej. 

Jeśli żaden z kształtów tych krzywych nie jest odpowiedni, można użyć funkcji FlexCurve w 

celu dopasowania charakterystyk odwrotnych krzywych czasu. Zależna krzywa czasu to też 

opcja, która może być odpowiednia, jeśli wymagana jest tylko prosta ochrona. 

 

Tabela 5-25: Typy krzywych przetężenia 

IEEE IEC GE typ IAC Inny 

IEEE wyjątkowo odwrotna IEC krzywa A (BS142) IAC wyjątkowo odwrotna I2t 

IEEE bardzo odwrotna IEC krzywa B (BS142) IAC bardzo odwrotna FlexCurves A, B, C i D 

IEEE umiarkowanie 
odwrotna 

IEC krzywa C (BS142) IAC odwrotna Krzywe reklozera 

 IEC krótka odwrotna IAC krótka odwrotna Zależny czas 

 

Ustawienie mnożnika wyboru czasu pozwala wybrać wiele kształtów krzywej podstawowej 

(gdzie mnożnik wyboru czasu = 1) za pomocą ustawienia kształtu krzywej (CURVE 

(KRZYWA)). W odróżnieniu od elektromechanicznego równoważnika wyboru czasu czasy 

pracy są wprost proporcjonalne do wartości ustawienia mnożnika czasu (TD MULTIPLIER 

(MNOŻNIK WYBORU CZASU)). Na przykład wszystkie czasy dla mnożnika 10 są 10 razy 

większe od mnożnika 1 lub wartości krzywej podstawowej. Ustawienie mnożnika na zero 

daje natychmiastową odpowiedź na wszystkie poziomy prądu powyżej pobudzenia. 

Obliczenia czasu zabezpieczenia nadprądowego zwłocznego są wykonywane za pomocą 

wewnętrznej zmiennej pamięci wydajność energetyczna. Gdy ta zmienna wskaże, że 

wydajność energetyczna osiągnęła 100%, zadziała zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne. 

Jeśli ta zmienna zgromadziła poniżej 100% wydajności energetycznej i prąd spadnie poniżej 

progu zwolnienia równego 97 do 98% wartości pobudzenia, należy zmniejszyć zmienną. 

Dostępne są dwie metody tej operacji resetowania: Instanteneous (Natychmiastowa) i Timed 

(Synchronizowana). Wybór metody Instantaneous (Natychmiastowa) należy stosować w 

zastosowaniach, gdzie inne przekaźniki, takie jak większość przekaźników statycznych, które 

ustawiają wydajność energetyczną bezpośrednio na zero, gdy prąd spadnie poniżej progu 

resetowania. Metody Timed (Synchronizowana) można używać, gdy przekaźnik musi się 

zsynchronizować z przekaźnikami elektromechanicznymi. 
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Krzywe IEEE 

Kształty krzywej zabezpieczenia nadprądowego zwłocznego IEEE są zgodne ze 

standardami branżowymi i klasyfikacje krzywych IEEE C37.112-1996 dotyczą wyjątkowo, 

bardzo i umiarkowanie odwrotnych krzywych. Krzywe IEEE są uzyskiwane z równań czasu  

pracy i resetowania. 

 

pickup pobudzenie 

 

Wzór 5-15 

gdzie 

T = czas pracy (w sekundach) 

TDM = ustawienie mnożnika 

I = prąd wejściowy 

Ipickup = ustawienie prądu pobudzenia 

A, B, p = stałe określone w tabeli 

TRESET = czas resetowania w sekundach (zakładając, że wydajność energetyczna wynosi 

100% i resetowanie jest synchronizowane) 

tr = stała charakterystyki określona w tabeli 

 

Tabela 5-26: Stałe odwrotnej krzywej czasu IEEE 

Kształt krzywej IEEE A B p tr 

IEEE wyjątkowo odwrotna 28,2 0,1217 2,0000 29,1 

IEEE bardzo odwrotna 19,61 0,491 2,0000 21,6 

IEEE umiarkowanie odwrotna 0,0515 0,1140 0,02000 4,85 

 

Tabela 5-27: Czasy wyłączenia krzywej IEEE (w sekundach) 

Mnożnik 
(TDM) 

Prąd (I/Ipickup) 

1.5 2.0 3.0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 

IEEE wyjątkowo odwrotna 

0,5 11,341 4,761 1,823 1,001 0,648 0,464 0,355 0,285 0,237 0,203 

1,0 22,682 9,522 3,647 2,002 1,297 0,927 0,709 0,569 0,474 0,407 

2,0 45,363 19,043 7,293 4,003 2,593 1,855 1,418 1,139 0,948 0,813 

4,0 90,727 38,087 14,587 8,007 5,187 3,710 2,837 2,277 1,897 1,626 

6,0 136,090 57,130 21,880 12,010 7,780 5,564 4,255 3,416 2,845 2,439 

8,0 181,454 76,174 29,174 16,014 10,374 7,419 5,674 4,555 3,794 3,252 

10,0 226,817 95,217 36,467 20,017 12,967 9,274 7,092 5,693 4,742 4,065 

IEEE bardzo odwrotna 

0,5 8,090 3,514 1,471 0,899 0,654 0,526 0,450 0,401 0,368 0,345 

1.0 16,179 7,028 2,942 1,798 1,308 1,051 0,900 0,802 0,736 0,689 
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2,0 32,358 14,055 5,885 3,597 2,616 2,103 1,799 1,605 1,472 1,378 

4,0 64,716 28,111 11,769 7,193 5,232 4,205 3,598 3,209 2,945 2,756 

6,0 97,074 42,166 17,654 10,790 7,849 6,308 5,397 4,814 4,417 4,134 

8,0 129,432 56,221 23,538 14,387 10,465 8,410 7,196 6,418 5,889 5,513 

10,0 161,790 70,277 29,423 17,983 13,081 10,513 8,995 8,023 7,361 6,891 

IEEE umiarkowanie odwrotna 

0,5 3,220 1,902 1,216 0,973 0,844 0,763 0,706 0,663 0,630 0,603 

1,0 6,439 3,803 2,432 1,946 1,688 1,526 1,412 1,327 1,260 1,207 

2,0 12,878 7,606 4,864 3,892 3,377 3,051 2,823 2,653 2,521 2,414 

4,0 25,756 15,213 9,729 7,783 6,753 6,102 5,647 5,307 5,041 4,827 

6,0 38,634 22,819 14,593 11,675 10,130 9,153 8,470 7,960 7,562 7,241 

8,0 51,512 30,426 19,458 15,567 13,507 12,204 11,294 10,614 10,083 9,654 

10,0 64,390 38,032 24,322 19,458 16,883 15,255 14,117 13,267 12,604 12,068 

Krzywe IEC 

W zastosowaniach europejskich przekaźnik oferuje trzy krzywe standardowe określone w 

normie IEC 255-4 i British Standard BS142. Są one zdefiniowane jako krzywa A IEC, krzywa 

B IEC i krzywa C IEC. Krzywe IEC są uzyskiwane z równań czasu pracy i resetowania. 

 

Ipickup Ipickup 
TDM Mnożnik 
TRESET TRESET 
 

Wzór 5-16 

gdzie 

T = czas pracy (w sekundach) 

TDM = ustawienie mnożnika 

I = prąd wejściowy 

Ipickup = ustawienie prądu pobudzenia 

K, E = stałe określone w tabeli 

tr = stała charakterystyki określona w tabeli 

TRESET = czas resetowania w sekundach (zakładając, że wydajność energetyczna wynosi 

100% i resetowanie jest synchronizowane)  

 

Tabela 5-28: Stałe odwrotnej krzywej czasu IEC (BS) 

Kształt krzywej IEC (BS) K E tr 

IEC krzywa A (BS142) 0,140 0,020 9,7 

IEC krzywa B (BS142) 13,500 1,000 43,2 

IEC krzywa C (BS142) 80,000 2,000 58,2 

IEC krótka odwrotna 0,050 0,040 0,500 

 

Tabela 5-29: Czasy wyłączenia krzywej IEC (w sekundach) 
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Mnożnik 
(TDM) 

Prąd (I/Ipickup) 

1.5 2.0 3.0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 

IEC krzywa A 

0,05 0,860 0,501 0,315 0,249 0,214 0,192 0,176 0,165 0,156 0,149 

0,10 1,719 1,003 0,630 0,498 0,428 0,384 0,353 0,330 0,312 0,297 

0,20 3,439 2,006 1,260 0,996 0,856 0,767 0,706 0,659 0,623 0,594 

0,40 6,878 4,012 2,521 1,992 1,712 1,535 1,411 1,319 1,247 1,188 

0,60 10,317 6,017 3,781 2,988 2,568 2,302 2,117 1,978 1,870 1,782 

0,80 13,755 8,023 5,042 3,984 3,424 3,070 2,822 2,637 2,493 2,376 

1,00 17,194 10,029 6,302 4,980 4,280 3,837 3,528 3,297 3,116 2,971 

IEC krzywa B 

0,05 1,350 0,675 0,338 0,225 0,169 0,135 0,113 0,096 0,084 0,075 

0,10 2,700 1,350 0,675 0,450 0,338 0,270 0,225 0,193 0,169 0,150 

0,20 5,400 2,700 1,350 0,900 0,675 0,540 0,450 0,386 0,338 0,300 

0,40 10,800 5,400 2,700 1,800 1,350 1,080 0,900 0,771 0,675 0,600 

0,60 16,200 8,100 4,050 2,700 2,025 1,620 1,350 1,157 1,013 0,900 

0,80 21,600 10,800 5,400 3,600 2,700 2,160 1,800 1,543 1,350 1,200 

1,00 27,000 13,500 6,750 4,500 3,375 2,700 2,250 1,929 1,688 1,500 

IEC krzywa C 

0,05 3,200 1,333 0,500 0,267 0,167 0,114 0,083 0,063 0,050 0,040 

0,10 6,400 2,667 1,000 0,533 0,333 0,229 0,167 0,127 0,100 0,081 

0,20 12,800 5,333 2,000 1,067 0,667 0,457 0,333 0,254 0,200 0,162 

0,40 25,600 10,667 4,000 2,133 1,333 0,914 0,667 0,508 0,400 0,323 

0,60 38,400 16,000 6,000 3,200 2,000 1,371 1,000 0,762 0,600 0,485 

0,80 51,200 21,333 8,000 4,267 2,667 1,829 1,333 1,016 0,800 0,646 

1,00 64,000 26,667 10,000 5,333 3,333 2,286 1,667 1,270 1,000 0,808 

IEC krótka odwrotna 

0,05 0,153 0,089 0,056 0,044 0,038 0,034 0,031 0,029 0,027 0,026 

0,10 0,306 0,178 0,111 0,088 0,075 0,067 0,062 0,058 0,054 0,052 

0,20 0,612 0,356 0,223 0,175 0,150 0,135 0,124 0,115 0,109 0,104 

0,40 1,223 0,711 0,445 0,351 0,301 0,269 0,247 0,231 0,218 0,207 

0,60 1,835 1,067 0,668 0,526 0,451 0,404 0,371 0,346 0,327 0,311 

0,80 2,446 1,423 0,890 0,702 0,602 0,538 0,494 0,461 0,435 0,415 

1,00 3,058 1,778 1,113 0,877 0,752 0,673 0,618 0,576 0,544 0,518 

 

Krzywe IAC 

Krzywe dla rodziny przekaźników typu IAC firmy General Electric są uzyskiwane ze wzoru: 

 

TDM Mnożnik 
TRESET TRESET 
Ipkp Ipkp 
 

Równanie 5-17 

gdzie 

T = czas pracy (w sekundach) 

TDM = ustawienie mnożnika 
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I = prąd wejściowy 

Ipkp = ustawienie prądu pobudzenia 

Od A do E = stałe określone w tabeli 

tr = stała charakterystyki określona w tabeli 

TRESET = czas zerowania w sekundach (zakładając, że wydajność energetyczna wynosi 

100%, a zerowanie jest synchronizowane)  

 

Tabela 5-30: Stałe odwrotnej krzywej czasu typu IAC firmy GE 

Kształt krzywej IAC A B C D E tr 

IAC wyjątkowo odwrotna 0,0040 0,6379 0,6200 1,7872 0,2461 6,008 

IAC bardzo odwrotna 0,0900 0,7955 0,1000 -1.2885 7,9586 4,678 

IAC odwrotna 0,2078 0,8630 0,8000 -0,4180 0,1947 0,990 

IAC krótka odwrotna 0,0428 0,0609 0,6200 -0,0010 0,0221 0,222 

 

Tabela 5-31: Czasy wyłączenia krzywej typu IAC firmy GE 

Mnożnik 
(TDM) 

Prąd (I/Ipickup) 

1.5 2.0 3.0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 

IAC wyjątkowo odwrotna 

0,5 1,699 0,749 0,303 0,178 0,123 0,093 0,074 0,062 0,053 0,046 

1,0 3,398 1,498 0,606 0,356 0,246 0,186 0,149 0,124 0,106 0,093 

2,0 6,796 2,997 1,212 0,711 0,491 0,372 0,298 0,248 0,212 0,185 

4,0 13,591 5,993 2,423 1,422 0,983 0,744 0,595 0,495 0,424 0,370 

6,0 20,387 8,990 3,635 2,133 1,474 1,115 0,893 0,743 0,636 0,556 

8,0 27,183 11,987 4,846 2,844 1,966 1,487 1,191 0,991 0,848 0,741 

10,0 33,979 14,983 6,058 3,555 2,457 1,859 1,488 1,239 1,060 0,926 

IAC bardzo odwrotna 

0,5 1,451 0,656 0,269 0,172 0,133 0,113 0,101 0,093 0,087 0,083 

1,0 2,901 1,312 0,537 0,343 0,266 0,227 0,202 0,186 0,174 0,165 

2,0 5,802 2,624 1,075 0,687 0,533 0,453 0,405 0,372 0,349 0,331 

4,0 11,605 5,248 2,150 1,374 1,065 0,906 0,810 0,745 0,698 0,662 

6,0 17,407 7,872 3,225 2,061 1,598 1,359 1,215 1,117 1,046 0,992 

8,0 23,209 10,497 4,299 2,747 2,131 1,813 1,620 1,490 1,395 1,323 

10,0 29,012 13,121 5,374 3,434 2,663 2,266 2,025 1,862 1,744 1,654 

IAC odwrotna 

0,5 0,578 0,375 0,266 0,221 0,196 0,180 0,168 0,160 0,154 0,148 

1,0 1,155 0,749 0,532 0,443 0,392 0,360 0,337 0,320 0,307 0,297 

2,0 2,310 1,499 1,064 0,885 0,784 0,719 0,674 0,640 0,614 0,594 

4,0 4,621 2,997 2,128 1,770 1,569 1,439 1,348 1,280 1,229 1,188 

6,0 6,931 4,496 3,192 2,656 2,353 2,158 2,022 1,921 1,843 1,781 

8,0 9,242 5,995 4,256 3,541 3,138 2,878 2,695 2,561 2,457 2,375 

10,0 11,552 7,494 5,320 4,426 3,922 3,597 3,369 3,201 3,072 2,969 

IAC krótka odwrotna 

0,5 0,072 0,047 0,035 0,031 0,028 0,027 0,026 0,026 0,025 0,025 

1,0 0,143 0,095 0,070 0,061 0,057 0,054 0,052 0,051 0,050 0,049 

2,0 0,286 0,190 0,140 0,123 0,114 0,108 0,105 0,102 0,100 0,099 

4,0 0,573 0,379 0,279 0,245 0,228 0,217 0,210 0,204 0,200 0,197 

6,0 0,859 0,569 0,419 0,368 0,341 0,325 0,314 0,307 0,301 0,296 
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Mnożnik 
(TDM) 

Prąd (I/Ipickup) 

1.5 2.0 3.0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 

8,0 1,145 0,759 0,559 0,490 0,455 0,434 0,419 0,409 0,401 0,394 

10,0 1,431 0,948 0,699 0,613 0,569 0,542 0,524 0,511 0,501 0,493 

 

Krzywe I2t 

Krzywe I2t są uzyskiwane w następujący sposób: 

 

TDM Mnożnik 
TRESET TRESET 
Ipickup Ipickup 
 

Wzór 5-18 

gdzie 

T = czas pracy (w sekundach) 

TDM = ustawienie mnożnika 

I = prąd wejściowy 

Ipickup = ustawienie prądu pobudzenia 

TRESET = czas zerowania w sekundach (zakładając, że wydajność energetyczna wynosi 

100%, a zerowanie jest synchronizowane) 

 

Tabela 5-32: Czasy wyłączenia krzywej I2t 

Mnożnik 
(TDM) 

Prąd (I/Ipickup) 

1.5 2,0 3.0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 

0,01 0,44 0,25 0,11 0,06 0,04 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 

0,10 4,44 2,50 1,11 0,63 0,40 0,28 0,20 0,16 0,12 0,10 

1,00 44,44 25,00 11,11 6,25 4,00 2,78 2,04 1,56 1,23 1,00 

10,00 444,44 250,00 111,11 62,50 40,00 27,78 20,41 15,63 12,35 10,00 

100,00 4444,4 2500,0 1111,1 625,00 400,00 277,78 204,08 156,25 123,46 100,00 

600,00 26666,7 15000,0 6666,7 3750,0 2400,0 1666,7 1224,5 937,50 740,74 600,00 

 

Krzywe FlexCurve 

Krzywe FlexCurve są opisane w punkcie FlexCurves w dalszej części tego rozdziału. 

Kształty krzywych dla FlexCurves są uzyskiwane ze wzoru: 

 

Wzór 5-19 
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Wzór 5-20 

 

TDM Mnożnik 
FlexCurve Time at Czas FlexCurve przy 
Ipickup Ipickup 
when gdy 
TRESET TRESET 
 

 

gdzie 

T = czas pracy (w sekundach) 

TDM = ustawienie mnożnika 

I = prąd wejściowy 

Ipickup = ustawienie prądu pobudzenia 

TRESET = czas resetowania w sekundach (zakładając, że wydajność energetyczna wynosi 

100% i ustawienie RESET ma wartość TIMED (Synchronizowane)) 

 

Krzywa zależnego czasu 

Kształt krzywej zależnego czasu działa, gdy poziom pobudzenia zostanie przekroczony 

przez określony czas. Podstawowe opóźnienie krzywej zależnego czasu jest podawane w 

sekundach. Współczynnik krzywej od 0,00 do 600,00 umożliwia regulację tego opóźnienia od 

reakcji natychmiastowej do 600,00 s z krokiem 10 ms. Kształty krzywej zależnego czasu są 

zdefiniowane w następujący sposób: 

TRESET = TDM w sekundach 

 

Wzór 5-21 

T = TDM w sekundach, gdy I>Ipickup 

Wzór 5-22 

gdzie 

T = czas pracy (w sekundach) 

TDM = ustawienie mnożnika 

I = prąd wejściowy 

Ipickup = ustawienie prądu pobudzenia 

TRESETt = czas resetowania w sekundach (zakładając, że wydajność energetyczna wynosi 

100% i ustawienie RESET ma wartość TIMED (Synchronizowane)) 

 

Krzywe reklozera 
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Przekaźnik L90 używa funkcji FlexCurve do ułatwienia programowania 41 krzywych 

reklozera. Szczegółowe informacje można znaleźć w punkcie Ustawienia FlexCurve 

wcześniej w tym rozdziale. 

5.7.8.3 Fazowe zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne (ANSI 51P, IEC PTOC) 

 

Range: Dostępne opcje: 
Disabled, Enabled Wyłączony, Włączony 
SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4 SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4 
Phasor, RMS Fazor, RMS 
0.000 to 30.000 pu in steps of 0.001 0,000 do 30,000 j.w. z krokiem 0,001 
see Overcurrent Curve Types table zob. tabela „Typy krzywych przetężenia” 
Instantaneous, Timed Bezzwłoczny, Zwłoczny 
FlexLogic operand Operand FlexLogic 
Self-reset, Latched, Disabled Automatyczne kasowanie, Podtrzymany, 

Wyłączony 
 

Fazowe zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne może zapewnić określone charakterystyki 

robocze opóźnienia w porównaniu z zastosowanym prądem lub może zostać użyte jako 

prosty czas zależny. Ilości wejściowe prądu fazowego można zaprogramować jako 

podstawową wartość bezwzględną fazora lub całkowitą wartość bezwzględną RMS 

przebiegu fali zgodnie z wymaganiem zastosowania. 
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Dostępne są dwie metody operacji resetowania : Timed (Synchronizowana) i Instantaneous 

(Natychmiastowa) (patrz punkt Charakterystyki odwrotnej krzywej zabezpieczenia 

nadprądowego zwłocznego wcześniej, aby zapoznać się ze szczegółami na temat 

konfiguracji krzywej, czasów wyłączania i operacji resetowania). Gdy element jest 

zablokowany, akumulator czasu jest zerowany zgodnie z charakterystyką zerowania. Na 

przykład, jeśli charakterystyka zerowania elementu jest ustawiona jako Instantaneous 

(Bezzwłoczna) i element jest zablokowany, akumulator czasu zostanie natychmiast 

wyczyszczony. 

Ustawienie PHASE TOC1 PICKUP (POBUDZENIE TOC1 FAZY) może zostać dynamicznie 

zredukowanie przez funkcję ograniczenia napięcia (o ile jest włączona). Jest to uzyskiwane 

za pomocą mnożników (Mvr) odpowiadających napięciom faza-faza krzywej 

charakterystycznej ograniczenia napięcia (patrz rysunek), zaś poziom pobudzenia jest 

obliczany jako Mvr pomnożone przez ustawienie PHASE TOC1 PICKUP (POBUDZENIE 

TOC1 FAZY). Jeśli funkcja ograniczenia napięcia jest wyłączona, poziom pobudzenia 

zawsze jest róny wartości ustawienia. 

 

Rysunek 5-118: Charakterystyki ograniczenia napięcia fazowego zabezpieczenia 

nadprądowego zwłocznego 

 

Multiplier for Pickup Current Mnożnik prądu pobudzenia 
Phase-Phase Voltage ÷ VT Normal Phase-
phase Voltage 

Napięcie faza-faza ÷ Znamionowe napięcie 
faza-faza przekładnika napięciowego 

 

LINE PICKUP FUNCTION (FUNKCJA POBUDZENIA LINII) — to ustawienie włącza i 

wyłącza fazowe zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne. 

SIGNAL SOURCE (ŹRÓDŁO SYGNAŁU) — wybiera źródło sygnału do fazowego 

zabezpieczenia nadprądowego zwłocznego. 

INPUT (WEJŚCIE) — wybiera sposób interpretacji ilości wejściowych prądu fazowego przez 

przekaźnik L90. Wejścia mogą być wybierane jako podstawowa wartość bezwzględna fazora 

lub całkowita wartość bezwzględna RMS przebiegu fali zgodnie z wymaganiem 

zastosowania. 
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PICKUP (POBUDZENIE) — określa poziom pobudzenia fazowego zabezpieczenia 

nadprądowego zwłocznego w wartościach na jednostkę. 

CURVE (KRZYWA) — wybiera styl krzywej odwrotnego czasu przetężenia. 

TD MULTIPLIER (MNOŻNIK TD) — określa wielokrotność podstawowego kształtu krzywej 

określanego przez ustawienie CURVE (KRZYWA). Zaprogramowanie tej wartości na zero 

powoduje natychmiastową odpowiedź na wszystkie poziomy prądu powyżej pobudzenia. 

RESET — metoda resetowania Instantaneous (Natychmiastowa) jest przeznaczona do 

zastosowań, gdzie inne przekaźniki, takie jak większość przekaźników statycznych, które 

ustawiają wydajność energetyczną bezpośrednio na zero, gdy prąd spadnie poniżej progu 

resetowania. Metody zerowania Timed (Zsynchronizowane) można używać, gdy przekaźnik 

musi się zsynchronizować z przekaźnikami elektromechanicznymi. 

VOLTAGE RESTRAINT (OGRANICZENIE NAPIĘCIA) — włącza i wyłącza funkcję 

ograniczenia napięcia fazowego zabezpieczenia nadprądowego zwłocznego. 

BLOCK A (BLOKADA A) — potwierdzenie operandu przypisanego do tego ustawienia 

blokuje fazę A fazowego zabezpieczenia nadprądowego zwłocznego. 

EVENTS (ZDARZENIA) — włącza i wyłącza rejestrowanie zdarzeń fazowego 

zabezpieczenia nadprądowego zwłocznego w sekwencji rejestratora zdarzeń. 

 

Rysunek 5-119: Logika fazowego zabezpieczenia nadprądowego zwłocznego 1 

 

SETTING NASTAWA 
PHASE TOC 1 FUNCTION PHASE TOC 1 FUNCTION 
Enabled=1 Włączony=1 
Off=0 Wył.=0 
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RUN URUCHOMIENIE 
Calculate Obliczenie 
Set Multiplier Ustawienie mnożnika 
MULTIPLY INPUTS MULTIPLY INPUTS (MNOŻENIE WEJŚĆ) 
FLEXLOGIC OPERAND OPERAND FLEXLOGIC 
Set Pickup Multiplier-Phase Ustawienie mnożnika pobudzenia — faza 
Seq=ACB Kolejności faz ACB 
AND AND 
OR OR 
PHASE TOC 1 BLOCK A PHASE TOC 1 (TOC 1 FAZY) BLOKADA A 
PHASE TOC 1 SOURCE PHASE TOC 1 SOURCE 
PHASE TOC 1 RESTRAINT PHASE TOC 1 RESTRAINT 
PHASE TOC 1 INPUT PHASE TOC 1 INPUT 
PHASE TOC 1PICKUP PHASE TOC 1PICKUP 
PHASE TOC 1CXURVE PHASE TOC 1CXURVE 
PHASE TOC 1TD MULTIPLIER PHASE TOC 1TD MULTIPLIER 
PHASE TOC 1 RESET PHASE TOC 1 RESET 
 

5.7.8.4 Fazowe zabezpieczenie nadprądowe bezzwłoczne (ANSI 50P, IEC 

PIOC) 

 

 

Range: Dostępne opcje: 
Disabled, Enabled Wyłączony, Włączony 
SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4 SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4 
0.000 to 30.000 pu in steps of 0.001 0,000 do 30,000 j.w. z krokiem 0,001 
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 
Self-reset, Latched, Disabled Automatyczne kasowanie, Podtrzymany, 

Wyłączony 
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Fazowe zabezpieczenie nadprądowe bezzwłoczne może służyć jako bezzwłoczny element 

bez celowego opóźnienia lub jako czas zależny. Prąd wejściowy to podstawowa wartość 

bezwzględna fazora. Informacje o krzywych synchronizacji, patrz publikacja „Instantaneous 

Overcurrent (IOC) Element Response to Saturated Waveforms in UR Series Relays” (GET-

8400A). 

FUNCTION (FUNKCJA) — to ustawienie włącza i wyłącza fazowe zabezpieczenie 

nadprądowe bezzwłoczne. 

SOURCE (ŹRÓDŁO) — wybiera źródło sygnału do fazowego zabezpieczenia nadprądowego 

bezzwłocznego. 

PICKUP (POBUDZENIE) — określa poziom pobudzenia fazowego zabezpieczenia 

nadprądowego bezzwłocznego w wartościach na jednostkę. 

DELAY (OPÓŹNIENIE) — opóźnia potwierdzenie operandów PHASE IOC OP (OP IOC 

FAZY). Służy ono do zapewnienia koordynacji synchronizacji z innymi elementami i 

przekaźnikami. 

RESET DELAY (OPÓŹNIENIE RESETOWANIA) — określa opóźnienie resetowania 

fazowego zabezpieczenia nadprądowego bezzwłocznego między stanem wyjściowym 

zadziałania a przywróceniem stanu logicznego 0 po wyjściu sygnału wejściowego poza 

zdefiniowany zakres pobudzenia. Ta nastawa służy do zapewnienia, że styki wyjściowe 

przekaźnika są zamknięte na tyle długo, aby zapewnić odbiór przez sprzęt znajdujący się za 

przekaźnikiem. 

BLOCK A (BLOKADA A) — potwierdzenie operandu przypisanego do tego ustawienia 

blokuje fazę A fazowego zabezpieczenia nadprądowego bezzwłocznego. 

EVENTS (ZDARZENIA) — włącza i wyłącza rejestrowanie zdarzeń fazowego 

zabezpieczenia nadprądowego bezzwłocznego w sekwencji rejestratora zdarzeń. 

 

Rysunek 5-120: Logika fazowego zabezpieczenia nadprądowego bezzwłocznego 1 
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NASTAWA  
FLEXLOGIC OPERANDS (OPERANDY 
FLEXLOGIC) 

 

URUCHOMIENIE  
AND  
OR  
Funkcja  
1=Włączony  
Źródło  
Blokada A  
= Off (Wyłączony)  
Pobudzenie  
Opóźnienie pobudzenia  
Opóźnienie resetowania  
  
 

5.7.8.5 Fazowe zabezpieczenie nadprądowe kierunkowe (ANSI 67P, IEC 

PDOC/PTOC) 

 

 

Range Dostępne opcje 
Disabled, Enabled Wyłączony, Włączony 
SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4 SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4 
FlexLogic operand Operand FlexLogic 
0 to 359° in steps of 1 0 do 359° z krokiem 1 
0.000 to 3.000 pu in steps of 0.001 0,000 do 3,000 j.w. z krokiem 0,001 
No, Yes No, Yes 
Self-reset, Latched, Disabled Automatyczne kasowanie, Podtrzymany, 

Wyłączony 
 

Fazowe elementy kierunkowe (po jednym dla każdej fazy A, B i C) określają kierunek 

przepływu prądu fazowego w stanie ustalonym i w warunkach awarii oraz mogą służyć do 
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sterowania działaniem fazowych elementów nadprądowych za pomocą wejść BLOKADA 

tych elementów. 

 

Rysunek 5-121 Polaryzacja kierunkowa fazy A 

 

OUTPUTS WYJŚCIA 
VAG (Unfaulted) napięcie fazy A względem ziemi (bez awarii) 
Fault angle set at 60° Lag Kąt awarii ustawiony na opóźnienie 60° 
VAG(Faulted) napięcie fazy A względem ziemi (awaria) 
ECA set at 30° ECA ustawiony na 30° 
Phasors for Phase A Polarization: Fazory do polaryzacji fazy A: 
VPol = VBC × (1/_ECA) = polarizing voltage VPol = VBC × (1/_ECA) = napięcie 

polaryzujące 
IA = operating current IA = prąd roboczy 
ECA = Element Characteristic Angle at 30° ECA = Kąt charakterystyczny elementu przy 

30° 
 

Ten element jest przeznaczony do stosowania sygnału blokady w elemencie nadprądowym 

w celu zapobieżenia zadziałaniu, gdy prąd płynie w konkretnym kierunku. Kierunek 

przepływu prądu jest określany przez pomiar kąta fazowego między prądem z przekładnika 

prądowego fazy i napięciem linia-linia z przekładnika napięciowego na podstawie połączenia 

90° lub kwadraturowego. Jeśli istnieje wymaganie nadzoru nad elementami nadprądowymi 

dla przepływów w przeciwnych kierunkach, jak może to nastąpić dla wyłącznika łącznika 

szyn, dwufazowe elementy kierunkowe powinny zostać zaprogramowane z przeciwnymi 

ustawieniami kąta charakterystycznego elementu (ECA). 

Aby zwiększyć bezpieczeństwo awarii trójfazowych bardzo blisko przekładnika napięciowego 

służącego do pomiaru napięcia polaryzującego, została dołączona funkcja pamięci napięcia. 

Ta funkcja zapisuje napięcie polaryzujące na chwilę przed spadkiem napięcia i używa go do 
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określenia kierunku. Pamięć napięcia pozostaje poprawna przez jedną sekundę po spadku 

napięcia. 

Głównym składnikiem fazowego elementu kierunkowego jest komparator kąta fazowego z 

dwoma wejściami: sygnału roboczego (prądu fazowego) i sygnału polaryzującego (napięcia 

linii przesuniętego w kierunku wiodącym przez kąt charakterystyczny (ECA)). 

Tabela pokazuje sygnały robocze i polaryzujące używane do kierunkowego sterowania fazą. 

 

Tabela 5-33: Sygnały robocze i polaryzujące 

Faza Sygnał roboczy Sygnał polaryzujący Vpol 

Kolejności faz ABC Kolejności faz ACB 

A kąt IA kąt VBC x (1ZECA) kąt VCB x (1ZECA) 

B kąt IB kąt VCA x (1ZECA) kąt VAC x (1ZECA) 

C kąt IC kąt VAB x (1ZECA) kąt VBA x (1ZECA) 

 

Tryb pracy 

• Kiedy funkcja ma wartość Disabled (Wyłączona) lub prąd roboczy jest mniejszy 

niż 5% x znamionowe CT, na wyjściu elementu jest logiczne 0. 

• Kiedy funkcja ma wartość Enabled (WŁĄCZONA), prąd roboczy jest większy niż 

5% x znamionowe CT i napięcie polaryzujące jest większa niż wartość PRODUCT 

SETUP (KONFIGURACJA PRODUKTU) ��������DISPLAY PROPERTIES 

(WŁAŚCIWOŚCI WYŚWIETLACZA) ��������VOLTAGE CUT-OFF LEVEL (POZIOM 

ODCIĘCIA NAPIĘCIA), wyjście elementu zależy od kąta fazowego między 

sygnałem roboczym a polaryzującym: 

- Wyjście elementu jest logicznym 0, gdy prąd roboczy mieści się w granicach 

napięcia polaryzacyjnego ±90° 

- Dla wszystkich innych kątów wyjście elementu jest logiczną 1. 

• Po wygaśnięciu pamięci napięcia fazowe elementy nadprądowe pod kontrolą 

kierunkową mogą być w następujący sposób ustawione na blokowanie lub 

wyłączanie przetężenia: 

- Gdy ustawienie BLOCK WHEN V MEM EXP (BLOKADA PO 

WYGAŚNIĘCIU PAMIĘCI NAPIĘCIA) ma wartość Yes (Tak), element 

kierunkowy blokuje działanie każdego fazowego elementu nadprądowego 

pod kontrolą kierunkową, gdy wygaśnie pamięć napięcia. 

- Gdy ustawienie BLOCK WHEN V MEM EXP (BLOKADA PO 

WYGAŚNIĘCIU PAMIĘCI NAPIĘCIA) ma wartość No (Nie), element 

kierunkowy umożliwia wyłączenie fazowych elementów nadprądowych pod 

kontrolą kierunkową, gdy wygaśnie pamięć napięcia. 
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W każdym przypadku blokowanie kierunkowe jest dozwolone w celu odtworzenia, gdy 

napięcie polaryzujące staje się większe niż próg napięcia polaryzacji. 

 

Ustawienia 

PHASE DIR 1 FUNCTION (FAZOWA FUNKCJA KIERUNKOWA 1) — to ustawienie włącza 

i wyłącza fazowe kierunkowe zabezpieczenie nadprądowe. 

PHASE DIR 1 SIGNAL SOURCE (ŹRÓDŁO FAZOWEGO SYGNAŁU KIERUNKOWEGO 1) 

— to ustawienie służy do wyboru źródła sygnałów roboczych i polaryzujących. Prąd roboczy 

fazowego elementu kierunkowego to prąd fazowy dla wybranego źródła prądu. Napięcie 

polaryzujące to napięcie linii z fazy przekładnika napięciowego, oparte na połączeniu 90° lub 

kwadraturowym i przesunięte w wiodącym kierunku przez kąt charakterystyczny elementu 

(ECA). 

PHASE DIR 1 BLOCK (BLOKADA ZABEZPIECZENIA KIERUNKOWEGO FAZOWEGO 1) 

— potwierdzenie operandu przypisanego do tego ustawienia blokuje działanie 

zabezpieczenia nadprądowe kierunkowego fazowego. 

PHASE DIR 1 ECA (FAZOWY KIERUNKOWY ECA 1) — to ustawienie określa kąt 

charakterystyczny elementu, czyli kąt, o który napięcie polaryzujące jest przesunięte w 

wiodącym kierunku w celu uzyskania niezawodnego działania. W konstrukcji elementów z 

serii UR blokada jest stosowana do elementu przez potwierdzenie logicznej 1 na wejściu 

blokującym. Fazowy kierunkowy element nadprądowy należy zaprogramować przy użyciu 

tego ustawienia tak, aby na wyjściu była logiczna 1 dla prądu w kierunku niepowodującym 

wyłączenia. 

PHASE DIR 1 POL V THRESHOLD (PRÓG FAZOWEGO KIERUNKOWEGO NAPIĘCIA 

POLARYZUJĄCEGO 1) — to ustawienie służy do ustalenia minimalnego poziomu napięcia, 

dla którego pomiar kąta fazowego jest wiarygodny. To ustawienie jest oparte na dokładności 

przekładnika napięciowego. 

PHASE DIR 1 BLOCK WHEN V MEM EXP (FAZOWA BLOKADA KIERUNKOWA 1 PO 

WYGAŚNIĘCIU PAMIĘCI NAPIĘCIA) — to ustawienie służy do wyboru wybranej operacji 

po wygaśnięciu pamięci napięcia. Gdy ustawienie ma wartość Yes (Tak), element 

kierunkowy blokuje działanie każdego fazowego elementu nadprądowego pod kontrolą 

kierunkową, gdy wygaśnie pamięć napięcia. Gdy ustawienie ma wartość No (Nie), element 

kierunkowy umożliwia wyłączenie fazowych elementów nadprądowych pod kontrolą 

kierunkową. 

PHASE DIR 1 EVENTS (FAZOWE ZDARZENIA KIERUNKOWE 1) — to ustawienie włącza i 

wyłącza rejestrowanie fazowych nadprądowych zdarzeń kierunkowych w sekwencji 

rejestratora zdarzeń. 
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UWAGA 

Fazowy element kierunkowy reaguje na prąd obciążenia z przodu. W przypadku 

następującej odwrotnej awarii element wymaga pewnego czasu (uporządkowanego po 

8 ms), aby ustalić sygnał blokowania. Niektóre elementy zabezpieczające, takie jak 

zabezpieczenie nadprądowe bezzwłoczne, reagują na awarie odwrotne przed 

ustaleniem sygnału blokowania. Dlatego też czas koordynacji równy przynajmniej 10 

ms należy dodać do wszystkich zabezpieczeń bezzwłocznych pod nadzorem fazowego 

elementu kierunkowego. Jeśli należy rozważyć odwrócenie prądu, potrzebne jest 

większe opóźnienie (uporządkowane po 20 ms). 

 

Rysunek 5-122: Fazowa logika kierunkowa 

 

SETTING NASTAWA 
MINIMUM MINIMUM 
MEMORY TIMER MEMORY TIMER (CZASOMIERZ PAMIĘCI) 
USE ACTUAL VOLTAGE USE ACTUAL VOLTAGE (UŻYĆ 

RZECZYWISTEGO NAPIĘCIA) 
USE MEMORIZED VOLTAGE USE MEMORIZED VOLTAGE (UŻYĆ 

ZAPAMIĘTANEGO NAPIĘCIA) 
PHASE DIR 1 1 ECA PHASE DIR 1 1 ECA 
FLEXILOGIC OPERAND FLEXLOGIC OPERAND (OPERAND 

FLEXLOGIC) 
PHASE B LOGIC SIMILAR TO PHASE A PHASE B LOGIC SIMILAR TO PHASE A 

(LOGIKA FAZY B PODOBNA DO FAZY A) 
PHASE C SIMILAR TO PHASE A PHASE C SIMILAR TO PHASE A (FAZA C 

PODOBNA DO FAZY A) 
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No No 
yes Tak 
Seq.=ABC Kolejności faz ABC 
Use V when V≥Min 
Use V memory when V<Min 

Użyć V, gdy V≥Min 
Użyć pamięci V, gdy V<Min 

1 cycle 1 cykl 
Enabled=1 Włączony=1 
Off=0 Wył.=0 
 

5.7.9 Prąd zerowy 

5.7.9.1 Menu 

 

See below Zob. poniżej 
See page Zob. strona 
 

5.7.9.2 Zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne przewodu zerowego (ANSI 51N, 

IEC PTOC) 
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Range: Dostępne opcje: 
Disabled, Enabled Wyłączony, Włączony 
SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4 SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4 
Phasor, RMS Fazor, RMS 
0.000 to 30.000 pu in steps of 0.001 0,000 do 30,000 j.w. z krokiem 0,001 
see Overcurrent Curve Types table zob. tabela „Typy krzywych przetężenia” 
0.00 to 600.00 in steps of 0.01 0,00 do 600,00 z krokiem 0,01 
Instantaneous, Timed Bezzwłoczny, Zwłoczny 
FlexLogic operand Operand FlexLogic 
Self-reset, Latched, Disabled Automatyczne kasowanie, Podtrzymany, 

Wyłączony 
 

Zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne przewodu zerowego może zapewnić żądaną 

charakterystykę roboczą opóźnienie w porównaniu z przyłożonym prądem lub może służyć 

jako prosty czas zależny. Wartość wejściowa prądu zerowego to ilość obliczona jako 3Io na 

podstawie prądów fazowych i można ją zaprogramować jako podstawową wartość 

bezwzględną fazora lub całkowitą wartość bezwzględną RMS przebiegu fali zgodnie z 

wymaganiem zastosowania. 

Dostępne są dwie metody operacji resetowania : Timed (Synchronizowana) i Instantaneous 

(Natychmiastowa) (patrz punkt Charakterystyki odwrotnej krzywej zabezpieczenia 

nadprądowego zwłocznego, aby zapoznać się ze szczegółami na temat konfiguracji krzywej, 

czasów wyłączania i operacji resetowania). Gdy element jest zablokowany, akumulator 

czasu jest zerowany zgodnie z charakterystyką zerowania. Na przykład, jeśli charakterystyka 
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zerowania elementu jest ustawiona jako Instantaneous (Bezzwłoczna) i element jest 

zablokowany, akumulator czasu zostanie natychmiast wyczyszczony. 

NEUTRAL TOC 1 FUNCTION (ZEROWA FUNKCJA TOC 1) — to ustawienie włącza i 

wyłącza zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne przewodu zerowego. 

NEUTRAL TOC1 SIGNAL SOURCE (ŹRÓDŁO SYGNAŁU ZEROWEGO TOC 1) — to 

ustawienie wybiera źródło sygnału do zabezpieczenia nadprądowego zwłocznego przewodu 

zerowego. 

NEUTRAL TOC1 INPUT (WEJŚCIE ZEROWE TOC 1) — to ustawienie wybiera sposób 

interpretacji ilości wejściowych prądu zerowego przez przekaźnik L90. Wejścia mogą być 

wybierane jako podstawowa wartość bezwzględna fazora lub całkowita wartość 

bezwzględna RMS przebiegu fali zgodnie z wymaganiem zastosowania. 

NEUTRAL TOC1 PICKUP (POBUDZENIE ZEROWE TOC 1) — to ustawienie określa 

poziom pobudzenia zabezpieczenia nadprądowego zwłocznego przewodu zerowego w 

wartościach na jednostkę. 

NEUTRAL TOC1 CURVE (KRZYWA ZEROWA TOC 1) — to ustawienie wybiera styl 

krzywej odwrotnego zabezpieczenia nadprądowego zwłocznego. 

NEUTRAL TOC1 TD MULTIPLIER (MNOŻNIK TD ZEROWEJ TOC 1) — to ustawienie 

określa wielokrotność podstawowego kształtu krzywej określanego przez ustawienie CURVE 

(KRZYWA). Zaprogramowanie tej wartości na zero powoduje natychmiastową odpowiedź na 

wszystkie poziomy prądu powyżej pobudzenia. 

NEUTRAL TOC1 RESET (RESETOWANIE ZEROWEGO TOC 1) — metoda resetowania 

Instantaneous (Natychmiastowa) jest przeznaczona do zastosowań, gdzie inne przekaźniki, 

takie jak większość przekaźników statycznych, które ustawiają wydajność energetyczną 

bezpośrednio na zero, gdy prąd spadnie poniżej progu resetowania. Metody zerowania 

Timed (Zsynchronizowane) można używać, gdy przekaźnik musi się zsynchronizować z 

przekaźnikami elektromechanicznymi. 

NEUTRAL TOC1 BLOCK (ZEROWA BLOKADA TOC 1) — potwierdzenie operandu 

przypisanego do tego ustawienia blokuje działanie zerowego zabezpieczenia nadprądowego 

zwłocznego. 

NEUTRAL TOC 1 EVENTS (ZEROWE ZDARZENIA TOC 1) — to ustawienie włącza i 

wyłącza rejestrowanie zdarzeń zabezpieczenia nadprądowego zwłocznego przewodu 

zerowego w sekwencji rejestratora zdarzeń. 

 

Rysunek 5-123: Logika zabezpieczenia nadprądowego zwłocznego przewodu 

zerowego 1 
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SETTING NASTAWA 
SETTINGS NASTAWY 
AND AND 
RUN URUCHOMIENIE 
PICKUP POBUDZENIE 
Off=0 Wył.=0 
Enabled=1 Włączony=1 
 

5.7.9.3 Zabezpieczenie nadprądowe bezzwłoczne przewodu neutralnego 

(ANSI 50N, IEC PIOC) 

 

Range: Dostępne opcje: 
Disabled, Enabled Wyłączony, Włączony 
SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4 SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4 
0.000 to 30.000 pu in steps of 0.001 0,000 do 30,000 j.w. z krokiem 0,001 
0.00 to 600.00 s in steps of 0.01 0,00 do 600,00 s z krokiem 0,01 
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 
Self-reset, Latched, Disabled Automatyczne kasowanie, Podtrzymany, 

Wyłączony 
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Zabezpieczenia nadprądowego bezzwłocznego przewodu zerowego może użyć jako 

bezzwłocznej funkcji bez celowego opóźnienia lub jako funkcję czasu zależnego. 

Zabezpieczenie w zasadzie reaguje na wartość bezwzględną podstawowej częstotliwości 

fazora prądu zerowego obliczoną na podstawie prądów fazowych. Ograniczenie składowej 

zgodnej jest stosowane w celu polepszenia wydajności. Niewielka część (6,25%) wartości 

bezwzględnej składowej zgodnej prądu jest odejmowana od wartości bezwzględnej 

składowej zerowej prądu podczas kształtowania ilości roboczej elementu w następujcy 

sposób: 

gdzie K=1/16 

Równanie 5-23 

 

Ograniczenie składowej zgodnej umożliwia bardziej czułe ustawienia, stanowiąc 

przeciwwagę dla nieuzasadnionych prądów składowej zerowej spowodowanych przez: 

• Niezrównoważenie systemu w warunkach dużego obciążenia 

• Błędy transformacji przekładników prądowych (CT) podczas awarii dwuliniowych i 

trójfazowych 

• Stany przejściowe wyłączania podczas awarii dwuliniowych i trójfazowych 

Ograniczenie składowej zgodnej należy rozważyć podczas testowania w celu uzyskania 

dokładnego pobudzenia i czasu odpowiedzi (wielokrotność pobudzenia). Ilość robocza 

zależy od sposobu wprowadzania do przekaźnika prądów testowych (wprowadzanie 

jednofazowe: 

Iop = 0,9375 x Iinjected; trójfazowe wprowadzanie czystej składowej zerowej: Iop = 3 x Iinjected). 

NEUTRAL IOC1 FUNCTION (ZEROWA FUNKCJA IOC 1) — to ustawienie włącza i wyłącza 

zabezpieczenie nadprądowe bezzwłoczne przewodu zerowego. 

NEUTRAL IOC1 SIGNAL SOURCE (ŹRÓDŁO SYGNAŁU ZEROWEGO IOC 1) — to 

ustawienie wybiera źródło sygnału do zabezpieczenia nadprądowego bezzwłocznego 

przewodu zerowego. 

NEUTRAL IOC1 PICKUP (POBUDZENIE ZEROWE IOC 1) — to ustawienie określa poziom 

pobudzenia zabezpieczenia nadprądowego bezzwłocznego przewodu zerowego w 

wartościach na jednostkę. 

NEUTRAL IOC1 PICKUP DELAY (OPÓŹNIENIE POBUDZENIA ZEROWEGO IOC 1) — to 

ustawienie opóźnia potwierdzenie operandów NEUTRAL IOC OP (OP IOC ZERA). Służy 

ono do zapewnienia koordynacji synchronizacji z innymi elementami i przekaźnikami. 

NEUTRAL IOC1 RESET DELAY (OPÓŹNIENIE RESETOWANIA ZEROWEGO IOC 1) — 

określa opóźnienie resetowania zabezpieczenia nadprądowego bezzwłocznego przewodu 

zerowego między stanem wyjściowym zadziałania a przywróceniem stanu logicznego 0 po 
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wyjściu sygnału wejściowego poza zdefiniowany zakres pobudzenia. Ta nastawa służy do 

zapewnienia, że styki wyjściowe przekaźnika są zamknięte na tyle długo, aby zapewnić 

odbiór przez sprzęt znajdujący się za przekaźnikiem. 

NEUTRAL IOC1 BLOCK (ZEROWA BLOKADA IOC 1) — potwierdzenie operandu 

przypisanego do tego ustawienia blokuje działanie zerowego zabezpieczenia nadprądowego 

bezzwłocznego. 

NEUTRAL IOC1 EVENTS (ZEROWE ZDARZENIA IOC 1) — to ustawienie włącza i wyłącza 

rejestrowanie zdarzeń zabezpieczenia nadprądowego bezzwłocznego przewodu zerowego w 

sekwencji rejestratora zdarzeń. 

Rysunek 5-124: Logika zerowego IOC1 

 

SETTING NASTAWA 
AND I 
RUN URUCHOMIENIE 
FLEXLOGIC OPERANDS OPERANDY FLEXLOGIC 
Off=0 Wył.=0 
Enabled=1 Włączony=1 
 

5.7.9.4 Zabezpieczenie nadprądowe kierunkowe przewodu zerowego (ANSI 

67N, IEC PDEF/PTOC) 
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Range: Dostępne opcje: 
Disabled, Enabled Wyłączony, Włączony 
SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4 SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4 
Voltage, Current, Dual, Dual-V, Dual-I Napięcie, prąd, Dual (podwójna), Dual-V, 

Dual-I 
Calculated V0, Aux. Voltage (VX) Obliczone V0, Pomocnicze Napięcie (VX) 
Calculated 3I0, Measured IG Obliczone 3I0, Zmierzone IG 
0.000 to 0.500 in steps of 0.001 0,000 do 0,500 z krokiem 0,001 
0.006 to 30.000 pu in steps of 0.001 0,006 do 30,000 j.w. z krokiem 0,001 
FlexLogic operand Operand FlexLogic 
Self-reset, Latched, Disabled Automatyczne kasowanie, Podtrzymany, 

Wyłączony 
 

Zabezpieczenie nadprądowe kierunkowe przewodu zerowego zapewnia wskazanie kierunku 

awarii zarówno do przodu, jak i do tyłu dla operandów NEUTRAL DIR OC1 FWD i neutral dir 

oci rev odpowiednio. Operand wyjściowy jest potwierdzany, jeśli wartość bezwzględna prądu 
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roboczego jest większa niż poziom pobudzenia (jednostka nadprądowa), a kierunek awarii 

jest postrzegany jako do przodu lub do tyłu odpowiednio (jednostka kierunkowa). 

Jednostka nadprądowa reaguje na wartość bezwzględną podstawowej częstotliwości 

fazora prądu zerowego obliczoną na podstawie prądów fazowych albo prądu doziemnego. 

Istnieją oddzielne ustawienia pobudzenia dla funkcji skierowanych do przodu i do tyłu. W 

przypadku ustawienia do używania obliczonego 3I_0 element stosuje ograniczenie składowej 

zgodnej w celu polepszenia wydajności: niewielka, programowalna przez użytkownika część 

wartości bezwzględnej składowej zgodnej prądu jest odejmowana od wartości bezwzględnej 

prądu składowej zerowej podczas kształtowania ilości roboczej. 

 

Wzór 5-24 

Ograniczenie składowej zgodnej umożliwia bardziej czułe ustawienia, stanowiąc 

przeciwwagę dla nieuzasadnionych prądów składowej zerowej spowodowanych przez: 

• Niezrównoważenie systemu w warunkach dużego obciążenia 

• Błędy transformacji przekładników prądowych (CT) podczas awarii dwuliniowych i 

trójfazowych 

• Stany przejściowe wyłączania podczas awarii dwuliniowych i trójfazowych 

Ograniczenie składowej zgodnej należy rozważyć podczas testowania w celu uzyskania 

dokładnego pobudzenia i czasu odpowiedzi (wielokrotność pobudzenia). Ilość robocza 

zależy od sposobu wprowadzania do przekaźnika prądów testowych (wprowadzanie 

jednofazowe: 

Iop = (1- K) x Iinjected i trójfazowe wprowadzanie czystej składowej zerowej: Iop = 3 x Iinjected. 

Ograniczenie składowej zgodnej jest usuwane dla niskich prądów. Jeśli składowa zgodna 

prądu jest poniżej 0,8 j.w., ograniczenie jest usuwane przez zmianę stałej K na zero. To 

ułatwia lepszą odpowiedź na awarie z dużą rezystancją, gdy niezrónoważenie jest bardzo 

małe i nie ma niebezpieczeństwa nadmiernych błędów przekładnika prądowego, ponieważ 

prąd jest niski. 

Jednostka kierunkowa używa składowej zerowej prądu (I_0) lub prądu doziemnego (IG) do 

ustalania kierunku awarii i może zostać zaprogramowana do używania składowej zerowej 

napięcia (Calculated V0 (Obliczone V0) lub Measured VX (Zmierzone VX)), prądu 

doziemnego (IG) lub obu w razie polaryzacji. Składowa zerowa prądu (I_0) musi być większa 

niż wartość ustawienia PRODUCT SETUP ^ DISPLAY PROPERTIES ^ CURRENT CUT-

OFF LEVEL (KONFIGURACJA PRODUKTU ^ WŁAŚCIWOŚCI WYŚWIETLACZA ^ 

POZIOM ODCIĘCIA PRĄDU) a IG musi być większy niż 0,05 j.w. w celu sprawdzenia jako 

ilość robocza prądu kierunkowego. Poniższa tabela określa zerowe kierunkowe 
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zabezpieczenie nadprądowe. V_0 to składowa zerowa napięcia, I_0 to składowa zerowa 

prądu, ECA to kąt charakterystyczny elementu, a IG to prąd doziemny. 

 

Tabela 5-34 Ilości dla konfiguracji Calculated 3I0 (Obliczone 3I0) 

Jednostka kierunkowa Jednostka nadprądowa 

Tryb polaryzujący Kierunek Porównane fazory 

Napięcie Do przodu -V_0 + Z_offset x 
I_0 

I_0 x 1 ECA Iop = 3 x (I_0 - K x |I_1|) if |I1| > 0,8 
j.w. Iop = 3 x (I_0) if |I1| ≤ 0,8 j.w. 

Do tyłu -V_0 + Z_offset x 
I_0 

-I_0 x 1 ECA 

Prąd Do przodu IG I_0 

Do tyłu IG -I_0 

Dual, Dual-V, Dual-I Do przodu -V_0 + Z_offset x 
I_0 

I_0 x 1 ECA 

lub 

IG I_0 

Do tyłu -V_0 + Z_offset x 
I_0 

-I_0 x 1 ECA 

lub 

IG -I_0 

 

Tabela 5-35 Ilości dla konfiguracji Measured IG (Zmierzone IG) 

Jednostka kierunkowa Jednostka nadprądowa 

Tryb polaryzujący Kierunek Porównane fazory 

Napięcie Do przodu -V_0 + Z_offset x IG/3 IG x 1 ECA Iop = |IG| 

Do tyłu -V_0 + Z_offset x IG/3 -IG x 1 ECA 

 

gdzie: 

V_0 = 1/3 (VAG + VBG + VCG) = składowa zerowa napięcia 

I_0 = 1/3 IN = 1/3 (IA + IB + IC) = składowa zerowa prądu 

 

ECA = kąt charakterystyczny elementu 

IG = prąd doziemny 

 

Gdy ustawienie NEUTRAL DIR OC1 POL VOLT (KIERUNKOWE OC1 NAPIĘCIA 

POLARYZACJI ZERA) ma wartość Measured VX (Zmierzone VX), jedna trzecia tego 

napięcia jest używana zamiast V_0. Poniższy rysunek opisuje wykorzystanie jednostki 

kierunkowej spolaryzowanego napięcia elementu. 

Rysunek pokazuje charakterystyki komparatora kąta fazowego spolaryzowanego napięcia 

dla fazy A do zwarcia doziemnego za pomocą: 

• ECA = 90° (kąt charakterystyczny elementu = linia środkowa charakterystyki 

roboczej). 
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• FWD LA = 80° (kąt ograniczenia przedniego = ± granica kątowa z ECA w celu 

działania) 

• REV LA = 80° (kąt ograniczenia tylnego = ± granica kątowa z ECA w celu 

działania) 

 

Element zawiera logikę odwrócenia prądu. Jeśli odwrotny kierunek jest wskazywany przez 

przynajmniej 1,25 cyklu układu elektroenergetycznego, przygotowane wskazanie do przodu 

jest opóźnione o 1,5 cyklu układu elektroenergetycznego. Element jest zaprojektowany do 

emulacji elektromechanicznego urządzenia kierunkowego. Większe sygnały robocze i 

polaryzujące powodują szybsze kierunkowe określenie, zapewniając większe 

bezpieczeństwo działania elementu. 

Funkcja wyprzedzająca jest zaprojektowana jako bezpieczniejsza w porównaniu z funkcją 

zwłoczną, a więc należy jej używać dla kierunku wyłączania. Funkcja zwłoczna jest 

zaprojektowana jako szybsza w porównaniu z funkcją wyprzedzającą, a więc należy jej 

używać dla kierunku blokowania. Zapewnia to lepszą koordynację ochrony. 

Podczas stosowania zerowego kierunkowego elementu nadprądowego do ustalania kierunku 

innych elementów zabezpieczających należy uwzględnić odchylenie.Rysunek 5-125: Zerowe 

charakterystyki kierunkowe spolaryzowanego napięcia 

 

 

Rysunek 5-125: Zerowe charakterystyki kierunkowe spolaryzowanego napięcia 

 

REV LA line Linia REV LA 
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–3V_0 line Linia –3V_0 
VAG (reference) napięcie fazy A względem ziemi 

(odniesienie) 
FWD LA line Linia FWD LA 
REV Operating Region Region roboczy REV 
–ECA line Linia –ECA 
FWD Operating Region Region roboczy FWD 
VBG VBG 
ECA ECA 
 

NEUTRAL DIR OC1 POLARIZING (ZEROWA POLARYZACJA KIERUNKOWA OC1) — to 

ustawienie wybiera tryb polaryzowania jednostki kierunkowej. 

• W przypadku wybrania polaryzacji Voltage (Napięcie) element używa do 

polaryzacji kąta składowej zerowej napięcia. Użytkownik może użyć składowej 

zerowej napięcia V_0 obliczonej na podstawie napięć fazowych albo składowej 

zerowej napięcia dostarczonej z zewnątrz jako napięcie pomocnicze V_X, przy 

czym oba z ustawienia NEUTRAL DIR OC1 SOURCE (ZEROWE ŹRÓDŁO 

KIERUNKOWE OC1). 

Obliczonej wartości V_0 można użyć jako napięcia polaryzującego tylko, jeśli 

przekładniki napięciowe są połączone w układzie gwiazdy. Napięcia 

pomocniczego można użyć jako napięcia polaryzującego przy założeniu, że 

ustawienie SYSTEM SETUP (KONFIGURACJA SYSTEMU) ���� AC INPUTS 

(WEJŚCIA AC) �������� VOLTAGE BANK (BATERIA NAPIĘCIA) �������� AUXILIARY 

VT CONNECTION (POŁĄCZENIE POMOCNICZEGO PRZEKŁĄDNIKA 

NAPIĘCIOWEGO) ma wartość Vn i napięcie pomocnicze jest połączone ze 

źródłem składowej zerowej napięcia (takim jak uszkodzone uzwojenie wtórne 

przekładnika napięciowego połączone w układzie trójkąta). 

Składowa zerowa napięcia (V_0) lub napięcie pomocnicze (V_X), odpowiednio, 

musi być większe niż ustawienie VOLTAGE CUTOFF LEVEL (POZIOM 

ODCIĘCIA NAPIĘCIA) określone w menu PRODUCT SETUP (KONFIGURACJA 

PRODUKTU) �������� DISPLAY PROPERTIES (WŁAŚCIWOŚCI WYŚWIETLACZA), 

które należy sprawdzić przed użyciem jako sygnału polaryzującego. Jeśli sygnał 

polaryzujący jest niepoprawny, nie występuje ani wskazanie wyprzedzające, ani 

zwłoczne. 

• W przypadku wyboru polaryzacji Current (Prąd) element używa do polaryzacji 

kąta prądu doziemnego połączonego zewnętrznie i skonfigurowanego w ramach 

ustawienia NEUTRAL OC1 SOURCE (ZEROWE ŹRÓDŁO OC1). Przekładnik 

prądowy uziemienia musi być podłączony między uziemienie i punkt zerowy 

odpowiedniego źródła lokalnego prądu doziemnego. Prąd doziemny musi być 
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większy niż 0,05 j.w., aby można go było sprwdzić jako sygnał polaryzujący. Jeśli 

sygnał polaryzujący jest niepoprawny, nie występuje ani wskazanie 

wyprzedzające, ani zwłoczne. Ponadto składowa zerowa prądu (I_0) musi być 

większa niż wartość ustawienia PRODUCT SETUP (KONFIGURACJA 

PRODUKTU)��������DISPLAY PROPERTIES (WŁAŚCIWOŚCI WYŚWIETLACZA) 

��������CURRENT CUT-OFF LEVEL (POZIOM ODCIĘCIA PRĄDU). 

Aby wybrać prąd polaryzujący, zaleca się, aby sygnał polaryzujący został 

przeanalizowany w celu zapewnienia utrzymania znanego kierunku bez względu 

na lokalizację awarii. Jeśli na przykład jako źródło polaryzacji jest używany prąd 

zerowy autotransformatora, należy zapewnić, że dla awarii po stronie wysokiej nie 

nastąpi odwrócenie prądu doziemnego. Załóżmy, że impedancja systemu po 

stronie niskiej jest minimalna podczas sprawdzania tego warunku. Podobna 

sytuacja powstaje dla transformatora w układzie gwiazda/trójkąt/gwiazda, gdzie 

prąd w jednym zerowym uzwojeniu transformatora może się odwrócić, gdy są 

uwzględniane awarie po obu stronach transformatora. 

• W przypadku wyboru polaryzacji Dual (Podwójna) element wykonuje oba opisane 

porównania kierunkowe. Podany kierunek jest potwierdzony, jeśli wskaże na to 

komparator napięcia albo prądu. Jeśli wystąpi konflikt wskazań (jednocześnie 

wyprzedzające i zwłoczne), kierunek wyprzedzający zastępuje kierunek zwłoczny. 

• W przypadku wyboru polaryzacji Dual-V (Podwójne V) zostanie zrealizowana 

polaryzacja Voltage (Napięcie), a polaryzacja Current (Prąd) jest ignorowana, jeśli 

sygnał polaryzujący napięcia jest poprawny, w przeciwnym razie zostanie 

zrealizowana polaryzacja Current (Prąd), jeśli sygnał polaryzujący prądu jest 

poprawny. Jeśli żadna z nich nie jest poprawna, nie występuje wskazanie 

wyprzedzające ani zwłoczne. 

• W przypadku wyboru polaryzacji Dual-I (Podwójne I) zostanie zrealizowana 

polaryzacja Current (Prąd), a polaryzacja Voltage (Napięcie) jest ignorowana, jeśli 

sygnał polaryzujący prądu jest poprawny, w przeciwnym razie zostanie 

zrealizowana polaryzacja Voltage (Napięcie), jeśli sygnał polaryzujący napięcia 

jest poprawny. Jeśli żadna z nich nie jest poprawna, nie występuje wskazanie 

wyprzedzające ani zwłoczne. 

 

NEUTRAL DIR OC1 POL VOLT (ZEROWE KIERUNKOWE NAPIĘCIE POLARYZACJI 

OC1) — wybiera napięcie polaryzujące używane przez jednostkę kierunkową, gdy jest 

ustawiony tryb polaryzacji Voltage (Napięcie), Dual (Podwójna), Dual-V (Podwójne V) lub 

Dual-I (Podwójne I). Napięcie polaryzujące można zaprogramować jako składową zerową 
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napięcia obliczoną na podstawie napięć fazowych (Calculated V0 (Obliczone V0)) albo może 

być ono dostarczone z zewnątrz jako napięcie pomocnicze (Measured VX (Zmierzone VX)). 

NEUTRAL DIR OC1 OP CURR (ZEROWY KIERUNKOWY PRĄD OP OC1) — to uziemienie 

sygnalizuje, czy to zabezpieczenie używa prądu 3I_0 obliczonego na podstawie prądów 

fazowych, czy też prądu doziemnego. To ustawienie działa jako łącznik między trybem pracy 

zera i uziemienia (urządzenia ANSI 67N i 67G). W przypadku ustawienia wartości Calculated 

310 (Obliczone 310) element używa prądów fazowych i stosuje ograniczenie składowej 

zgodnej. W przypadku ustawienia wartości Measured IG (Zmierzone IG) element używa 

prądu doziemnego dostarczanego do przekładnika prądowego uziemienia w baterii 

przekładników prądowych skonfigurowanych jako NEUTRAL DIR OC1 SOURCE (ZEROWE 

ŹRÓDŁO KIERUNKOWE OC1). Jeśli to ustawienie ma warość Measured IG (Zmierzone IG), 

ustawienie NEUTRAL DIR OC1 POLARIZING (ZEROWA POLARYZACJA KIERUNKOWA 

OC1) musi mieć wartość Voltage (Napięcie), ponieważ nie można użyć prądu doziemnego 

jednocześnie jako sygnału roboczego i polaryzującego. Prąd IG musi być większy niż 0,05 

ps, aby można go było użyć jako ilości roboczej. 

NEUTRAL DIR OC1 POS-SEQ RESTRAINT (OGRANICZENIE ZEROWEJ KIERUNKOWEJ 

SKŁADOWEJ ZGODNEJ OC1) — to ustawienie kontroluje wartość ograniczenia składowej 

zgodnej. Powinno ono mieć wartość 0,063 w celu zapewnienia wstecznej zgodności z wersją 

oprogramowania układowego 3.40 lub wcześniejszą. Powinno ono mieć wartość zero, aby 

usunąć ograniczenie. Powinno ono mieć wyższą wartość, jeśli są spodziewane większe 

asymetrie systemu lub słaba wydajność przekładnika prądowego. 

NEUTRAL DIR OC1 OFFSET (ZEROWE PRZESUNIĘCIE KIERUNKOWE OC1) — to 

ustawienie określa przesunięcie impedancji używane przez to zabezpieczenie. 

Podstawowym zastosowaniem przesunięcia impedancji jest zagwarantowanie poprawnej 

identyfikacji kierunku awarii w liniach z kompensacją szeregową. W zwykłych 

zastosowaniach przesunięcie impedancji zapewni poprawne działanie, nawet gdy składowa 

zerowa napięcia w punkcie przekazywania jest bardzo mała. Jeśli tak było zamierzone, 

przesunięcie impedancji nie powinno być większe niż impedancja składowej zerowej 

chronionego obwodu. W praktyce powinno ono być kilkakrotnie mniejsze. Przesunięcie 

impedancji należy wprowadzać w omach uzwojenia wtórnego. Informacje o posobie 

obliczania tego ustawienia można znaleźć w rozdziale Stosowanie ustawień. 

NEUTRAL DIR OC1FWD ECA (ZEROWE KIERUNKOWE WYPRZEDZAJĄCE ECA OC1) 

— to ustawienie określa kąt charakterystyczny (ECA) dla kierunku do przodu w trybie 

polaryzującym Voltage (Napięcie). Tryb polaryzujący Current (Prąd) używa stałego ECA 

równego 0°. ECA kierunku do tyłu to kąt ustawiony sla kierunku do przodu przesunięty o 

180°. 
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NEUTRAL DIR OC1 FWD LIMIT ANGLE (ZEROWY KIERUNKOWY KĄT OGRANICZENIA 

WYPRZEDZAJĄCEGO OC1) — to ustawienie określa symetryczny (w obie strony od ECA) 

kąt ograniczenia w kierunku do przodu. 

NEUTRAL DIR OC1 FWD PICKUP (ZEROWE KIERUNKOWE POBUDZENIE 

WYPRZEDZAJĄCE OC1) — to ustawienie określa poziom pobudzenia dla jednostki 

nadprądowej elementu w kierunku do przodu. Podczas wybierania tej nastawy należy 

pamiętać, że konstrukcja używa techniki ograniczenia składowej zgodnej dla trybu pracy 

Calculated 3I0 (Obliczone 3I0). 

NEUTRAL DIR OC1 REV LIMIT ANGLE (ZEROWY KIERUNKOWY KĄT OGRANICZENIA 

ZWŁOCZNEGO OC1) — to ustawienie określa symetryczny (w obie strony od ECA) kąt 

ograniczenia w kierunku do tyłu. 

NEUTRAL DIR OC1 REV PICKUP (ZEROWE KIERUNKOWE POBUDZENIE ZWŁOCZNE 

OC1) — to ustawienie określa poziom pobudzenia dla jednostki nadprądowej elementu w 

kierunku do tyłu. Podczas wybierania tej nastawy należy pamiętać, że konstrukcja używa 

techniki ograniczenia składowej zgodnej dla trybu pracy Calculated 3I0 (Obliczone 3I0). 

 

Rysunek 5-126: Logika zerowego kierunkowego przetężenia 

 

SETTING NASTAWA 
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FLEXLOGIC OPERAND OPERAND FLEXLOGIC 
AND AND 
OR OR 
RUN URUCHOMIENIE 
Enabled=1 Włączony=1 
Off=0 Wył.=0 
Measured VX Zmierzone VX 
Calculated V_0 Obliczone V_0 
Zero seq. Crt (I_)) Składowa zerowa Crt (I_)) 
Ground Crt (IG) Uziemieni Crt (IG) 
Voltage Napięcie 
Current Prąd 
Dual, Dual-V, Dual-I Dual, Dual-V, Dual-I 
Voltage Polarization Polaryzacja napięcia 
Current polarization Polaryzacja prądu 
NOTE: 
1) CURRENT POLARIZING IS POSSIBLE 
ONLY IN RELAYS WITH THE GROUND 
CURRENT INPUTS CONNECTED TO AN 
ADEQUATE CURRENT POLARIZING 
SOURCE 
2) GROUND CURRENT CAN NOT BE 
USED FOR POLARIZATION AND 
OPERATION SIMULTANEOUSLY 
3) POSITIVE SEQUENCE RESTRAINT IS 
NOT APPLIED WHEN _1 IS BELOW 0.8pu 

UWAGA: 
1) POLARYZACJA PRĄDU JEST MOŻLIWA 
TYLKO W PRZEKAŹNIKACH Z WEJŚCIAMI 
PRĄDU DOZIEMNEGO POŁĄCZONYMI Z 
ODPOWIEDNIM ŹRÓDŁEM 
POLARYZUJĄCYM PRĄDU 
2) PRĄD DOZIEMNY NIE MOŻE SŁUŻYĆ 
JEDNOCZEŚNIE DO POLARYZACJI I 
PRACY 
3) OGRANICZENIE SKŁADOWEJ 
ZGODNEJ NIE JEST STOSOWANE, GDY 
_1 JEST PONIŻEJ 0,8 pu 

 

5.7.10 Zwarcie doziemne z pomiarem mocy 

5.7.10.1 Kierunkowa składowa zerowa z pomiarem mocy (ANSI 32N, IEC PSDE) 
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Range: Dostępne opcje: 
Disabled, Enabled Wyłączony, Włączony 
SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4 SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4 
Calculated VN, Measured VX Calculated VN, Measured VX 
0.02 to 3.00 pu in steps of 0.01 0,02 do 3,00 j.w. z krokiem 0,01 
Calculated IN, Measured IG Calculated IN, Measured IG 
0.00 to 600.00 s in steps of 0.01 0,00 do 600,00 s z krokiem 0,01 
0 to 360° Lag in steps of 1 od 0 do 360° z krokiem 1 
Definite Time, Inverse, FlexCurves A through Definite Time, Inverse, FlexCurves A through 
FlexLogic operand Operand FlexLogic 
Self-reset, Latched, Disabled Automatyczne kasowanie, Podtrzymany, 

Wyłączony 
 

Kierunkowa składowa zerowa z pomiarem mocy reaguje na moc uzyskiwaną ze składowej 

zerowej napięcia i prądu w kierunku określonym przez kąt charakterystyczny elementu. Kąt 

można ustawić we wszystkich czterech ćwiartkach, a moc może być czynna lub bierna. W 

związku z tym elementu można użyć do wyczuwania zwarć doziemnych do przodu lub do 

tyłu w dowolnej sieci indukcyjnej, pojemnościowej lub rezystancyjnej. Odwrotna 

charakterystyka czasowa umożliwia koordynację czasu elementów w sieci. 

 

Do typowych zastosowań należą ochrona przed zwarciem doziemnym w bezpośrednio 

uziemionych sieciach przesyłowych, uziemionych/nieuziemionych/uziemionych 

rezystancyjne/uziemionych rezonansowo sieci dystrybucji lub ukierunkowanie innych 

niekierunkowych elementów uziemienia. 
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WATTMETRIC GND FLT 1 VOLT (NAPIĘCIE ZWARCIA DOZIEMNEGO 1 Z POMIAREM 

MOCY) — element używa napięcia zerowego (czyli potrójnej składowej zerowej napięcia). 

To ustawienie umożliwia wybór między wewnętrznie obliczonym napięciem zerowym lub 

napięciem dostarczonym z zewnątrz (uszkodzony przekładnik napięciowy w układzie trójkąta 

podłączony do baterii kanałów pomocniczych przekaźnika). W przypadku ostatniego wyboru 

użytkownik musi w ustawieniach baterii przekładników napięciowych zidentyfikować kanał 

pomocniczy jako napięcie zerowe. Ten element działa, gdy napięcie pomocnicze jest 

skonfigurowane jako zerowe. 

WATTMETRIC GND FLT 1 OV PKP (POBUDZENIE PRZEPIĘCIOWE NAPIĘCIA 

ZWARCIA DOZIEMNEGO 1 Z POMIAREM MOCY) — to ustawienie określa minimalną 

składową zerową napięcia do nadzoru nad kierunkowym pomiarem mocy. Ten próg należy 

ustawić powyżej możliwej asymetrii podczas normalnej pracy systemu. Zazwyczaj to 

ustawienie jest równe 0,1 do 0,2 j.w. dla systemów nieuziemionych lub uziemionych 

rezonansowo i 0,05 do 0,1 pu dla systemów bezpośrednio lub rezystancyjnie uziemionych. 

Podczas używania napięcia dostarczanego z zewnątrz za pomocą kanału napięcia 

pomocniczego 1 j.w. to napięcie znamionowe tego kanału zgodnie z ustawieniami baterii 

przekładników napięciowych. Podczas używania wewnętrznie obliczonego napięcia 

zerowego 1 j.w. to faza znamionowa do napięcia uziemienia zgodnie z ustawieniami baterii 

przekładników napięciowych. 

WATTMETRIC GND FLT 1 CURR (PRĄD ZWARCIA DOZIEMNEGO 1 Z POMIAREM 

MOCY) — element reaguje na prąd zerowy (czyli potrójna składowa zerowa prądu) obliczony 

wewnętrznie na podstawie prądów fazowych albo dostarczany z zewnątrz za pomocą 

wejścia uziemienia przekładnika prądowego z dokładniejszych źródeł, takich jak przekładnik 

prądowy sumujący. To ustawienie umożliwia wybór źródła prądu roboczego. 

WATTMETRIC GND FLT 1 OC PKP (POBUDZENIE PRZETĘŻENIA ZWARCIA 

DOZIEMNEGO 1 Z POMIAREM MOCY) — to ustawienie określa bieżący poziom nadzoru 

dla pomiaru składowej zerowej mocy. 

WATTMETRIC GND FLT 1 OC PKP DEL (OPÓŹNIENIE POBUDZENIA PRZETĘŻENIA 

ZWARCIA DOZIEMNEGO 1 Z POMIAREM MOCY) — to ustawienie określa opóźnienie dla 

części nadprądowej tego elementu. To opóźnienie dotyczy operandu WATTMETRIC 1 PKP 

(POBUDZENIE 1 Z POMIAREM MOCY) sterowanego przez warunek nadprądowy. 

WATTMETRIC GND FLT 1 PWR PKP (POBUDZENIE MOCY ZWARCIA DOZIEMNEGO 1 Z 

POMIAREM MOCY) — to ustawienie określa punkt roboczy elementu. Wartość równa 1 j.w. 

to iloczyn napięcia 1 j.w. określonego dla stanu przepięcia tego elementu i prądu 1 j.w. 

określonego dla stanu przetężenia tego elementu. 

WATTMETRIC GND FLT 1 REF PWR (MOC ODNIESIENIA ZWARCIA DOZIEMNEGO 1 Z 

POMIAREM MOCY) — to ustawienie służy do obliczenia opóźnienia odwróconej 
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charakterystyki czasowej (określonej przez Sref w poniższych równaniach). Wartość równa 1 

j.w. reprezentuje iloczyn napięcia 1 j.w. określonego dla stanu przepięcia dla tego elementu i 

prądu 1 j.w. określonego dla stanu przetężenia dla tego elementu. 

WATTMETRIC GND FLT 1 ECA (ECA ZWARCIA DOZIEMNEGO 1 Z POMIAREM MOCY) 

— to ustawienie dostosowuje maksymalny kąt momentu obrotowego elementu. Moc robocza 

jest obliczana jako: 

 

Wzór 5-25 

gdzie 

* oznacza złożone sprzężenie 

 

Zmieniając kąt charakterystyczny elementu (ECA), element może zacząć reagować na 

kierunek do przodu i do tyłu sieci indukcyjnych, rezystancyjnych lub pojemnościowych, co 

zostało pokazane na wykresie Reakcji kąta charakterystycznego z pomiarem mocy. 

WATTMETRIC GND FLT 1 PWR PKP DEL (OPÓŹNIENIE POBUDZENIA MOCY 1 

ZWARCIA DOZIEMNEGO Z POMIAREM MOCY) — to ustawienie określa opóźnienie 

zależnego czasu przed uaktywnieniem odwrotnej charakterystyki czasowej. Jeśli wybór 

krzywej jest ustawiony na Definite Time (Czas zależny), element działa po opóźnieniu 

zabezpieczenia. Jeśli wybór krzywej jest ustawiony na Inverse (Odwrotny) lub jedną z 

krzywych FlexCurve, element używa jednocześnie czasomierza czasu zależnego i 

odwrotnego. Czasomierz czasu zależnego określony przez to ustawienie jest używany, a po 

wygaśnięciu wyzwala działanie czasomierza czasu odwrotnego (sterowanie momentem 

obrotowym). 

WATTMETRIC GND FLT 1 CURVE (KRZYWA ZWARCIA DOZIEMNEGO 1 Z POMIAREM 

MOCY) — wybiera jedną z trzech metod opóźnienia sygnału roboczego, gdy spełnione są 

wszystkie warunki do ustalenia kierunku awarii. 

Wybór wartości Definite Time (Czas zależny) umożliwia stałe opóźnienie określane przez 

ustawienie WATTMETRIC GND FLT 1 PWR PKP DEL (OPÓŹNIENIE POBUDZENIA 

MOCY ZWARCIA DZIEMNEGO 1 Z POMIAREM MOCY). 

Wybór Inverse (Odwrotny) umożliwia opóźnienie odwrotnej charakterystyki czasu 

zdefiniowanej przez następujący wzór: 

 

Wzór 5-26 

gdzie 
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m to mnożnik określony przez ustawienie mnożnika 

Sref to ustawienie mnożnika 

Sop to moc robocza w czasie 

Ten czasomierz jest uruchamiany po wygaśnięciu czasomierza czasu zależnego. 

Cztery krzywe FlexCurve umożliwiają tworzenie niestandardowych, programowalnych przez 

użytkownika charakterystyk czasu. Podczas pracy z krzywymi FlexCurve element używa 

stosunku wartości roboczej do pobudzenia, a ustawienie mnożnika nie jest stosowane: 

 

FlexCurve FlexCurve 
 

Wzór 5-27 

Ponownie czasomierz krzywej FlexCurve jest uruchamiany po wygaśnięciu czasomierza 

czasu zależnego. 

 

 

Rysunek 5-127: Reakcja kąta charakterystycznego z pomiarem mocy 

 



MENU SETTINGS (USTAWIENIA)  ROZDZIAŁ 5: USTAWIENIA 

SYSTEM ZABEZPIECZENIA RÓŻNICOWEGO LINII L90 — INSTRUKCJA OBSŁUGI 5-390 

FORWARD FAULT FORWARD FAULT (AWARIA Z PRZODU) 
REVERSE FAULT ZWARCIE W KIERUNKU WSTECZNYM 
INDUCTIVE NETWORK INDUCTIVE NETWORK (SIEĆ 

INDUKCYJNA) 
RESISTIVE NETWORK RESISTIVE NETWORK (SIEĆ 

REZYSTANCYJNA) 
CAPACITIIVE NETWORK CAPACITIIVE NETWORK (SIEĆ 

POJEMNOŚCIOWA) 
 

WATTMETRIC GND FLT 1 MULTIPLIER (MNOŻNIK ZWARCIA DOZIEMNEGO 1 Z 

POMIAREM MOCY) — to ustawienie jest stosowane, jeśli ustawienie WATTMETRIC GND 

FLT 1 CURVE (KRZYWA ZWARCIA DOZIEMNEGO 1 Z POMIAREM MOCY) ma wartość 

Inverse (Odwrotna) i określa mnożnik odwrotnego opóźnienia. 

 

Rysunek 5-128: Logika zabezpieczenia kierunkowego składowej zerowej z pomiarem 

mocy 
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SETTINGS NASTAWY 
FLEXLOGICOPERAND FLEXLOGIC OPERAND (OPERAND 

FLEXLOGIC) 
AND AND 
RUN URUCHOMIENIE 
Calculated Obliczone 
Measured Zmierzone 
Neutral, In Zero, In 
Ground, In Uziemienie, In 
Auxiliary Pomocnicze 
Off=0 Wył.=0 
 

5.7.11 Prąd doziemny 
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5.7.11.1 Menu 

 

 

See below Zob. poniżej 
See page Zob. strona 
 

5.7.11.2 Zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne uziemienia (ANSI 51G, IEC 

PTOC) 

 

Range: Dostępne opcje: 
Disabled, Enabled Wyłączony, Włączony 
SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4 SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4 
Phasor, RMS Fazor, RMS 
0.000 to 30.000 pu in steps of 0.001 0,000 do 30,000 j.w. z krokiem 0,001 
see the Overcurrent Curve Types table zob. tabela „Typy krzywych przetężenia” 
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Instantaneous, Timed Bezzwłoczny, Zwłoczny 
FlexLogic operand Operand FlexLogic 
Self-reset, Latched, Disabled Automatyczne kasowanie, Podtrzymany, 

Wyłączony 
 

Ten element może zapewnić wymaganą charakterystykę roboczą opóźnienia w porównaniu 

z przyłożonym prądem lub może służyć jako prosty czas zależny. Wartość wejścia prądu 

doziemnego to ilość zmierzona przez wejście uziemienia przekładnika prądowego i jest 

podstawowym fazorem lub wartością bezwzględną RMS. Dostępne są dwie metody operacji 

resetowania : Timed (Synchronizowana) i Instantaneous (Natychmiastowa) (patrz punkt 

Charakterystyki odwrotnej krzywej zabezpieczenia nadprądowego zwłocznego, aby 

zapoznać się ze szczegółami). Gdy element jest zablokowany, akumulator czasu jest 

zerowany zgodnie z charakterystyką zerowania. Na przykład, jeśli charakterystyka zerowania 

elementu jest ustawiona jako Instantaneous (Bezzwłoczna) i element jest zablokowany, 

akumulator czasu zostanie natychmiast wyczyszczony. 

GROUND TOC 1 FUNCTION (FUNKCJA KIERUNKOWA UZIEMIENIA 1) — to ustawienie 

włącza i wyłącza zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne uziemienia. 

GROUND TOC1 SIGNAL SOURCE (ŹRÓDŁO SYGNAŁU UZIEMIENIA TOC 1) — to 

ustawienie wybiera źródło sygnału do zabezpieczenia nadprądowego zwłocznego 

uziemienia. 

GROUND TOC1 INPUT (WEJŚCIE UZIEMIENIA TOC 1) — to ustawienie wybiera sposób 

interpretacji ilości wejściowych prądu doziemnego przez przekaźnik L90. Wejścia mogą być 

wybierane jako podstawowa wartość bezwzględna fazora lub całkowita wartość 

bezwzględna RMS przebiegu fali zgodnie z wymaganiem zastosowania. 

GROUND TOC1 PICKUP (POBUDZENIE UZIEMIENIA TOC1) — to ustawienie określa 

poziom pobudzenia zabezpieczenia nadprądowego zwłocznego uziemienia w wartościach 

na jednostkę. 

GROUND TOC1 CURVE (KRZYWA UZIEMIENIA TOC 1) — to ustawienie wybiera styl 

krzywej odwrotnego zabezpieczenia nadprądowego zwłocznego. 

GROUND TOC1 TD MULTIPLIER (MNOŻNIK TD UZIEMIENIA TOC 1) — to ustawienie 

określa wielokrotność podstawowego kształtu krzywej określanego przez ustawienie CURVE 

(KRZYWA). Zaprogramowanie tej wartości na zero powoduje natychmiastową odpowiedź na 

wszystkie poziomy prądu powyżej pobudzenia. 

GROUND TOC1 RESET (RESETOWANIE UZIEMIENIA TOC 1) — metoda resetowania 

Instantaneous (Natychmiastowa) jest przeznaczona do zastosowań, gdzie inne przekaźniki, 

takie jak większość przekaźników statycznych, które ustawiają wydajność energetyczną 

bezpośrednio na zero, gdy prąd spadnie poniżej progu resetowania. Metody zerowania 
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Timed (Zsynchronizowane) można używać, gdy przekaźnik musi się zsynchronizować z 

przekaźnikami elektromechanicznymi. 

GROUND TOC1 BLOCK (BLOKADA UZIEMIENIA TOC 1) — potwierdzenie operandu 

przypisanego do tego ustawienia blokuje działanie zabezpieczenia nadprądowego 

zwłocznego uziemienia. 

GROUND TOC 1 EVENTS (ZDARZENIA UZIEMIENIA TOC 1) — to ustawienie włącza i 

wyłącza rejestrowanie zdarzeń zabezpieczenia nadprądowego zwłocznego uziemienia w 

sekwencji rejestratora zdarzeń. 

 

UWAGA 

Te elementy mierzą prąd podłączony do kanału uziemienia modułu CT/VT. Zakres 

konwersji standardowego kanału to od 0,02 do 46 razy wartości znamionowej 

przekładnika prądowego. 

 

Rysunek 5-129: Logika uziemienia TOC1 

 

SETTING NASTAWA 
SETTINGS NASTAWY 
FLEXLOGIC OPERANDS OPERANDY FLEXLOGIC 
PICKUP POBUDZENIE 
AND AND 
Enabled=1 Włączony=1 
Off=0 Wył.=0 
RUN URUCHOMIENIE 
 

5.7.11.3 Zabezpieczenie nadprądowe bezzwłoczne uziemienia (ANSI 50G, IEC 

PIOC) 
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Range: Dostępne opcje: 
Disabled, Enabled Wyłączony, Włączony 
SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4 SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4 
0.000 to 30.000 pu in steps of 0.001 0,000 do 30,000 j.w. z krokiem 0,001 
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 
Self-reset, Latched, Disabled Automatyczne kasowanie, Podtrzymany, 

Wyłączony 
 

Zabezpieczenie nadprądowe bezzwłoczne uziemienia może służyć jako bezzwłoczny 

element bez celowego opóźnienia lub jako czas zależny. Wejście prądu doziemnego to ilość 

zmierzona przez wejście uziemienia przekładnika prądowego i jest podstawową wartością 

bezwzględną. 

 

UWAGA 

Te elementy mierzą prąd podłączony do kanału uziemienia modułu CT/VT. Zakres 

konwersji standardowego kanału to od 0,02 do 46 razy wartości znamionowej 

przekładnika prądowego. 

 

Rysunek 5-130: Logika uziemienia IOC1 
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SETTING NASTAWA 
SETTINGS NASTAWY 
FLEXLOGIC OPERANDS OPERANDY FLEXLOGIC 
AND AND 
RUN URUCHOMIENIE 
PICKUP POBUDZENIE 
Off=0 Wył.=0 
Enabled=1 Włączony=1 
 

5.7.11.4 Ograniczone zabezpieczenie ziemnozwarciowe (ANSI 87RGF, IEC 

PNDF) 

 

Range: Dostępne opcje: 
Disabled, Enabled Wyłączony, Włączony 
SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4 SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4 
0.005 to 30.000 pu in steps of 0.001 0,005 do 30,000 j.w. z krokiem 0,001 
0 to 100% in steps of 1 od 0 do 100% z krokiem 1 
FlexLogic operand Operand FlexLogic 
Self-reset, Latched, Disabled Automatyczne kasowanie, Podtrzymany, 

Wyłączony 
 

Ochrona za pomocą ograniczonego zwarcia doziemnego (RGF) zapewnia czułe wykrywanie 

zwarcia doziemnego dla prądów zwarciowych o niskiej wartości bezwzględnej, zwieranie 

awarii podstawowych do punktu zerowego uzwojenia w układzie gwiazdy. Wewnętrzne 
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zwarcie doziemne uziemionego impedancyjnie uzwojenia w układzie gwiazdy generuje prąd 

zwarciowy zależny od wartości impedancji uziemienia i lokalizacji awarii na uzwojeniu 

względem punktu zerowego. Wynikowy prąd pierwotny jest pomijalny dla awarii w dolnych 

30% uzwojenia, ponieważ napięcie awarii nie jest napięciem systemu, ale raczej wynikiem 

współczynnik transformacji między uzwojeniami pierwotnymi i wartością procentową 

zwartych zwojów uzwojenia wtórnego. Dlatego też wynikowe prądy różnicowe mogą być 

poniżej progu zbocza głównego członu różnicowego i awaria może nie zostać wykryta. 

Zastosowanie ograniczonego zabezpieczenia ziemnozwarciowego rozszerza zasięg w 

stronę punktu zerowego (patrz poniższy rysunek). 

 

Rysunek 5-131: RGF procentowe strefy różnicowe zabezpieczenia 

 

WINDING WINDING (UZWOJENIE) 
RGF ZONE RGF ZONE (STREFA RGF) 
DIFFERENTIAL ZONE DIFFERENTIAL ZONE (STREFA 

RÓŻNICOWA) 
 

Ta ochrona jest często stosowana do transformatorów mających uziemione impedancyjnie 

uzwojenia w układzie gwiazdy. Element może też być stosowany do uzwojenia stojana 

generatora mającego punkt zerowy uziemiony za pomocą przekładnika prądowego 

zainstalowanego na ścieżce uziemienia luib prąd doziemny uzyskany przez zewnętrzne 

dodanie przekładników prądowych stojana po stronie zerowej. Poniższy rysunek pokazuje 

podstawowe zastosowanie i reguły kablowania. 

 

Rysunek 5-132: Typowe zastosowania ochrony RGF 
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(A) Transformer (A) Transformator 
Transformer Winding Uzwojenie transformatora 
(C) Stator (C) Stojan 
Stator Winding Uzwojenie stojana 
(B) Transformer in a Breaker-and-a-Half (B) Transformator w układzie 

półtorawyłącznikowym 
(D) Stator without a Ground CT (D) Stojan bez przekładnika prądowego 

uziemienia 
 

Przekaźnik zawiera niskoimpedancyjne ograniczone zabezpieczenie ziemnozwarciowe. Ta 

niskoimpedancyjna postać ochrony stwarza potencjalne problemy ze stabilnością. Skrajnym 

przypadkiem jest zewnętrzna awaria faza-faza. Najlepiej, aby nie występował ani prąd 

uziemienia (IG) ani zerowy (IN = IA + IB + IC). W przypadku nasycenia przynajmniej jednego 

przekładnika prądowego przekaźnik widzi nieuzasadniony prąd zerowy. Jest to podobne do 

sytuacji z jedną linią zasilającą i może zostać pomylone z awarią wewnętrzną. Podobne 

trudności występują w zastosowaniu półtorawyłącznikowym dla ograniczonego zwarcia 

doziemnego, gdzie dowolna awaria skrośna ze słabą linią zasilającą z samego uzwojenia 

może powodować problemy. 

UR używa znowelizowanej definicji sygnału ograniczającego, aby poradzić sobie z 

powyższymi problemami ze stabilnością, jednocześnie zapewniając szybką i czułą ochronę. 

Nawet z ulepszoną definicją sygnału ograniczającego zastosowanie półtorawyłącznikowe 

ograniczonego zwarcia doziemnego należy ostrożnie do tego podchodzić i nie jest to 

zalecane, o ile ustawienia zostaną ostrożnie dobrane w celu uniknięcia niepoprawnej pracy 

spowodowanej nasyceniem przekładnika prądowego. 
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Prąd różnicowy jest generowany jako prąd asymetrii między prądem uziemienia zerowego 

przekładnika prądowego (IG) i prądem zerowym uzyskanym na podstawie fazy 

przekładników prądowych (IN = IA + IB + IC): 

 

Igd = | IG + IN = |IG + IA + IB + IC 

Wzór 5-28 

Przekaźnik automatycznie dopasowuje przekładnie przekładnika prądowego między 

przekładnikami prądowymi fazy i uziemienia, ponownie skalując przekładnik prądowy 

uziemienia do poziomu przekładnika prądowego fazy. Sygnał ograniczający zapewnia 

stabilność ochrony w warunkach nasycenia przekładnika prądowego i w następujący sposób 

jest generowany jako maksymalna wartość między trzema składnikami związanymi z 

składowymi zerowymi, zgodnymi i przeciwnymi prądu trójfazowych przekładników 

prądowych: 

 

Irest = max(IR0, IR1, IR2) 

Wzór 5-29 

Składowa zerowa sygnału ograniczającego (IR0) ma zapewniać maksymalne ograniczenie 

podczas zewnętrznych zwarć doziemnych, a więc jest obliczana jako różnica wektorowa 

prądu uziemienia i zerowego: 

 

IR0 = | IG - IN = I IG - (IA + IB + IC )| 

Wzór 5-30 

Powyższe równanie pokazuje korzyść z generowania sygnału ograniczającego dwa razy 

większego niż prąd zewnętrznego zwarcia doziemnego, jednocześnie redukując 

ograniczenie poniżej prądu wewnętrznego zwarcia doziemnego. Składowa przeciwna 

sygnału ograniczającego (IR2) ma zapewniać maksymalne ograniczenie podczas 

zewnętrznych awarii faza-faza i jest obliczana w następujący sposób: 

 

IR2 = |I_2| or IR2 = 3 x |I_2| 

Wzór 5-31 

Po całkowitym odłączeniu zasilania uzwojeń (wszystkie trzy prądy fazowe poniżej 5% 

wartości znamionowej przez przynajmniej pięć cykli) przekaźnik używa mnożnika równego 1, 

przygotowując się do następnego zasilenia. Mnożnik równy 3 jest używany podczas 

normalnego działania, czyli dwa cykle po zasileniu uzwojeń. Niższy mnożnik służy do 

zapewnienia lepszej wrażliwości podczas zasilania niesprawnego uzwojenia. 
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Składowa zgodna sygnału ograniczającego (IR1) ma zapewniać maksymalne ograniczenie w 

stanie symetrycznym, symetrycznych awarii albo obciążeń, i jest obliczana w następujący 

sposób: 

1 If |I_1| >2 j.w. przekładnika prądowego fazy, wóczas 

2 If |I_1|>|I_0|, wówczas IR1 = 3 x(|I_1| - |I_0|) 

3 w przeciwnym razie IR1 = 0 

4 w przeciwnym razie IR1 = |I_1|/8 

 

Dla prądów na poziomie obciążenia (poniżej 150% wartości znamionowej) ograniczenie 

składowej zgodnej prądu jest ustawione na 1/8 prądu składowej zgodnej (wiersz 4). 

Zapewnia to maksymalną czułość w warunkach awarii niskoprądowych dla pełnego 

obciążenia. Dla prądów na poziomie awarii (powyżej 150% wartości znamionowej) 

ograniczenie składowej zgodnej jest usuwane, jeśli składowa zerowa jest większa niż 

składowa zgodna (wiersz 3) lub ustawiona na różnicę netto tych dwóch (wiersz 2). 

Nieprzetworzony sygnał ograniczenia (Irest) jest dalej filtrowany w celu poprawy wydajności 

dla awarii zewnętrznych przy dużym nasyceniu przekładnika prądowego i w celu lepszej 

kontroli wyłączania: 

 

Igr(k) = max(Irest(k), αx Igr(k- 1)) 

Wzór 5-32 

gdzie 

k reprezentuje obecną próbkę 

k - 1 reprezentuje poprzednią próbkę 

α to stała fabryczna (α < 1) 

 

Powyższe równanie wprowadza pamięć zanikającą sygnału ograniczającego. Jeśli 

nieprzetworzony sygnał ograniczający (Irest) zniknie lub znacznie spadnie jak wtedy, gdy 

zostanie skasowana awaria zewnętrzna lub przekładnik prądowy ulegnie znacznemu 

nasyceniu, rzeczywisty sygnał ograniczający (Igr(k)) nie zmniejszy się natychmiast, ale 

będzie zanikał zmniejszając swoją wartość o 50% co 15,5 cyklu układu 

elektroenergetycznego. 

Po uzyskaniu sygnału różnicowego i ograniczającego element stosuje charakterystykę 

różnicową z jednym zboczem przy minimalnym pobudzeniu, co zostało pokazane na 

poniższym schematu logicznego. 

 

Rysunek 5-133: Logika ograniczonego zabezpieczenia ziemnozwarciowego 
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SETTING NASTAWA 
SETTINGS NASTAWY 
FLEXLOGIC OPERANDS OPERANDY FLEXLOGIC 
AND AND 
RUN URUCHOMIENIE 
PICKUP POBUDZENIE 
Enabled=1 Włączony=1 
Off=0 Wył.=0 
Differential and Restraining Currents Prądy różnicowe i ograniczające 
 

Poniższe przykłady wyjaśniają sposób tworzenia sygnału ograniczającego w celu uzyskania 

maksymalnej czułości i bezpieczeństwa. Te przykłady opisują zasadę działania i 

udostępniają wskazówki testowania elementu. 

Przykład 1: Zewnętrzna awaria zwarcia doziemnego pojedynczej linii 

Przyjmując następujące dane wejściowe:  

Przekaźnik oblicza następujące wartości: 

 

and i 
 

Sygnał ograniczający jest dwa razy większy niż prąd zwarciowy. Daje to dodatkowy 

margines na nasycenie przekładnika prądowego fazy lub zera. 

Przykład 2: Zewnętrzna awaria wysokoprądowego zwarcia doziemnego pojedynczej 

linii 

Przyjmując następujące dane wejściowe: 

 

Przekaźnik oblicza następujące wartości: 
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and i 
 

Przykład 3: Zewnętrzna trójfazowa symetryczna awaria wysokoprądowa 

Przyjmując następujące dane wejściowe: 

 

Przekaźnik oblicza następujące wartości: 

 

and i 
 

Przykład 4: Wewnętrzna awaria niskoprądowego zwarcia doziemnego pojedynczej linii 

pod pełnym obciążeniem 

Przyjmując następujące dane wejściowe: 

 

Przekaźnik oblicza następujące wartości: 

 

and i 
 

Pomimo bardzo niskiego poziomu prądu zwarciowego prąd różnicowy jest powyżej 100% 

prądu ograniczającego. 

Przykład 5: Wewnętrzna awaria niskoprądowego zwarcia doziemnego pojedynczej linii 

pod wysokim obciążeniem bez zasilania z uziemienia 

 

Przyjmując następujące dane wejściowe: 

 

Przekaźnik oblicza następujące wartości: 

 

and i 
Pomimo bardzo niskiego poziomu prądu zwarciowego prąd różnicowy jest powyżej 75% 

prądu ograniczającego. 

 

Przykład 6: Wewnętrzna awaria wysokoprądowego zwarcia doziemnego pojedynczej 

linii bez zasilania z uziemienia 

Przyjmując następujące dane wejściowe:  

Przekaźnik oblicza następujące wartości: 
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and i 
 

Prąd różnicowy to 100% prądu ograniczającego. 

 

5.7.12 Składowa przeciwna prądu 

5.7.12.1 Menu 

 

See below Zob. poniżej 
See page Zob. strona 
 

Przekaźnik L90 zapewnia dwa elementy składowej przeciwnej zabezpieczenia 

nadprądowego zwłocznego, dwa elementy składowej przeciwnej zabezpieczenia 

nadprądowego bezzwłocznego i dwa elementy składowej przeciwnej przetężenia 

kierunkowego. Informacje o krzywych składowa przeciwna zabezpieczenia nadprądowego 

zwłocznego można znaleźć w punkcie Charakterystyki odwrotnej krzywej zabezpieczenia 

nadprądowego zwłocznego. 

 

5.7.12.2 Zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne przy składowej przeciwnej 

(ANSI 51Q, IEC PTOC) 
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Range: Dostępne opcje: 
Disabled, Enabled Wyłączony, Włączony 
SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4 SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4 
0.000 to 30.000 pu in steps of 0.001 0,000 do 30,000 j.w. z krokiem 0,001 
see Overcurrent Curve Types table zob. tabela „Typy krzywych przetężenia” 
0.00 to 600.00 in steps of 0.01 0,00 do 600,00 z krokiem 0,01 
Instantaneous, Timed Bezzwłoczny, Zwłoczny 
FlexLogic operand Operand FlexLogic 
Self-reset, Latched, Disabled Automatyczne kasowanie, Podtrzymany, 

Wyłączony 
 

Zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne przy składowej przeciwnej może służyć do ustalania i 

kasowania asymetrii w systemie. Wejściem do obliczania składowej przeciwnej prądu jest 

podstawowa wartość fazora. 

Dostępne są dwie metody operacji resetowania : Timed (Synchronizowana) i Instantaneous 

(Natychmiastowa) (patrz punkt Charakterystyki odwrotnej krzywej zabezpieczenia 

nadprądowego zwłocznego wcześniej, aby zapoznać się ze szczegółami na temat 

konfiguracji krzywej, czasów wyłączania i operacji resetowania). Gdy element jest 

zablokowany, akumulator czasu jest zerowany zgodnie z charakterystyką zerowania. Na 

przykład, jeśli charakterystyka zerowania elementu jest ustawiona jako Instantaneous 

(Bezzwłoczna) i element jest zablokowany, akumulator czasu zostanie natychmiast 

wyczyszczony. 

 

Rysunek 5-134: Logika TOC1 składowej przeciwnej 
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SETTING NASTAWA 
FLEXLOGIC OPERANDS OPERANDY FLEXLOGIC 
AND AND 
RUN URUCHOMIENIE 
Enabled=1 Włączony=1 
Off=0 Wył.=0 
Neg Seq. Składowa przeciwna 
PICKUP POBUDZENIE 
 

5.7.12.3 Zabezpieczenie nadprądowe bezzwłoczne przy składowej przeciwnej 

(ANSI 50Q, IEC PIOC) 

 

 

Range: Dostępne opcje: 
Disabled, Enabled Wyłączony, Włączony 
SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4 SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4 
0.000 to 30.000 pu in steps of 0.001 0,000 do 30,000 j.w. z krokiem 0,001 
0.00 to 600.00 s in steps of 0.01 0,00 do 600,00 s z krokiem 0,01 
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FlexLogic operand Operand FlexLogic 
Self-reset, Latched, Disabled Automatyczne kasowanie, Podtrzymany, 

Wyłączony 
 

 

Zabezpieczenia nadprądowego bezzwłocznego składowej przeciwnej można użyć jako 

bezzwłocznej funkcji bez celowego opóźnienia lub jako funkcję czasu zależnego. Element 

reaguje na prąd składowej przeciwnej wartości bezwzględnej fazora częstotliwości 

podstawowej (obliczonej na podstawie prądów fazowych) i wprowadza ograniczenie 

składowej zgodnej w celu uzyskania lepszej wydajności: niewielka część (12,5%) wartości 

bezwzględnej składowej zgodnej prądu jest odejmowana od wartości bezwzględnej prądu 

składowej przeciwnej podczas kształtowania ilości roboczej. 

Iop = |I_2| - K · |I_1| gdzie K = 1/8 

Wzór 5-33 

Ograniczenie składowej zgodnej umożliwia bardziej czułe ustawienia, stanowiąc 

przeciwwagę dla nieuzasadnionych prądów składowej przeciwnej spowodowanych przez: 

• Niezrównoważenie systemu w warunkach dużego obciążenia 

• Błędy transformacji przekładników prądowych (CT) podczas awarii trójfazowych 

• Powstawanie awarii i stanów przejściowych wyłączania podczas awarii 

trójfazowych 

Ograniczenie składowej zgodnej należy rozważyć podczas testowania w celu uzyskania 

dokładnego pobudzenia i czasu odpowiedzi (wielokrotność pobudzenia). Ilość robocza 

zależy od sposobu wprowadzania prądów testowych do przekaźnika (wprowadzanie 

jednofazowe: 

Iop = 0,2917 · Iinjected; wprowadzanie trójfazowe, przeciwne obroty: Iop = Iinjected). 

 

Rysunek 5-135: Logika IOC1 składowej przeciwnej 

 

SETTING NASTAWA 
FLEXLOGIC OPERANDS OPERANDY FLEXLOGIC 
RUN URUCHOMIENIE 
AND AND 
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Off=0 Wył.=0 
Enabled=1 Włączony=1 
PICKUP POBUDZENIE 
 

5.7.12.4 Zabezpieczenie nadprądowe kierunkowe przy składowej przeciwnej 

(ANSI 67Q, IEC PDEF/PTOC) 

 

 

Range: Dostępne opcje: 
Disabled, Enabled Wyłączony, Włączony 
SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4 SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4 
0.00 to 250.00 ohms in steps of 0.01 od 0,00 do 250,00 Ω z krokiem 0,01 
Neg Sequence, Zero Sequence Neg Sequence, Zero Sequence 
0.000 to 0.500 in steps of 0.001 0,000 do 0,500 z krokiem 0,001 
0 to 90° Lag in steps of 1 od 0 do 90° z krokiem 1 
0.015 to 30.000 pu in steps of 0.005 od 0,015 do 30,000 j.w. z krokiem 0,005 
FlexLogic operand Operand FlexLogic 
Self-reset, Latched, Disabled Automatyczne kasowanie, Podtrzymany, 

Wyłączony 
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Dostępne są dwa zabezpieczenia nadprądowe kierunkowe przy składowej przeciwnej. 

Element zapewnia wykrywanie awarii zarówno w kierunku do przodu i do tyłu za pomocą 

operandów wyjściowych NEG SEQ DIR OC1 FWD (KIERUNKOWE OC1 SKŁADOWEJ 

PRZECIWNEJ DO PRZODU) i NEG SEQ DIR OC1 REV (KIERUNKOWE OC1 

SKŁADOWEJ PRZECIWNEJ DO TYŁU), odpowiednio. Operand wyjściowy jest 

potwierdzany, jeśli wartość bezwzględna prądu roboczego jest większa niż poziom 

pobudzenia (jednostka nadprądowa), a kierunek awarii jest postrzegany jako do przodu lub 

do tyłu odpowiednio (jednostka kierunkowa). 

Jednostka nadprądowa w zasadzie odpowiada na wartość bezwzględną fazora 

częstotliwości podstawowej dowolnej składowej przeciwnej lub prądu zerowego zgodnie z 

wyborem użytkownika. 

Ograniczenie składowej zgodnej jest stosowane w celu poprawy wydajności: mała, 

programowalna przez użytkownika część wartości bezwzględnej składowej zgodnej prądu 

jest odejmowana od wartości bezwzględnej składowej przeciwnej lub zerowej prądu, 

odpowiednio, podczas tworzenia ilości roboczej elementu. 

Iop = IL2| - K x |I_1| lub Iop = 3 x(| I_0| - K x |I_1|) 

Wzór 5-34 

Ograniczenie składowej zgodnej umożliwia bardziej czułe ustawienia, stanowiąc 

przeciwwagę dla nieuzasadnionych prądów składowej przeciwnej i zerowej powstałych w 

wyniku 

• Niezrównoważenie systemu w warunkach dużego obciążenia 

• Błędów transformacji przekładników prądowych (CT) 

• Powstawanie awarii i stanów przejściowych wyłączania 

Ograniczenie składowej zgodnej należy rozważyć podczas testowania w celu uzyskania 

dokładnego pobudzenia i czasu odpowiedzi (wielokrotność pobudzenia). Ograniczenie 

składowej zgodnej jest usuwane dla niskich prądów. Jeśli składowa zgodna prądu jest 

mniejsza niż 0,8 j.w., ograniczenie jest usuwane przez zmianę stałej K na zero. Daje to 

lepszą odpowiedź na awarie z dużą rezystancją, gdy niezrónoważenie jest bardzo małe i nie 

ma niebezpieczeństwa nadmiernych błędów przekładnika prądowego, ponieważ prąd jest 

niski. 

Ilość robocza zależy od sposobu wprowadzania do przekaźnika L90 prądów testowych. Dla 

wprowadzania jednofazowego 

• Iop =1/3 / x (1 - K) x Iinjected dla trybu I_2 

• Iop = (1 - K) x Iinjected dla trybu I_0, jeśli I_1 > 0,8 j.w. 

Jednostka kierunkowa korzysta ze składowej przeciwnej prądu (I_2) i składowej przeciwnej 

napięcia (V_2). 

Poniższa tabela określa kierunkowe nadprądowe zabezpieczenie przy składowej przeciwnej. 
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Tabela 5-36: Zabezpieczenie nadprądowe kierunkowe przy składowej przeciwnej 

Tryb Prąd roboczy 

Składowa przeciwna Iop = |I_2| - K x I_1| 

Składowa zerowa Iop = 3 x (|I 0| - K x |I 1|) if |I 1| > 0,8 p 
 Iop = 3 x |I_0| if |I_1| ≤0,8 j.w. 

 

Tabela 5-37: Jednostka kierunkowa składowej przeciwnej 

Kierunek Porównane fazory 

Do przodu -V_2 + Z_offset x I_2 I_2 x 1 ECA 

Do tyłu -V_2 + Z_offset x I_2 -(I_2 x 1 ECA) 

Do przodu -V_2 + Z_offset x I_2 I_2 x 1 ECA 

Do tyłu -V_2 + Z_offset x I_2 -(I_2 x 1 ECA) 

 

Napięcie składowej przeciwnej musi być większe niż ustawienie VOLTAGE CUTOFF LEVEL 

(POZIOM ODCIĘCIA NAPIĘCIA) określone w menu PRODUCT SETUP (KONFIGURACJA 

PRODUKTU) �������� DISPLAY PROPERTIES (WŁAŚCIWOŚCI WYŚWIETLACZA), które 

należy sprawdzić przed użyciem jako sygnału polaryzującego. Jeśli sygnał polaryzujący jest 

niepoprawny, nie występuje ani wskazanie wyprzedzające, ani zwłoczne. Poniższy rysunek 

opisuje wykorzystanie jednostki kierunkowej spolaryzowanego napięcia elementu. Pokazuje 

on charakterystyki komparatora kąta fazowego dla fazy A do zwarcia doziemnego dla 

ustawień 

ECA = 75° (kąt charakterystyczny elementu = linia środkowa charakterystyki roboczej). 

FWD LA = 80° (kąt ograniczenia przedniego = ± granica kątowa z ECA dla działania) 

REV LA = 80° (kąt ograniczenia tylnego = ± granica kątowa z ECA dla działania) 

 

Element zawiera logikę odwracania prądu: jeśli odwrotny kierunek jest wskazywany przez 

przynajmniej 1,25 cyklu układu elektroenergetycznego, przygotowane wskazanie do przodu 

jest opóźnione o 1,5 cyklu układu elektroenergetycznego. Element emuluje 

elektromechaniczne urządzenie kierunkowe. Większe sygnały robocze i polaryzujące 

powodują szybsze kierunkowe określenie, zapewniając większe bezpieczeństwo działania 

elementu. 

 

Tabela 5-136: Charakterystyka kierunkowa składowej przeciwnej 
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REV Operating Region Region roboczy REV 
REV LA REV LA 
VAG (reference) napięcie fazy A względem ziemi 

(odniesienie) 
–ECA line Linia –ECA 
FWD Operating Region Region roboczy FWD 
 

Funkcja wyprzedzająca jest zaprojektowana jako bezpieczniejsza w porównaniu z funkcją 

zwłoczną, a więc należy jej używać dla kierunku wyłączania. Funkcja zwłoczna jest 

zaprojektowana jako szybsza w porównaniu z funkcją wyprzedzającą, a więc należy jej 

używać dla kierunku blokowania. Zapewnia to lepszą koordynację ochrony. To odchylenie 

należy uwzględnić podczas używania kierunkowego zabezpieczenia nadprądowego 

składowej przeciwnej w celu ustalenia kierunku innych zabezpieczeń. Kierunkowa składowa 

przeciwna pobudzenia musi być większa niż wartość ustawienia PRODUCT SETUP 

(KONFIGURACJA PRODUKTU)��������DISPLAY PROPERTIES (WŁAŚCIWOŚCI 

WYŚWIETLACZA) ��������CURRENT CUT-OFF LEVEL (POZIOM ODCIĘCIA PRĄDU). 

 

Ustawienia 

NEG SEQ DIR OC1 OFFSET (PRZESUNIĘCIE KIERUNKOWE OC1 SKŁADOWEJ 

PRZECIWNEJ) — określa impedancję przesunięcia używaną przez to zabezpieczenie. 

Podstawowym zastosowaniem przesunięcia impedancji jest zagwarantowanie poprawnej 

identyfikacji kierunku awarii w liniach z kompensacją szeregową (informacje na temat 

sposobu obliczania tego ustawienia można znaleźć w rozdziale Stosowanie ustawień). W 

zwykłych zastosowaniach przesunięcie impedancji zapewni poprawne działanie, nawet gdy 

składowa przeciwna napięcia w punkcie przekazywania jest bardzo mała. Jeśli tak było 
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zamierzone, przesunięcie impedancji nie powinno być większe niż impedancja składowej 

przeciwnej chronionego obwodu. W praktyce jest ono być kilkakrotnie mniejsze. 

Przesunięcie impedancji należy wprowadzać w omach uzwojenia wtórnego. 

NEG SEQ DIR OC1 TYPE (TYP KIERUNKOWEGO OC1 SKŁADOWEJ PRZECIWNEJ) — 

wybiera tryb pracy jednostki nadprądowej elementu. Można wybrać wartość Neg Sequence 

(Składowa przeciwna) i Zero Sequence (Składowa zerowa). W pewnych zastosowaniach 

korzystne jest użycie funkcji kierunkowego przetężenia składowej przeciwnej zamiast funkcji 

kierunkowego przetężenia składowej zerowej, ponieważ wzajemne skutki między obwodami 

są minimalizowane. 

NEG SEQ DIR OC1POS-SEQ RESTRAINT (OGRANICZENIE SKŁADOWEJ ZGODNEJ 

KIERUNKOWEGO OC1 SKŁADOWEJ PRZECIWNEJ) — steruje ograniczeniem składowej 

zgodnej. Powinno ono mieć wartość 0,063 (w trybie Zero Sequence (Składowa zerowa)) lub 

0,125 (w trybie Neg Sequence (Składowa Przeciwna)) w celu zapewnienia wstecznej 

zgodności z wersją 3.40 lub wcześniejszą. Powinno ono mieć wartość zero, aby usunąć 

ograniczenie. Powinno ono mieć wyższą wartość, jeśli są spodziewane większe asymetrie 

systemu lub słaba wydajność przekładnika prądowego. 

NEG SEQ DIR OC1 FWD ECA (ECA DO PRZODU KIERUNKOWEGO OC1 SKŁADOWEJ 

PRZECIWNEJ)— wybiera kąt charakterystyczny elementu (ECA) dla kierunku do przodu. 

Kąt charakterystyczny elementu w kierunku do tyłu to kąt ustawiony dla kierunku do przodu 

przesunięty o 180°. 

NEG DIR OC1 FWD LIMIT ANGLE (ZGODNY KĄT OGRANICZENIA 

WYPRZEDZAJĄCEGO OC1) — określa symetryczny (w obie strony od ECA) kąt 

ograniczenia w kierunku do przodu. 

NEG DIR OC1 FWD PICKUP (ZGODNE KIERUNKOWE POBUDZENIE 

WYPRZEDZAJĄCE OC1) — określa poziom pobudzenia dla jednostki nadprądowej w 

kierunku do przodu. Ten próg pobudzenia ma zastosowanie do składowej zerowej lub 

przeciwnej prądu na podstawie nastawy NEG SEQ DIR OC1 TYPE (TYP ZABEZPIECZENIA 

NADPRĄDOWEGO KIERUNKOWEGO 1 PRZY SKŁADOWEJ PRZECIWNEJ). Podczas 

określania tego ustawienia należy pamiętać, że konstrukcja używa techniki ograniczenia 

składowej zgodnej. 

NEG SEQ DIR OC1 REV LIMIT ANGLE (KĄT GRANICZNY ZABEZPIECZENIA 

NADPRĄDOWEGO KIERUNKOWEGO 1 DO TYŁU PRZY SKŁADOWEJ PRZECIWNEJ) — 

określa symetryczny (w obie strony od ECA) kąt graniczny w kierunku do tyłu. 

NEG SEQ DIR OC1 REV PICKUP (POBUDZENIE ZABEZPIECZENIA NADPRĄDOWEGO 

KIERUNKOWEGO 1 DO TYŁU PRZY SKŁADOWEJ PRZECIWNEJ) — określa poziom 

pobudzenia dla jednostki nadprądowej w kierunku do tyłu. Ten próg pobudzenia ma 

zastosowanie do składowej zerowej lub przeciwnej prądu na podstawie nastawy NEG SEQ 



MENU SETTINGS (USTAWIENIA)  ROZDZIAŁ 5: USTAWIENIA 

SYSTEM ZABEZPIECZENIA RÓŻNICOWEGO LINII L90 — INSTRUKCJA OBSŁUGI 5-412 

DIR OC1 TYPE (TYP ZABEZPIECZENIA NADPRĄDOWEGO KIERUNKOWEGO 1 PRZY 

SKŁADOWEJ PRZECIWNEJ). Podczas wybierania tego ustawienia należy pamiętać, że 

konstrukcja używa techniki ograniczenia składowej zgodnej. 

 

Tabela 5-137: Logika kierunkowa składowej przeciwnej OC1 

 

SETTING NASTAWA 
SETTINGS NASTAWY 
FLEXLOGIC OPERAND OPERAND FLEXLOGIC 
Function Funkcja 
Enabled=1 Włączony=1 
Block  Blokada  
Off=0 Wył.=0 
NOTE: 
V_2 negative-sequence voltage 
I_2 is negative-sequence current 
I_0 is zero-sequence current 

UWAGA: 
V_2 napięcie składowej przeciwnej 
I_2 to składowa przeciwna prądu 
I_0 to składowa zerowa prądu 

Type Typ 
Forward Pickup Pobudzenie do przodu 
Positive-Sequence reastraint Ograniczenie składowej zgodnej 
RUN URUCHOMIENIE 
AND AND 
Forward ECA ECA do przodu 
Foraward Limit Angle Wyprzedzający kąt graniczny 
Reverse Limit Angle Zwłoczny kąt graniczny 
Forward Do przodu 
Reverse Do tyłu 
Voltage Polarization Polaryzacja napięcia 
Reverse Pickup Pobudzenie wsteczne 
Pos Seq restraint Ograniczenie składowej zgodnej 
1.25 cycles 1,25 cyklu 
Neg Sequence Składowa przeciwna 
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Zero Sequence Składowa zerowa 
 

5.7.13 Awaria wyłącznika (ANSI 50BF) 
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Range: Dostępne opcje: 
Disabled, Enabled Wyłączony, Włączony 
3-Pole, 1-Pole 3-biegunowy, 1-biegunowy 
SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4 SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4 
Yes, No Tak, Nie 
FlexLogic operand Operand FlexLogic 
0.001 to 30.000 pu in steps of 0.001 0,001 do 30,000 j.w. z krokiem 0,001 
0.000 to 65.535 s in steps of 0.001 0,000 do 65,535 s z krokiem 0,001 
Self-reset, Latched, Disabled Automatyczne kasowanie, Podtrzymany, 

Wyłączony 
FlexLogic operand 
Valid only for 1-Pole breaker failure schemes 

Operand FlexLogic 
Dotyczy tylko 1-biegunowych schematów 
awarii wyłącznika. 

 

Ogólnie mówiąc, schemat awarii wyłącznika określa, że sygnał wyłączenia wyłącznika nie 

skasował awarii w skończonym czasie, więc należy wykonać dalszą czynność wyłączania. 

Wyłączenie na podstawie schematu awarii wyłącznika powinno wyłączyć wszystkie 

wyłączniki, zarówno lokalne, jak i zdalne, które mogą dostarczyć prąd do strefy 

niesprawności. Zazwyczaj działanie awarii wyłącznika powoduje skasowanie większej części 

układu elektroenergetycznego niż początkowe wyłączenie. Ponieważ awaria wyłącznika 

może spowodować wyłączenie wielu wyłączników i wpływa to na bezpieczeństwo i 

stabilność systemu, wymagany jest bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa. 

Dostępne są dwa schematy: jeden tylko dla wyłączania trójbiegunowego (identyfikowany za 

pomocą nazwy 3BF) i jeden dla pracy trójbiegunowej z jednobiegunową (identyfikowany za 

pomocą nazwy 1BF). Filozofia zastosowana w tych schematach jest identyczna. Działanie 
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awarii wyłącznika obejmuje trzy etapy: zainicjowanie, ustalenie stanu awarii wyłącznika i 

wyjście. 

 

Etap inicjowania 

Operand FlexLogic reprezentujący sygnał wyłączenia zabezpieczenia, początkowo wysłany 

do wyłącznika, musi zostać wybrany, aby zainicjować schemat. Sygnał inicjujący jest 

izolowany, jeśli podstawowe wykrywanie awarii może zostać zresetowane zanim 

czasomierze awarii wyłącznika zakończą odliczanie. Izolowanie jest nadzorowane przez 

poziom prądu, więc jest ono kasowane, gdy awaria zostanie usunięta. W razie potrzeby 

można wprowadzić resetowanie izolacji niekompletnej sekwencji, korzystając z operandu 

inicjowania, aby zainicjować też czasomierz FlexLogic, ustawić czas dłuższy niż jakikolwiek 

czasomierz awarii wyłącznika, którego operand wyjściowy został wybrany do blokowania 

schematu awarii wyłącznika. 

 

UWAGA 

Dla przekaźnika L90 sygnał wyłączania zabezpieczenia, początkowo wysłany do 

wyłącznika, jest też zaprogramowany jako wyjście wyłączania. Sygnał wyłączenia 

zabezpieczenia nie obejmuje innych poleceń wyłącznika, któe nie wskazują awarii w 

strefie chronionej. 

 

Schematy można zainicjować bezpośrednio albo za pomocą nadzoru nad poziomem prądu. 

W dowolnym zastosowaniu szczególnie ważne jest podjęcie decyzji, jeśli należy użyć 

inicjowania nadzorowanego przez prąd. Wykorzystanie wyników inicjowania nadzorowanego 

przez prąd dla awarii wyłącznika, która nie była inicjowana dla wyłącznika, przez który 

przepływa bardzo mały prąd lub nie przepływa wcale, co może występować w przypadku 

awarii transformatora. W takich sytuacjach wymagane jest zachowanie zasięgu awarii 

wyłącznika dla poziomów awarii poniżej ustawienia BF1 PH AMP SUPV PICKUP 

(POBUDZENIE NADZORU BF1 PH AMP) lub BF1 n amp supv pickup (Pobudzenie 

nadzoru amp n BF1) i nieużywanie inicjowania nadzorowanego przez prąd. Z tej funkcji 

należy korzystać w sytuacjach, gdy można zmniejszyć marginesy koordynacji w przypadku 

użycia ponownego załączania dużej prędkości. Jeśli więc zostanie wybrana ta opcja, 

poziomy awarii muszą zawsze być powyżej poziomów pobudzenia nadzoru w celu 

zapewnienia niezawodnego działania schematu awarii wyłącznika. Może to też wystąpić w 

konfiguracjach półtorawyłącznikowych lub szyny pierścieniowej, gdzie pierwszy wyłącznik 

zamyka się a wyniku awarii, zabezpieczenie jest wyłączane i próbuje zainicjować awarię 

wyłącznika w drugim wyłączniku, który jest w trakcie zamykania, ale prąd jeszcze przez 

niego nie przepływa. 
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Po zainicjowaniu tego schematu natychmiast wysyła on sygnał wyłączenia do wyłącznika 

początkowo sygnalizującego wyłączenie (ta funkcja jest zazwyczaj opisywana jako ponowne 

wyłączenie). Zmniejsza to możliwość powszechnego wyłączania wynikającego z deklaracji 

uszkodzonego wyłącznika. 

 

Ustalanie stanu awarii wyłącznika 

Schemat ustala stan awarii wyłącznika, korzystając z trzech ścieżek. Każda z tych ścieżek 

jest wyposażona w opóźnienie, po którym jest deklarowany uszkodzony wyłącznik i sygnały 

wyłączenia są wysyłane do wszystkich wyłączników niezbędnych do oczyszczenia strefy. 

Opóźnione ścieżki są powiązane z czasomierzami awarii wyłącznika 1, 2 i 3, które są 

przeznaczone do wprowadzania opóźnień rosnących wraz z rosnącą liczbą czasomierzy. Te 

opóźnione ścieżki są oddzielnie włączane w celu umożliwienia maksymalnej elastyczności. 

Logika czasomierza 1 (wczesna ścieżka) jest nadzorowana przez styk pomocniczy szybko 

działającego wyłącznika. Jeśli wyłącznik jest nadal zamknięty (co jest wskazywane przez 

styk pomocniczy) i prąd zwarciowy zostanie wykryty po czasie opóźnienia, pojawia się 

sygnał na wyjściu. Zadziałanie styku pomocniczego wyłącznika wskazuje, że wyłącznik 

zadziałał mechanicznie. Ciągła obecność prądu wskazuje, że wyłącznik jest niesprawny w 

celu przerwania obwodu. 

Logika czasomierza 2 (główna ścieżka) nie jest nadzorowana przez styk pomocniczy 

wyłącznika. Jeśli prąd zwarciowy zostanie wykryty po czasie opóźnienia, pojawia się sygnał 

na wyjściu. Ta ścieżka służy do wykrywania wyłącznika, który się otworzył mechanicznie, ale 

nie przerwał prądu zwarciowy, w związku z czym logika nie używa styku pomocniczego 

wyłącznika. 

Ścieżki czasomierza 1 i 2 zapewniają dwa poziomy nadzoru prądowego, wysoki i niski, który 

umożliwia zmianę poziomu nadzoru na podstawie prądu płynącego przed wstawieniem przez 

wyłącznik opornika otwierającego do uszkodzonego obwodu w celu obniżenia poziomu po 

wstawieniu opornika. Detektor wysokiego poziomu zostanie włączony po upływie czasu 

czasomierza 1 lub 2 wraz z czasomierzem włączającym detektor niskiego poziomu po czasie 

opóźnienia. Czas opóźnienia między wysokim i niskim poziomem to oczekiwany czas 

otwarcia wyłącznika. Obydwa detektory prądu zapewniają szybki czas otwarcia dla prądów 

przy małych mnożników wartości pobudzenia. Detektory przetężenia powinny zadziałać po 

opóźnieniu awarii wyłącznika w celu wyeliminowania konieczności bardzo szybkiego 

resetowania detektorów nadprądowych. 

Logika czasomierza 3 (wolna ścieżka) jest nadzorowana przez styk pomocniczy wyłącznika i 

syk przełącznika sterowania służący do wskazywania, że wyłącznik jest sprawny lub 

niesprawny, wyłączając tę ścieżkę, gdy wyłącznik jest odłączony do konserwacji. Ta logika 
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nie sprawdza poziomu prądu, ponieważ jest ona przeznaczona do wykrywania awarii o 

niskiej wartości bezwzględnej, a więc działa najwolniej. 

 

Wyjście 

Do wyjść tego schematu należą: 

• Operandy FlexLogic raportujące działanie części schematu 

• Operand FlexLogic użyty do ponownego wyłączenia chronionego wyłącznika 

• Operandy FlexLogic inicjujące wyłączenie wymagane do wyczyszczenia 

niesprawnej strefy. Wyjście wyłączania można podtrzymać przez określony czas. 

• Został zadeklarowany komunikat docelowy wskazujący niesprawny wyłącznik. 

• Zapalenie diody LED wyłączenia na panelu przednim (oraz diody LED fazy A, B 

lub C, o ile ma to zastosowanie) 

 

Sekwencja ścieżki głównej 

Rysunek 5-138: Sekwencja ścieżki głównej awarii wyłącznika 

 

AMP AMP 
ACTUAL CURRENT MAGNITUDE RZECZYWISTA WARTOŚĆ 

BEZWZGLĘDNA PRĄDU 
FAILED INTERRUPTION NIESPRAWNE PRZERWANIE 
CALCULATED CURRENT MAGNITUDE OBLICZONA WARTOŚĆ BEZWZGLĘDNA 

PRĄDU 
CORRECT INTERRUPTION POPRAWNE PRZERWANIE 
PROTECTION OPERATION ASSUMED 1.5 
cycles) 

ZAŁOŻONO OPERACJĘ OCHRONY 1,5 
cyklu 

BREAKER INTERRUPTING TIME 
(ASSUMED 3 cycles) 

CZAS ROZŁĄCZENIA WYŁĄCZNIKA 
(ZAŁOŻONO 3 cykle) 

Rampdown Rampdown 
MARGIN 
(Assumed 2 Cycles) 

MARGINES 
(Założono 2 cykle) 

BACKUP BREAKER OPERATING TIME 
(Assumed 3 Cycles) 

CZAS DZIAŁANIA WYŁĄCZNIKA 
REZERWOWEGO 
(Założono 3 cykle) 

INITIATE (1/8 cycle) INICJOWANIE (1/8 cyklu) 
BREAKER FAILURE TIMER No. 2 (±1/8 
cycle) 

Nr TIMERA LOKALNEJ REZERWY 
WYŁĄCZNIKOWEJ 2 (±1/8 cyklu) 

FAULT 
OCCURS 

WYSTĄPIŁO ZAKŁÓCENIE 
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BREAKER FAILURE CURRENT 
DETECTOR PICKUP (1/8 cycle) 

POBUDZENIE DETEKTORA PRĄDU 
LOKALNEJ REZERWY WYŁĄCZNIKOWEJ 
(1/8 cyklu) 

BREAKER FAILURE OUTPUT RELAY 
PICKUP (1/4 cycle) 

POBUDZENIE WYJŚCIA PRZEKAŹNIKA 
LOKALNEJ REZERWY WYŁĄCZNIKOWEJ 
(1/4 cyklu) 

cycles cykle 
 

Resetowanie nadzoru prądu w mniej niż 0,7 cyklu mocy dla dowolnej wielokrotności prądu 

pobudzenia, co zostało pokazane na poniższym rysunku. 

 

Rysunek 5-139: Czas resetowania nadzoru nadprądowego awarii wyłącznika 

 

Breaker failure reset time (cycles) Czas resetowania awarii wyłącznika (cykle) 
Multiple of pickup Wielokrotność pobudzenia 
fault current 
threshold setting 

prąd zwarciowy 
ustawienie progu 

Margin Margines 
Maximum Maksimum 
Average Średni 
 

Ustawienia 

BF1 MODE (TRYB BF1) — to ustawienie służy do wyboru trybu pracy awarii wyłącznika: 

jedno- lub tróbiegunowy. 

BF1 USE AMP SUPV (NADZÓR UŻYCIA AMP BF1) — w razie wybrania wartości Yes (Tak) 

element zostanie zainicjowany, jeśli prąd przepływający przez wyłącznik jest większy niż 

poziom pobudzenia nadzoru. 

BF1 USE SEAL-IN (IZOLACJA UŻYCIA BF1) — w razie wybrania wartości Yes (Tak) 

element zostanie odizolowany, jeśli prąd przepływający przez wyłącznik jest większy niż 

poziom pobudzenia nadzoru. 
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BF1 3-POLE INITIATE (INICJOWANIE 3-BIEGUNOWEGO BF1) — to ustawienie wybiera 

operand FlexLogic, który inicjuje trójbiegunowe wyłączanie wyłącznika. 

BF1 PH AMP SUPV PICKUP (POBUDZENIE NADZORU AMP PH BF1) — to ustawienie 

służy do ustawiania inicjowania prądu fazowego i izolowania poziomu nadzoru. Ogólnie to 

ustawienie wykrywa najmniejszy oczekiwany prąd zwarciowy chronionego wyłącznika. Może 

on być tak niski, jak jest konieczne (niższy niż prąd opornika wyłącznika lub niższy niż prąd 

obciążenia) — wysoki i niski poziom prądu nadzoru gwarantuje poprawne działanie. 

BF1 N AMP SUPV PICKUP (POBUDZENIE NADZORU AMP N BF1) — to ustawienie służy 

do ustawiania inicjowania prądu zerowego i izolowania poziomu nadzoru. Ogólnie to 

ustawienie wykrywa najmniejszy oczekiwany prąd zwarciowy chronionego wyłącznika. 

Nadzór prądu zerowego jest używany tylko w schemacie trójfazowym w celu zapewnienia 

zwiększonej czułości. To ustawienie dotyczy tylko trójbiegunowych schematów wyłączania. 

BF1 USE TIMER 1 (CZASOMIERZ 1 UŻYCIA BF1) — w razie wybrania wartości Yes (Tak) 

działa wczesna ścieżka. 

BF1 TIMER 1 PICKUP DELAY (OPÓŹNIENIE POBUDZENIA CZASOMIERZA 1 BF1) — 

czasomierz 1 jest ustawiany na najkrótszy czas wymagany do otwarcia styku pomocniczego 

Stan-1 wyłącznika od czasu podania początkowego sygnału wyłączenia na obwód 

wyłączenia wyłącznika plus margines bezpieczeństwa. 

BF1 USE TIMER 2 (CZASOMIERZ 2 UŻYCIA BF1) — w razie wybrania wartości Yes (Tak) 

działa główna ścieżka. 

BF1 TIMER 2 PICKUP DELAY (OPÓŹNIENIE POBUDZENIA CZASOMIERZA 2 BF1) — 

czasomierz 2 jest ustawiany na oczekiwany czas otwarcia wyłącznika plus margines 

bezpieczeństwa. Ten margines bezpieczeństwa był historycznie przeznaczony do pomiaru i 

synchronizacji błędów w sprzęcie schematu awarii wyłącznika. W przekaźnikach 

mikroprocesorowych ten czas jest nieistotny. W przekaźnikach L90, korzystających z 

transformaty Fouriera, obliczona wartość bezwzględna prądu spada do zera przez cykl 

częstotliwości mocy po przerwaniu prądu, a to opóźnienie musi zostać uwzględnione w 

ogólnym czasie trwania marginesu, gdy to wystąpi po przerwaniu prądu. Poniższy rysunek 

sekwencji ścieżki głównej awarii wyłącznika pokazuje margines równy dwóm cyklom, przy 

czym ten czas jest uważany za minimum odpowiednie dla większości zastosowań. 

Należy pamiętać, że w wyłącznikach z olejem luzem czas przerwania dla prądów poniżej 

25% wartości znamionowej przerwania może być znacznie dłuższy niż normalny czas 

przerwania. 

BF1 USE TIMER 3 (CZASOMIERZ 3 UŻYCIA BF1) — w razie wybrania wartości Yes (Tak) 

działa wolna ścieżka. 

BF1 TIMER 3 PICKUP DELAY (OPÓŹNIENIE POBUDZENIA CZASOMIERZA 3 BF1) — 

czasomierz 3 jest ustawiany na ten sam czas, co czasomierz 2 plus zwiększony margines 
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bezpieczeństwa. Ponieważ ta ścieżka ma działać dla awarii niskiego poziomu, opóźnienie 

może się mieścić w przedziale od 300 do 500 ms. 

BF1BKR POS ΦA/3P — to ustawienie wybiera operand FlexLogic reprezentujący styk 

przełącznika pomocniczego typu wczesnego (52/a) chronionego wyłącznika. W razie 

używania jednobiegunowego schematu awarii wyłącznika ten operand reprezentuje styk 

przełącznika pomocniczego typu wczesnego chronionego wyłącznika dla bieguna A. 

Zazwyczaj to jest niepowielany styk zwierny. Ten styk może nawet zostać wyregulowany tak, 

aby zapewnić najkrótszy możliwy czas zadziałania. 

BF1 BKR POS2 ΦA/3P — to ustawienie wybiera operand FlexLogic reprezentujący styk 

przełącznika pomocniczego typu normalnego (52/a) wyłącznika. W razie używania 

jednobiegunowego schematu awarii wyłącznika ten operand reprezentuje styk przełącznika 

pomocniczego typu wczesnego chronionego wyłącznika dla bieguna A. Może to być 

powielany styk. 

BF1 BREAKER TEST ON (WŁĄCZENIE TESTU WYŁĄCZNIKA BF1) — to ustawienie 

służy do wyboru operandu FlexLogic reprezentującego przełącznik 

sprawności/niesprawności wyłącznika ustawiony w pozycji niesprawności. 

BF1 PH AMP HISET PICKUP (POBUDZENIE HISET AMP PH BF1) — to ustawienie 

określa poziom nadzoru wyjścia prądu fazowego. Ogólnie to ustawienie ma wykrywać 

najmniejszy oczekiwany prąd zwarciowy chronionego wyłącznika zanim zostanie wstawiony 

opornik otwierający wyłącznika. 

BF1 N AMP HISET PICKUP (POBUDZENIE HISET AMP N BF1) — to ustawienie określa 

poziom nadzoru wyjścia prądu zerowego. Ogólnie to ustawienie ma wykrywać najmniejszy 

oczekiwany prąd zwarciowy chronionego wyłącznika zanim zostanie wstawiony opornik 

otwierający wyłącznika. Kontrola prądu zerowego jest używana tylko w schemacie 

trójbiegunowym w celu zapewnienia zwiększonej czułości. Ta nastawa dotyczy tylko 

trójbiegunowych schematów awarii wyłącznika. 

BF1 PH AMP LOSET PICKUP (POBUDZENIE LOSET AMP PH BF1) — to ustawienie 

określa poziom nadzoru wyjścia prądu fazowego. Ogólnie to ustawienie ma wykrywać 

najmniejszy oczekiwany prąd zwarciowy chronionego wyłącznika po wstawieniu opornika 

otwierającego wyłącznik (około 90% prądu opornika). 

BF1 N AMP LOSET PICKUP (POBUDZENIE LOSET AMP N BF1) — to ustawienie określa 

poziom nadzoru wyjścia prądu zerowego. Ogólnie to ustawienie ma wykrywać najmniejszy 

oczekiwany prąd zwarciowy chronionego wyłącznika po wstawieniu opornika otwierającego 

wyłącznik (około 90% prądu opornika). Ta nastawa dotyczy tylko trójbiegunowych 

schematów awarii wyłącznika. 

BF1 LOSET TIME DELAY (OPÓŹNIENIE LOSET BF1) — określa opóźnienie pobudzenia 

po wstawieniu opornika otwierającego. 
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BF1 TRIP DROPOUT DELAY (ZWŁOKA ODWZBUDZENIA WYŁĄCZENIA BF1) — ta 

nastawa służy do ustawienia czasu, przez jaki wyjście wyłączania jest podtrzymywane. Ten 

czasomierz musi być koordynowany ze schematem automatycznego ponownego załączania 

niesprawnego wyłącznika, do którego awaria wyłącznika wysyła sygnał anulowania 

ponownego załączania. Ponowne załączenie zdalnego wyłącznika może też zostać 

uniemożliwione przez wstrzymanie przesyłania sygnału wyłączania przez dłużej niż czas 

odzysku. 

BF1 PH A INITIATE/BF1 PH B INITIATE/BF 1 PH C INITIATE (INICJOWANIE FAZY A 

BF1/INICJOWANIE FAZY B BF1/INICJOWANIE FAZY C BF1) — te ustawienia wybierają 

operand FlexLogic do inicjowania jednobiegunowego wyłączania fazy A, B lub C wyłącznika i 

części fazy A, B lub C schematu, odpowiednio. To ustawienie dotyczy tylko 

jednobiegunowych schematów awarii wyłącznika. 

BF1 BKR POS1 ΦB/BF1 BKR POS 1 ΦC — te ustawienia wybierają operand FlexLogic 

reprezentujący styk przełącznika pomocniczego typu wczesnego chronionego wyłącznika dla 

bieguna B lub C, odpowiednio. Ten styk jest zazwyczaj niepowielanym stykiem zwiernym. 

Ten styk może nawet zostać wyregulowany tak, aby zapewnić najkrótszy możliwy czas 

zadziałania. Ta nastawa dotyczy tylko jednobiegunowych schematów awarii wyłącznika. 

BF1 BKR POS2 ΦB — wybiera operand FlexLogic reprezentujący styk przełącznika 

pomocniczego typu normalnego (52/a) wyłącznika dla bieguna B. Może to być styk 

powielany. Ta nastawa dotyczy tylko jednobiegunowych schematów awarii wyłącznika. 

BF1 BKR POS2 ΦC — to ustawienie wybiera operand FlexLogic reprezentujący styk 

przełącznika pomocniczego typu normalnego (52/a) wyłącznika dla bieguna C. Może to być 

styk powielany. Dla pracy jednobiegunowej schemat ma tę samą ogólną koncepcję, z 

wyjątkiem tego, że zapewnia on ponowne wyłączanie każdego pojedynczego bieguna 

chronionego wyłącznika. Podejście pokazane na poniższym wykresie wyzwalania 

jednobiegunowego używa informacji inicjujących w celu określenia, który biegun ma zostać 

wyłączony. Logika jest podzielona według biegunów. Detektory nadprądowe mają sprzężone 

ustawienia. Ta nastawa dotyczy tylko jednobiegunowych schematów awarii wyłącznika. 

Po zadziałaniu awarii wyłącznika dla polecenia wyłączenia jednobiegunowego należy wydać 

polecenie wyłączenia trójbiegunowego za pomocą operandu wyjściowego BKR FAIL 1 TRIP 

O. 

 

Rysunek 5-140: Logika inicjowania jednobiegunowej awarii wyłącznika 
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SETTINGS NASTAWY 
FLEXLOGIC OPERAND OPERAND FLEXLOGIC 
SETTING NASTAWA 
Function Funkcja 
Enabled=1 Włączony=1 
Block Blokada 
Off=0 Wył.=0 
from the trip output element z elementu wyjścia wyłączania 
Phase a initiate Inicjowanie fazy A 
Three-pole Initiate Inicjowanie trójbiegunowe 
Use seal-in Użycie podtrzymania 
Use current supervision Użycie kontroli prądu 
Source Źródło 
Phase Current Supervision Pickup Pobudzenie kontroli prądu fazowego 
Pickup Pobudzenie 
RUN URUCHOMIENIE 
AND AND 
OR OR 
Seal-in path Ścieżka podtrzymania 
Initiated Zainicjowane 
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to breaker failture single-pole logic sheet 2 do logiki jednobiegunowej awarii wyłącznika, 
arkusz 2 

Initiated phase A 
to breaker failture single-pole logic sheet 2 

Zainicjowana faza A 
do logiki jednobiegunowej awarii wyłącznika, 
arkusz 2 

 

Rysunek 5-141: Logika czasomierzy jednobiegunowej awarii wyłącznika 
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SETTINGS NASTAWY 
SETTING NASTAWA 
FLEXLOGIC OPERAND OPERAND FLEXLOGIC 
AND AND 
OR OR 
Breaker Pos 1 Phase A/3P Pozycja wyłącznika 1 faza A/3P 
Use Timer Użycie czasomierza 
Off=0 Wył.=0 
No=0 Nie=0 
Yes=1 Tak=1 
Initiated phase A Zainicjowana faza A 
from single-pole breaker failure logic sheet 1 z logiki jednobiegunowej awarii wyłącznika, 

arkusz 1 
Timer 1 Pickup delay Zwłoka pobudzenia czasomierza 1 
 

Rysunek 5-142: Logika inicjowania trójbiegunowej awarii wyłącznika 
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SETTING NASTAWA 
SETTINGS NASTAWY 
FLEXLOGIC OPERAND OPERAND FLEXLOGIC 
Disable=0 Wyłączenie=0 
Enable=1 Włączenie=1 
Off=0 Wył.=0 
YES TAK 
NO NO 
OR OR 
AND AND 
Seal in Path Ścieżka podtrzymania 
TO SHEET 2 OF 2 (Initiated) DO ARKUSZA 2 Z 2 (zainicjowany) 
 

Rysunek 5-143: Logika timerów trójbiegunowej awarii wyłącznika 
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FROM SHEET 1 OF 2 (Initiated) Z ARKUSZA 1 Z 2 (zainicjowany) 
SETTING NASTAWA 
SETTINGS NASTAWY 
FLEXLOGIC OPERAND OPERAND FLEXLOGIC 
YES TAK 
NO NO 
AND AND 
OR OR 
Off Wył. 
PICKUP POBUDZENIE 
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5.7.14 Elementy napięciowe 

5.7.14.1 Menu 

 

See below Zob. poniżej 
see page zob. strona 
 

Te elementy ochrony mogą być używane w różnych zastosowaniach, takich jak 

• Zabezpieczenie podnapięciowe — dla obciążeń wrażliwych na napięcie, takich 

jak silniki indukcyjne, spadek napięcia zwiększa pobierany prąd, co może 

spowodować niebezpieczne przegrzanie silnika. Funkcja zabezpieczenia 

podnapięciowego może być używana do spowodowania wyłączenia albo 

wygenerowania alarmu, gdy napięcie spadnie poniżej określonego ustawienia 

napięcia po określonym opóźnieniu. 

• Funkcje przyzwolenia — funkcja zabezpieczenia podnapięciowego może być 

używana do blokowania funkcjonowania urządzeń zewnętrznych przez 

uruchomienie przekaźnika wyjściowego, gdy napięcie spadnie poniżej 

określonego ustawienia napięcia. Funkcja zabezpieczenia podnapięciowego 

może też zostać użyta do blokowania funkcjonowania innych elementów za 

pomocą funkcji blokady tych elementów. 
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• Schematy przekazywania źródła — w razie wystąpienia podnapięcia można 

wygenerować sygnał przekazania w celu przekazania obciążenia z jego 

normalnego źródła do rezerwowego lub awaryjnego źródła mocy. 

Zabezpieczenie podnapięciowe można zaprogramować tak, aby mieć charakterystykę 

skończonego opóźnienia. Krzywa zależnego czasu działa, gdy napięcie spadnie poniżej 

poziomu pobudzenia na określony czas. Opóźnienie jest regulowane od 0 do 600,00 sekund 

z krokiem 0,01. Zabezpieczenie podnapięciowe można też zaprogramować tak, aby mieć 

odwrotną charakterystykę opóźnienia. 

Ustawienie opóźnienia zabezpieczenia podnapięciowego określa rodzinę krzywych 

pokazanych poniżej. 

 

pickup pobudzenie 
 

Wzór 5-35 

gdzie 

T = czas pracy 

D = ustawienie opóźnienie zabezpieczenia podnapięciowego (D = 0,00 działa natychmiast) 

V = napięcie wtórne zastosowane do przekaźnika 

Vpickup = poziom pobudzenia 

 

Rysunek 5-144: Krzywe odwrotnego zabezpieczenia podnapięciowego 

 

Time (seconds) Czas (sekundy) 
%of voltage pickup % pobudzenia napięcia 
Dla 0% pobudzenia czas pracy jest równy ustawieniu PHASE UNDERVOLTAGE DELAY 

(ZWŁOKA ZABEZPIECZENIA PODNAPIĘCIOWEGO FAZOWEGO).  
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5.7.14.2 Zabezpieczenie podnapięciowe fazowe (ANSI 27P, IEC PTUV) 

 

Range: Dostępne opcje: 
Disabled, Enabled Wyłączony, Włączony 
SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4 SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4 
Phase to Ground, Phase to Phase Phase to Ground, Phase to Phase 
0.000 to 3.000 pu in steps of 0.001 0,000 do 3,000 j.w. z krokiem 0,001 
Definite Time, Inverse Time Definite Time, Inverse Time 
0.00 to 600.00 s in steps of 0.01 0,00 do 600,00 s z krokiem 0,01 
0.000 to 3.000 pu in steps of 0.001 0,000 do 3,000 j.w. z krokiem 0,001 
FlexLogic operand Operand FlexLogic 
Self-reset, Latched, Disabled Automatyczne kasowanie, Podtrzymany, 

Wyłączony 
 

 

Ten element służy do określania charakterystyk roboczych opóźnienia w zależności od 

przyłożonego napięcia podstawowego (faza-ziemia lub faza-faza dla połączenia przekładnika 

napięciowego w układzie gwiazdy lub faza-faza dla połączenia przekładnika napięciowego w 

układzie trójkąta) lub jako czas zależny. Zabezpieczenie jest resetowane natychmiast, jeśli 

przyłożone napięcie przekracza napięcie odwzbudzenia. Ustawienie opóźnienia wybiera 

minimalny czas pracy zabezpieczenia podnapięciowego fazowego. Minimalne ustawienie 

napięcia wybiera napięcie robocze, poniżej którego zabezpieczenie jest blokowane (wartość 

ustawienia równa 0 umożliwia rozpatrzenie źródła beznapięciowego jako warunku awarii). 
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Rysunek 5-145: Logika zabezpieczenia podnapięciowego fazowego 

 

SETTING NASTAWA 
FLEXLOGIC OPERANDS OPERANDY FLEXLOGIC 
FLEXLOGIC OPERAND OPERAND FLEXLOGIC 
AND AND 
OR OR 
RUN URUCHOMIENIE 
PICKUP POBUDZENIE 
Enabled Włączony 
Off Wył. 
Source VT=Delta Źródłowy przekładnik napięciowy = trojkąt 
Phase to Ground Faza do ziemi 
Phase to Phase Faza do fazy 
VAG or VAB ≥ Minimum napięcie fazy A względem ziemi lub napięcie 

między fazą A i B ≥ Minimum 
 

5.7.14.3 Zabezpieczenie nadnapięciowe fazowe (ANSI 59P, IEC PTUV) 

 

Range: Dostępne opcje: 
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Disabled, Enabled Wyłączony, Włączony 
SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4 SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4 
0.000 to 3.000 pu in steps of 0.001 0,000 do 3,000 j.w. z krokiem 0,001 
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 
Self-reset, Latched, Disabled Automatyczne kasowanie, Podtrzymany, 

Wyłączony 
 

Dostępne są trzy zabezpieczenia nadnapięciowe fazowe. Zabezpieczenie nadnapięciowe 

fazowe może służyć jako bezzwłoczny element bez celowego opóźnienia lub jako czas 

zależny. Napięcie wejściowe to napięcie faza-faza mierzone bezpośrednio na przekładniku 

napięciowym w układzie trójkąta albo obliczone na podstawie przekładnika napięciowego 

faza-ziemia (gwiazda). Rysunek przedstawia konkretne npięcia do stosowania dla każdej 

fazy. 

 

Rysunek 5-146: Logika zabezpieczenia nadnapięciowego fazowego 

 

 

SETTING NASTAWA 
SETTINGS NASTAWY 
FLEXLOGIC OPERANDS OPERANDY FLEXLOGIC 
FLEXLOGIC OPERAND OPERAND FLEXLOGIC 
AND AND 
RUN URUCHOMIENIE 
OR OR 
Off Wył. 
Disabled Wyłączony 
Enabled Włączony 
Source VT Źródłowy przekładnik napięciowy 
Delta Trójkąt 
PICKUP POBUDZENIE 
 

UWAGA 
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Jeśli źródłowy przekładnik napięciowy jest połączony w układzie gwiazdy, warunek 

pobudzenia zabezpieczenia nadnapięciowego fazowego ma postać V > √3 x 

Pobudzenie dla VAB, VBC i VCA. 

 

5.7.14.4  Zabezpieczenie nadnapięciowe zerowe (ANSI 59N, IEC PTUV) 

 

Range: Dostępne opcje: 
Disabled, Enabled Wyłączony, Włączony 
SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4 SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4 
0.000 to 3.000 pu in steps of 0.001 0,000 do 3,000 j.w. z krokiem 0,001 
Definite time, FlexCurve A, FlexCurve B, 
FlexCurve C 

Definite time, FlexCurve A, FlexCurve B, 
FlexCurve C 

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 
Self-reset, Latched, Disabled Automatyczne kasowanie, Podtrzymany, 

Wyłączony 
 

Dostępne są trzy zabezpieczenia nadnapięciowe zerowe. Zabezpieczenia nadnapięciowego 

zerowego można użyć do wykrywania asymetrycznego stanu napięcia systemu 

spowodowanego przez zwarcie doziemne lub utratę jednej lub dwóch faz źródła. 

Zabezpieczenie reaguje na napięcie zerowe systemu (3V_0) obliczone na podstawie napięć 

fazowych. Znamionowe napięcie wtórne kanałów napięcia fazowego wprowadzone w 

obszarze SETTINGS ^4 SYSTEM SETUP ^ AC INPUTS ^4 VOLTAGE BANK ^ PHASE VT 

SECONDARY (USTAWIENIA ^4 KONFIGURACJA SYSTEMU ^4 WEJŚCIA AC ^4 

BATERIA NAPIĘCIOWA ^ FAZA WTÓRNEGO VT) jest oparta na p.u. używanych podczas 

ustawiania poziomu pobudzenia. 

Zabezpieczenie nadprądowe zerowe może zapewnić charakterystykę roboczą opóźnienia w 

porównaniu z przyłożonym napięciem (zainicjowanym z krzywych FlexCurve A, B lub C) lub 
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może służyć jako czas zależny. Ustawienie NEUTRAL OV1 PICKUP DELAY (OPÓŹNIENIE 

POBUDZENIA ZEROWEGO OV1) ma zastosowanie tylko, gdy ustawienie NEUTRAL OV1 

CURVE (KRZYWA ZEROWA OV1) ma wartość Definite time (Czas zależny). Źródło 

przypisane do tego zabezpieczenia musi zostać skonfigurowane dla przekładnika 

napięciowego fazy. 

Błędy przekładnika napięciowego i normalna asymetria muszą zostać wzięte pod uwagę 

podczas konfigurowania tego zabezpieczenia. Ta funkcja wymaga przekładnika 

napięciowego w układzie gwiazdy. 

 

Rysunek 5-147: Logika zabezpieczenia nadnapięciowego zerowego 

 

SETTING NASTAWA 
FLEXLOGIC OPERANDS OPERANDY FLEXLOGIC 
AND AND 
RUN URUCHOMIENIE 
Enabled Włączony 
Off Wył. 
Pickup Pobudzenie 
 

5.7.14.5 Pomocnicze zabezpieczenie podnapięciowe (ANSI 27X, IEC PTUV) 
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Range: Dostępne opcje: 
Disabled, Enabled Wyłączony, Włączony 
SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4 SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4 
0.000 to 3.000 pu in steps of 0.001 0,000 do 3,000 j.w. z krokiem 0,001 
Definite Time, Inverse Time Definite Time, Inverse Time 
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 
Self-reset, Latched, Disabled Automatyczne kasowanie, Podtrzymany, 

Wyłączony 
 

 

Przekaźnik L90 zawiera jedno pomocnicze zabezpieczenie podnapięciowe dla każdej baterii 

przekładników napięciowych. To zabezpieczenie monitoruje stan podnapięcia napięcia 

pomocniczego. 

Ustawienie AUX UV1 PICKUP (POBUDZENIE POMOCNICZE UV1) wybiera poziom 

napięcia, przy którym zabezpieczenie podnapięciowe zaczyna synchronizację. Znamionowe 

napięcie wtórne kanału napięcia pomocniczego wprowadzone w obszarze SETTINGS 

(USTAWIENIA) ��������SYSTEM SETUP (KONFIGURACJA SYSTEMU) ���� AC INPUTS 

(WEJŚCIA AC) ��������VOLTAGE BANK X5 (BATERIA NAPIĘCIOWA X5) ��������AUXILIARY VT 

X5 SECONDARY (WTÓRNY POMOCNICZY PRZEKŁADNIK NAPIĘCIOWY X5) jest oparte 

na p.u. używanych podczas ustawiania poziomu pobudzenia. 

Ustawienie AUX UV1 DELAY (OPÓŹNIENIE POMOCNICZEGO UV1) wybiera minimalny 

czas pracy pomocniczego zabezpieczenia podnapięciowego. 

Ustawienia AUX UV1 PICKUP (POBUDZENIE POMOCNICZEGO UV1) i AUX UV1 delay 

(OPÓŹNIENIE POMOCNICZEGO UV1) określają krzywą roboczą zabezpieczenia 

podnapięciowego. Pomocnicze zabezpieczenie podnapięciowe można zaprogramować do 

używania charakterystyki zależnego opóźnienia albo odwrotnego opóźnienia. 
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Charakterystyki i równania robocze dla obu opóźnień są takie, jak zabezpieczenie 

podnapięciowe fazowe. 

Zabezpieczenie jest resetowane natychmiast. Minimalne ustawienie napięcia wybiera 

napięcie robocze, poniżej którego zabezpieczenie jest blokowane. 

 

Rysunek 5-148: Logika pomocniczego zabezpieczenia podnapięciowego 

 

SETTING NASTAWA 
FLEXLOGIC OPERANDS OPERANDY FLEXLOGIC 
AND AND 
RUN URUCHOMIENIE 
Pickup Pobudzenie 
Enabled Włączony 
Off Wył. 
Minimum Minimum 
 

5.7.14.6 Pomocnicze zabezpieczenie nadnapięciowe (ANSI 59X, IEC PTOV) 

 

Range: Dostępne opcje: 
Disabled, Enabled Wyłączony, Włączony 
SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4 SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4 
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0.000 to 3.000 pu in steps of 0.001 0,000 do 3,000 j.w. z krokiem 0,001 
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 
Self-reset, Latched, Disabled Automatyczne kasowanie, Podtrzymany, 

Wyłączony 
 

Przekaźnik L90 zawiera jedno pomocnicze zabezpieczenie nadnapięciowe dla każdej baterii 

przekładników napięciowych. To zabezpieczenie ma monitorować stan przepięcia napięcia 

pomocniczego. Znamionowe napięcie wtórne kanału napięcia pomocniczego wprowadzone 

w obszarze SYSTEM SETUP (KONFIGURACJA SYSTEMU) ^ AC INPUTS (WEJŚCIA AC) 

��������VOLTAGE BANK X5 (BATERIA NAPIĘCIOWA X5) ��������AUXILIARY VT X5 

SECONDARY (WTÓRNY POMOCNICZY PRZEKŁADNIK NAPIĘCIOWY X5) jest oparte na 

j.w. używanych podczas ustawiania poziomu pobudzenia. 

Typowe zastosowanie tego zabezpieczenia to monitorowanie składowej zerowej napięcia 

(3V_0) dostarczanego z połączenia przekładnika napięciowego w układzie otwartego 

trójkąta. 

 

Rysunek 5-149: Logika pomocniczego zabezpieczenia nadnapięciowego 

 

SETTING NASTAWA 
FLEXLOGIC OPERANDS OPERANDY FLEXLOGIC 
AND AND 
RUN URUCHOMIENIE 
Enabled Włączony 
Off Wył. 
Pickup Pobudzenie 
 

5.7.15 Zabezpieczenie nadmiarowomocowe kierunkowe z 

czułym pomiarem 
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Range: Dostępne opcje: 
Disabled, Enabled Wyłączony, Włączony 
SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4 SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4 
0 to 359° in steps of 1 0 do 359° z krokiem 1 
–1.200 to 1.200 pu in steps of 0.001 od -1,200 do 1,200 j.w. z krokiem 0,001 
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 
Self-Reset, Latched, Disabled Automatyczne kasowanie, Podtrzymany, 

Wyłączony 
 

Zabezpieczenie nadmiarowomocowe kierunkowe z czułym pomiarem reaguje na trójfazową 

moc kierunkową i jest przeznaczone do zastosowań odwrotnej mocy i niskiej mocy zgodnej 

w maszynach synchronicznych lub połączeniach obejmujących kogenerację. Przekaźnik 

mierzy moc trójfazową z pełnego zestawu przekładników napięciowych w układzie gwiazdy 

lub pełnego zestawu przekładników napięciowych w układzie trójkąta. W ostatnim przypadku 

jest używana metoda dwóch watomierzy. Szczegółowe informacje dotyczące mocy czynnej i 

biernej używanej przez zabezpieczenie nadmiarowomocowe kierunkowe z czułym pomiarem 

można znaleźć w punkcie Konwencje pomiarów serii UR w rozdziale 6. 

Zabezpieczenie ma regulowany kąt charakterystyczny i minimalną moc roboczą, co zostało 

pokazane na wykresie Charakterystyki kierunkowej mocy poniżej. Zabezpieczenie reaguje 

na następujący stan: 
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Wzór 5-36 

gdzie 

P i Q to moc czynna i bierna zmierzona zgodnie z konwencją pomiaru UR 

 to suma kątów charakterystycznych (DIR POWER 1 RCA (RCA MOCY KIERUNKOWEJ 

1) ) i kalibracji (DIR POWER 1 CALIBRATION (KALIBRACJA MOCY KIERUNKOWEJ 1)), 

a SMIN to minimalna moc robocza 

 

Ilość robocza jest wyświetlana w wartości rzeczywistej ACTUAL VALUES (WARTOŚCI 

RZECZYWISTE) ���� METERING (POMIARY) ��������SENSITIVE DIRECTIONAL POWER 1(2) 

(ZABEZPIECZENIE NADMIAROWOMOCOWE KIERUNKOWE Z CZUŁYM POMIAREM 

1(2)). Zabezpieczenie ma dwa niezależne (zgodnie z ustawieniami pobudzenia i opóźnienia) 

etapy dla alarmu i wyłączenia, odpowiednio. 

 

Rysunek 5-150: Kierunkowe charakterystyki mocy 

 

RESTRAIN OGRANICZENIE 
SMIN SMIN 
Direction Kierunek 
OPERATE DZIAŁANIE 
RCA+ CALIBRATION RCA + KALIBRACJA 
 

Dzięki umożliwieniu regulacji kąta charakterystycznego i udostępnieniu zarówno ujemnych, 

jak i dodatnich wartości minimalnej mocy roboczej można uzyskać różne charakterystyki 

robocze, co zostało pokazane na poniższym rysunku. For przykład obszar (a) na rysunku 

pokazuje ustawienia mocy odwrotnej, zaś obszar (b) pokazuje ustawienia dla zastosowania z 

niską mocą zgodną. 

 

Rysunek 5-151: Przykładowe zastosowania kierunkowego zabezpieczenia mocy 
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OPERATE DZIAŁANIE 
RESTRAIN OGRANICZENIE 
RCA = 180o RCA = 180o 
SMIN > 0 SMIN > 0 
 

DIR POWER 1 RCA (RCA MOCY BEZPOŚREDNIEJ 1) — określa kąt charakterystyczny 

przekaźnika (RCA) dla funkcji mocy kierunkowej z czułym pomiarem. To ustawienie można 

stosować na trzy sposoby: 

• Umożliwia ono reagowanie zabezpieczenia na moc czynną lub bierną w 

dowolnym kierunku (nadmoc/podmoc czynna itd.) 

• Wraz z precyzyjnym kątem kalibracji umożliwia to kompensację dowolnych 

błędów kątowych przekładnika prądowego i napięciowego, pozwalając uzyskać 

czulsze ustawienia. 
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• Umożliwia ono użycie wymaganego kierunku w sytuacjach, gdy sygnał 

napięciowy jest pobierany za transformatorem mocy w układzie trójkąt-gwiazda i 

wymagana jest kompensacja kąta fazowego. 

Na przykład charakterystyka czynnej nadmocy jest uzyskiwana za pomocą określenia 

wartości ustawienia DIR PWR 1 RCA (RCA MOCY KIERUNKOWEJ 1) równej 0°, biernej 

nadmocy za pomocą określenia wartości ustawienia DIR PWR 1 RCA (RCA MOCY 

KIERUNKOWEJ 1) równej 90°, czynnej podmocy za pomocą określenia wartości ustawienia 

DIR PWR 1 RCA (RCA MOCY KIERUNKOWEJ 1) równej 180° i biernej podmocy za 

pomocą określenia wartości ustawienia DIR PWR 1 RCA (RCA MOCY KIERUNKOWEJ 1) 

równej 270°. 

DIR POWER 1 CALIBRATION (KALIBRACJA MOCY KIERUNKOWEJ 1) — to ustawienie 

umożliwia zmianę kąta charakterystycznego przekaźnika z krokiem 0,05°. Jest przydatne, 

gdy należy skompensować małe różnice błędów kątowych przekładnika napięciowego i 

przekładnika prądowego, pozwalając uzyskać czulsze ustawienia. To ustawienie wirtualnie 

umożliwia kalibrację funkcji mocy kierunkowej w sensie błędu kątowego zastosowanych 

przekładników napięciowych i prądowych. Zabezpieczenie reaguje na sumę ustawień DIR 

POWER 1 RCA (RCA MOCY KIERUNKOWEJ 1) i DIR POWER 1 CALIBRATION 

(KALIBRACJA MOCY KIERUNKOWEJ 1). 

DIR POWER 1 STG1 SMIN (SMIN STG1 MOCY KIERUNKOWEJ 1) — to ustawienie 

określa moc minimalną zdefiniowaną wraz z kątem charakterystycznym przekaźnika (RCA) 

dla etapu 1 zabezpieczenia. Wartości dodatnie zakładają przesunięcie w kierunku regionu 

roboczego wzdłuż linii RCA, zaś wartości ujemne zakładają przesunięcie w kierunku regionu 

ograniczenia wzdłuż linii RCA. Szczegółowe informacje można znaleźć na rysunku 

Przykładowe zastosowania mocy kierunkowej. To ustawienie, wraz z RCA, umożliwia 

uzyskanie całego szeregu charakterystyk roboczych. To ustawienie dotyczy mocy trójfazowej 

i jest wprowadzane w wartościach (j.w.). Podstawowa ilość to 3 x VT j.w. podstawy x CT pu 

podstawy. 

Na przykład ustawienie równe 2% dla maszyny 200 MW wynosi 0,02 x 200 MW = 4 MW. 

Jeśli napięcie linii to 13,8 kV i 10 kA to pierwotny prąd przekładnika prądowego, ilością pu 

źródła jest 239 MVA, a więc SMIN należy ustawić na 4 MW/239 MVA = 0,0167 j.w. « 0,017 

j.w. Jeśli rozważane jest zastosowanie mocy odwrotnej RCA = 180° a SMIN = 0,017 j.w. 

Zabezpieczenie jest zwalniane, jeśli wartość bezwzględna prądu składowej zgodnej prądu 

stanie się wirtualnie zerem, czyli spadnie poniżej poziomu odcięcia. 

DIR POWER 1 STG1 DELAY (OPÓŹNIENIE ETAPU 1 MOCY KIERUNKOWEJ 1) — to 

ustawienie określa opóźnienie dla etapu 1. Dla zastosowań z mocą zwłoczną lub niską mocą 

wyprzedzającą w maszynie synchronicznej etap 1 jest zazwyczaj stosowany do 

alarmowania, a etap 2 — do wyłączania. 
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Rysunek 5-152: Logika nadmiarowomocowego kierunkowego zabezpieczenia z czułym 

pomiarem 

 

SETTING NASTAWA 
SETTINGS NASTAWY 
FLEXLOGIC OPERANDS OPERANDY FLEXLOGIC 
AND AND 
RUN URUCHOMIENIE 
OR OR 
Off Wył. 
Enabled Włączony 
Three-phase active power (P) Trójfazowa moc czynna (P) 
Three-phase reactive power (Q) Trójfazowa moc bierna (Q) 
DIRECTIONAL POWER 
CHARACTERISTICS 

DIRECTIONAL POWER 
CHARACTERISTICS (KIERUNKOWE 
CHARAKTERYSTYKI MOCY) 

 

5.7.16 Człony kontrolujące 

5.7.16.1  Menu 

 

Zob. poniżej See below 
Zob. strona See page 
 

 

5.7.16.2 Detektor zakłóceń 
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Range: Dostępne opcje: 
Disabled, Enabled Wyłączony, Włączony 
FlexLogic operand Operand FlexLogic 
 

Człon detektora zakłóceń (50DD) to dedykowany dla 87L czuły detektor zakłóceń prądu 

stosowany do wykrywania wszelkich zakłóceń w zabezpieczanym systemie. Jest on 

przeznaczony dla takich funkcji jak kontrola wyjścia wyłączania i rozpoczęcie oscylografii. 

Detektor zakłóceń sygnalizuje również zabezpieczeniu 87L wystąpienie zakłócenia 

(możliwego zwarcia) i zgłasza konieczność zmiany rozmiaru okna czasowego w celu 

usunięcia prądu przedzwarciowego. Niezbędne jest korzystanie z detektora zakłóceń dla 

zastosowań, w których krytyczne znaczenie ma czas pracy zabezpieczenia 87L. 

Jeżeli detektor zakłóceń jest wykorzystywany do kontroli pracy funkcji 87L, zaleca się 

zastosowanie członu wyłączania 87L. Operand FlexLogic detektora zakłóceń 50DD SV musi 

zostać następnie przypisany do nastawy 87L TRIP SUPV (KONTROLA WYŁĄCZANIA 

87L). 

Funkcja detektora zakłóceń mierzy wielkość składowej przeciwnej prądu (I_2), wielkość 

składowej zerowej prądu (I_0), zmianę składowej przeciwnej prądu (DI_2), zmianę składowej 

zerowej prądu (DI_0) oraz zmianę składowej zgodnej prądu (DI_1). Człon detektora zakłóceń 

korzysta z lokalnego prądu sieciowego obliczonego jako suma wszystkich źródeł 

skonfigurowanych w zabezpieczeniu różnicowym dla celów wykrywania zakłóceń w 

systemie. 

Adaptacyjny detektor poziomu działa w następujący sposób: 

• Gdy poziom bezwzględny zwiększy się powyżej wartości 0,12 j.w. dla I_0 lub I_2, 

wyjście adaptacyjnego detektora poziomu jest aktywne, a następny najwyższy 

poziom progowy zwiększany jest osiem cykli później z wartości 0,12 do 0,24 j.w. 

w interwałach co 0,02 j.w. Jeżeli poziom przekracza 0,24 j.w., bieżąca nastawa 

adaptacyjnego detektora poziomu pozostaje na wartości 0,24 j.w., a wyjście 
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pozostanie aktywne (jak również wyjście detektora zakłóceń), gdy mierzona 

wartość pozostanie powyżej bieżącej nastawy. 

• Gdy poziom bezwzględny zmniejszy się z 0,24 na 0,12 j.w., niższy poziom jest 

nastawiany co osiem cykli, a adaptacyjny detektor poziomu nie jest aktywny. 

Należy zauważyć, że wyjście 50DD pozostaje nieaktywne w trakcie tej zmiany tak 

długo, jak zmiana delty wynosi poniżej 0,04 j.w. 

Detektor poziomu delty (DI) zostały zaprojektowane do pobudzania zmiany 0,04 j.w. w 

prądach I_1, I_2 i I_0. Wartość DI jest mierzona poprzez porównywanie bieżącej wartości z 

wartością obliczaną dla czterech cykli wcześniej. 

Nastawy objaśniono poniżej. 

DD FUNCTION (FUNKCJA DZ)  — ta nastawa jest wykorzystywana do 

załączania/wyłączania detektora zakłóceń. 

DD NON-CURRENT SUPV (KONTROLA NIEPRĄDOWA DZ — nastawa wybiera operand 

FlexLogic, który aktywuje wyjście detektora zakłóceń w następstwie zdarzeń (takich jak 

zmiana częstotliwości lub napięcia), którym nie towarzyszy zmiana wartości prądu. 

DD CONTROL LOGIC (LOGIKA STEROWANIA DZ) — nastawa wykorzystywana do 

zapobiegania działaniu logiki I_0 i I_2 detektora zakłóceń w warunkach takich, jak otwieranie 

pojedynczego bieguna wyłącznika, które prowadzi do asymetrii prądu obciążenia w układach 

wyłączenia jednobiegunowego. Styk pomocniczy wyłącznika może być stosowany dla 

takiego układu. 

DD LOGIC SEAL-IN (PODTRZYMANIE LOGIKI DZ) — nastawa wykorzystywana do 

utrzymania wyjścia detektora zakłóceń dla takich warunków, jak zrównoważone zwarcie 

trójfazowe i zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne niskiego poziomu w sytuacjach 

możliwego zerowania detektora zakłóceń. Wyjście detektora zakłóceń jest utrzymywane do 

momentu zerowania wybranego operandu FlexLogic. 

DD EVENTS (ZDARZENIA DZ) — ta nastawa może zostać wyłączona w przypadku, gdy 

człon detektora zakłóceń odpowiada na zakłócenia prądy w systemie, które prowadzą do 

zapełniania bufora zdarzeń i możliwych strat cennych danych. 

 

Rysunek 5-153: Logika detektora zakłóceń 
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SETTING NASTAWA 
ACTUAL WARTOŚĆ RZECZYWISTA 
LOGIC LOGIKA 
FLEXLOGIC OPERAND OPERAND FLEXLOGIC 
AND AND 
OR OR 
DELTA LEVEL DETECTOR DETEKTOR POZIOMU DELTA 
ADAPTIVE LEVEL DETECTOR ADAPTACYJNY DETEKTOR POZIOMU 
Enabled Włączony 
Off Wył. 
RUN URUCHOMIENIE 
NOTE: 
ADJUSTMENTS ARE MADE ONCE EVERY 
8 CYCLES TO THE NEXT LEVEL (HIGHER 
OR LOWER) IN 0.02 pu STEPS USING THE 
HIGHEST VALUE OF I_0 AND I_2 

UWAGA: 
REGULACJE W KOLEJNYCH POZIOMACH 
(WYŻSZYM LUB NIŻSZYM) SĄ 
PRZEPROWADZANE CO 8 CYKLI W 
INTERWAŁACH CO 0,02 j.w. PRZY 
WYKORZYSTANIU NAJWYŻSZEJ 
WARTOŚCI I_0 I I_2. 

 

5.7.16.3 Wyłączenie 87L 



MENU SETTINGS (USTAWIENIA)  ROZDZIAŁ 5: USTAWIENIA 

SYSTEM ZABEZPIECZENIA RÓŻNICOWEGO LINII L90 — INSTRUKCJA OBSŁUGI 5-445 

 

 

Range: Dostępne opcje: 
Disabled, Enabled Wyłączony, Włączony 
SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4 SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4 
3-Pole, 1-Pole 3-biegunowy, 1-biegunowy 
FlexLogic operand Operand FlexLogic 
0.20 to 0.80 pu in steps of 0.01 0,20 do 0,80 j.w. w interwałach co 0,01 
Self-reset, Latched, Disabled Automatyczne kasowanie, Podtrzymany, 

Wyłączony 
 

 

Człon wyłączania zabezpieczenia 87L musi być wykorzystywany do zabezpieczania 

generowania wyjść wyłączania. Szczególnie zalecany jest do stosowania przy wyłączaniu 

jednobiegunowym. Człon zapewnia możliwość utrzymania sygnału wyłączania przy stałym 

przepływie prądu zwarciowego w celu wybrania wyłączania jednobiegunowego lub 

trójbiegunowego, zastosowania odebranych sygnałów wyłączenia zdalnego 

bezwarunkowego i przypisania członów kontroli wyłączania, takich jak detektor zakłóceń. 

Logika jest wykorzystywana do zapewnienia, że przekaźnik: 

• Wyłącza zwartą fazę dla zwarcia doziemnego jednej linii wykrywanego przez 

element zabezpieczenia różnicowego linii; 

• Wyłącza wszystkie trzy fazy dla wewnętrznego zwarcia wielofazowego; 

• Wyłącza wszystkie trzy fazy dla drugiego zwarcia doziemnego jednej linii w 

trakcie lub po cyklu wyłączania jednobiegunowego. 

Dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa zaleca się, aby detektor zakłóceń (oraz 

inne człony, jeżeli wymagane) został przypisany w celu zauważenia zmiany w stanie 

systemu przed umożliwieniem zadziałania wyjścia wyłączania. Zapewnia to, że przekaźnik 
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nie podaje sygnału wyłączania w wyniku nieprawidłowej wartości nastawy, nieprawidłowego 

manipulowania przekaźnikiem lub problemów z wzajemną komunikacją między 

przekaźnikami (na przykład bardzo hałaśliwe kanały). Detektor otwartego bieguna zapewnia 

wymuszanie wyłączania trójbiegunowego dla zwarć składowych i zamykanie w przypadku 

zwarcia, jeżeli wymagane. Funkcja detektora otwartego bieguna musi zostać zastosowana i 

odpowiednio zaprogramowana dla właściwego działania. Operandy 87L TRIP 1P OP 87L 

TRIP 3P OP mają na celu zainicjowanie SPZ jedno- lub trójbiegunowego. 

 

UWAGA 

Jeżeli wyłączenie zdalne bezwarunkowe (DTT) nie jest wymagane dla zadziałania 

układu wyłączania 87L, należy wyłączyć tę funkcję w menu nastaw GROUPED 

ELEMENTS (ELEMENTY ZGRUPOWANE) ���� SETTING GROUP 1(6) (GRUPA 

NASTAW 1(6)) ��������LINE DIFFERENTIAL ELEMENT (CZŁON ZABEZPIECZENIA 

RÓŻNICOWEGO LINII) ��������CURRENT DIFFERENTIAL (ZABEZPIECZENIE 

RÓŻNICOWE PRĄDU) . 

 

87L TRIP FUNCTION (FUNKCJA WYŁĄCZANIA 87L) — Ta nastawa jest stosowana do 

załączania lub wyłączania członu. 

87L TRIP SOURCE (ŹRÓDŁO WYŁĄCZANIA 87L) — Przypisuje źródło do funkcji 

podtrzymania. 

87L TRIP MODE (TRYB WYŁĄCZANIA 87L) — Wybiera tryb działania trój- lub 

jednobiegunowego. 

87L TRIP SUPV (KONTROLA WYŁĄCZANIA 87L) — Przypisuje człon kontroli wyłączania. 

Zaleca się stosowanie operandu FlexLogic 50DD SV (człon musi być załączony); w 

przeciwnym razie mogą być stosowane człony, takie jak zabezpieczenie nadprądowe 

bezzwłoczne, zabezpieczenie odległościowe itp. 

87L TRIP FORCE 3-Φ (WYMUSZANIE WYŁĄCZANIA 87L 3-Φ) — Wybiera człon 

wymuszający wyłączanie trójbiegunowe, jeżeli w czasie aktywności tego członu wystąpi 

dowolny rodzaj zwarcia. Jeżeli na przykład wymagane jest, aby sygnał trójpolowy był drugim 

wyłączeniem, można wykorzystać funkcję wyłączania samoczynnego ponownego załączenia 

lub licznika samoczynnego ponownego załączenia. Podobnie można zastosować dowolny 

operand reprezentujący zmianę w konfiguracji systemu elektroenergetycznego. 

PODTRZYMANIE WYŁĄCZENIA 87L — Włącza/wyłącza podtrzymanie sygnału wyłączenia 

poprzez pomiar płynącego prądu. 

POBUDZENIE PODTRZYMANIA WYŁĄCZENIA 87L — Wybiera nastawę pobudzenia 

funkcji podtrzymania prądu. 
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Rysunek 5-154: Logika wyzwolenia 87L 

 

SETTING NASTAWA 
FLEXLOGIC OPERAND OPERAND FLEXLOGIC 
FLEXLOGIC OPERANDS OPERANDY FLEXLOGIC 
OR OR 
AND AND 
Enabled Włączony 
1-Pole 1-biegunowe 
Off Wył. 
 

 

5,8  Elementy sterowania 

5.8.1  Informacje ogólne 

Elementy sterowania są wykorzystywane do sterowania, a nie do zabezpieczania. 

Szczegółowe informacje podano w punkcie Wprowadzenie do członów na początku tego 

rozdziału. 
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5.8.2 Szyna wyłączania 

 

Range: Dostępne opcje: 
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 
Enabled, Disabled Włączony, Wyłączony 
Self-reset, Latched, Disabled Automatyczne kasowanie, Podtrzymany, 

Wyłączony 
 

Człon szyny wyłączania umożliwia agregowanie wyjść zabezpieczenia i elementów 

sterowania bez korzystania z FlexLogic i przypisywanie ich w prosty i skuteczny sposób. 

Każda szyna wyłączania może zostać przypisana albo do wyłączania albo do alarmu. 

Dostępne są proste opcje dopasowywania wyłączania, takie jak zatrzaśnięcie, opóźnienie i 

opóźnienie podtrzymania. 

Najprostszym sposobem na przypisanie wyjść do szyny wyłączania jest dokonanie tego w 

oprogramowaniu EnerVista. Zestawienie zabezpieczeń jest wyświetlane po przejściu do 

określonego elementu zabezpieczenia lub sterowania i zaznaczenie żądanego pola szyny. 

Po wybraniu żądanego elementu dla określonej szyny zostanie wyświetlony spis operandów 

zadziałania elementu, które mogą zostać przypisane do szyny wyłączania. Jeżeli wymagany 

jest więcej niż jeden operand zadziałania, może on zostać przypisany bezpośrednio z menu 

szyny wyłączania. 

 

Rysunek 5-155: Pola szyny wyłączania w zestawieniu zabezpieczeń 
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Dostępne są następujące ustawienia: 

TRIP BUS 1 BLOCK (BLOKADA SZYNY WYŁĄCZANIA 1) — wyjście szyny wyłączania 

jest zablokowane, gdy potwierdzony zostanie operand przypisany do tej nastawy. 

TRIP BUS 1 PICKUP DELAY (ZWŁOKA POBUDZENIA MAGISTRALI TRIP BUS 1) — ta 

nastawa określa czas opóźnienia, aby utworzyć wyjście w zależności od sposobu 

korzystania z niego. 

TRIP BUS 1 RESET DELAY (ZWŁOKA ZEROWANIA MAGISTRALI TRIP BUS 1) — ta 

nastawa określa czas zwłoki zerowania polecenia wyjściowego. Należy 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 1 MAGISTRALI TRIP BUS 16) — te nastawy wybierają operand FlexLogic, który 

zostanie przypisany jako wejście magistrali „trip bus”. 

TRIP BUS 1 LATCHING (PODTRZYMANIE MAGISTRALI TRIP BUS 1) — ta nastawa 

włącza lub wyłącza podtrzymanie wyjścia magistrali trip bus. Zwykle jest używana, gdy 

wymagana jest blokada lub potwierdzenie przez użytkownika odpowiedzi przekaźnika. 

TRIP BUS 1 RESET (ZEROWANIE SZYNY WYŁĄCZANIA 1) — Wyjście szyny wyłączania 

jest zerowane, gdy potwierdzony zostaje operand przypisany do tej nastawy. Należy 

zauważyć, że operand reset op jest połączony kablem do bramy zerowania przerzutnika. W 

takiej formie polecenie zerowania z interfejsu panelu przedniego lub za pośrednictwem 

komunikacji zeruje wyjście szyny wyłączania. 

 

Rysunek 5-156: Logika szyny wyłączania 
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SETTINGS NASTAWY 
FLEXLOGIC OPERAND OPERAND FLEXLOGIC 
OR OR 
AND AND 
Off Wył. 
Enabled Włączony 
Latch Przerzutnik 
Non-volatile set-dominant Z pamięcią nieulotną, z nadrzędnym 

wejściem ustawiającym 
 

 

5.8.3 Grupy nastaw 
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Range: Dostępne opcje: 
Disabled, Enabled Wyłączony, Włączony 
FlexLogic operand Operand FlexLogic 
up to 16 alphanumeric characters do 16 znaków alfanumerycznych 
 

Menu grup nastaw steruje włączaniem i wyłączaniem do sześciu możliwych grup nastaw w 

menu nastaw GROUPED ELEMENTS (ELEMENTÓW ZGRUPOWANYCH). Aktywna grupa 

nastaw może zostać wskazana na przednim wyświetlaczu przekaźnika uniwersalnego 

poprzez skonfigurowanie programowanych przez użytkownika diod LED w celu wyświetlenia 

stanu operandów FlexLogic SETTING GROUP ACT (aktywna grupa nastaw). 

 

SETTING GROUPS FUNCTION (FUNKCJA GRUP NASTAW) — Po włączeniu umożliwia 

aktywowanie innych grup nastaw niż grupa 1 (domyślna grupa aktywna). Aktywowanie 

domyślnej grupy nastaw jest wymuszane, podczas gdy nastawa SETTING GROUP 

FUNCTION (FUNKCJA GRUPY NASTAW) jest wyłączona. 

SETTING GROUPS BLK (BLOKADA GRUP NASTAW) — Zapobiega zmianie aktywnej 

grupy nastaw, gdy wybrany operand FlexLogic jest włączony. Ta funkcja może być 

przydatna w zastosowaniach, w których zmiana nastaw w określonych warunkach, takich jak 

w trakcie sekwencji sterowania, jest niepożądana. 

GROUP 2 ACTIVATE ON (AKTYWACJA GRUPY 2 ZAŁ.) do GROUP 6 ACTIVATE ON 

(AKTYWACJA GRUPY 6 ZAŁ.) — Wybiera operand FlexLogic, który po nastawieniu 

aktywuje określoną grupę nastaw do stosowania przed dowolny element zgrupowany. Układ 

priorytetów zapewnia, że w danym czasie aktywna jest tylko jedna grupa — grupa o 

najwyższym numerze, która jest aktywowana przez swój parametr ACTIVATE ON 

(AKTYWACJA ZAŁ.) ma pierwszeństwo przed grupami o niższych numerach. Dla nastaw 

grupy 1 (domyślnej aktywnej grupy) nie działa funkcja aktywowania, ponieważ grupa 1 

automatycznie staje się aktywna, jeżeli nie jest aktywna żadna inna grupa. 

SETTING GROUP 1 NAME (NAZWA GRUPY NASTAW 1) do SETTING GROUP 6 NAME 

(NAZWA GRUPY NASTAW 6) — Umożliwia użytkownikowi przypisanie nazwy do każdej z 

sześciu grup nastaw. Po zaprogramowaniu ta nazwa pojawia się w drugim wierszu menu 

GROUPED ELEMENTS ���� SETTING GROUP 1(6) (ELEMENTY ZGRUPOWANE -> 

GRUPA NASTAW 1(6) . 

Przekaźnik można ustawić za pośrednictwem równania FlexLogic w celu otrzymania żądania 

aktywowania lub dezaktywowania określonej niedomyślnej grupy nastaw. Poniższe równanie 

FlexLogic (zob. poniższy rysunek) przedstawia żądania za pośrednictwem zdalnej 

komunikacji (na przykład WIRTUALNE WEJŚCIE 1 ZAŁ.) lub z lokalnego wejścia stykowego 

(na przykład WEJŚCIE STYKOWE 1 ZAŁ.) w celu zainicjowania stosowania określonej 
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grupy nastaw oraz żądania z kilku elementów pomiarowych pobudzenia prądu w celu 

zablokowania korzystania z określonej grupy nastaw. Przypisany operand wirtualnego 

wyjścia 1 jest stosowane do sterowania stanem „Zał.” określonej grupy nastaw. 

 

Rysunek 5-157: Przykład sterowania FlexLogic grupą nastaw 

 

OR OR 
AND AND 
END KONIEC 
PHASE FAZA 
 

Wyboru grupy nastaw można również dokonywać za pomocą usługi MMS IEC 61850 

SelectActiveSG (Wybierz aktywną grupę nastaw) do bloku sterującego @Master / 

LLN0.SGCB. Wspomniany układ priorytetów aktywuje grupę o najwyższym numerze 

wybieraną przez SelectActiveSG lub nastawy GROUP ACTIVATE ON (AKTYWACJA 

GRUPY ZAŁ.). Wybór SelectActiveSG ma domyślną wartość 1, zatem do czasu otrzymania 

wyższej SelectActiveSG nastawy GROUP ACTIVATE ON sterują aktywną grupą. 

Ostatni wybór SelectActiveSG jest zachowywany, podczas gdy przekaźnik uniwersalny jest 

wyłączany lub zerowany. 

Jeżeli konieczne będzie anulowanie wyboru SelectActiveSG bez korzystania z żądania 

usługi SelectActiveSG, należy zmienić nastawę SETTING GROUPS FUNCTION (FUNKCJA 

GRUP NASTAW na Wyłączona. Zeruje to wybór SelectActiveSG do wartości 1. 

 

5.8.4  Przełącznik wyboru 
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Range: Dostępne opcje: 
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 (Upłyniecie limitu 

czasu, Potwierdzenie) 
Restore, Synchronize, Sync/Restore Restore, Synchronize, Sync/Restore 

(Przywróć, Synchronizuj, 
Synchronizuj/Przywróć) 

Self-reset, Latched, Disabled Automatyczne kasowanie, Podtrzymany, 
Wyłączony 

 

 

Człon przełącznika wyboru ma na celu zastąpienie mechanicznego przełącznika wyboru. 

Typowe zastosowania obejmują sterowania grupą nastaw lub sterowanie wieloma 

podobwodami logiki w logice programowanej przez użytkownika. 

Człon zapewnia dwa wejścia sterowania. Sterowanie podwyższające umożliwia 

przechodzenie przez położenia przełącznika wyboru po jednym kroku na raz z każdym 

impulsem wejścia sterowania, np. naciśnięciem przycisku programowanego przez 

użytkownika. Trzybitowe wejście sterowania umożliwia ustawienie przełącznika w położeniu 

określonym przez słowo trzybitowe. 
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Człon umożliwia wstępny wybór nowego położenia bez zatwierdzania go. Wstępnie wybrane 

położenie zostaje zastosowane albo po upływie limitu czasu lub po zatwierdzeniu za 

pośrednictwem oddzielnych wejść (nastawy użytkownika). Położenie przełącznika wyboru 

jest przechowywane w pamięci nieulotnej. Po załączeniu przywracane jest albo poprzednie 

położenie lub przekaźnik synchronizuje się z bieżącym słowem trzybitowym (nastawa 

użytkownika). Podstawowa funkcja alarmu ostrzega użytkownika o nieprawidłowych 

warunkach, na przykład przekroczeniem zakresu wejścia sterowania trzybitowego. 

Przełącznik wyboru jest uruchamiany co dwa cykle zasilania. 

SELECTOR 1 FULL RANGE (PEŁEN ZAKRES PRZEŁĄCZNIKA WYBORU 1) — ta 

nastawa określa górne położenie przełącznika wyboru. Przy przejściu w górę przez dostępne 

położenia przełącznika, górne położenie przechodzi do dolnego położenia (położenie 1). 

Podczas korzystania z bezpośredniego trzybitowego słowa sterującego do zaprogramowania 

przełącznika wyboru w żądanym położeniu, zmiana nastąpi dopiero, gdy słowa sterujące 

znajdzie się w zakresie od 1 do pełnego zakresu przełącznika wyboru (SELECTOR FULL 

RANGE). Jeśli słowo sterujące znajduje się poza zakresem, ustanowiony zostanie alarm 

przez nastawienie operandu FlexLogic ALARMU PRZEŁĄCZNIKA wyboru na trzy sekundy. 

SELECTOR 1 TIME-OUT (Przekroczenie limitu czasu przełącznika wyboru 1) – ta nastawa 

określa czas przekroczenia limitu czasu przełącznika. Ta wartość jest stosowana przez 

przekaźnik na dwa poniższe sposoby. W momencie „przekroczenia limitu czasu” trybu 

SELECTOR STEP-UP MODE (PODWYŻSZAJĄCEGO PRZEŁĄCZNIKA WYBORU), 

nastawa określa wymagany okres bezczynności wejścia sterowania, po którym wstępnie 

wybrane położenie zostanie automatycznie zastosowane. W momencie potwierdzenia 

(Acknowledge) trybu SELECTOR STEP-UP MODE (podwyższającego przełącznika wyboru), 

nastawa określa czas wymagany do pojawienia się wejścia potwierdzającego. Regulator 

czasowy uruchamia się ponownie wskutek każdego zadziałania wejścia sterowania. Wejście 

potwierdzające musi nastąpić przed upływem czasu regulatora czasowego 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) — ta nastawa 

określa wejście sterowania dla przełącznika wyboru. Przełącznik zostaje przesunięty w nowe 

położenie przy każdym narastającym zboczu tego sygnału. Położenie zmienia się 

przyrostowo, przechodząc z ostatniego (SELECTOR 1 FULL RANGE (PEŁNY ZAKRES 

PRZEŁĄCZNIKA WYBORU 1)) do pierwszego położenia (położenie 1). Kolejne impulsy tego 

operandu sterowania nie mogą nastąpić szybciej niż co 50 ms. Po każdym narastającym 

zboczu przypisanego operandu, regulator czasowy przekroczenia limitu czasu zostaje 

ponownie uruchomiony i wyświetlany jest komunikat SELECTOR SWITCH 1: POS Z CHNG 

INITIATED (PRZEŁĄCZNIK WYBORU 1: ZAINICJOWANA ZMIANA POŁOŻENIA Z), gdzie Z 
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jest wstępnie wybranym położeniem. Komunikat jest wyświetlany przez czas określony 

nastawą FLASH MESSAGE TIME (CZAS KOMUNIKATU CHWILOWEGO). Wstępny wybór 

położenia jest zastosowywany po upływie limitu czasu przełącznika wyboru (tryb „upływu 

limitu czasu”) lub gdy sygnał potwierdzenia pojawia się przed upływem czasu członu (Tryb 

„potwierdzenie”). Po zastosowaniu nowego położenia przekaźnik wyświetla komunikat 

SELECTOR SWITCH 1: POS Z IN USE (PRZEŁĄCZNIK WYBORU 1: POŁOŻENIE Z W 

UŻYCIU). Zazwyczaj przycisk programowany przez użytkownika jest konfigurowany jako 

wejście sterowania podwyższającego. 

SELECTOR 1 STEP-UP MODE (TRYB PODWYŻSZAJĄCY PRZEŁĄCZNIKA WYBORU 1) 

— ta nastawa określa tryb działania przełącznik wyboru. Po wybraniu opcji „Time-out” 

(Przekroczenie limitu czasu) przełącznik wyboru zmienia swoje położenie po wstępnie 

zdefiniowanym okresie nieaktywności na wejściu sterowania. Ta zmiana jest automatyczna i 

nie wymaga żadnego wyraźnego potwierdzenia w celu dokonania zmiany położenia 

przełącznika. Po wybraniu opcji „Acknowledge” („Potwierdź”), przełącznik zmienia swoje 

położenie dopiero po potwierdzeniu przez oddzielny sygnał potwierdzający. Jeżeli sygnał 

potwierdzający nie pojawi się we wstępnie zdefiniowanym czasie, przełącznik wyboru nie 

zatwierdzi zmiany i ustanowiony zostanie alarm przez ustawienie operandu FlexLogic 

wyjścia SELECTOR STP ALARM na trzy sekundy. 

SELECTOR 1 ACK  (POTWIERDZENIE PRZEŁĄCZNIKA WYBORU 1) — ta nastawa 

określa wejście potwierdzające podwyższającego wejścia sterowania. Wstępnie wybrane 

położenie zostaje zastosowane przy narastającym zboczu przypisanego operandu. Ta 

nastawa jest aktywna tylko w trybie „Acknowledge” („Potwierdź”). Sygnał potwierdzający 

musi pojawić się w czasie określonym przez nastawę SELECTOR 1 TIMEOUT 

(PRZEKROCZENIE LIMITU CZASU PRZEŁĄCZNIKA WYBORU 1) po ostatniej aktywności 

wejścia sterowania. Jako wejście potwierdzającego zwykle skonfigurowany jest przycisk 

programowany przez użytkownika. 

SELECTOR 1 3BIT A0, A1, and A2 (TRZYBITOWE WEJŚCIE A0, A1 I A2 PRZEŁĄCZNIKA 

WYBORU 1) — te nastawy określają trzybitowe wejście sterowania przełącznika wyboru. 

Trzybitowe słowo sterujące dokonuje wstępnego wyboru położenia 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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Położenie „rest” (spoczynek) (0, 0, 0) nie generuje działania i jest przeznaczone do sytuacji, 

w której wystąpił problem z urządzeniem generującym trzybitowe słowo sterujące. Gdy w 

trybie SELECTOR 1 3BIT MODE (TRYB TRZYBITOWY PRZEŁĄCZNIKA WYBORU 1) 

następuje przekroczenie limitu czasu („Time-out”), wstępnie wybrane położenie zostaje 

zastosowane 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” (Potwierdzenie), wstępnie wybrane położenie zostaje 

zastosowane do zbocza narastającego wejścia potwierdzającego SELECTOR 1 3BIT ACK 

(POTWIERDZENIE TRYBU TRZYBITOWEGO PRZEŁĄCZNIKA WYBORU 1). 

Podwyższające wejście sterowania (SELECTOR 1 STEP-UP) i trzybitowe wejścia 

sterowania (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) — ta 

nastawa określa tryb działania przełącznika. Po wybraniu opcji „Time-out” (Przekroczenie 

limitu czasu) przełącznik wyboru zmienia swoje położenie po wstępnie zdefiniowanym 

okresie nieaktywności na wejściu sterowania. Zmiana jest automatyczna i nie wymaga 

żadnego wyraźnego potwierdzenia w celu dokonania zmiany położenia przełącznika. Po 

wybraniu opcji „Acknowledge” („Potwierdź”), przełącznik zmienia swoje położenie dopiero po 

potwierdzeniu przez oddzielny sygnał potwierdzający. Jeżeli sygnał potwierdzający nie 

pojawi się we wstępnie zdefiniowanym czasie, przełącznik wyboru odrzuca zmianę i 

ustanowiony zostanie alarm przez ustawienie operandu FlexLogic SELECTOR BIT ALARM 

na trzy sekundy. 

SELECTOR 1 3BIT ACK  (POTWIERDZENIE TRYBU TRZYBITOWEGO PRZEŁĄCZNIKA 

WYBORU 1) — ta nastawa określa wejście potwierdzające dla trzybitowego wejścia 

sterowania. Wstępnie wybrane położenie zostaje zastosowane przy narastającym zboczu 

przypisanego operandu FlexLogic. Ta nastawa jest aktywna tylko w trybie „Acknowledge” 

(„Potwierdzenie”). Sygnał potwierdzający musi pojawić się w czasie określonym przez 

nastawę SELECTOR TIMEOUT (PRZEKROCZENIE LIMITU CZASU PRZEŁĄCZNIKA 

WYBORU) po ostatniej aktywności wejść sterowania. Należy pamiętać, że podwyższające 

wejście sterowania i trzybitowe wejście sterowania 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) — ta nastawa określa zachowanie członu po włączeniu zasilania przekaźnika. 
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W przypadku ustawienia na „Restore” (Przywróć), ostatnie położenie przełącznika wyboru 

(przechowywane w pamięci nieulotnej) jest przywracane po włączeniu zasilania przekaźnika. 

Jeżeli położenie przywrócone z pamięci znajduje się poza zakresem, ustawione zostaje 

położenie 0 (brak wybranego operandu wyjściowego) i ustawiony zostaje alarm (SELECTOR 

1 PWR ALARM) (ALARM PO WŁĄCZENIU ZASILANIA PRZEŁĄCZNIKA WYBORU 1). 

W przypadku ustawienia opcji „Synchronize” (Synchronizuj) przełącznik wyboru działa w 

następujący sposób: Przez dwa cykle zasilania przełącznik wyboru stosuje położenie 0 w 

przełączniku i włącza alarm SELECTOR 1 PWR ALARM. Po upływie dwóch cykli zasilania 

przełącznik wyboru synchronizuje położenie wskazane przez trzybitowe wejście sterowania. 

To działanie nie czeka na upłynięcie 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 położeniu 0 (brak 

wybranego operandu wyjściowego) i ustawiony zostaje alarm (SELECTOR 1 PWR ALARM). 

Działanie trybu „Synch/Restore” („Synchronizuj/Przywróć”) jest podobne do trybu 

„Synchronize” („Synchronizuj”). Jedyna różnica polega na tym, że po nieudanej próbie 

synchronizacji, przełącznik dokonuje próby przywrócenia położenia zapisanego w pamięci 

przekaźnika. Tryb „Synch/Restore” (Synchronizuj/Przywróć”) jest przydatny dla zastosowań, 

w których przełącznik wyboru jest stosowany do zmiany grupy nastaw w redundantnych 

(dwuprzekaźnikowych) układach zabezpieczeń. 

SELECTOR 1 EVENTS (ZDARZENIA PRZEŁĄCZNIKA WYBORU 1) — jeżeli ta nastawa 

jest włączona, rejestrowane są następujące zdarzenia: 

Nazwa zdarzenia Opis 

SELECTOR 1 POS Z Przełącznik wyboru 1 zmienia swoje położenie na Z. 

SELECTOR 1 STP 
ALARM 

Położenie przełącznika wyboru wstępnie wybierane za pośrednictwem 
podwyższającego wejścia sterowania nie zostało potwierdzone przed upływem limitu 
czasu. 

SELECTOR 1 BIT 
ALARM 

Położenie przełącznika wyboru wstępnie wybierane za pośrednictwem trzybitowego 
wejścia sterowania nie zostało potwierdzone przed upływem limitu czasu. 

Poniższy rysunek przedstawia działanie przełącznika wyboru. Na tych schematach „T” 

oznacza nastawę przekroczenia limitu czasu. 

 

Rysunek 5-158: Tryb przekroczenia limitu czasu 
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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 na 2 za pomocą przycisku 
changed to 7 with a 3-bit input zmienione na 7 wejściem 3-bitowym 
STEP-UP PODWYŻSZENIE 
3BIT A0 3BIT A0 
POS 1 POŁ. 1 
BIT 0 BIT 0 
STP ALARM STP ALARM 
BIT ALARM BIT ALARM 
ALARM ALARM 
 

Rysunek 5-159: 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 na 2 za pomocą przycisku 
STEP-UP PODWYŻSZENIE 
ACK ACK 
3BIT A0 3BIT A0 
POS 1 POŁ. 1 
BIT 0 BIT 0 
STP ALARM STP ALARM 
BIT ALARM BIT ALARM 
ALARM ALARM 
 

Przykład zastosowania 

Rozważmy zastosowanie, w którym przełącznik wyboru jest stosowany do sterowania 

grupami nastaw 1 do 4 w przekaźniku. Grupy nastaw będą sterowane za pomocą zarówno 
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programowalnego przez użytkownika przycisku 1, jak i za pomocą zewnętrznego urządzenia 

za pośrednictwem wejść stykowych 1 do 3. Aktywna grupa nastaw będzie dostępna jako 

zakodowane słowo trójbitowe wysyłane do zewnętrznego urządzenia i SCADA za 

pośrednictwem styków wyjściowych 1 do 3. Wstępnie wybrana grupa nastaw jest stosowana 

automatycznie po pięciu sekundach braku aktywności wejść sterowania. Po włączeniu 

zasilania przekaźnika synchronizuje on grupę nastaw do trzybitowego wejścia sterowania. 

Należy wprowadzić następujące zmiany w sterowaniu grupą nastaw w menu SETTINGS 

��������CONTROL ELEMENTS ���� SETTING GROUPS (Nastawy > Elementy sterowania > 

Grupy nastaw): 

SETTING GROUPS FUNCTION: „Enabled” (Działanie GRUPY NASTAW „Załączone”) 

SETTING GROUPS BLK: „Off” (BLOKADA GRUPY NASTAW: „Wyłączona”) 

GROUP 2 ACTIVATE ON: "SELECTOR 1 POS 2" 

GROUP 3 ACTIVATE ON: "SELECTOR 1 POS 3" 

GROUP 4 ACTIVATE ON: "SELECTOR 1 POS 4" 

GROUP 5 ACTIVATE ON: „Off” (AKTYWACJA GRUPY 5 ZAŁ.: „Wyłączona”) 

GROUP 6 ACTIVATE ON: „Off” (AKTYWACJA GRUPY 6 ZAŁ.: „Wyłączona”) 

Należy wprowadzić następujące zmiany w sterowaniu grupą nastaw w menu SETTINGS 

��������CONTROL ELEMENTS �������� SELECTOR SWITCH ���� SELECTOR SWITCH 1 (Nastawy 

> Elementy sterowania > Przełącznik wyboru > Grupy nastaw), aby przypisać sterowane 

z programowanego przez użytkownika przycisku 1 i za pomocą wejść stykowych od 1 do 3: 

SELECTOR 1 FUNCTION: "Enabled" 

SELECTOR 1 FULL-RANGE: "4" 

SELECTOR 1 STEP-UP MODE: "Time-out" 

SELECTOR 1 TIME-OUT: "5.0 s" 

SELECTOR 1 STEP-UP: "PUSHBUTTON 1 ON" 

SELECTOR 1 ACK: "Off" 

SELECTOR 1 3BIT A0: "CONT IP 1 ON" 

SELECTOR 1 3BIT A1: "CONT IP 2 ON" 

SELECTOR 1 3BIT A2: "CONT IP 3 ON" 

SELECTOR 1 3BIT MODE: "Time-out" 

SELECTOR 1 3BIT ACK: "Off" 

SELECTOR 1 POWER-UP MODE: "Synchronize" 

Teraz należy przypisać działanie wyjścia stykowego (przyjmując moduł H6E) do elementu 

przełącznika wyboru przez wprowadzenie następujących zmian nastaw w menu SETTINGS 

��������INPUTS/OUTPUTS ��������CONTACT OUTPUTS (Nastawy > Wejścia/wyjścia > Wyjścia 

stykowe): 

OUTPUT H1 OPERATE: "SELECTOR 1 BIT 0" 
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OUTPUT H2 OPERATE: "SELECTOR 1 BIT 1" 

OUTPUT H3 OPERATE: "SELECTOR 1 BIT 2" 

Na koniec należy skonfigurować przypisanie przycisku programowanego przez użytkownika 

1, wprowadzając następujące zmiany w menu SETTINGS ���� PRODUCT SETUP �������� USER-

PROGRAMMABLE PUSHBUTTONS ���� USER PUSHBUTTON 1 (Nastawy > Konfiguracja 

produktu > Przyciski programowane przez użytkownika > Przycisk programowany przez 

użytkownika 1): 

PUSHBUTTON 1 FUNCTION (FUNKCJE PRZYCISKU 1): Self-reset (Autoreset) 

PUSHBUTTON 1 DROP-OUT TIME (Czas odwzbudzenia przycisku 1): 0,10 s 

Na rysunku przedstawiono logikę przełącznika wyboru. 

 

Rysunek 5-160: Logika przełącznika wyboru 

 

SETTINGS NASTAWY 
ACTUAL VALUE WARTOŚĆ RZECZYWISTA 
FLEXLOGIC OPERANDS OPERANDY FLEXLOGIC 
RUN URUCHOMIENIE 
OR OR 
Enabled Włączony 
Off Wył. 
step up podwyższanie 
acknowledge potwierdzanie 
three-bit control input trzybitowe wejście sterowania 
3-bit acknowledge trzybitowe potwierdzanie 
3-bit position out trzybitowe wyjście położenia 
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5.8.5 Wyjście wyłączania 

 

 

Range: Dostępne opcje: 
Disabled, 3 Pole Only, 3 Pole & 1 Pole Wyłączone, tylko 3-biegunowe, 3-biegunowe 

i 1-biegunowe 
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FlexLogic operand Operand FlexLogic 
0 to 65.535 s in steps of 0.001 0 do 65,535 s z krokiem 0,001 
Pole Curr OR Custom, CBaux OR 
Custom,Custom 

Pole Curr OR Custom, CBaux OR Custom, 
Custom (Prąd bieguna LUB 
Niestandardowy, CBaux LUB 
Niestandardowy, Niestandardowy) 

Enabled, Disabled Włączony, Wyłączony 
 

Element wyjścia wyłączania jest głównie stosowany do zbierania żądań wyłączania od 

elementów zabezpieczeniowych i innych wejść w celu wygenerowania operandów 

wyjściowych i zainicjowania operacji wyłączania. Wyłączenia trójbiegunowe jedynie inicjują 

SPZ, jeżeli zostaną w tym celu zaprojektowane, a wyłączenia jednobiegunowe zawsze 

automatycznie inicjują SPZ. Operandy wyjściowe TRIP 3-POLE (WYŁĄCZENIE 3-

BIEGUNOWE) i TRIP 1-POLE (WYŁĄCZENIE 1-BIEGUNOWE) zawsze mogą być 

stosowane jako wejścia do bramki OR FlexLogic w celu uruchomienia wskaźnika diodowego 

wyłączania na panelu przednim. 

 

5.8.5.1 Zadziałanie trójbiegunowe 

W zastosowaniach, w których nie jest wymagane wyłączanie trójbiegunowe ten człon 

zapewnia wygodną metodę zbierania wejść do inicjowania wyłączania wyłączników, członu 

SPZ i członów awarii wyłącznika. 

 

5.8.5.2 Zadziałanie jednobiegunowe 

UWAGA 

Ten człon należy wykorzystywać w zastosowaniach jednobiegunowych. 

 

Ten człon jest stosowany do: 

• Określania, czy należy wykonać działanie jednobiegunowe; 

• Zbierania wejść do zainicjowania wyłączenia trójbiegunowego, SPZ i członów 

awarii wyłącznika; 

• Zbierania wejść do zainicjowania wyłączenia jednobiegunowego, SPZ i członów 

awarii wyłącznika; 

• Przypisywania najwyższego priorytetu do wyjść układów pilotowych aniżeli 

wyłącznie do wejść lokalnych. 

Człon wyjścia wyłączania współpracuje z innymi członami zabezpieczenia L90, które muszą 

zostać zaprogramowane i być uruchomione dla zapewnienia skutecznej pracy. Niezbędne 

człony to: SPZ, sterowanie wyłącznikiem, detektor otwartego bieguna oraz przełącznik 

wyboru fazy. SPZ musi znajdować się również w stanie „zerowanie” przed wydaniem 
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polecenia wyłączenie jednobiegunowego. Wyjścia z tego członu są również bezpośrednio 

połączone jako sygnały inicjowania z członami awarii wyłącznika. 

Element wyjścia wyłączania jest wykorzystywany do agregowania wejść z odpowiednich 

elementów zabezpieczeniowych (w tym zabezpieczenia różnicowego linii 87L, 

zabezpieczenia odległościowego i zabezpieczenia nadprądowego bezzwłocznego) w celu 

zapewnienia wyłączania jednobiegunowego. Funkcja zabezpieczenia różnicowego linii jest 

połączona za pomocą funkcji wyłączania 87L, która musi być załączona i odpowiednio 

skonfigurowana. 

Funkcja WYŁĄCZANIA 87L zbiera wejścia z funkcji zabezpieczenia różnicowego linii 87L i 

wyłączenia zdalnego bezwarunkowego 87L. Funkcja może być kontrolowana przez detektor 

zakłóceń i określa, czy typ zwarcia to zwarcie między pojedynczą linią a uziemieniem czy 

zwarcie międzyfazowe. Funkcja wyłączania 87L wysyła bezpośrednie polecenie do członu 

wyjścia wyłączania w celu wykonania odpowiedniego wyłączania bez konsultacji z 

przełącznikiem wyboru faz. 

Inne funkcje zabezpieczeniowe, takie jak zabezpieczenie odległościowe i nadprądowe, 

muszą zostać przypisane do odpowiedniego wyjścia wyłączania, jednobiegunowego lub 

trójbiegunowego wejścia i wymagają identyfikacji awarii przełącznika wyboru faz do 

wyłączenia. Regulator czasowy określony przez nastawę TRIP PILOT PRIORITY  

(PRIORYTET PILOTOWY WYŁĄCZANIA) może zostać wykorzystany do opóźnienia decyzji 

wyjścia innych lokalnych członów zabezpieczeniowych o nadaniu priorytetu działania 

zabezpieczeniu 87L. Zapobiega to działaniu trójbiegunowemu i umożliwia działanie 

jednobiegunowe. 

 

UWAGA 

Aby zapewnić właściwe działanie funkcji wyłączania jednobiegunowego, wszelkie 

zabezpieczenia nieodległościowe stosowane do wyłączania jednobiegunowego (takie 

jak wysokie zabezpieczenie nadprądowe wykorzystujące bezzwłoczne lub kierunkowe 

człony nadprądowe) muszą zostać zablokowane przez operandy OPEN POLE OP ΦA, 

OPEN POLE OP ΦB lub OPEN POLE OP ΦC (ΦA, ΦB, ΦC OPERANDU 

OTWARTEGO BIEGUNA). Na przykład zabezpieczenie nadprądowe bezzwłoczne fazy 

A jest blokowane przez operand OPEN POLE OP ΦA. Ten stan blokowania jest 

połączony z zabezpieczeniem odległościowym. 

 

Dla każdego członu wyjścia wyłączania dostępne są niżej wymienione nastawy. 

TRIP MODE (TRYB WYŁĄCZANIA) — ta nastawa służy do wyboru wymaganego trybu 

działania. Jeżeli zostanie wybrana opcja „Tylko 3-biegunowe”, wyjścia dla wszystkich trzech 

faz będą zawsze nastawiane równocześnie. W przypadku wyboru opcji „3-biegunowe i 1-
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biegunowe”, wyjścia dla wszystkich trzech faz będą ustawiane równocześnie, chyba że 

przełącznik wyboru fazy lub układ pilotowy określi, że zwarcie występuje między jedną fazą a 

uziemieniem. Jeżeli zwarcie zostanie zidentyfikowane jako tylko AG, BG lub CG, 

zapewnione zostaną operandy dla zwartej fazy. 

TRIP 3-POLE INPUT-1 (WEJŚCIE 1 WYŁĄCZANIA 3-BIEGUNOWEGO) do TRIP 3-POLE 

INPUT-6 (WEJŚCIE 6 WYŁĄCZANIA 3-BIEGUNOWEGO) — Te nastawy są stosowane do 

wyboru operandu reprezentującego stan zwarciowy, który nie jest pożądany przy inicjowaniu 

działania jednobiegunowego (na przykład zabezpieczenie podnapięciowe fazowe). Jeżeli 

wymaganych jest więcej niż sześć wejść, należy skorzystać z bramki OR FlexLogic. 

TRIP 1-POLE INPUT-1 (WEJŚCIE 1 WYŁĄCZANIA 1-BIEGUNOWEGO) do TRIP 1-POLE 

INPUT-6 (WEJŚCIE 6 WYŁĄCZANIA 1-BIEGUNOWEGO) — Te nastawy są stosowane do 

wyboru operandu reprezentującego stan zwarciowy, który nie jest pożądany przy inicjowaniu 

działania jednobiegunowego (na przykład zabezpieczenie odległościowe strefy 1). Jeżeli 

wymaganych jest więcej niż sześć wejść, należy skorzystać z bramki OR FlexLogic. Wejścia 

nie muszą być określone dla danej fazy, ponieważ przełącznik wyboru faz określa typ 

zwarcia. 

Operand AR FORCE 3-P TRIP jest zapewniany przez 1,5 cyklu SPZ po zainicjowaniu 

jednobiegunowego SPZ. Ten operand wywołuje wyłączenie trójbiegunowe, jeżeli 

którykolwiek z elementów zabezpieczeniowych skonfigurowanych w ramach TRIP 1-POLE 

INPUT pozostaje pobudzony. Detektor otwartego bieguna zapewnia wejścia blokującego dla 

zabezpieczeń odległościowych i dlatego są one zerowane bezzwłocznie po zatwierdzeniu 

operandu TRIP 1-POLE. W przypadku innych elementów zabezpieczeniowych stosowanych 

w wyłączaniu jednobiegunowym należy zapewnić ich bezzwłoczne zerowanie po wyłączeniu. 

W przeciwnym wypadku fakt ciągłego pobudzenia zostanie wykryty jako zwarcie rozwijające 

się, a przekaźnik wyłączy się trójbiegunowo. Na przykład, jeżeli wykorzystywane jest wysokie 

zabezpieczenie nadprądowe bezzwłoczne fazy (TRIP 1-POLE INPUT X: „PHASE IOC1 OP” 

(WEJŚCIE X WYŁĄCZENIA 1-BIEGUNOWE: OPERAND IOC1 FAZY), do blokowania fazy A 

członu zabezpieczenia nadprądowego bezzwłocznego stosuje się nastawę OPEN POLE OP 

ΦA (Operand otwartego bieguna ΦA). W ten sposób po wyłączeniu fazy A następuje 

wymuszenie zerowania członu zabezpieczenia nadprądowego bezzwłocznego. Fazy B i C w 

dalszym ciągu działają i mogą wykrywać zwarcie rozwijające się po 8 ms od wyłączenia fazy 

A. Człony zabezpieczenia nadprądowego bezzwłocznego składowa przeciwnej są 

blokowane przez operand OPEN POLE BLK do momentu, w który nastawa pobudzenia 

będzie wystarczająco wysoka do zapobiegnięcia pobudzeniu w trakcie jednobiegunowego 

SPZ. 

TRIP RECLOSE INPUT-1 (WEJŚCIE 1 WYŁĄCZANIA SPZ) do TRIP 1-POLE INPUT-6 

(WEJŚCIE 6 WYŁĄCZANIA SPZ) — Te nastawy wybierają operand reprezentujący stan 
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zwarcia potrzebny do zainicjowania trójbiegunowego SPZ (na przykład zabezpieczenie 

odległościowe przy zwarciu międzyfazowym dla sterfy 1). Jeżeli wymaganych jest więcej niż 

sześć wejść, należy skorzystać z bramki OR FlexLogic. Te wejścia obejmują również 

wartości TRIP 1-POLE INPUT-1 do TRIP 1-POLE INPUT-6, które mają na celu zainicjowanie 

trójbiegunowego SPZ w sytuacjach, gdy polecenia wyłączania jednobiegunowego zostają 

zmienione na polecenia wyłączania trójbiegunowego. Dzieje się tak w przypadkach, gdy 

przełącznik wyboru fazy identyfikuje zwarcie wielofazowe lub gdy wydane zostało polecenie 

AR FORCE 3P TRIP (WYMUSZENIE SPZ PRZEZ WYŁĄCZENIE 3-BIEGUNOWE). 

TRIP SEAL-IN DELAY  (OPÓŹNIENIE PODTRZYMANIA WYŁĄCZENIA) — Ta nastawa 

określa minimalny czas, przez jaki utrzymywane są sygnały polecenia wyłączenia w celu 

zapewnienia dostatecznego czasu na otwarcie biegunów wyłącznika. Jeżeli określono 

wartość „0”, sygnał wyjściowy jest zerowany w momencie zerowania członów 

zabezpieczeniowych inicjujących wyłączenie. Jeżeli określono wartość inną niż „0”, człony 

zabezpieczeniowe muszą zostać wyzerowane, a czas regulatora czasowego zainicjowanego 

przy pierwszym poleceniu wyłączenia musi upłynąć. 

TRIP RESET (ZEROWANIE WYŁĄCZANIA) — Ta nastawa wybiera opcję zerowania 

zatrzasków wyłączania. W przypadku wybrania opcji „Pole Curr OR Custom” (Prąd bieguna 

LUB niestandardowy), należy zaprogramować odpowiednio nastawę OPEN POLE 

CURRENT PKP (POBUDZENIE PRĄDU OTWARTEGO BIEGUNA). W przypadku wybrania 

opcji „CBaux LUB niestandardowy”, należy odpowiednio nastawić wyłączniki. Zarówno opcje 

„Current” (Prąd), jak i „CBaux” można uzupełnić o niestandardowe warunki korzystając z 

wskazanych niżej nastaw BKR ΦA OPEN, BKR ΦB OPEN i BKR ΦC OPEN (ΦA, ΦB, ΦC 

WYŁĄCZNIKA OTWARTE). Alternatywnie do zerowania przerzutników wyjścia wyłączania 

można zastosować stan niestandardowy. 

START TMR Z2PH Inp1 i START TMR Z2PH Inp2 — Te nastawy wybierają operand 

uruchamiający regulator czasowy zabezpieczenia odległościowego przy zwarciu 

międzyfazowym dla strefy 2 w celu uniknięcia opóźnienia wyłączenia, jeżeli zwarcie rozwija 

się od jednego typu do innego (na przykład od zwarcia między jedną fazą a uziemieniem do 

zwarcia wielofazowego) lub od jednej strefy zabezpieczeń do kolejnej (na przykład od strefy 

3 do strefy 2). Do tych nastaw może zostać przypisany na przykład operand FlexLogic GND 

DIST Z2 PKP lub PH DIST Z3 PKP. Jeżeli wymaganych jest więcej niż dwa wejścia, należy 

skorzystać z bramki OR FlexLogic. Aby uzyskać dodatkowe informacje, zob. schematy logiki 

zabezpieczenia odległościowego przy zwarciu międzyfazowym. 

START TMR Z2GR Inp1 i START TMR Z2GR Inp2 — Te nastawy wybierają operand 

uruchamiający regulator czasowy zabezpieczenia odległościowego ziemnozwarciowego dla 

strefy 2 w celu uniknięcia opóźnienia wyłączenia, jeżeli zwarcie rozwija się od jednej strefy 

zabezpieczeń do kolejnej (na przykład od strefy 3 do strefy 2). Do tych nastaw może zostać 
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przypisany na przykład operand FlexLogic GND DIST Z3 PKP. Jeżeli wymaganych jest 

więcej niż dwa wejścia, należy skorzystać z bramki OR FlexLogic. Aby uzyskać dodatkowe 

informacje, zob. schematy logiki zabezpieczenia odległościowego ziemnozwarciowego. 

PH SELECT RST DELAY — Ta nastawa określa opóźnienie zerowania wyjść członów 

przełącznika wyboru fazy po wystąpieniu zakłócenia w systemie. Opóźnienie musi być 

dostatecznie długie, aby umożliwić przypisanym członom wykonanie jednobiegunowego 

wyłączenia. Jeżeli na przykład celem jest, aby zabezpieczenie odległościowe strefy 2 z 

opóźnieniem 0,5 sekundy powodowało wyłączenie jednobiegunowe, ta nastawa powinna być 

ustawiona na co najmniej 0,6 sekundy. 

TRIP FORCE 3-POLE (WYMUSZONE WYŁĄCZENIE 3-BIEGUNOWE) — Wybiera operand 

wymuszający wejście wybrane dla działania jednobiegunowego, aby wywołać działanie 

trójbiegunowe. Operand FlexLogic AR DISABLED (SPZ WYŁĄCZONE) to zalecana wartość 

tej nastawy. Należy również rozważyć konfiguracje systemu elektroenergetycznego lub 

warunki, które wymagają takich działań. 

TRIP PILOT PRIORITY (PRIORYTET PILOTOWY WYŁĄCZANIA) — Ta nastawa jest 

stosowana do nastawienia interwału równego czasowi komunikacji między przekaźnikami 

powiększonemu o czas, w którym wyjścia nie są zatwierdzone. Opóźnienie umożliwia 

otrzymywanie informacji na temat identyfikacji zwarć ze zdalnego terminalu, które mają być 

wykorzystywane zamiast danych lokalnych. 

REVERSE FAULT (ZWARCIE W KIERUNKU ODWROTNYM) — Z tej nastawy należy 

korzystać do zapewnienia dokładności wyłączania jednobiegunowego w trakcie rozwijania 

zwarć od zewnętrznych do wewnętrznych. W momencie wystąpienia zewnętrznego zwarcia 

otaczającego przekaźnik stabilizuje się w kierunku bardzo szybkiego działania podczas 

kolejnego zwarcia wewnętrznego. Jest to głównie spowodowane obniżonymi wartościami 

napięcia i zwiększonymi wartościami prądu w odpowiedzi na pierwsze zwarcie zewnętrzne. 

Przełącznik wyboru faz może wykazywać pewną zwłokę w porównaniu do głównych członów 

zabezpieczeniowych. Może to potencjalnie prowadzić do fałszywego działania 

trójbiegunowego podczas zwarcia wewnętrznego między pojedynczą linią a uziemieniem. 

Problem rozwiązuje opóźnienie wyłączenia podczas zwarć wewnętrznych następujących po 

wykryciu zwarć w kierunku odwrotnym. 

Działanie wyłączania jest opóźniane przez czas działania TRIP DELAY ON EVOLV FAULTS 

(OPÓŹNIENIE WYŁĄCZANIA PODCZAS ZWARĆ ROZWIJAJĄCYCH SIĘ) tak długo, jak 

zatwierdzony jest operand wskazany tą nastawą. Zazwyczaj ten operand powinien łączyć 

wskazania strefy działania w kierunku odwrotnym (takie jak pobudzenie strefy 4) przy 

połowie cyklu opóźnienia pobudzenia i dwóch cyklach opóźnienia odwzbudzenia. Tę 

nastawę należy stosować jedynie w zastosowaniach wyłączania jednobiegunowego, gdy 
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ważne są zwarcia rozwijające się, a nieco opóźnione działanie podczas zwarć rozwijających 

się może zostać zastąpione wyższą dokładnością wyłączania jednobiegunowego. 

TRIP DELAY ON EVOLV FAULTS (OPÓŹNIENIE WYŁĄCZANIA PODCZAS ZWARĆ 

ROZWIJAJĄCYCH SIĘ) — z tej nastawy należy korzystać wraz z poprzedzającą ją nastawą 

REVERSE FAULT (zwarcie w kierunku odwrotnym. Zazwyczaj ta wartość jest nastawiana na 

połowę cyklu systemu elektroenergetycznego. Tę nastawę należy stosować jedynie w 

zastosowaniach wyłączania jednobiegunowego, gdy ważne są zwarcia rozwijające się, a 

nieco opóźnione działanie podczas zwarć rozwijających się może zostać zastąpione wyższą 

dokładnością wyłączania jednobiegunowego. 

BKR ΦA OPEN, BKR ΦB OPEN i BKR ΦC OPEN  — Te nastawy są stosowane do 

wybierania operandu wskazującego, że fazy A, B i C wyłącznika są otwarte. 

 

Rysunek 5-161: Logika wyjścia wyłączania (arkusz 1 z 2) 
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SETTINGS NASTAWY 
FLEXLOGIC OPERAND OPERAND FLEXLOGIC 
SETTING NASTAWA 
ENABLED WŁĄCZONY 
PHASE A FAZA A 
Trip Mode Tryb wyłączenia 
Trip force 3-Pole Trip force 3-Pole (Wymuszone wyłączenie 3-

biegunowe) 
3 Pole only Tylko 3-biegunowe 
3 Pole and 1 Pole 3-biegunowe i 1-biegunowe 
Off Wył. 
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Open Pole Mode Tryb otwartego bieguna 
Accelerated Przyspieszone 
AND AND 
OR OR 
Trip 3-pole input Wejście wyłączania 3-biegunowego 
To trip output logic sheet 2 Do arkusza 2 logiki wyjścia wyłączania 
* Inputs are mapped depending on function 
availability in the relay 

* Wejścia są mapowane w zależności od 
dostępności funkcji w przekaźniku 

 

Rysunek 5-162: Logika wyjścia wyłączania (arkusz 2 z 2) 
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From trip output logic sheet 1 Z arkusza 1 logiki wyjścia wyłączania 
PHASE A FAZA A 
SETTING NASTAWA 
FLEXLOGIC OPERAND OPERAND FLEXLOGIC 
Reverse Fault Zwarcie w kierunku wstecznym 
AND AND 
OR OR 
Latch Przerzutnik 
Trip delay on Evolving Faults Opóźnienie wyłączania na zwarciach 

rozwijających się 
Trip seal-In Delay Zwłoka podtrzymania wyłączania 
trip reset zerowanie wyłączania 
Pole or OR Custom Biegun lub OR Niestandardowy 
CBaux OR Custom CBaux OR Niestandardowy 
Custom Niestandardowy 
ENABLED WŁĄCZONY 
to phase distance zone 2 logic do logiki zabezpieczenia odległościowego 

przy zwarciu międzyfazowym dla strefy 2 
 

5.8.6  Podczęstotliwość (ANSI 81U) 

 

Range: Dostępne opcje: 
Disabled, Enabled Wyłączony, Włączony 
FlexLogic operand Operand FlexLogic 
SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4 SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4 
0.10 to 1.25 pu in steps of 0.01 0,10 do 1,25 j.w. z krokiem 0,01 
20.00 to 65.00 Hz in steps of 0.01 20,00 do 65,00 Hz z krokiem 0,01 
Self-reset, Latched, Disabled Automatyczne kasowanie, Podtrzymany, 

Wyłączony 
 

Dostępnych jest sześć identycznych członów zabezpieczenia podczęstotliwościowego, 

ponumerowanych od 1 do 6. 
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Częstotliwość w stanie ustalonym systemu elektroenergetycznego stanowi pewien wskaźnik 

istniejącej równowagi pomiędzy generowaną mocą a obciążeniem. Naruszenie tej 

równowagi poprzez stratę ważnej jednostki wytwórczej lub odseparowanie części systemu 

od reszty urządzeń w systemie prowadzi do zmniejszenia częstotliwości. Jeżeli układy 

sterowania generatorów systemu nie odpowiadają dostatecznie szybko, może wystąpić 

awaria systemu. Niezawodną metodą szybkiego przywracania równowagi pomiędzy 

obciążeniem i generowanie jest automatyczne rozłączenie wybranych obciążeń na 

podstawie rzeczywistej częstotliwości systemu. Ta technika, zwana „odciążaniem” utrzymuje 

integralność systemu i minimalizuje rozległe przestoje. Po przywróceniu prawidłowej 

częstotliwości obciążenie można przywrócić automatycznie lub ręcznie. 

Nastawa UNDERFREQ 1 SOURCE (ŹRÓDŁO ZAB. PODCZĘSTOTL. 1) — ta nastawa służy 

do wyboru źródła dla mierzonego sygnału. Człon w pierwszej kolejności sprawdza aktywne 

napięcia fazowe dostępne z wybranego źródła. Jeżeli napięcie nie jest dostępne człon 

próbuje skorzystać z prądu fazowego. Jeżeli nie jest dostępne ani napięcie ani prąd, człon 

nie działa, ponieważ nie mierzy parametru poniżej minimalnej nastawy napięcia/prądu. 

Nastawa UNDERFREQ 1 MIN VOLT/AMP (MIN. NAPIĘCIE/PRĄD ZAB. PODCZĘST.) 

wybiera minimalne napięcie na jednostkę lub poziom prądu wymagany do umożliwienia 

zadziałania członu zabezpieczenia podczęstotliwościowego. Ta wartość progowa jest 

stosowana do zapobiegania nieprawidłowej pracy, ponieważ nie ma sygnału do zmierzenia. 

Nastawa UNDERFREQ 1 PICKUP (POBUDZENIE PODCZĘSTOTLIWOŚCI 1) wybiera 

poziom, przy którym pobudzany ma być człon podczęstotliwościowy. Na przykład, jeżeli 

częstotliwość systemu wynosi 60 Hz a odciążenie jest wymagane przy wartości 59,50 Hz, 

nastawa wynosi 59,50 Hz. 

 

Rysunek 5-163: Logika zabezpieczenia podczęstotliwościowego 

 

SETTING NASTAWA 
ACTUAL VALUES WARTOŚCI RZECZYWISTE 
FLEXLOGIC OPERANDS OPERANDY FLEXLOGIC 
Enabled Włączony 
Off Wył. 
VOLT/AMP NAPIĘCIE/PRĄD 
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Level Poziom 
Frequency Częstotliwość 
Min Min. 
RUN URUCHOMIENIE 
PICKUP POBUDZENIE 
 

5.8.7 NADMIERNA CZĘSTOTLIWOŚĆ (ANSI 81O) 

 

Range: Dostępne opcje: 
Disabled, Enabled Wyłączony, Włączony 
FlexLogic operand Operand FlexLogic 
SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4 SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4 
20.00 to 65.00 Hz in steps of 0.01 20,00 do 65,00 Hz z krokiem 0,01 
Self-reset, Latched, Disabled Automatyczne kasowanie, Podtrzymany, 

Wyłączony 
 

Dostępne są cztery człony zabezpieczenia nadczęstotliwościowego ponumerowane od 1 do 

4. Obliczanie częstotliwości dla danego źródła jest dokonywane na wejściu kanału 

napięciowego lub prądowego w zależności od dostępności. Kanały są przeszukiwane pod 

kątem wejścia sygnałowego w następującej kolejności: kanał napięcia A, kanał napięcia 

pomocniczego, kanał prądu A, kanał prądu doziemnego. Pierwszy dostępny sygnał jest 

wykorzystywany do obliczania częstotliwości. 

Częstotliwość w stanie ustalonym systemu elektroenergetycznego stanowi wskaźnik 

istniejącej równowagi pomiędzy generowaną mocą a obciążeniem. Naruszenie tej 

równowagi poprzez rozłączenie istotnego obciążenia lub odseparowanie części systemu 

wykazującego nadmierne wytwarzanie prowadzi do zwiększenia częstotliwości. Jeżeli układy 

sterowania generatorów nie odpowiadają dostatecznie szybko, aby szybko zmniejszyć 

prędkość turbiny do wartości normalnej, nadmierna prędkość może doprowadzić do 

wyłączenia turbiny. Człon zabezpieczenia nadczęstotliwościowego może być stosowany do 
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sterowania szybkością obniżania częstotliwości turbiny w lokalizacji generującej. Ten człon 

może być również wykorzystywany do SPZ linii zasilającej w ramach „przywracania po 

odciążeniu”. 

Nastawa OVERFREQ 1 SOURCE (ŹRÓDŁO ZAB. NADCZĘSTOTLIWOŚCIOWEGO 1) 

wybiera źródło dla mierzonego sygnału. 

Nastawa OVERFREQ 1 PICKUP (POBUDZENIE ŹRÓDŁO ZAB. 

NADCZĘSTOTLIWOŚCIOWEGO 1) wybiera poziom, przy którym pobudzany ma być człon 

nadczęstotliwościowy. 

 

Rysunek 5-164: Logika zabezpieczenia nadczęstotliwościowego 

 

SETTING NASTAWA 
FLEXLOGIC OPERANDS OPERANDY FLEXLOGIC 
AND AND 
RUN URUCHOMIENIE 
PICKUP POBUDZENIE 
Enabled Włączony 
Off Wył. 
frequency częstotliwość 
 

5.8.8 Szybkość zmian częstotliwości (ANSI 81R) 
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Range: Dostępne opcje: 
Disabled, Enabled Wyłączony, Włączony 
SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4 SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4 
Increasing, Decreasing, Bi-directional Rosnący, malejący, dwukierunkowy 
0.10 to 15.00 Hz/sec in steps of 0.01 od 0,10 do 15,00 Hz/s w krokach co 0,01 
0.100 to 3.000 pu in steps of 0.001 0,100 do 3,000 j.w. z krokiem 0,001 
FlexLogic operand Operand FlexLogic 
Self-Reset, Latched, Disabled Automatyczne kasowanie, Podtrzymany, 

Wyłączony 
 

Dostępne są cztery niezależne człony szybkości zmian częstotliwości. Człon odpowiada na 

szybkość zmian częstotliwości kontrolą napięcia, prądu i częstotliwości. 

FREQ RATE 1 TREND (TREND SZYBKOŚCI ZMIAN CZĘST. 1) — Ta nastawa konfiguruje 

człon odpowiadający na rosnącą lub malejącą częstotliwość lub na zmiany częstotliwości w 

dowolnym kierunku. 

FREQ RATE 1 PICKUP (POBUDZENIE SZYBKOŚCI ZMIAN CZĘST.) — Ta nastawa 

określa zamierzony próg pobudzenia szybkości zmian częstotliwości. Dla zastosowań 

monitorujących trend malejący należy ustawić nastawę FREQ RATE 1 TREND na wartość 

„malejący” i określić stosowny próg pobudzenia. Warunkiem pracy jest: -df/dt > pobudzenie. 
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Dla zastosowań monitorujących trend rosnący należy ustawić nastawę FREQ RATE 1 

TREND na wartość „rosnący” i określić stosowny próg pobudzenia. Warunkiem pracy jest: -

df/dt > pobudzenie. 

Dla zastosowań monitorujących trend szybkości zmian częstotliwości w dowolnym kierunku 

należy ustawić nastawę FREQ RATE 1 TREND na wartość „dwukierunkowy” i określić 

stosowny próg pobudzenia. Warunkiem pracy jest: abs(df/dt) > pobudzenie. 

FREQ RATE 1 OV SUPV PICKUP (POBUDZENIE KONTROLI NAPIĘCIA PRZY 

SZYBKOŚCI ZMIAN CZĘSTOTLIWOŚCI 1) —Ta nastawa określa minimalny poziom 

napięcia wymagany do działania członu. Funkcja kontroli odpowiada na napięcie składowej 

zgodnej. Należy stosować kontrolę przepięcia w celu zapobiegnięcia pracy poniżej 

określonych warunków systemu, takich jak zwarcia. 

FREQ RATE 1 OC SUPV PICKUP (POBUDZENIE KONTROLI PRĄDU PRZY SZYBKOŚCI 

ZMIAN CZĘSTOTLIWOŚCI 1) — Ta nastawa określa minimalny poziom prądu wymagany do 

działania członu. Funkcja nadzoru odpowiada na składową zgodną prądu. Typowe 

zastosowanie tej funkcji to odciążanie. Jeżeli kontrola przetężenia nie jest wymagana, należy 

ustawić wartość progową pobudzenia na zero. 

FREQ RATE 1 MIN FREQUENCY (MINIMALNA CZĘSTOTLIWOŚĆ PRZY SZYBKOŚCI 

ZMIAN 1) — Ta nastawa określa minimalny poziom częstotliwości wymagany do działania 

członu. Nastawa może być wykorzystana do skutecznego blokowania funkcji na podstawie 

częstotliwości. Na przykład, jeżeli celem jest monitorowanie trendu rosnącego, ale jedynie, 

jeżeli częstotliwość wynosi już powyżej określonego poziomu, tę nastawę należy ustawić na 

żądany poziom częstotliwości. 

FREQ RATE 1 MAX FREQUENCY (MAKSYMALNA CZĘSTOTLIWOŚĆ PRZY SZYBKOŚCI 

ZMIAN 1) — Ta nastawa określa maksymalny poziom częstotliwości wymagany do działania 

członu. Nastawa może być wykorzystana do skutecznego blokowania funkcji na podstawie 

częstotliwości. Na przykład, jeżeli celem jest monitorowanie trendu malejącego, ale jedynie, 

jeżeli częstotliwość wynosi już poniżej określonego poziomu (na przykład jak dla odciążania), 

tę nastawę należy ustawić na żądany poziom częstotliwości. 

 

UWAGA 

Jeżeli źródło sygnału przypisane do członu szybkości zmian częstotliwości jest 

ustawione jedynie na przekładnik napięciowy, kontrola minimalnego napięcia wynosi 

3 V. 

 

Rysunek 5-165: Logika szybkości zmian częstotliwości 
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SETTINGS NASTAWY 
SETTING NASTAWA 
FLEXLOGIC OPERANDS OPERANDY FLEXLOGIC 
AND AND 
RUN URUCHOMIENIE 
Enabled Włączony 
off Wył. 
Pos seq voltage Napięcie składowej zgodnej 
frequency częstotliwość 
Calculate Obliczenie 
PICKUP POBUDZENIE 
 

 

5.8.9 Kontrola synchronizmu (ANSI 25) 
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Range: Dostępne opcje: 
Disabled, Enabled Wyłączony, Włączony 
FlexLogic operand Operand FlexLogic 
SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4 SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4 
0 to 400000 V in steps of 1 0 do 400 000 V z krokiem 1 
None, LV1 and DV2, DV1 and LV2, DV1 or 
DV2, DV1 Xor DV2, DV1 and DV2 

Brak, LV1 i DV2, DV1 i LV2, DV1 lub DV2, 
DV1 Xlub DV2, DV1 i DV2 

0.00 to 1.25 pu in steps of 0.01 od 0,00 do 1,25 j.w. w krokach co 0,01 
 

Dostępne są cztery identyczne człony kontroli synchronizmu, ponumerowane od 1 do 4. 

Funkcja kontroli synchronizmu kontroluje włączanie do pracy równoległej dwóch części 

systemu, które mają zostać połączone poprzez zamknięcie wyłącznika. Człony kontroli 

synchronizmu są zazwyczaj wykorzystywane w miejscach, w których dwie części systemu są 

wzajemnie połączone przez co najmniej jeden inny punkt w systemie. 

Kontrola synchronizmu sprawdza, czy napięcia (V1 i V2) po obu stronach kontrolowanego 

wyłącznika znajdują się w określonych granicach wielkości, kąta i różnic częstotliwości. 

Czas, przez który dwa napięcia pozostają w dopuszczalnych wartościach różnic kąta jest 

określany przez nastawienie różnicy kąta fazowego ∆Φ i różnicy częstotliwości ∆F 

(częstotliwość poślizgowa). Ten czas może zostać określony jako czas wymagany do 

przebycia przez fazor napięcia V1 lub V2 kąta równego 2 x ∆Φ przy częstotliwości równej 

różnicy częstotliwości ∆F. Czas oblicza się ze wzoru: 

 

Wzór 5-37 

gdzie 

∆Φ to różnica kąta fazowego w stopniach  

∆F to różnica częstotliwości w Hz 
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Jeżeli jedno lub oba źródła są pozbawione zasilania, programowanie kontroli synchronizmu 

może umożliwić zamknięcie wyłącznika za pomocą kontroli zabezpieczenia 

podnapięciowego w celu ominięcia pomiarów kontroli synchronizmu (funkcja źródła 

beznapięciowego). 

SYNCHK1V1 SOURCE (KONTROLA SYNCH. ŹRÓDŁA V1) — ta nastawa wybiera źródło 

dla napięcia V1 (zob. punkt Uwagi w dalszej części dokumentu). 

SYNCHK1V2 SOURCE (KONTROLA SYNCH. ŹRÓDŁA V2) — ta nastawa wybiera źródło 

dla napięcia V2, które nie może być takie samo, jak dla V1 (zob. Uwagi). 

SYNCHK1 MAX VOLT DIFF. (KONTROLA SYNCH. MAKS. RÓŻNICY NAPIĘCIA) — ta 

nastawa wybiera maksymalną różnicę napięcia pierwotnego w woltach pomiędzy dwoma 

źródłami. Różnica wielkości napięcia pierwotnego pomiędzy dwoma napięciami wejściowymi 

poniżej tej wartości mieści się w dopuszczalnych granicach dla synchronizmu. 

SYNCHK1 MAX ANGLE DIFF. (KONTROLA SYNCH. MAKS. RÓŻNICY KĄTÓW) — ta 

nastawa wybiera maksymalną różnicę kątów w stopniach pomiędzy dwoma źródłami. 

Różnica kątów pomiędzy dwoma fazorami napięcia wejściowego poniżej tej wartości mieści 

się w dopuszczalnych granicach dla synchronizmu. 

SYNCHK1 MAX FREQ HYSTERESIS — Określa wymaganą histerezę dla stanu 

maksymalnej różnicy częstotliwości. Stan jest spełniony, gdy różnica częstotliwości wynosi 

poniżej SYNCHK1 MAX FREQ DIFF. Po zadziałaniu członu kontroli synchronizmu różnica 

częstotliwości musi wzrosnąć powyżej sumy SYNCHK1 MAX FREQ DIFF + SYNCHK1 MAX 

FREQ HYSTERESIS , aby możliwe było odwzbudzenie (zakładając, że dwa pozostałe 

warunki: dla napięcia i kąta, są spełnione). 

SYNCHK1 DEAD SOURCE SELECT — Wybiera połączenie źródeł pod napięciem i 

beznapięciowych, które pomija funkcję kontroli synchronizmu i umożliwia zamknięcie 

wyłącznika, gdy jedno lub oba napięcia (V1 i/lub V2) znajdują się poniżej maksymalnej 

wartości progowej napięcia. Źródło pod napięciem lub beznapięciowe jest określane przez 

monitorowanie poziomu napięcia. Dostępnych jest sześć opcji: 

Brak — Funkcja źródła beznapięciowego jest wyłączona 

LV1 i DV2 — Napięcie aktywne V1 i nieaktywne V2 

DV1 i LV2 — Napięcie nieaktywne V1 i aktywne V2 

DV1 lub DV2 — Napięcie nieaktywne V1 lub nieaktywne V2 

DV1 X lub DV2 — Napięcie nieaktywne V1 wyłączne lub napięcie nieaktywne V2 (jedno 

źródło jest bez napięcia, a drugie pod napięciem) 

DV1 i DV2 — Napięcie nieaktywne V1 i nieaktywne V2 

SYNCHK1 DEAD V1 MAX VOLT — Określa maksymalną wartość napięcia dla V1 w j.w. 

Poniżej tej wielkości wejście napięcia V1 stosowane do kontroli synchronizmu jest uznawane 

za wejście beznapięciowe. 
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SYNCHK1 DEAD V2 MAX VOLT — Określa maksymalną wartość napięcia dla V2 w j.w. 

Poniżej tej wielkości wejście napięcia V2 stosowane do kontroli synchronizmu jest uznawane 

za wejście beznapięciowe. 

SYNCHK1 LIVE V1 MIN VOLT — Określa minimalną wartość napięcia dla V1 w j.w. 

Powyżej tej wielkości wejście napięcia V1 stosowane do kontroli synchronizmu jest 

uznawane za wejście pod napięciem. 

SYNCHK1 LIVE V2 MIN VOLT — Ta nastawa określa minimalną wartość napięcia dla V2 w 

j.w. Powyżej tej wielkości wejście napięcia V2 stosowane do kontroli synchronizmu jest 

uznawane za wejście pod napięciem. 

 

Uwagi na temat funkcji kontroli synchronizmu 

1. Wybrane źródła dla wejść kontroli synchronizmu V1 i V2 (które nie mogą być tym 

samym źródłem) mogą zawierać zarówno napięcie trójfazowe, jak i napięcie 

pomocnicze. Przekaźnik automatycznie wybiera określone napięcie stosowane przez 

człon kontroli synchronizmu zgodnie z poniższą tabelą. 

Liczba V1 lub V2 (źródło 
Y) 

V2 lub V1 (źródło 
Z) 

Automatycznie wybierana 
kombinacja 

Automatycznie 
wybierane 
napięcie Źródło Y Źródło Z 

1 

Fazowe 
przekładniki 
napięciowe i 
pomocniczy 
przekładnik 
napięciowy 

Fazowe 
przekładniki 
napięciowe i 
pomocniczy 
przekładnik 
napięciowy 

Faza Faza VAB 

2 

Fazowe 
przekładniki 
napięciowe i 
pomocniczy 
przekładnik 
napięciowy 

Przekładnik 
napięciowy fazy 

Faza Faza VAB 

3 Przekładnik 
napięciowy fazy 

Przekładnik 
napięciowy fazy 

Faza Faza VAB 

4 Fazowy przekładnik 
napięciowy i 
pomocniczy 
przekładnik 
napięciowy 

Pomocniczy 
przekładnik 
napięciowy 

Faza pomocnicze V pomocnicze 
(zgodnie z 
nastawą dla źródła 
Z) 

5 Pomocniczy 
przekładnik 
napięciowy 

Pomocniczy 
przekładnik 
napięciowy 

pomocnicze pomocnicze V pomocnicze 
(zgodnie z 
nastawą dla 
wybranych 
źródeł) 

Napięcia V1 i V2 są automatycznie dopasowywane, aby odpowiednie napięcia z dwóch 

źródeł były wykorzystywane do pomiaru warunków. Napięcie międzyfazowe jest stosowane, 

jeżeli jest dostępne w obu źródłach. Jeżeli jedno lub oba źródła zapewniają jedynie napięcie 

pomocnicze, to napięcie zostanie wykorzystane. Na przykład, jeżeli napięcie pomocnicze 

zostanie zaprogramowane na napięcie fazy A względem ziemi, człon kontroli synchronizmu 

automatycznie wybiera napięcie fazy A względem ziemi z innego źródła. Jeżeli wymagane 
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jest porównanie przy określonym napięciu, użytkownik może zewnętrznie podłączyć to 

określone napięcie do zacisków napięcia pomocniczego, a następnie zastosować to 

„Napięcie pomocnicze” do kontroli warunków synchronizmu. 

W przypadku korzystania z pojedynczego modułu CT/VT z napięciami fazowymi i napięciami 

pomocniczymi należy zapewnić, że w jednym ze źródeł stosowanych do kontroli 

synchronizmu zaprogramowano tylko napięcie pomocnicze. Wyjątkiem od powyższego jest 

fakt, że synchronizmu nie można kontrolować pomiędzy przekładnik napięcia fazowego 

podłączonymi w trójkąt i napięcia pomocniczego podłączonymi w gwiazdę. 

2. Przekaźnik mierzy częstotliwość i napięcie z wejścia w danym źródle według 

kolejności ustanowionej przez skonfigurowanie kanałów wejściowych w źródle. 

Przekaźnik stosuje kanał fazowy trójfazowego zestawu napięć, jeżeli został 

zaprogramowany jako część tego źródła. Przekaźnik stosuje kanał napięcia 

pomocniczego jedynie, jeżeli ten kanał został zaprogramowany jako część źródła, 

zestaw trójfazowy nie. 

 

Rysunek 5-166: Logika kontroli synchronizmu 
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SETTINGS NASTAWY 
SETTING NASTAWA 
FLEXLOGIC OPERAND OPERAND FLEXLOGIC 
FLEXLOGIC OPERANDS OPERANDY FLEXLOGIC 
AND AND 
OR OR 
XOR XOR 
CALCULATE OBLICZENIE 
ACTUAL VALUES WARTOŚCI RZECZYWISTE 
Function Funkcja 
Block Blokada 
Enabled Włączony 
Off Wył. 
Dead source select Wybór źródła bez napięcia 
None Brak 
and i 
or lub 
xor XOR 
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Maximum Maksymalny 
Minimum Minimalny 
Magnitude Wielkość 
Angle Kąt 
Frequency Częstotliwość 
SYNCHROCHECK KONTROLA SYNCHRONIZMU 
max freq częst. maks. 
Freq Hysteresis Histereza częstotliwości 
 

5.8.10 Elementy cyfrowe 

 

 

Range: Dostępne opcje: 
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 Automatyczne kasowanie, Podtrzymany, 

Wyłączony 
 

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. 
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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 docelowy 

i/lub włączać rejestrowanie zdarzeń w zależności od stanu operandu wyjściowego. 

Ustawienia elementu cyfrowego obejmują nazwę, do której ma odnosić się dowolny 

komunikat docelowy, wejście blokujące z dowolnego wybranego operandu FlexLogic oraz 

timer opóźnień pobudzenia i resetu dla operandu wyjściowego. 

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 występowania 

uciążliwych 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 5-167: Logika elementu cyfrowego 

 

SETTING NASTAWA 
SETTINGS NASTAWY 
FLEXLOGIC OPERANDS OPERANDY FLEXLOGIC 
Enabled Włączony 
Off Wył. 
AND AND 
RUN URUCHOMIENIE 
INPUT INPUT 
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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 płynąc 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 

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 styk 

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 5-168: Obwód wyłączania — przykład 1 
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UR-series device with form-A contacts Urządzenie serii UR ze stykami zwiernymi 
Trip coil Cewka wyłączania 
I= current monitor I = monitor prądu 
V= voltage monitor V = monitor napięcia 
 

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 

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 
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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 5-169: Obwód wyłączania — przykład 2 

 

UR-series device with form-A contacts Urządzenie serii UR ze stykami zwiernymi 
Bypass resistor Opornik obejściowy 
Trip coil Cewka wyłączania 
I= current monitor I = monitor prądu 
V= voltage monitor V = monitor napięcia 
Values for resistor “R” Wartości opornika „R” 
Power supply Zasilanie 
Resistance Rezystancja 
Power Moc 
 

 

UWAGA 
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Połączenia przewodów w powyższych przykładach mają zastosowanie zarówno w 

przypadku styków zwiernych z monitorowaniem napięcia, jak i styków 

półprzewodnikowych z monitorowaniem napięcia. 

 

5.8.11 Liczniki cyfrowe 

 

 

Range: Dostępne opcje: 
Disabled, Enabled Wyłączony, Włączony 
12 alphanumeric characters 12 znaków alfanumerycznych 
six alphanumeric characters sześć znaków alfanumerycznych 
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 mają być zliczane. Etykieta jednostki jest 

wyświetlana w odpowiednim statusie wartości rzeczywistych. 
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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 ma zostać zainstalowany przekaźnik 

zastępczy, lub gdy 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 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”. 
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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. 

 

Rysunek 5-170: Logika licznika cyfrowego 

 

SETTING NASTAWA 
SETTINGS NASTAWY 
FLEXLOGIC OPERANDS OPERANDY FLEXLOGIC 
ACTUAL VALUE WARTOŚĆ RZECZYWISTA 
COUNTER FUNCTION COUNTER FUNCTION 
Enabled Włączony 
Off Wył. 
AND AND 
OR OR 
RUN URUCHOMIENIE 
CALCULATE VALUE CALCULATE VALUE 
SET TO PRESET VALUE SET TO PRESET VALUE 
SET TO ZERO SET TO ZERO 
STORE DATE & TIME STORE DATE & TIME 
Count more than Comp. Wartość większa od porówn. 
Count equal to Comp. Wartość równa porówn. 
Count less than Comp. Wartość mniejsza od porówn. 
Date &Time Data i godzina 
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5.8.12 Elementy monitorujące 

5.8.12.1 Menu 

 

 

See below Zob. poniżej 
See page Zob. strona 
 

 

5.8.12.2 Prąd łukowy wyłącznika 

 



MENU SETTINGS (USTAWIENIA)  ROZDZIAŁ 5: USTAWIENIA 

SYSTEM ZABEZPIECZENIA RÓŻNICOWEGO LINII L90 — INSTRUKCJA OBSŁUGI 5-492 

 

Range: Dostępne opcje: 
Disabled, Enabled Wyłączony, Włączony 
SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4 SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4 
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 
0 to 50000 kA2-cycle in steps of 1 Od 0 do 50000 kA2/cykl w krokach co 1 
Self-reset, Latched, Disabled Automatyczne kasowanie, Podtrzymany, 

Wyłączony 
 

Każda bateria CT zawiera jeden element monitorujący prąd łukowy wyłącznika, przy czym 

występuje co najmniej dwa takie elementy w układzie. Ten element oblicza szacowane 

zużycie styków wyłącznika na fazę poprzez pomiar i całkowanie kwadratu prądu 

przechodzącego przez styki wyłącznika w formie łuku elektrycznego. Te wartości na fazę są 

dodawane do łącznych wartości każdej fazy i porównywane z zaprogramowaną wartością 

progową. Po przekroczeniu progu w dowolnej fazie przekaźnik może ustawić wartość „1” 

operandu wyjściowego. Łączna wartość każdej fazy może być wyświetlana jako wartość 

rzeczywista. 

Sposób działania przedstawiono na poniższym schemacie logicznym. Do inicjowania tej 

funkcji używany jest ten sam operand wyjściowy, który jest wybierany do uruchamiania 

przekaźnika wyjściowego służącego do wyłączania wyłącznika, co wskazuje rozpoczęcie 

sekwencji wyłączania. Pomiędzy zainicjowaniem i rozpoczęciem uwzględniania występuje 

opóźnienie czasowe, które zapobiega całkowaniu przepływu prądu przez wyłącznik przed 

rozdzieleniem styków. Ta przerwa obejmuje czas zadziałania przekaźnika wyjściowego, 

innych przekaźników pomocniczych oraz mechanizmu wyłącznika. W celu uzyskania 

maksymalnej dokładności pomiaru należy zmierzyć przerwę pomiędzy zmianą stanu 
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operandu (z 0 na 1) a rozdzieleniem styków w określonej instalacji. Całkowanie mierzonego 

prądu trwa przez 100 ms, co zgodnie z oczekiwaniami powinno obejmować cały okres 

występowania łuku. 

Funkcja jest programowana w celu wykonywania obliczeń czasu trwania usterki. Czas 

trwania usterki definiuje się jako czas pomiędzy zadziałaniem detektora zakłóceń 

występującym przed inicjacją tej funkcji a resetem wewnętrznej funkcji niskiej nastawy 

przetężenia. Dokonywana jest korekcja uwzględniająca niezerowy czas resetu funkcji 

zabezpieczającej przed przetężeniem. 

Wartości prądu łukowego wyłącznika i czasu trwania usterki są dostępne w menu ACTUAL 

VALUES ��������RECORDS ��������MAINTENANCE ���� BREAKER 1(4) (Wartości rzeczywiste > 

Zapisy > Konserwacja > Wyłącznik 1(4)). 

BKR 1 ARC AMP INT-A(C)  (Inicjacja obliczania prądu łukowego wyłącznika 1 — A(C)) — 

służy do wybierania tych samych operandów wyjściowych, które są skonfigurowane do 

uruchamiania przekaźników wyjściowych używanych do wyłączania wyłącznika. W 

zastosowaniach trójbiegunowych należy skonfigurować ten sam operand inicjujący 

obliczanie prądów łukowych dla biegunów A, B i C wyłącznika. W zastosowaniach 

jednobiegunowych należy skonfigurować operandy wyłączenia dla każdego bieguna, aby 

inicjować obliczenia dla biegunów, które są faktycznie rozłączone. 

BKR 1 ARC AMP DELAY (Opóźnienie prądu łukowego wyłącznika 1) — to ustawienie służy 

do programowania przerwy czasowej między zainicjowaniem sekwencji wyłączenia a 

momentem, w którym powinno nastąpić oczekiwane rozdzielenie styków wyłącznika 

rozpoczynające całkowanie mierzonego prądu. 

BKR 1 ARC AMP LIMIT (Ograniczenie prądu łukowego wyłącznika) — umożliwia wybór 

wartości granicznej, powyżej której ustawiany jest operand wyjściowy. 

 

Rysunek 5-171: Pomiar prądu łukowego 

 

Initiate Inicjować 
Breaker Contacts Part Rozdzielenie styków wyłącznika 
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Arc Extinguished Wygaszenie łuku 
Total Area = Breaker Arcing Current 
(kA·cycle) 

Obszar całkowity = prąd łukowy wyłącznika 
(kA/cykl) 

Programmable Start Delay Programowane opóźnienie rozpoczęcia 
Start Integration Rozpoczęcie całkowania 

StopIntegration Zakończenie całkowania 
 

 

Rysunek 5-172: Logika monitorowania prądu łukowego wyłącznika 
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SETTING NASTAWA 
SETTINGS NASTAWY 
COMMAND POLECENIE 
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ACTUAL VALUE WARTOŚĆ RZECZYWISTA 
FLEXLOGIC OPERANDS OPERANDY FLEXLOGIC 
AND AND 
OR OR 
YES TAK 
NO NO 
Enabled Włączony 
Off Wył. 
RUN URUCHOMIENIE 
Integrate Całkowanie 
Add to Accumulator Dodanie do akumulatora 
Cycle Cykl 
Select Highest value Wybór największej wartości 
 

5.8.12.3 Przeskok w wyłączniku 

 

Range: Dostępne opcje: 
Disabled, Enabled Wyłączony, Włączony 
SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4 SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4 
None, SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4 None, SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4 
FlexLogic operand Operand FlexLogic 
0.000 to 1.500 pu in steps of 0.001 0,000 do 1,500 j.w. z krokiem 0,001 
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0 to 100000 V in steps of 1 0 do 100 000 V z krokiem 1 
0.000 to 65.535 s in steps of 0.001 0,000 do 65,535 s z krokiem 0,001 
Self-reset, Latched, Disabled Automatyczne kasowanie, Podtrzymany, 

Wyłączony 
 

Wykrywanie przeskoku w wyłączniku ma miejsce następujących warunkach: 

• rozwarcie styków wyłącznika, 

• spadek różnicy napięć i 

• pomiar prądu przeskoku przez wyłącznik. 

Ponadto przedstawiony układ ma zastosowanie w przypadkach, w których przez wyłącznik 

przepływa jeden lub dwa zestawy napięć trójfazowych. 

 

Przeskok w wyłączniku w układzie z trzema przekładnikami napięciowymi 

Jeśli do styków wyłącznika podłączony jest tylko jeden zestaw VT, dla ustawienia BRK 1 

FLSHOVR SIDE 2 SRC (Źródło przeskoku po stronie 2 wyłącznika 1) „None” (Brak). W celu 

wykrycia stanu otwarcia wyłącznika w tym zastosowaniu układ sprawdza, czy napięcia 

trójfazowe zostały odtworzone (wzmocnione), czy styki wyłącznika są rozwarte (wejście 

stykowe informuje, że stan wyłącznika to Wyłączony) i czy nie płynie prąd przeskoku. Dla 

przekaźnika należy zapewnić styk informujący o stanie wyłącznika. W tej części układu 

logicznego różnica napięć nie jest uwzględniana jako warunek otwarcia wyłącznika. 

 

UWAGA 

Przed wystąpieniem warunków przeskoku muszą występować napięcia. Jeśli na linii 

(zasilającej) za wyłącznikiem znajdują się trzy przekładniki napięciowe, a występujący 

za nimi wyłącznik jest otwarty, mierzone napięcie wynosi zero i element 

zabezpieczający przed przeskokiem nie jest inicjowany. 

 

Funkcja wykrywania przeskoku zostaje resetowana, gdy prąd spada z powrotem do zera, 

styki wyłącznika zostają zwarte lub wartość operandu FlexLogic wybranego do nadzoru 

zmienia się na High (Wysoki). Zaleca się stosowanie nadzoru z użyciem ustawień BRK 1 

FLSHOVR SPV A, BRK 1 FLSHOVR SPV B i BRK 1 FLSHOVR SPV C  (Nadzór przeskoku 

na biegunie A, B i C wyłącznika 1) poprzez wybranie operandu wyłączenia, który 

uniemożliwia pobudzenie elementu zabezpieczającego przed przeskokiem przed 

wyłączeniem 

Funkcji wykrywania przeskoku można używać do generowania alarmu zewnętrznego, 

ponownego wyłączania wyłącznika lub przykładania napięcia do przekaźnika odłączającego. 

Przeanalizujmy następującą konfigurację: 
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Bus Magistrala 
CTs Przekładniki prądowe 
Breaker Wyłącznik 
Line/Feeder Linia (zasilająca) 
BUS VTs Przekładniki napięciowe magistrali 
 

 

Prądy fazowe źródła 1 (SRC1) są dostarczane przez przekładniki prądowe na linii 

zasilającej, a napięcia fazowe przez przekładniki napięciowe magistrali. Ponadto ustawienie 

wejścia stykowego 1 to styk 52a wyłącznika. Warunki przed wykryciem przeskoku są 

następujące: 

• Stan styku 52a = 0 

• VAG, VBG lub VCG jest wyższe niż ustawienie pobudzenia 

• IA, IB, IC = 0; przez wyłącznik nie płynie żaden prąd 

• ∆VA jest większa niż pobudzenie (nie ma to znaczenia w tym układzie) 

Warunki w momencie wykrycia przeskoku są następujące: 

• Stan styku 52a = 0 

• IA, IB lub IC jest większy od prądu pobudzenia płynącego przez wyłącznik 

• ∆VA jest większa niż pobudzenie (nie ma to znaczenia w tym układzie) 

 

Przeskok w wyłączniku w układzie z sześcioma przekładnikami napięciowymi 

Różnica między napięciami fazowymi zbliża się do zera, gdy styki wyłącznika są zwarte. Jest 

to wartość dużo niższa od typowego minimalnego napięcia pobudzenia. Należy wybrać 

poziom ustawienia BRK 1 FLSHOVR DIFF V PKP  (Różnica napięć pobudzenia wykrywania 

przeskoku w wyłączniku 1) niższy niż różnica napięć mierzona między stykami wyłącznika, 

gdy oporniki zamkniętego lub otwartego wyłącznika działają. Przed przeskokiem różnica 

napięć jest większa od wartości BRK 1 FLSHOVR DIFF V PKP (Różnica napięć pobudzenia 

wykrywania przeskoku w wyłączniku 1). Dotyczy to różnicy między dwoma przyłożonymi 

napięciami fazowymi lub sytuacji, w której napięcie po jednej stronie wyłącznika spada do 

zera (odłączenie napięcia od linii), co najmniej jedno napięcie fazowe jest większe niż 

wartość ustawienia BRK 1 FLSHOVR V PKP (Napięcie pobudzenia wykrywania przeskoku 
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w wyłączniku 1) i przez bieguny wyłącznika nie płynie żaden prąd. Podczas przeskoku w 

wyłączniku napięcia fazowe po obu stronach wyłącznika spadają poniżej wartości 

pobudzenia zdefiniowanej za pomocą ustawienia BRK 1 FLSHOVR V PKP (Napięcie 

pobudzenia wykrywania przeskoku w wyłączniku 1), różnica napięć spada poniżej wartości 

pobudzenia i wykrywany jest prąd przeskoku. Te warunki przeskoku inicjują operandy 

FlexLogic dotyczące pobudzenia i uruchamiają timer BRK 1 FLSHOVR PKP DELAY  

(Opóźnienie pobudzenia wykrywania przeskoku w wyłączniku 1). 

To zastosowanie wymaga wykrywanie stanu wyłącznika za pośrednictwem styku 52a i 

używa różnicy napięć wyższej niż ustawienie BRK 1 FLSHOVR DIFF V PKP (Różnica 

napięć pobudzenia wykrywania przeskoku w wyłączniku 1). Jednakże monitoring styków 

wyłącznika zapewnia stabilność układu. 

Przeanalizujmy następującą konfigurację: 

 

Bus Magistrala 
CTs Przekładniki prądowe 
Breaker Wyłącznik 
Line/Feeder Linia (zasilająca) 
VTs Przekładniki napięciowe 
 

Prądy fazowe źródła 1 (SRC1) są dostarczane przez przekładniki prądowe, a napięcia 

fazowe przez przekładniki napięciowe magistrali. Napięcia fazowe źródła 2 (SRC2) są 

dostarczane przez przekładniki napięciowe linii. Ustawienie wejścia stykowego 1 to styk 52a 

wyłącznika (opcjonalnie). 

Warunki przed wykryciem przeskoku są następujące: 

• ∆VA jest większa niż pobudzenie 

• IA, IB, IC = 0; przez wyłącznik nie płynie żaden prąd 

• Stan styku 52a = 0 (opcjonalny) 

Warunki w momencie wykrycia przeskoku są następujące: 

• ∆VA jest mniejsza niż pobudzenie 

• VAG, VBG lub VCG jest niższe niż ustawienie pobudzenia 

• IA, IB lub IC jest większy od prądu pobudzenia płynącego przez wyłącznik 

• Stan styku 52a = 0 (opcjonalny) 
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UWAGA 

Element działa tylko wtedy, gdy napięcia faza–ziemia są podłączone do zacisków 

przekaźnika. Element zabezpieczający przed przeskokiem nie działa w przypadku 

przyłożenia napięć różnicowych. 

 

Ustawienia 

BRK 1 FLSHOVR SIDE 1 SRC (Źródło po stronie 1 przeskoku w wyłączniku 1) — to 

ustawienie służy do określania źródła sygnału używanego do dostarczania napięć trzech faz 

i prądów trzech faz z jednej strony wyłącznika prądowego. Źródło wybrane w ustawieniu 

musi być skonfigurowane wraz z napięciami i prądami fazowymi wyłącznika nawet wtedy, 

gdy do styków wyłącznika podłączone są tylko trzy przekładniki napięciowe. 

BRK 1 FLSHOVR SIDE 2 SRC (Źródło po stronie 2 przeskoku w wyłączniku 1) — to 

ustawienie służy do określania źródła sygnału używanego do dostarczania napięć trzech faz, 

gdy do styków wyłącznika podłączonych jest sześć przekładników napięciowych. 

Od BRK 1 STATUS CLSD A (Wyłącznik 1 zamknięty — A) do BRK 1 STATUS CLSD C 

(Wyłącznik 1 zamknięty — C) — te ustawienia służą do określania operandów FlexLogic 

informujących o otwarciu wyłącznika. Można wybrać osobne operandy FlexLogic, aby 

wykrywać stan poszczególnych biegunów wyłącznika i umożliwić wykrywanie przeskoku. 

Zalecane ustawienie to styk wyłącznika 52a lub inny operand definiujący stan otwarcia 

biegunów wyłącznika. 

BRK 1 FLSHOVR V PKP (Napięcie pobudzenia wykrywania przeskoku w wyłączniku 1) — 

to ustawienie służy do określania poziomu pobudzenia dla napięć fazowych po obu stronach 

wyłącznika. Jeśli dostępnych jest sześć przekładników napięciowych, otwarcie wyłącznika 

daje dwie możliwe konfiguracje — napięcia występujące tylko z jednej strony wyłącznika lub 

napięcia występujące po jego obu stronach. W każdym przypadku powstaje schemat 

wykrywania przeskoku po wykryciu napięcia powyżej wybranej wartości. Wartość ustawienia 

BRK FLSHOVR V PKP  powinna wynosić od 85 do 90% napięcia znamionowego. 

BRK 1 FLSHOVR DIFF V PKP (Różnica napięć pobudzenia wykrywania przeskoku w 

wyłączniku 1) — to ustawienie służy do określania poziomu pobudzenia dla różnicy napięć 

fazowych, gdy po obu stronach wyłącznika występują dwa przekładniki napięciowe na fazę. 

Różnica napięć pobudzenia powinna być niższa od monitorowanej różnicy napięć, gdy 

działają oporniki zamkniętego lub otwartego wyłącznika. To ustawienie jest wybierane jako 

pierwotna różnica napięć między źródłami. 

BRK 1 FLSHOVR AMP PKP (Prąd pobudzenia wykrywania przeskoku w wyłączniku 1) — to 

ustawienie służy do określania normalnego prądu obciążenia, który może płynąć przez 

wyłącznik. W zależności od zastosowania zabezpieczenia przed przeskokiem prąd 
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przeskoku może mieć różne wartości: od poziomu prądu ładowania, gdy linia jest odłączona 

od napięcia (wszystkie wyłączniki w linii są otwarte), po wartości dużo wyższe od 

maksymalnego obciążenia linii (zasilającej) (w przypadku linii podłączonej do obciążenia). 

BRK 1 FLSHOVR SPV A  (Nadzór przeskoku na biegunie A wyłącznika 1) do BRK 1 

FLSHOVR SPV C (Nadzór przeskoku na biegunie C wyłącznika 1) — te ustawienia służą do 

określania operandów FlexLogic (dla każdego bieguna wyłącznika), które nadzorują pracę 

elementu w poszczególnych fazach. Nadzór może być realizowany przez inne elementy 

zabezpieczające, awarię wyłącznika oraz polecenia zamknięcia i wyłączenia. Po resecie 

wybranego operandu FlexLogic następuje opóźnienie trwające sześć cyklów. 

BRK FLSHOVR PKP DELAY (Opóźnienie pobudzenia przeskoku w wyłączniku) — to 

ustawienie służy do określania opóźnienia czasowego zadziałania po wykryciu stanu 

pobudzenia. 

 

Rysunek 5-173: Logika wykrywania przeskoku w wyłączniku 
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SETTINGS NASTAWY 
SETTING NASTAWA 
FLEXLOGIC OPERANDS OPERANDY FLEXLOGIC 
FLEXLOGIC OPERAND OPERAND FLEXLOGIC 
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SET dominant Z nadrzędnym wejściem ustawiającym 
RESET ZEROWANIE 
AND AND 
OR OR 
Enable Enable 
Block Blokada 
Off Wył. 
Phase B logic Logika fazy B 
RUN URUCHOMIENIE 
5 cycle 5 cykli 
 

5.8.12.4 Ponowny zapłon łuku w wyłączniku 

 

Range: Dostępne opcje: 
Disabled, Enabled Wyłączony, Włączony 
FlexLogic operand Operand FlexLogic 
SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4 SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4 
0.10 to 2.00 pu in steps of 0.01 0,10 do 2,00 j.w. z krokiem 0,01 
0.000 to 65.535 s in steps of 0.001 0,000 do 65,535 s z krokiem 0,001 
FlexLogic operand Operand FlexLogic 
Self-reset, Latched, Disabled Automatyczne kasowanie, Podtrzymany, 

Wyłączony 
 

Zgodnie ze standardem IEEE C37.100 pt. Standardowe definicje IEEE dotyczące aparatury 

rozdziału mocy, ponowny zapłon łuku definiuje się jako „przywrócenie przepływu prądu 

między stykami łącznika elektrycznego podczas operacji rozwierania po okresie zerowego 

przepływu prądu trwającego co najmniej ¼ cyklu przy normalnej częstotliwości”. 
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Rysunek 5-174: Typowy przebieg prądu podczas ponownego zapłonu łuku i flaga 

detekcji 

 

OPERATE DZIAŁANIE 
current (amps) prąd (A) 
time (ms) czas (ms) 
 

Algorytm wykrywania ponownego zapłonu łuku w wyłączniku reaguje na skuteczne 

przerwanie przepływu prądu fazowego po zadeklarowaniu odłączenia baterii kondensatorów 

zgodnie ze wskazaniem biegunów wyłącznika. Jeśli prąd o wysokiej częstotliwości i wielkości 

przekraczającej wartość progową zostanie przywrócony co najmniej ¼ cyklu po przerwaniu 

przepływu prądu fazowego, deklarowany jest ponowny zapłon łuku w wyłączniku na 

odpowiedniej fazie, a operand BRK RESTRIKE 1 OP potwierdza krótki okres czasu. 

Użytkownik może dodać liczniki i inne układy logiczne ułatwiające podejmowanie decyzji w 

zakresie odpowiednich działań wykonywanych po wykryciu pojedynczego ponownego 

zapłonu łuku lub serii następujących po sobie ponownych zapłonów. 

 

Zdarzenie ponownego zapłonu łuku (operand FlexLogic) jest deklarowane, gdy spełnione są 

wszystkie następujące warunki: 

• przepływ prądu zostaje początkowo przerwany; 

• wyłącznik jest w stanie otwarcia; 

• następuje stan podwyższonego prądu o wysokiej częstotliwości, a następnie prąd 

ponownie zanika. Algorytm przedstawiono na poniższym diagramie stanów 

automatu. 

 

Rysunek 5-175: Ilustracja algorytmu działania automatu skończonego wykrywającego 

ponowny zapłon łuku 
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Capacitor bank offline Odłączenie baterii kondensatorów 
Breaker open command or breaker open 
state 

Polecenie lub stan otwarcia wyłącznika 

Breaker close Zamknięcie wyłącznika 
Current interruption (overcurrent Przerwanie przepływu prądu (przetężenie) 
Capacitor bank online Podłączenie baterii kondensatorów 
High-frequency elevated current Podwyższona wielkość prądu o wysokiej 

częstotliwości 
Current interruption (overcurrent) Przerwanie przepływu prądu (przetężenie) 
Restrike detected: OP state asserted Wykrycie ponownego zapłonu łuku: 

potwierdzenie stanu otwarcia 
 

W ten sposób rozróżnia się samowygaszający się ponowny zapłon łuku i trwałą awarię 

wyłącznika. Ten drugi przypadek można wykryć za pomocą funkcji wykrywania awarii 

wyłącznika lub zwykłego bezzwłocznego elementu zabezpieczającego przed przetężeniem. 

Ponadto seria szybko następujących po sobie ponownych zapłonów łuku jest również 

wychwytywana przez funkcję wykrywania awarii wyłącznika lub zabezpieczenie nadprądowe 

bezzwłoczne. 

Dla każdego elementu dostępne są niżej wymienione ustawienia. 

BREAKER RESTRIKE 1 FUNCTION (Funkcja wykrywania ponownego zapłonu łuku w 

wyłączniku 1) — to ustawienie włącza i wyłącza element wykrywający ponowny zapłon łuku 

w wyłączniku. 
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BREAKER RSTR 1 BLOCK (Blokada funkcji wykrywania ponownego zapłonu łuku w 

wyłączniku 1) — to ustawienie blokuje działanie elementu wykrywającego ponowny zapłon 

łuku w wyłączniku. 

BREAKER RESTRIKE 1 SOURCE (Źródło prądu elementu wykrywającego ponowny zapłon 

łuku w wyłączniku 1) — służy do wybierania źródła prądu tego elementu. Do źródła musi być 

przypisana prawidłowa bateria przekładników prądowych. 

BREAKER RESTRIKE 1 PICKUP (Pobudzenie elementu wykrywającego ponowny zapłon 

łuku w wyłączniku 1) — służy do określania poziomu pobudzenia detektora przetężenia 

wyrażonego w wartościach jednostkowych prądu znamionowego CT. 

BREAKER RESTRIKE 1 RESET DELAY (Opóźnienie resetu elementu wykrywającego 

ponowny zapłon łuku w wyłączniku 1) — służy do określania opóźniania resetu tego 

elementu. Gdy ma wartość „0 ms”, wówczas operand FlexLogic jest wybierany tylko dla 1/8 

części cyklu zasilania. 

BRK RSTR 1 BRK OPEN (Otwarcie wyłącznika 1 z ponownym zapłonem łuku) — przypisuje 

operand FlexLogic informujący o ustawieniu wyłącznika w pozycji otwartej. Musi on mieć 

wartość logiczną „1”, gdy wyłącznik jest w pozycji otwartej. 

BRK RSTR 1 OPEN CMD (Polecenie otwarcia wyłącznika 1 z ponownym zapłonem łuku) — 

przypisuje operand FlexLogic informujący o wydaniu polecenia otwarcia wyłącznika. Musi on 

przyjmować wartość logiczną „1” po otwarciu wyłącznika ręcznie lub za pomocą logicznego 

układu zabezpieczającego. 

BRK RSTR 1 CLS CMD (Polecenie zamknięcia wyłącznika 1 z ponownym zapłonem łuku) 

— przypisuje operand FlexLogic informujący o wydaniu polecenia zamknięcia wyłącznika. 

Musi on mieć wartość logiczną „1”, gdy wyłącznik jest w pozycji zamkniętej. 

 

Rysunek 5-176: Logika wykrywania ponownego zapłonu łuku w wyłączniku 
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SETTING NASTAWA 
FLEXLOGIC OPERANDS OPERANDY FLEXLOGIC 
FLEXLOGIC OPERAND OPERAND FLEXLOGIC 
AND AND 
RUN URUCHOMIENIE 
ARMED UZBROJENIE 
RESET ZEROWANIE 
OR OR 
Enabled Włączony 
Off Wył. 
Current interruption logic 
Imag<0.05 pu for t>1/4 cycle 

Logika przerywania przepływu prądu 
Imag < 0,05 j.w. dla t > 1/4 cyklu 

Restrike detection logic Logika wykrywania ponownego zapłonu łuku 
 

 

5.8.12.5 Monitorowanie ciągłe 

 

 

Range: Dostępne opcje: 
Disabled, Enabled Wyłączony, Włączony 
FlexLogic operand Operand FlexLogic 
Any Current Element(s) OP Otwarcie dowolnych elementów prądowych 
To supervise current logic, use 50DD OP. Do nadzorowania logiki prądowej używać 

operandu 50DD OP. 
Any Voltage Element(s) OP Otwarcie dowolnych elementów 

napięciowych 
To supervise voltage logic, use VT FUSE 
FAIL OP. 

Do nadzorowania logiki napięciowej używać 
operandu VT FUSE FAIL OP. 

Self-reset, Latched, Disabled Automatyczne kasowanie, Podtrzymany, 
Wyłączony 

 

Logika monitorowania ciągłego służy do wykrywania zadziałania dowolnego elementu 

wyłączającego w warunkach normalnego obciążenia, tzn. w sytuacjach, w których nie 

zadziałał detektor zakłóceń. Z uwagi, że wszystkie wyłączenia są nadzorowane przez funkcję 

detektora zakłóceń, w tych warunkach nie jest wydawane żadne polecenie wyłączenia. Może 
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się to zdarzyć wtedy, gdy element jest nieprawidłowo ustawiony, co może powodować jego 

nieprawidłową pracę pod obciążenie. Monitorowanie ciągłe może wykrywać ten stan i 

generować alarm i/lub blokować wyłączenie przekaźnika. 

 

Rysunek 5-177: Logika monitorowania ciągłego 

 

SETTING NASTAWA 
CONSTANT STAŁA 
FLEXLOGIC OPERANDS OPERANDY FLEXLOGIC 
AND AND 
OR OR 
Off Wył. 
Enabled Włączony 
 

5.8.12.6  Detektor usterki przekładnika prądowego 
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Range: Dostępne opcje: 
Disabled, Enabled Wyłączony, Włączony 
FlexLogic operand Operand FlexLogic 
SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4 SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4 
0.0 to 2.0 pu in steps of 0.1 od 0,0 do 2,0 j.w. z krokiem 0,1 
0.000 to 65.535 s in steps of 0.001 0,000 do 65,535 s z krokiem 0,001 
Self-reset, Latched, Disabled Automatyczne kasowanie, Podtrzymany, 

Wyłączony 
 

Funkcja detektora usterki CT wykrywa problemy z układowymi przekładnikami prądowymi 

używanymi do dostarczania prądu do przekaźnika. Logika wykrywa obecność składowej 

zerowej prądu w nadzorowanym źródle prądu bez jednoczesnego występowania składowej 

zerowej prądu w innym źródle, składowej zerowej napięci lub warunku zadziałania elementu 

zabezpieczającego. 

Logika funkcji detektora usterki CT (patrz poniżej) opiera się na obecności składowej zerowej 

prądu w nadzorowanym źródle przekładnika prądowego i braku występowania jednego lub 

wszystkich trzech następujących stanów: 

• składowa zerowa prądu w innym źródle prądu (może to być inny zestaw 

przekładników prądowych lub inny rdzeń tego samego przekładnika prądowego), 

• składowa zerowa napięcie w przypisanym źródle, 

• odpowiedni element zabezpieczający lub sygnał zdalny. 
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Ustawienia opisano poniżej. W przypadku opcji oprogramowania dla układu 

pótorawyłącznikowego realizowane są cztery funkcje usterki przekładnika prądowego, a w 

przypadku braku tej opcji dwie. 

CT FAIL 1 FUNCTION (Funkcja detektora usterki CT 1) — włącza lub wyłącza element 

wykrywający usterkę przekładnika prądowego. 

CT FAIL 1 BLOCK (Blokada detektora usterki CT 1) — służy do wyboru operandu FlexLogic 

blokującego działanie elementu w określonym stanie (np. przy otwartym biegunie podczas 

operacji jednobiegunowego wyłączania i ponownego załączania). Można również wybrać 

sygnały lokalne lub zdalne reprezentujące działanie zdalnych zabezpieczeń prądowych za 

pośrednictwem kanałów komunikacyjnych. 

CT FAIL 1 3I0 INPUT 1 (Wejście 1 3I_0 detektora usterki CT 1) — służy do wybierania 

źródła prądu dla wejścia 1. Ponadto do tego samego źródła należy przypisać najważniejszy 

element zabezpieczający. 

CT FAIL 1 3I0 INPUT 1 PKP (Pobudzenie 3I_0 wejścia 1 detektora usterki CT 1) — służy do 

wybierania wartości pobudzenia 3I_0 dla wejścia 1 (głównego nadzorowanego źródła CT). 

CT FAIL 1 3I0 INPUT 2 (Wejście 2 3I_0 detektora usterki CT 1) — służy do wybierania 

źródła prądu dla wejścia 2. Wejście 2 powinno używać innego zestawu przekładników 

prądowych lub innego rdzeń tego samego przekładnika prądowego. Jeśli w źródle 2 nie 

występuje prąd 3I_0, wówczas deklarowana jest usterka przekładnika prądowego. 

CT FAIL 1 3I0 INPUT 2 PKP (Pobudzenie 3I_0 wejścia 2 detektora usterki CT 1) — służy do 

wybierania wartości pobudzenia 3I_0 dla wejścia 2 (innego wejścia CT przekaźnika). 

CT FAIL 1 3V0 INPUT (Wejście 3V_0 detektora usterki CT 1) — służy do wybierania źródła 

napięcia. 

CT FAIL 1 3V0 INPUT PKP (Pobudzenie wejścia 3V_0 detektora usterki CT 1 ) — służy do 

określania wartości pobudzenia dla źródła napięcia 3V_0. 

CT FAIL 1 PICKUP DELAY (Opóźnienie pobudzenia detektora usterki CT 1) — określa 

opóźnienie pobudzenia elementu wykrywającego usterkę przekładnika prądowego. 

 

Rysunek 5-178: Logika detektora usterki przekładnika prądowego 
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SETTING NASTAWA 
FLEXLOGIC OPERANDS OPERANDY FLEXLOGIC 
RUN URUCHOMIENIE 
AND AND 
PICKUP POBUDZENIE 
Enabled Włączony 
Off Wył. 
 

5.8.12.7 Kontrola stanu bezpieczników przekładnika napięciowego 

 

H Dostępne opcje: 
Wyłączony, Włączony Wyłączony, Włączony 
0,000 do 65,535 s z krokiem 0,001 0,000 do 65,535 s z krokiem 0,001 
0,000 do 3,000 j.w. z krokiem 0,001 0,000 do 3,000 j.w. z krokiem 0,001 
 

Każde źródło sygnału zawiera układ kontroli stanu bezpieczników. 

Detektor awarii bezpieczników przekładnika napięciowego służy do generowania alarmu i/lub 

blokowania elementów pracujących nieprawidłowo w przypadku całkowitego lub 

częściowego zaniku potencjału AC spowodowanego przepaleniem co najmniej jednego 

bezpiecznika. Do elementów, które można zablokować (za pomocą wejścia BLOCK), należy 
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m.in. zabezpieczenie odległościowe, zabezpieczenie nadprądowe o ograniczonym napięciu i 

zabezpieczenie przed prądem kierunkowym. 

Wyróżnić można dwie klasy awarii bezpieczników: 

• Klasa A — zanik jednej lub dwóch faz 

• Klasa B — zanik wszystkich trzech faz 

Każda klasa wymaga innych sposobów wykrywania. Wskazaniem awarii klasy A jest 

znaczący poziom składowej przeciwnej napięcia, natomiast wskazaniem awarii klasy B jest 

obecność składowej zgodnej prądu i nieznaczna wielkość składowej zgodnej napięcia. 

Ponadto awaria bezpieczników przekładnika prądowego może być wskazywana przez 

gwałtowny spadek wielkości napięć fazowych z prawidłowego poziomu napięcia bez 

zakłóceń. Te wskazania awarii bezpieczników mogą również występować w przypadku 

usterek w układzie, dlatego zapewniono możliwość wykrywania usterek i blokowania 

deklaracji awarii bezpieczników w razie takich zdarzeń 

Po zadeklarowaniu stanu awarii bezpiecznika jest on podtrzymywany, dopóki przyczyna jego 

wygenerowania nie zostanie usunięta. 

Wprowadzany jest dodatkowy warunek blokujący deklarację awarii bezpiecznika, gdy 

monitorowany obwód jest wyłączony spod napięcia. Składowe zgodne napięcia i prądu są 

poniżej poziomów progowych. 

VT FUSE FAILURE 1 FUNCTION (Funkcja wykrywania awarii bezpieczników VT 1) — 

włącza i wyłącza funkcję wykrywania awarii bezpieczników dla przekładnika napięciowego 

źródła 1. 

NEUTRAL WIRE OPEN 1 DETECTION (Wykrywanie nieciągłości przewodu neutralnego 1) 

— włącza i wyłącza funkcję wykrywania nieciągłości przewodu neutralnego przekładnika 

napięciowego. Gdy przekładnik napięciowy jest połączony w układzie trójkąta, nie należy 

włączać tej funkcji, ponieważ dla przekładnika napięciowego połączonego w układzie trójkąta 

nie ma przewodu neutralnego. 

NEUTRAL WIRE OPEN 1 3 HARM PKP (Pobudzenie 3. harmonicznej wykrywania 

nieciągłości przewodu neutralnego 1) — służy do określania poziomu pobudzenia 3. 

harmonicznej sygnału 3V0, który ma być wybierany przez logikę funkcji NEUTRAL WIRE 

OPEN DETECTION  (Wykrywanie nieciągłości przewodu neutralnego). 

Napięcie podstawowe tego elementu wyznacza ustawienie PHASE VT SECONDARY 

(Pomocnicze VT fazy) w przypadku przekładników napięciowych w układzie gwiazdy lub 

równanie (PHASE VT SECONDARY)/ √3 w przypadku przekładników napięciowych w 

układzie trójkąta. To ustawienie jest dostępne po wybraniu opcji SETTINGS ��������SYSTEM 

SETUP ���� AC INPUTS ��������VOLTAGE BANK ���� PHASE VT SECONDARY (Ustawienia > 

Konfiguracja systemu > Wejścia AC > Bateria napięcia > Pomocnicze VT fazy) 
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Rysunek 5-179: Logika kontroli stanu bezpieczników przekładnika napięciowego 

 

 

SETTING NASTAWA 
SOURCE ŹRÓDŁO 
FLEXLOGIC OPERANDS OPERANDY FLEXLOGIC 
TIMER TIMER 
COMPARATORS KOMPARATORY 
SETTING NASTAWA 
FLEX-ANALOG FLEX-ANALOG 
Function Funkcja 
Enabled Włączony 
The OPEN POLE OP operand applies to the 
D60, L60, and L90 

Operand OPEN POLE OP dotyczy urządzeń 
D60, L60 i L90 

Run Uruchomienie 
VA, VB and VC are the voltage magnitude of 
one cycle before 

VA, VB i VC to wielkości napięcia w 
poprzednim cyklu 

FAULT ZAKŁÓCENIE 
FUSE FAIL AWARIA BEZPIECZNIKA 
SET USTAWIENIE 
RESET ZEROWANIE 
Latch Przerzutnik 
2 cycles 2 cykle 
Reset-dominant Z nadrzędnym wejściem zerującym 
Harm-setting Ustawienie harmonicznej 
Neutral wire open detect Wykrycie nieciągłości przewodu neutralnego 
harmonic harmoniczna 
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5.8.12.8 Detektor otwartego bieguna 

 

 

Range: Dostępne opcje: 
Disabled, Enabled Wyłączony, Włączony 
FlexLogic operand Operand FlexLogic 
0.000 to 30.000 pu in steps of 0.001 0,000 do 30,000 j.w. z krokiem 0,001 
300.0 to 9999.9 ohms in steps of 0.001 od 300,0 do 9999,9 Ω z krokiem 0,001 
Accelerated, Traditional Accelerated (Przyspieszony), Traditional 

(Tradycyjny) 
I AND V AND CBaux, I AND V only I AND V AND CBaux (I oraz V, oraz CBaux), 

I AND V only (Tylko I oraz V) 
Self-Reset, Latched, Disabled Automatyczne kasowanie, Podtrzymany, 

Wyłączony 
 

Detektor otwartego bieguna służy do identyfikowania otwartego bieguna wyłącznika linii. 

Układ monitoruje styki pomocnicze wyłącznika, prąd w obwodzie i opcjonalne napięcie na 

linii. Układ generuje operandy wyjściowe używane do blokowania przełącznika wyboru faz i 

niektórych elementów zabezpieczających, co zapobiega nieprawidłowej pracy w czasie 

martwym cyklu samoczynnego ponownego załączenia jednobiegunowego lub w innych 

warunkach otwartych biegunów. 
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Układ deklaruje otwarcie bieguna w momencie wydania polecenia wyłączenia 

jednobiegunowego 

W zastosowaniach dwuwyłącznikowych i półtorawyłącznikowych stan otwartego bieguna jest 

deklarowany, gdy co spełniony jest co najmniej jeden z następujących warunków: 

• W obydwu wyłącznikach otwarty jest biegun na tej samej fazie 

• Prąd na linii spada poniżej wartości progowej 

• Prąd i napięcie na linii spadają poniżej wartości progowych 

Funkcja otwartego bieguna używa sygnałów zdefiniowanych za pomocą ustawienia 

GROUPED ELEMENTS ���� SETTING GROUP 1(6)�������� DISTANCE ���� DISTANCE SOURCE 

(Zgrupowane elementy > Grupa nastaw 1(6) > Zabezpieczenie odległościowe > Źródło 

zabezpieczenia odległościowego). Kontroli napięcia można używać w przypadku 

przekładników napięciowych w układzie gwiazdy po stronie linii wyłącznika. 

OPEN POLE CURRENT PICKUP (Pobudzenie prądu otwartego bieguna) — to ustawienie 

służy do definiowania wartości progowej prądu, poniżej której deklarowane jest otwarcie 

bieguna. 

OPEN POLE LINE XC1 (XC1 linii z otwartym biegunem) — określa reaktancję składowej 

zgodnej całej linii. Jeśli stosowane są dławiki równoległe, ta wartość stanowi reaktancję 

pojemnościową netto linii i dławików zainstalowanych między wyłącznikami linii. Wartość 

wprowadza się w omach uzwojenia wtórnego. To ustawienie ma znaczenie, jeśli stan 

otwartego bieguna na odległym końcu linii ma być wykrywany i używany przez przekaźnik. 

OPEN POLE LINE XC0 (XC0 linii z otwartym biegunem) — określa reaktancję składowej 

zerowej całej linii. Jeśli stosowane są dławiki równoległe, ta wartość stanowi reaktancję 

pojemnościową netto linii i dławików zainstalowanych między wyłącznikami linii. Nie 

wprowadzać wartości w omach uzwojenia wtórnego. Ta nastawa ma znaczenie, jeśli stan 

otwartego bieguna na zdalnym końcu linii ma być wykrywany i używany przez przekaźnik 

(operand FlexLogic OPEN POLE REM OP). 

OPEN POLE REM CURR PKP (Pobudzenie prądu na zdalnym końcu linii z otwartym 

biegunem) — służy do określania poziomu pobudzenia dla prądu na końcu odległym 

oszacowanego przez przekaźnik jako prąd lokalny skompensowany przez obliczony prąd 

ładowania Ta druga wartość jest obliczana na podstawie lokalnych napięć i reaktancji 

pojemnościowych linii. Ta nastawa ma znaczenie, jeśli stan otwartego bieguna na zdalnym 

końcu linii ma być wykrywany i używany przez przekaźnik (operand FlexLogic OPEN POLE 

REM OP). 

OPEN POLE MODE (Tryb wykrywania otwartego bieguna) — służy do wybierania trybu 

działania funkcji detekcji otwartego bieguna. Po wybraniu trybu „Accelerated” 

(Przyspieszony) stan otwartego bieguna jest deklarowany ½ cyklu po zadziałaniu wyjścia 

wyłączenia i przed otwarciem bieguna wyłącznika. Blokuje to uwzględnienie pętli 
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odległościowych w fazie z zakłóceniem i przełączniku wyboru faz oraz powoduje uzbrojenie 

wyjścia wyłączenia w celu wywołania wyłączenia trójbiegunowego w przypadku kolejnego 

zakłócenia. Jeśli zakłócenie rozwinie się w zakłócenie wielofazowe, zanim biegun wyłącznika 

zostanie otwarty po wystąpieniu pierwszego zakłócenia, pozostałe działające pętle 

odległościowe zainicjują wyłączenie trójbiegunowe. W przypadku wybrania trybu „Traditional” 

(Tradycyjny) stan otwartego bieguna jest deklarowany tylko po otwarciu wyłącznika i zaniku 

prądu. Jeśli zakłócenie rozwinie się w zakłócenie wielofazowe, zanim biegun wyłącznika 

zostanie otwarty po wystąpieniu pierwszego zakłócenia, przełącznik wyboru faz zmieni typ 

zakłócenia ze zwarcia doziemnego jednej linii na zakłócenie wielofazowe, inicjując w ten 

sposób wyłączenie trójbiegunowe. 

OPEN POLE DETECTION (Wykrywanie otwartego bieguna) — służy do wybierania 

sygnałów używanych do wykrywania stanu otwartego bieguna. Jeśli wybrana zostanie 

wartość „I AND V AND CBaux” (I oraz V, oraz CBaux), do określania stanów otwartego 

bieguna używane będą styki 52 wyłącznika oraz natężenie prądu z opcjonalnymi sygnałami 

napięcia. Jeśli wybrana zostanie wartość „I AND V only” (Tylko I oraz V), do określania 

stanów otwartego bieguna używane będzie tylko natężenie prądu z opcjonalnymi sygnałami 

napięcia. 

Dla wygody użytkownika pozycja biegunów wyłącznika zdefiniowana za pomocą funkcji 

sterowania wyłącznikiem i dostępna jako operandy FlexLogic od BREAKER 1ΦA CLSD do 

BREAKER 1ΦC CLSD jest używana wraz z operandem BREAKER 1 OOS przez funkcję 

detekcji otwartego bieguna, jeśli wybrana jest wartość detekcji „I AND V AND CBaux”. 

Aby zapewnić prawidłową pracę detektora otwartego bieguna, należy włączyć i prawidłowo 

skonfigurować funkcje sterowania wyłącznikiem, wyjścia wyłączenia i samoczynnego 

ponownego załączenia. W przypadku konfiguracji z tylko jednym wyłącznikiem należy dla 

ustawienia BREAKER 2 FUNCTION (Działanie wyłącznika 2) wybrać wartość „Enabled” 

(Włączone), a dla ustawienia BREAKER 2 OUT OF SV (Wyłącznik 2 nie działa) wartość 

„On” (Wł.) (szczegóły zawarto w punkcie pt. Sterowanie wyłącznikiem we wcześniejszej 

części tego rozdziału). 

 

Rysunek 5-180: Logika detektora otwartego bieguna (arkusz 1 z 2) 
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SETTING NASTAWA 
SETTINGS NASTAWY 
CALCULATE OBLICZENIE 
FLEXLOGIC OPERANDS OPERANDY FLEXLOGIC 
ENABLED WŁĄCZONY 
PHASE A FAZA A 
TIMERS TIMERY 
OR OR 
AND AND 
Function Funkcja 
Enabled Włączony 
Disabled Wyłączony 
Off Wył. 
Block Blokada 
Voltage supervision Kontrola napięcia 
Distance source Źródło zabezpieczenia odległościowego 
Open Pole line Open Pole line 
Charging current calculations Obliczenia prądu ładowania 
Pickup Pobudzenie 
Voltage supervision calculations Obliczenia kontroli napięcia 
to open pole logic sheet 2 do arkusza 2 logiki detektora otwartego 
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bieguna 
to the trip output scheme do układu wyjścia wyłączenia 
2 cycles 2 cykle 
remote zdalny 
 

Rysunek 5-181: Logika detektora otwartego bieguna (arkusz 2 z 2) 

 

from open pole logic sheet 1 z arkusza 1 logiki detektora otwartego 
bieguna 

ENABLED WŁĄCZONY 
FLEXLOGIC OPERAND OPERAND FLEXLOGIC 
TIMER TIMER 
PHASE FAZA 
SETTING NASTAWA 
AND AND 
OR OR 
XOR XOR 
from the trip output element z elementu wyjścia wyłączania 
0.5 cycles 0,5 cyklu 
Open Pole Mode Tryb otwartego bieguna 
 

5.8.12.9 Wykrywanie przerwania przewodu 
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Range: Dostępne opcje: 
Disabled, Enabled Wyłączony, Włączony 
1, SRC 2, SRC 3, SRC 4 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4 
20.0% to 100.0% in steps of 0.1% 20,0 do 100,0% z krokiem 0,1% 
0.05 to 1.00 pu in steps of 0.01 0,05 do 1,00 j.w. z krokiem 0,01 
FlexLogic operand Operand FlexLogic 
Self-reset, Latched, Disabled Automatyczne kasowanie, Podtrzymany, 

Wyłączony 
 

Funkcja wykrywania przerwania przewodu wykrywa stan przerwania linii przesyłowej lub stan 

usterki wyłącznika jednobiegunowego poprzez sprawdzanie sygnałów wejściowych prądów 

fazowych i proporcji I_2 / I_1. Cele jest wykrycie tylko przerwanego przewodu 

jednofazowego. Wykrywanie przerwanych przewodów dwu- i trzyfazowych jest zasadniczo 

niemożliwe. 

W celu rozróżnienia między zanikiem jednej fazy a zakłóceniami systemowymi we 

wszystkich trzech fazach (np. zmianami i przełączeniami obciążenia) element wykrywający 

przerwany przewód monitoruje zmiany wszystkich trzech prądów fazowych w obecnej 

instancji i instancji występującej cztery cykle wcześniej. Ponadto monitoruje stosunek I_2 

/I_1 oraz wartość minimalną i maksymalną I_1. Funkcji wykrywania przerwanego przewodu 

nie należy używać do reagowania na usterki przejściowe oraz stany jednobiegunowego 

wyłączenia/załączenia. Dlatego należy zaprogramować opóźnienie czasowe o odpowiedniej 

długości, aby zapewnić koordynację z czasem martwym funkcji ponownego załączenia 

wyłącznika. 

BROKEN CONDUCTOR 1 FUNCTION (Funkcja przerwanego przewodu 1) — to ustawienie 

włącza i wyłącza funkcję wykrywania przerwanego przewodu 
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BROKEN CONDUCTOR 1 SOURCE (Źródło sygnału przerwanego przewodu 1) — służy do 

wybierania źródła sygnału używanego do zapewnienia wejść prądu trójfazowego dla tej 

funkcji. 

BROKEN CONDUCTOR 1 I2/I1 RATIO  (Stosunek I_2/I_1 funkcji wykrywania przerwanego 

przewodu) — to ustawienie służy do określania stosunku składowej przeciwnej do składowej 

zgodnej prądu. Gdy przewód fazowy jest przerwany, stosunek I_2/I_1 przy zachowaniu 

symetrii pozostałych dwóch faz wynosi 50%. W związku z tym to ustawienie zazwyczaj ma 

wartość niższą niż 50% (np. 30%). 

BROKEN CONDUCTOR 1 I1 MIN (MIN. I1 FUNKCJI WYKRYWANIA PRZERWANEGO 

PRZEWODU) — ta nastawa służy do określania poziomu kontroli minimalnej składowej 

zgodnej prądu. To ustawienie należy zaprogramować do odpowiedniego poziomu, aby 

zapobiec nieprawidłowemu pobudzeniu stosunkiem I_2/I_1 z powodu niskiego sygnału I_1. 

Nie należy jednak wybierać zbyt wysokiej wartości dla tego ustawienia, ponieważ stanu 

przerwanego przewodu nie można wykryć przy małym obciążeniu, gdy składowa I_1 jest 

niższa od wartości określonej za pomocą tego ustawienia. 

BROKEN CONDUCTOR 1 I1 MAX (Maks. I_1 funkcji wykrywania przerwanego przewodu) 

— to ustawienie służy do określania maksymalnego dopuszczalnego poziomu składowej I_1 

do działania funkcji wykrywania przerwanego przewodu. Jeśli składowa I_1 przekracza 

wartość tego ustawienia, uznaje się to za zakłócenie. Aby ta funkcja nie reagowała na żadne 

stany zakłóceń, należy dla tego ustawienia wybrać wartość niższą od maksymalnego prądu 

obciążenia. 

BROKEN CONDUCTOR 1 PKP DELAY (Opóźnienie pobudzenia funkcji wykrywania 

przerwanego przewodu 1) — to ustawienie określa opóźnienie czasowe pobudzenia dla tej 

funkcji po potwierdzeniu operandu FlexLogic pobudzenia funkcji wykrywania przerwanego 

przewodu. 

 

Rysunek 5-182: Logika wykrywania przerwania przewodu 
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SETTINGS NASTAWY 
SETTING NASTAWA 
FLEXLOGIC OPERAND OPERAND FLEXLOGIC 
AND AND 
OR OR 
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Run Uruchomienie 
MAX MAKS. 
RATIO STOSUNEK 
Enabled Włączony 
Off Wył. 
Where I’is four cycles old Gdzie I jest zmierzone cztery cykle 

wcześniej 
One phase current loss detection Wykrycie zaniku prądu w jednej fazie 
 

5.8.12.10 Zabezpieczenie przeciążeniowe termiczne (ANSI 49) 

 

Range: Dostępne opcje: 
Disabled, Enabled Wyłączony, Włączony 
SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4 SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4 
0.20 to 3.00 pu in steps of 0.01 0,20 do 3,00 j.w. z krokiem 0,01 
1.00 to 1.20 in steps of 0.05 1,00 do 1,20 z krokiem 0,05 
0 to 1000 min. in steps of 1 0 do 1000 min z krokiem 1 
FlexLogic operand Operand FlexLogic 
Self-reset, Latched, Disabled Automatyczne kasowanie, Podtrzymany, 

Wyłączony 
 

Element zabezpieczający przed przeciążeniem termicznym jest zgodny z normą IEC 255-8 i 

służy do wykrywania stanów przeciążenia termicznego w zabezpieczonych elementach sieci 

elektroenergetycznej. Wybór elementu o odpowiedniej stałej czasowej może służyć do 

zabezpieczania różnych elementów sieci elektroenergetycznej. Charakterystyka „zimna” jest 

stosowana, gdy poprzedni uśredniony prądu obciążenia w ostatnich 5 cyklach wynosił mniej 
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niż 10% prądu podstawowego. Jeśli ten prąd był większy lub równy 10% prądu 

podstawowego, wówczas stosowana jest charakterystyka „ciepła”. 

W normy IEC 255-8 charakterystyka „zimna” jest zdefiniowana następująco: 

 

Wzór 5-38 

W normy IEC 255-8 charakterystyka „ciepła” jest zdefiniowana następująco: 

 

Wzór 5-39 

gdzie 

top = czas zadziałania 

Top = stała czasowa wyłączenia za pomocą zabezpieczenia termicznego 

I = zmierzona wartość skuteczna prądu przeciążenia 

Ip = zmierzona wartość skuteczna prądu przed wystąpieniem przeciążenia 

k = współczynnik k według normy IEC 255-8 stosowany w odniesieniu do IB i definiujący 

maksymalny dopuszczalny prąd powyżej wartości znamionowej 

IB = prąd podstawowy (znamionowy) zabezpieczonego elementu 

 

Aby zapewnić dokładność elementu w warunkach wysokiego przetężenia, maksymalną 

wartość I/(k x IB) ograniczono do 8, nawet jeśli w rzeczywistość ta wartość jest wyższa. 

 

Czas resetu elementu zabezpieczającego przed przeciążeniem termicznym jest również 

opóźniany według następującego wzoru: 

 

Wzór 5-40 

gdzie 

Trst = stała czasowa wyłączenia za pomocą zabezpieczenia termicznego 

Tmin = ustawienie minimalnego czasu resetu 

 

Rysunek 5-183: Przykładowe krzywe działania i resetu wg IEC 255-8 
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t(min) t (min) 
Trst Trst 
Top Top 
 

 

Element zabezpieczający przed przeciążeniem termicznym szacuje zakumulowaną energię 

cieplną E przy użyciu poniższych równań podczas każdego cyklu zasilania. Gdy prąd jest 

większy niż poziom pobudzenia, In > k x IB, element zaczyna zwiększać energię cieplną: 

 

Wzór 5-41 

Gdy prąd jest mniejszy niż poziom odwzbudzenia, In > 0,97 k x IB, element zaczyna 

zmniejszać energię cieplną: 
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Wzór 5-42 

gdzie 

∆t to czas trwania cyklu zasilania n to indeks cyklu zasilania 

top(In) to czas zadziałania obliczony dla indeksu n zgodnie ze wzorami charakterystyki „zimnej” 

lub „ciepłej” normy IEC 255-8 

trst(In) to czas resetu obliczony dla indeksu n zgodnie ze wzorem obliczania czasu resetu 

In to zmierzona wartość skuteczna prądu przeciążenia dla indeksu n 

In to zmierzona wartość skuteczna prądu przeciążenia dla indeksu n 

En-1 do zakumulowana energia dla indeksu n - 1 

 

Element zabezpieczający przed przeciążeniem termicznym usuwa operand wyjściowy 

THERMAL PROT 1 OP, gdy E < 0,05. W nagłych przypadkach pamięć cieplną i operand 

wyjściowy THERMAL PROT 1 OP można zresetować za pomocą ustawienia THERM PROT 

1 RESET (Reset zabezpieczenia termicznego 1). Wszystkie obliczenia są wykonywane dla 

każdej z faz. Gdy zakumulowana energia osiągnie wartość 1 w dowolnej fazie, następuje 

zadziałanie elementu zabezpieczającego przed przeciążeniem termicznym, który zostaje 

zresetowany dopiero wtedy, gdy energia będzie niższa niż 0,05 we wszystkich trzech fazach. 

 

Tabela 5-38: Typowe stałe czasowe 

Zabezpieczane wyposażenie Stała czasowa Minimalny czas resetowania 

Bateria kondensatorów 10 minut 30 minut 

Linia napowietrzna 10 minut 20 minut 

Dławik powietrzny 40 minut 30 minut 

Szyna zbiorcza 60 minut 20 minut 

Kabel podziemny Od 20 do 60 minut 60 minut 

 

Na rysunku przedstawiono logikę elementu zabezpieczającego przed przeciążeniem 

termicznym 

Rysunek 5-184: Logika zabezpieczenia termicznego przeciążeniowego 
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SETTINGS NASTAWY 
SETTING NASTAWA 
FLEXLOGIC OPERAND OPERAND FLEXLOGIC 
AND AND 
OR OR 
RUN URUCHOMIENIE 
Function Funkcja 
Enabled Włączony 
Off Wył. 
Block Blokada 
Source Źródło 
Bas Current Prąd podstawowy 
K Factor Współczynnik K 
Trip Time Constant Stała czasowa wyłączenia 
Latch Przerzutnik 
Reset-dominant Z nadrzędnym wejściem zerującym 
Reset E to 0 Reset E do 0 
Minimum reste Time Minimalny czas resetowania 
Reset Time Constant Stała czasowa resetowania 
 

5.8.13 Układy koordynacji 

5.8.13.1 Menu 
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See below Zob. poniżej 
See page Zob. strona 
 

To menu służy do wyboru i konfiguracji układów sygnalizacji zabezpieczeń. Wszystkie układy 

są dostępne do wyłączeń jednobiegunowych i można ich używać w połączeniu z jedno-, 

dwu- i czterobitowymi kanałami komunikacji. Wybór kanału komunikacyjnego obejmuje 

wejścia/wyjścia zdalne i interfejsy telekomunikacyjne. 

Więcej informacji można znaleźć w rozdziale Stosowanie ustawień. 

 

5.8.13.2 Zabezpieczenie ze skróconym zasięgiem i zdalnym bezwarunkowym 

wyłączeniem (DUTT) 
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Range: Dostępne opcje: 
Disabled, Enabled Wyłączony, Włączony 
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 
1, 2, or 4 1, 2 lub 4 
FlexLogic operand Operand FlexLogic 
Self-Reset, Latched, Disabled Automatyczne kasowanie, Podtrzymany, 

Wyłączony 
 

Ten układ używa zabezpieczenia odległościowego o skróconym zasięgu strefy 1 do 

modulowania kluczami sygnału/sygnałów wyłączenia przesyłu do zdalnego końca/zdalnych 

końców, gdzie po odbiorze układ koordynacji DUTT zostaje uruchomiony bez dodatkowego 

nadzoru zabezpieczającego. Aby zapewnić prawidłowe działanie układu, zabezpieczenia 

odległościowe ziemnozwarciowe i przy zwarciu międzyfazowym dla strefy 1 muszą być 

włączone, skonfigurowane i ustawione według reguł przekazywania odległościowego. 

W przypadku wyłączeń jednobiegunowych ten układ używa identyfikacji typu usterki lokalnej 

zapewnionej przez przełącznik wyboru faz wraz z informacjami odebranymi ze zdalnych 

urządzeń końcowych. Te ostatnie można kodować jedno-, dwu- lub czterobitowo za 

pośrednictwem kanału komunikacyjnego. 

Układ generuje operandy wyjściowe (od DUTT TX1 do DUTT TX4), które służą do 

przesyłania bezpośrednich sygnałów o skróconym zasięgu do zdalnego końca/zdalnych 

końców. Wybór kanału komunikacyjnego obejmuje wejścia/wyjścia zdalne i interfejsy 

telekomunikacyjne. W przypadku użycia w połączeniu z wyposażeniem telekomunikacyjnym 

należy przypisać operandy wyjściowe do obsługi podłączonych styków wyjściowych, aby 

potwierdzać poszczególne bity w interfejsie. 
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Aby układ stanowił w pełni działającą, samodzielną funkcję, operandy wyjściowe układu 

muszą być skonfigurowane do współpracy z innymi funkcjami przekaźnika, w szczególności 

ze stykami wyjściowymi. Zazwyczaj operandy wyjściowe programuje się, aby inicjować 

funkcje wyłączenia, wykrywania awarii wyłącznika i samoczynnego ponownego załączenia 

oraz aby sterować programowaną przez użytkownika diodą LED w zależności od 

zastosowania. W przypadku stosowania w połączeniu z elementem wyjścia wyłączenia ten 

układ jest wstępnie skonfigurowany do inicjowania działań związanych z wyłączeniem, 

awarią wyłącznika i jednobiegunowym samoczynnym ponownym załączeniem. 

DUTT SCHEME BLOCK (BLOKOWANIE UKŁADU DUTT) — ta nastawa umożliwia 

użytkownikowi przypisanie dowolnego operandu FlexLogic w celu zablokowania układu. W 

tym celu używane są zazwyczaj wejścia stykowe odłącznika koordynacji. 

DUTT SEAL-IN DELAY (ZWŁOKA PODTRZYMANIA DUTT) — wyjściowy operand 

FlexLogic (DUTT OP) jest generowany zgodnie z logiką układu DUTT. W odniesieniu do 

tego operandu stosowane jest opóźnienie podtrzymania, dzięki któremu można korzystać z 

kanałów komunikacyjnych z dużymi zakłóceniami, takich jak elektroenergetyczna telefonia 

nośna. Nastawa DUTT SEAL-IN DELAY to minimalny gwarantowany czas trwania impulsu 

DUTT OP. Po aktywowaniu przez ten operand tablicy wyłączeń układu DUTT operandy 

wyłączenia DUTT TRIP A, B, C i 3P są podtrzymywane przez taki sam czas. 

DUTT NO OF COMM BITS  (LICZBA BITÓW KOMUNIKACJI DUTT) — ta nastawa określa 

liczbę bitów dostępnych na kanale komunikacyjnym. Gdy dostępny jest tylko jeden bit, układ 

wysyła polecenie zadziałania zabezpieczenia ze skróconym zasięgiem i zdalnym 

bezwarunkowym wyłączeniem w bicie numer 1 (operand DUTT TX1) i odpowiada na 

polecenie bezwarunkowego wyłączenia odebrane w bicie numer 1 (nastawa DUTT RX1). 

Układ korzysta tylko z identyfikacji typu zakłócenia lokalnego zapewnianej przez przełącznik 

wyboru faz, aby potwierdzić operandy wyjściowe DUTT TRIP A, B, C i 3P. 

DUTT RX1  do DUTT RX4 — te nastawy pozwalają użytkownikowi wybierać operandy 

FlexLogic reprezentujące sygnały odbioru dla układu. Zazwyczaj używane są styki wejściowe 

mające kontakt z systemem sygnalizacyjnym. 

Układ DUTT wymaga bezpiecznego i niezawodnego systemu sygnalizacyjnego. Z tego 

powodu często stosowana jest kombinacja szeregowych/równoległych „styków” sygnału 

odbioru. Jest to realizowane poprzez zastosowanie wielobitowego systemu komunikacji do 

przesyłania nadmiarowych kopii sygnału TX (często różnymi torami) i stworzenie 

odpowiedniej logiki zabezpieczeń (np. logiki szeregowej (bramka AND) lub logiki głosowania 

2 z 3) za pomocą FlexLogic. Nastawy DUTT RX1(4) powinny być powiązane z ostatecznymi 

(bezpiecznymi) sygnałami TX. 

W zastosowaniach jednobitowych należy używać nastawy DUTT RX1. W zastosowaniach 

dwubitowych należy używać nastaw DUTT RX1 i DUTT RX2. W zastosowaniach 
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czterobitowych należy używać nastaw DUTT RX1, DUTT RX2, DUTT RX3 i DUTT RX4. W 

zastosowaniach z wieloma urządzeniami końcowymi należy połączyć sygnały RX z co 

najmniej dwóch zdalnych urządzeń za pośrednictwem bramek OR FlexLogic i skonfigurować 

sygnały wynikowe jako wejścia DUTT RX. 

 

Rysunek 5-185: Logika układu DUTT 

 

SETTING NASTAWA 
FLEXLOGIC OPERANDS OPERANDY FLEXLOGIC 
SETTINGS NASTAWY 
FLEXLOGIC OPERAND OPERAND FLEXLOGIC 
DUTT NO OF COMM BITS DUTT NO OF COMM BITS 
RUN URUCHOMIENIE 
AND AND 
OR OR 
TRANSMIT TABLE TABELA NADAWANIA 
TRIP TABLE TRIP TABLE 
Disabled Wyłączony 
OFF WYŁ. 
RX RX 
Phase Faza 
Selector Przełącznik wyboru 
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5.8.13.3  Zabezpieczenie ze skróconym zasięgiem i lokalnym przyzwoleniem 

(PUTT) 

 

 

Range: Dostępne opcje: 
Disabled, Enabled Wyłączony, Włączony 
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 
1, 2, or 4 1, 2 lub 4 
Self-Reset, Latched, Disabled Automatyczne kasowanie, Podtrzymany, 

Wyłączony 
 

 

Ten układ używa zabezpieczenia odległościowego o skróconym zasięgu strefy 1 do 

modulowania kluczami sygnałów wyłączenia przesyłu do zdalnych urządzeń końcowych, 

gdzie są one nadzorowane przez element odległościowy z zasięgiem wydłużonym strefy 2. 

Aby zapewnić prawidłowe działanie, zabezpieczenia odległościowe ziemnozwarciowe i przy 

zwarciu międzyfazowym dla stref 1 i 2 muszą być włączone, skonfigurowane i ustawione 

według reguł przekazywania odległościowego. 

W przypadku wyłączeń jednobiegunowych ten układ używa identyfikacji typu usterki lokalnej 

zapewnionej przez przełącznik wyboru faz wraz z informacjami odebranymi ze zdalnych 

urządzeń końcowych. Układ generuje operandy wyjściowe (od PUTT TX1 do PUTT TX4), 

które służą do przesyłania sygnału do zdalnego końca/zdalnych końców. Wybór kanału 



MENU SETTINGS (USTAWIENIA)  ROZDZIAŁ 5: USTAWIENIA 

SYSTEM ZABEZPIECZENIA RÓŻNICOWEGO LINII L90 — INSTRUKCJA OBSŁUGI 5-532 

komunikacyjnego obejmuje wejścia/wyjścia zdalne i interfejsy telekomunikacyjne. W 

przypadku użycia w połączeniu z wyposażeniem telekomunikacyjnym należy przypisać 

operandy wyjściowe do obsługi podłączonych styków wyjściowych, aby potwierdzać 

poszczególne bity w interfejsie. 

Aby układ stanowił w pełni działającą, samodzielną funkcję, operandy wyjściowe układu 

muszą być skonfigurowane do współpracy z innymi funkcjami przekaźnika, w szczególności 

ze stykami wyjściowymi. Zazwyczaj operandy wyjściowe programuje się, aby inicjować 

funkcje wyłączenia, wykrywania awarii wyłącznika i samoczynnego ponownego załączenia 

oraz aby sterować programowaną przez użytkownika diodą LED w zależności od 

zastosowania. W przypadku stosowania w połączeniu z elementem wyjścia wyłączenia ten 

układ jest wstępnie skonfigurowany do inicjowania działań związanych z wyłączeniem, 

awarią wyłącznika i jednobiegunowym samoczynnym ponownym załączeniem. 

PUTT SCHEME BLOCK (BLOKOWANIE UKŁADU PUTT) — ta nastawa umożliwia 

użytkownikowi przypisanie dowolnego operandu FlexLogic w celu zablokowania układu. W 

tym celu używane są zazwyczaj wejścia stykowe odłącznika koordynacji. 

PUTT RX PICKUP DELAY (ZWŁOKA POBUDZENIA ODBIORU PUTT) — ta nastawa 

umożliwia przekaźnikowi obsługę pozornych sygnałów odbioru. Należy ustawić to opóźnienie 

tak, aby było dłuższe niż najdłuższy pozorny sygnał TX, który można odebrać jednocześnie z 

pobudzeniem strefy 1. Wybrana zwłoka wydłuża czas reakcji układu. 

PUTT SEAL-IN DELAY (ZWŁOKA PODTRZYMANIA PUTT) — wyjściowy operand 

FlexLogic (PUTT OP) jest generowany zgodnie z logiką układu PUTT. W odniesieniu do tego 

operandu stosowane jest opóźnienie podtrzymania, dzięki któremu można korzystać z 

kanałów komunikacyjnych z dużymi zakłóceniami, takich jak elektroenergetyczna telefonia 

nośna. Nastawa PUTT SEAL-IN DELAY to minimalny gwarantowany czas trwania impulsu 

PUTT OP. Po aktywowaniu przez ten operand tablicy wyłączeń układu PUTT operandy 

wyłączenia PUTT TRIP A, B, C i 3P są podtrzymywane przez taki sam czas. 

PUTT NO OF COMM BITS  (LICZBA BITÓW KOMUNIKACJI PUTT) — ta nastawa określa 

liczbę bitów dostępnych dla układu na kanale komunikacyjnym. Kody nadawania i tablica 

wyłączeń układu PUTT są takie same jak w przypadku układu zabezpieczenia ze skróconym 

zasięgiem i zdalnym bezwarunkowym wyłączeniem. 

PUTT RX1  do PUTT RX4 — te nastawy pozwalają użytkownikowi wybierać operandy 

FlexLogic reprezentujące sygnały odbioru dla układu. Zazwyczaj używane są styki wejściowe 

mające kontakt z systemem sygnalizacyjnym. W zastosowaniach jednobitowych należy 

używać nastawy PUTT RX1. W zastosowaniach dwubitowych należy używać nastaw PUTT 

RX1 i PUTT RX2. W zastosowaniach czterobitowych należy używać nastaw PUTT RX1, 

PUTT RX2, PUTT RX3 i PUTT RX4. W zastosowaniach z wieloma urządzeniami końcowymi 
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należy połączyć sygnały RX z co najmniej dwóch zdalnych urządzeń za pośrednictwem 

bramek OR FlexLogic i skonfigurować sygnały wynikowe jako wejścia PUTT RX. 

 

Rysunek 5-186: Logika układu PUTT 

 

 

SETTING NASTAWA 
FLEXLOGIC OPERANDS OPERANDY FLEXLOGIC 
PUTT NO OF COMM BITS PUTT NO OF COMM BITS 
RUN URUCHOMIENIE 
TRIP TABLE TRIP TABLE 
TRANSMIT TABLE TABELA NADAWANIA 
RX RX 
AND AND 
OR OR 
OFF WYŁ. 
Disabled Wyłączony 
Phase Selector Przełącznik wyboru faz 
 

5.8.13.4 Zabezpieczenie z zasięgiem wydłużonym i zdalnym przyzwoleniem 

(POTT) 



MENU SETTINGS (USTAWIENIA)  ROZDZIAŁ 5: USTAWIENIA 

SYSTEM ZABEZPIECZENIA RÓŻNICOWEGO LINII L90 — INSTRUKCJA OBSŁUGI 5-534 

 

 

Range: Dostępne opcje: 
Disabled, Enabled Wyłączony, Włączony 
FlexLogic operand Operand FlexLogic 
Disabled, Enabled, Custom Wyłączony, Włączony, Niestandardowy 
0.000 to 65.535 s in steps of 0.001 0,000 do 65,535 s z krokiem 0,001 
1, 2, or 4 1, 2 lub 4 
Self-Reset, Latched, Disabled Automatyczne kasowanie, Podtrzymany, 

Wyłączony 
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Ten układ jest przeznaczony przede wszystkim dla linii z dwoma urządzeniami końcowymi. 

Zasadniczo ten układ używa zabezpieczenia odległościowego o zasięgu wydłużonym strefy 

2 do porównywania kierunku z usterką na obu urządzeniach końcowych linii. Funkcji 

zabezpieczenia ziemnozwarciowego i nadprądowego kierunkowego dostępnych w 

przekaźniku można używać w połączeniu z zabezpieczeniem odległościowym strefy 2 do 

modulowania układu kluczem i inicjowania jego działania. Zapewnia to większy zasięg 

zabezpieczenia przed usterkami wysokiej rezystancji. 

Aby zapewnić prawidłowe działanie, zabezpieczenia odległościowe ziemnozwarciowe i przy 

zwarciu międzyfazowym dla strefy 2 muszą być włączone, skonfigurowane i ustawione 

według reguł przekazywania odległościowego. Należy włączyć element wyłączenia linii przy 

załączeniu na zwarcie, skonfigurować go i ustawić do wykrywania stanów otwartego końca / 

słabego zasilania linii. Jeśli wybrane funkcje zabezpieczenia ziemnozwarciowego i 

nadprądowego kierunkowego są używane przez ten układ, należy je włączyć, skonfigurować 

i odpowiednio ustawić. 

W przypadku wyłączeń jednobiegunowych ten układ używa identyfikacji typu usterki lokalnej 

zapewnionej przez przełącznik wyboru faz wraz z informacjami odebranymi ze zdalnego 

urządzenia końcowego. Układ generuje operandy wyjściowe (od POTT TX1 do POTT TX4), 

które służą do przesyłania sygnału do zdalnego końca. Wybór kanału komunikacyjnego 

obejmuje wejścia/wyjścia zdalne i interfejsy telekomunikacyjne. W przypadku użycia w 

połączeniu z wyposażeniem telekomunikacyjnym należy przypisać operandy wyjściowe do 

obsługi podłączonych styków wyjściowych, aby potwierdzać poszczególne bity w interfejsie. 

Aby układ stanowił w pełni działającą, samodzielną funkcję, operandy wyjściowe układu 

muszą być skonfigurowane do współpracy z innymi funkcjami przekaźnika, w szczególności 

ze stykami wyjściowymi. Zazwyczaj operandy wyjściowe programuje się, aby inicjować 

funkcje wyłączenia, wykrywania awarii wyłącznika i samoczynnego ponownego załączenia 

oraz aby sterować programowaną przez użytkownika diodą LED w zależności od 

zastosowania. 

W przypadku stosowania w połączeniu z elementem wyjścia wyłączenia ten układ jest 

wstępnie skonfigurowany do inicjowania działań związanych z wyłączeniem, awarią 

wyłącznika i jednobiegunowym samoczynnym ponownym załączeniem. 

POTT SCHEME BLOCK (BLOKOWANIE UKŁADU POTT) — ta nastawa umożliwia 

użytkownikowi przypisanie dowolnego operandu FlexLogic w celu zablokowania układu. W 

tym celu używane są zazwyczaj wejścia stykowe odłącznika koordynacji. 

POTT PERMISSIVE ECHO (ECHO PRZYZWOLENIA POTT) — jeśli ta nastawa ma wartość 

„Enabled” (Włączone), układ wysyła sygnał echa przyzwolenia do zdalnego końca/zdalnych 

końców, korzystając ze wstępnie zaprogramowanej logiki (zob. poniższy schemat logiczny). 

W przypadku ustawienia wartości „Custom” (Niestandardowe) sygnał echa jest wysyłany, 
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jeśli spełniony jest warunek wybrany za pomocą nastawy POTT ECHO COND (WARUNEK 

ECHA POTT). Sygnał echa jest wysyłany tylko raz, a następnie układ logiczny zostaje 

zablokowany na czas określony przez ustawienie ECHO LOCKOUT (Blokada echa). Czas 

trwania impulsu echa definiuje się za pomocą ustawienia ECHO DURATION (Czas trwania 

echa). Działanie elementów zabezpieczających z zasięgiem wydłużonym (2. strefa 

odległości lub ustawienie GND DIR O/C FWD  (Zabezpieczenie ziemnozwarciowe i 

nadprądowe kierunkowe w przód) blokuje echo. 

POTT ECHO COND (WARUNEK ECHA POTT) — ta nastawa pozwala określić 

użytkownikowi warunek echa i ma zastosowanie tylko wtedy, gdy wartość nastawy HYB 

POTT PERMISSIVE ECHO (ECHO PRZYZWOLENIA HYBRYDOWEGO POTT) to „Custom” 

(Niestandardowe). 

POTT RX PICKUP DELAY (ZWŁOKA POBUDZENIA ODBIORU POTT) — ta nastawa 

umożliwia przekaźnikowi obsługę pozornych sygnałów odbioru. Należy ustawić to opóźnienie 

tak, aby było dłuższe niż najdłuższy pozorny sygnał TX, który można odebrać jednocześnie z 

pobudzeniem strefy 2. Wybrana zwłoka wydłuża czas reakcji układu. 

TRANS BLOCK PICKUP DELAY (ZWŁOKA POBUDZENIA BLOKADY STANÓW 

PRZEJŚCIOWYCH) — ta nastawa definiuje mechanizm blokujący stany przejściowe 

osadzony w układzie POTT, pozwalający obsłużyć ekspozycję funkcji zabezpieczenia 

ziemnozwarciowego i nadprądowego kierunkowego (jeśli jest używana) na warunki 

odwrócenia przepływu prądu. Mechanizm blokujący stany przejściowe ma zastosowanie 

tylko do toru ziemnozwarciowego zabezpieczenia nadprądowego, gdyż nie oczekuje się, aby 

ustawienie zasięgu dla funkcji odległości strefy 2 było długie w przypadku zastosowań z 

dwoma urządzeniami końcowymi, a bezpieczeństwo funkcji odległościowych nie jest 

zagrożone przez warunki odwrócenia przepływu prądu. 

Po odebraniu sygnału POTT RX mechanizm blokujący stany przejściowe umożliwia 

przekazanie sygnału RX i jego uzgodnienie ze wskazaniem GND DIR O/C FWD 

(ZABEZPIECZENIE ZIEMNOZWARCIOWE I NADPRĄDOWE KIERUNKOWE DO PRZODU) 

tylko przez czas określony za pomocą nastawy TRANS BLOCK PICKUP DELAY (ZWŁOKA 

POBUDZENIA BLOKADY STANÓW PRZEJŚCIOWYCH). Następnie tor zabezpieczenia 

ziemnozwarciowego i nadprądowego kierunkowego jest wyłączany na okres czasy określony 

przez ustawienie TRANS BLOCK RESET DELAY (Opóźnienie resetu blokady stanów 

przejściowych). 

TRANS BLOCK PICKUP DELAY (Opóźnienie pobudzenia blokady stanów przejściowych) 

— ustawienie opóźnienia powinno być na tyle długie, aby dać czas na zadziałanie wybranej 

funkcji zabezpieczenia ziemnozwarciowego i nadprądowego kierunkowego, ale nie dłuższe 

niż najkrótszy możliwy czas zadziałania układu zabezpieczeń, który może stworzyć warunki 
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odwrócenia przepływu prądu w zasiągu działania wybranej funkcji zabezpieczenia 

ziemnozwarciowego i nadprądowego kierunkowego. 

Ta nastawa powinna również uwzględniać nastawę POTT RX PICKUP DELAY (ZWŁOKA 

POBUDZENIA ODBIORU POTT). Sygnał POTT RX jest kształtowany w celu uzgodnienia ze 

wskazaniem zabezpieczenia ziemnozwarciowego kierunkowego w następujący sposób. 

Pierwotny sygnał RX jest opóźniony zgodnie z ustawieniem POTT RX PICKUP DELAY 

(Opóźnienie pobudzenia odbioru POTT), a następnie przerywany po upływie czasu 

określonego przez ustawienie TRANS BLOCK PICKUP DELAY (Opóźnienie pobudzenia 

blokady stanów przejściowych) po pobudzeniu pierwotnego sygnału POTT TX i na koniec 

blokowany na czas zdefiniowany w ustawieniu TRANS BLOCK RESET DELAY (Opóźnienie 

resetu blokady stanów przejściowych). 

TRANS BLOCK RESET DELAY (Opóźnienie resetu blokady stanów przejściowych) — to 

ustawienie definiuje mechanizm blokujący stany przejściowe osadzony w układzie POTT 

pozwalający obsłużyć ekspozycję funkcji zabezpieczenia ziemnozwarciowego i 

nadprądowego kierunkowego (jeśli jest używana) na warunki odwrócenia przepływu prądu 

(patrz ustawienie TRANS BLOCK PICKUP DELAY (Opóźnienie pobudzenia blokady stanów 

przejściowych)). To opóźnienie powinno być na tyle długie, aby umożliwić obsługę stanów 

przejściowych obejmujących nie tylko odwrócenie kierunku przepływu prądu, ale również 

pozorne składowe przeciwne i zerowe prądu występujące podczas działań wyłączników. 

Można uwzględnić czas awarii wyłączników otaczających układów zabezpieczeń w zasięgu 

funkcji zabezpieczenia ziemnozwarciowego kierunkowego używanej w układzie POTT, aby 

upewnić się, że działanie tej funkcji nie jest zagrożone opóźnionymi działaniami wyłączników. 

ECHO DURATION (Czas trwania echa) — za pomocą tej nastawy definiuje się 

gwarantowany i dokładny czas trwania impulsu echa. Ten czas trwania nie zależy od czasu 

trwania i kształtu fali odebranego sygnału RX. Ta nastawa pozwala przekaźnikowi uniknąć 

trwałej blokady pętli nadawania/odbioru. 

ECHO LOCKOUT (Blokada echa) — ta nastawa służy do definiowania okresu blokady logiki 

echa po wysłaniu impulsu echa. 

LINE END OPEN PICKUP DELAY (ZWŁOKA POBUDZENIA SYGNAŁU OTWARTEGO 

KOŃCA LINII) — za pomocą tej nastawy definiuje się wartość pobudzenia dla potwierdzenia 

stanów otwartego końca linii wykrywanych przez logikę wyłączenia linii przy załączeniu na 

zwarcie za pośrednictwem operandu FlexLogic LINE PICKUP LEO PKP. Potwierdzony stan 

otwartego końca linii jest wymaganiem dla układu POTT do zwrócenia odebranego sygnału 

echa (jeśli włączono funkcję echa). Ustawiając tę wartość, należy uwzględnić zasadę 

działania i ustawienia elementu wyłączenia linii przy załączeniu na zwarcie. 

POTT SEAL-IN DELAY (Opóźnienie podtrzymania POTT) — wyjściowy operand FlexLogic 

(POTT OP) jest generowany zgodnie z logiką układu POTT. W odniesieniu do tego operandu 
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stosowane jest opóźnienie podtrzymania, dzięki któremu można korzystać z kanałów 

komunikacyjnych z dużymi zakłóceniami. Wartość POTT SEAL-IN DELAY definiuje 

minimalny gwarantowany czas trwania impulsu POTT OP. Po aktywowaniu przez ten 

operand tablicy wyłączeń układu POTT operandy wyłączenia POTT TRIP A, B, C i 3P są 

podtrzymywane przez taki sam okres czasu. 

GND DIR O/C FWD (Zabezpieczenie ziemnozwarciowe i nadprądowe kierunkowe w przód) 

— to ustawienie definiuje operand FlexLogic (jeśli istnieje) elementu zabezpieczającego 

używanego oprócz strefy 2 do identyfikacji zakłóceń na zabezpieczanej linii, a tym samym do 

modulowania kluczem kanału komunikacyjnego i inicjowania układu. Dobra spójność 

kierunkowa jest kluczowym wymaganiem dla wyprzedzającego elementu zabezpieczającego 

z zasięgiem wydłużonym stosowanego jako GND DIR O/C FWD. Pomimo tego że jako 

ustawienia GND DIR O/C FWD można używać dowolnego operandu FlexLogic, co umożliwia 

użytkownikowi łączenie odpowiedzi z różnych elementów zabezpieczających lub stosowanie 

dodatkowych warunków za pomocą równań FlexLogic, ten dodatkowy sygnał stanowi przede 

wszystkim operand wyjściowy generowany przez zabezpieczenie nadprądowe kierunkowe 

przy składowej przeciwnej lub zabezpieczenie nadprądowe kierunkowe przewodu 

neutralnego. Oba te elementy mają osobne operandy wyjściowe dla kierunku w przód (FWD) 

i w tył (REV). Należy użyć wskazania w przód (NEG SEQ DIR OC1 FWD 

(ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWE KIERUNKOWE 1 PRZY SKŁADOWEJ PRZECIWNEJ 

W PRZÓD) lub NEUTRAL DIR OC1 FWD (ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWE 

KIERUNKOWE PRZEWODU NEUTRALNEGO 1 W PRZÓD). W celu zapewnienia 

większego bezpieczeństwa i obsługi pozornego działania elementu kierunkowego w stanach 

przejściowych zaleca się dodanie zwłoki pobudzenia równej co najmniej 0,5 cyklu do 

elementu kierunkowego w przód. 

POTT NO OF COMM BITS  (Liczba bitów komunikacji POTT) — to ustawienie określa liczbę 

bitów dostępnych dla układu na kanale komunikacyjnym. Kody nadawania i tablice wyłączeń 

układu POTT są takie same jak w przypadku układu zabezpieczenia ze skróconym 

zasięgiem i lokalnym przyzwoleniem. Więcej informacji zawiera opis układu PUTT. 

POTT RX1  do POTT RX4 — te ustawienia pozwalają użytkownikowi wybierać operandy 

FlexLogic reprezentujące sygnały odbioru dla układu. Zazwyczaj używane są styki wejściowe 

mające kontakt z systemem sygnalizacyjnym. W zastosowaniach jednobitowych należy 

używać ustawienia POTT RX1. W zastosowaniach dwubitowych należy używać ustawień 

POTT RX1 i POTT RX2. W zastosowaniach czterobitowych należy używać ustawień POTT 

RX1, POTT RX2, POTT RX3 i POTT RX4. 

 

Rysunek 5-187: Logika układu POTT 
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SETTING NASTAWA 
SETTINGS NASTAWY 
FLEXLOGIC OPERAND OPERAND FLEXLOGIC 
FLEXLOGIC OPERANDS OPERANDY FLEXLOGIC 
AND AND 
OR OR 
RUN URUCHOMIENIE 
TRIP TABLE TRIP TABLE 
TRANSMIT TABLE TABELA NADAWANIA 
ECHO TABLE TABELA ECHA 
POTT NO OF COMM BITS POTT NO OF COMM BITS 
Disabled Wyłączony 
Enabled Włączony 
OFF WYŁ. 
Custom Niestandardowy 
Phase Selector Przełącznik wyboru faz 
 

5.8.13.5 Zabezpieczenie z zasięgiem wydłużonym i zdalnym przyzwoleniem 

(POTT1) 
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Range: Dostępne opcje: 
Disabled, Enabled Wyłączony, Włączony 
FlexLogic operand Operand FlexLogic 
Disabled, Enabled, Custom Wyłączony, Włączony, Niestandardowy 
0.000 to 65.535 s in steps of 0.001 0,000 do 65,535 s z krokiem 0,001 
1, 2, or 4 1, 2 lub 4 
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Self-Reset, Latched, Disabled Automatyczne kasowanie, Podtrzymany, 
Wyłączony 

 

Układ koordynacji POTT1 działa tak samo jak układ POTT. Różnica polega na tym, że 

usunięto w nim zaszyte połączenia z odległościowymi elementami fazowymi i doziemnymi, 

aby umożliwić użytkownikowi wybór elementów kierunkowych, na przykład 

ziemnozwarciowych i nadprądowych elementów kierunkowych. Pozwala to użytkownikowi 

zastosować układ POTT1 używający wyłącznie elementów kierunkowych, aby osiągnąć 

lepszą koordynację niż w przypadku łączenia ze sobą elementów odległościowych oraz 

ziemnozwarciowych i nadprądowych kierunkowych. 

Ustawienia i wskazówki dotyczące zastosowania układu POTT odnoszą się również do 

układu POTT1. Patrz punkt poświęcony układowi POTT. 

DIR FWD1..3 (Zabezpieczenie kierunkowe w przód 1..3) — to ustawienie definiuje operand 

FlexLogic elementu zabezpieczającego używanego do modulowania kluczem kanału 

komunikacyjnego i inicjowania układu. Dobra spójność kierunkowa jest kluczowym 

wymaganiem dla wyprzedzającego elementu zabezpieczającego z zasięgiem wydłużonym 

stosowanego jako DIR FWD. 

Pomimo tego że jako ustawienia DIR FWD można używać dowolnego operandu FlexLogic, 

co umożliwia użytkownikowi łączenie odpowiedzi z różnych elementów zabezpieczających 

lub stosowanie dodatkowych warunków bezpieczeństwa za pomocą równań FlexLogic, ten 

sygnał stanowi przede wszystkim operand wyjściowy generowany przez zabezpieczenie 

nadprądowe bezzwłoczne kierunkowe przy składowej przeciwnej lub zabezpieczenie 

nadprądowe bezzwłoczne kierunkowe przewodu neutralnego. Oba te elementy mają osobne 

operandy wyjściowe dla kierunku w przód (FWD) i w tył (REV). Używane jest wskazanie w 

przód (NEG SEQ DIR OC1 FWD (ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWE KIERUNKOWE 1 

PRZY SKŁADOWEJ PRZECIWNEJ W PRZÓD) lub NEUTRAL DIR OC1 FWD 

(ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWE KIERUNKOWE PRZEWODU NEUTRALNEGO 1 W 

PRZÓD). 

 

Rysunek 5-188: Logika układu POTT1 (uziemienia) 
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SETTING NASTAWA 
SETTINGS NASTAWY 
FLEXLOGIC OPERAND OPERAND FLEXLOGIC 
FLEXLOGIC OPERANDS OPERANDY FLEXLOGIC 
AND AND 
OR OR 
POTT NO OF COMM BITS POTT NO OF COMM BITS 
TRIP TABLE TRIP TABLE 
TRANSMIT TABLE TABELA NADAWANIA 
ECHO TABLE TABELA ECHA 
RX RX 
RUN URUCHOMIENIE 
Disabled Wyłączony 
OFF WYŁ. 
Enabled Włączony 
Custom Niestandardowy 
Phase selector Przełącznik wyboru faz 
 

5.8.13.6 Hybrydowe zabezpieczenie z zasięgiem wydłużonym i zdalnym 

przyzwoleniem 
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Range: Dostępne opcje: 
Disabled, Enabled Wyłączony, Włączony 
FlexLogic operand Operand FlexLogic 
Disabled, Enabled, Custom Wyłączony, Włączony, Niestandardowy 
0.000 to 65.535 s in steps of 0.001 0,000 do 65,535 s z krokiem 0,001 
1, 2, or 4 1, 2 lub 4 
Self-Reset, Latched, Disabled Automatyczne kasowanie, Podtrzymany, 
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Wyłączony 
 

Zasadniczo ten układ używa elementu odległościowego z zasięgiem wydłużonym strefy 2 do 

porównywania kierunku z usterką na wszystkich urządzeniach końcowych linii. Funkcji 

zabezpieczenia ziemnozwarciowego i nadprądowego kierunkowego dostępnych w 

przekaźniku L90 można używać w połączeniu z elementem odległościowym strefy 2 do 

modulowania układu kluczem i inicjowania jego działania. Zwiększa to zasięg 

zabezpieczenia przed usterkami wysokiej rezystancji. 

Ten układ jest przeznaczony dla zastosowań z trzema i dwoma urządzeniami końcowymi w 

warunkach słabego zasilania. Z uwagi na to, że w zastosowaniach z trzema urządzeniami 

końcowymi wymagany może być element odległościowy z zasięgiem wydłużonym, 

zapewniania jest logika blokowania stanów przejściowych zarówno dla zabezpieczenia 

odległościowego, jak i ziemnozwarciowego i nadprądowego kierunkowego. Aby obsłużyć 

warunki słabego zasilania, udostępniono funkcję echa. 

Domyślnie używa wstecznego odległościowego zabezpieczenia strefy 4 do identyfikowania 

usterek w tył. Ponadto w połączeniu z elementem strefy 4 można używać funkcji wstecznego 

zabezpieczenia ziemnozwarciowego i nadprądowego kierunkowego. 

Aby zapewnić prawidłowe działanie, elementy odległościowe fazy i uziemienia strefy 2 i 4 

muszą być włączone, skonfigurowane i ustawione według reguł przekazywania 

odległościowego. Należy włączyć element wyłączenie linii przy załączeniu na zwarcie, 

skonfigurować go i odpowiednio ustawić do wykrywania stanów otwartego końca / słabego 

zasilania linii i podnapięcia. Jeśli wybrane funkcje zabezpieczenia ziemnozwarciowego i 

nadprądowego kierunkowego są używane przez ten układ, należy je włączyć, skonfigurować 

i odpowiednio ustawić. 

W przypadku wyłączeń jednobiegunowych układ ten używa identyfikacji typu zakłócenia 

lokalnego zapewnionej przez przełącznik wyboru faz wraz z informacjami odebranymi ze 

zdalnego urządzenia końcowego. Układ generuje operandy wyjściowe (od HYB POTT TX1 

do HYB POTT TX4), które służą do przesyłania sygnału do odległych końców. Wybór kanału 

komunikacyjnego obejmuje wejścia/wyjścia zdalne i interfejsy telekomunikacyjne. W 

przypadku użycia w połączeniu z wyposażeniem telekomunikacyjnym należy przypisać 

operand wyjściowy do obsługi podłączonego styku wyjściowego, aby modulować kluczem 

nadajnik w interfejsie. W przypadku użycia w połączeniu z wyposażeniem 

telekomunikacyjnym należy przypisać operandy wyjściowe do obsługi podłączonych styków 

wyjściowych, aby potwierdzać poszczególne bity w interfejsie. 

Aby układ stanowił w pełni działającą, samodzielną funkcję, operandy wyjściowe układu 

muszą być skonfigurowane do współpracy z innymi funkcjami przekaźnika, w szczególności 

ze stykami wyjściowymi. Zazwyczaj operandy wyjściowe programuje się, aby inicjować 
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funkcje wyłączenia, wykrywania awarii wyłącznika i samoczynnego ponownego załączenia 

oraz aby sterować programowaną przez użytkownika diodą LED w zależności od 

zastosowania. 

W przypadku stosowania w połączeniu z elementem wyjścia wyłączenia ten układ jest 

wstępnie skonfigurowany do inicjowania działań związanych z wyłączeniem, awarią 

wyłącznika i jednobiegunowym samoczynnym ponownym załączeniem. 

HYB POTT BLOCK (Blokowanie hybrydowego układu POTT) — to ustawienie umożliwia 

użytkownikowi przypisanie dowolnego operandu FlexLogic w celu zablokowania układu. W 

tym celu używane są zazwyczaj wejścia stykowe odłącznika koordynacji. 

HYB POTT PERMISSIVE ECHO (Echo przyzwolenia hybrydowego POTT) — jeśli to 

ustawienie ma wartość „Enabled” (Włączone), układ wysyła sygnał echa przyzwolenia do 

końców odległych, korzystając ze wstępnie zaprogramowanej logiki (patrz poniższy schemat 

logiczny). W przypadku ustawienia wartości „Custom” (Niestandardowe) sygnał echa jest 

wysyłany, jeśli spełniony jest warunek wybrany za pomocą ustawienia HYB POTT ECHO 

COND (Warunek echa hybrydowego POTT). Sygnał echa jest wysyłany tylko raz, a 

następnie układ logiczny zostaje zablokowany na czas określony przez ustawienie ECHO 

LOCKOUT (Blokada echa). Czas trwania impulsu echa definiuje się za pomocą ustawienia 

ECHO DURATION (Czas trwania echa). Działanie elementów zabezpieczających z 

zasięgiem wydłużonym (2. strefa odległości lub ustawienie GND DIR O/C FWD  

(Zabezpieczenie ziemnozwarciowe i nadprądowe kierunkowe w przód) blokuje echo. 

HYB POTT ECHO COND (Warunek echa hybrydowego POTT) — to ustawienie pozwala 

określić użytkownikowi warunek echa i ma zastosowanie tylko wtedy, gdy wartość ustawienia 

HYB POTT PERMISSIVE ECHO (Echo przyzwolenia hybrydowego POTT) to „Custom” 

(Niestandardowe). 

HYB POTT WEAK INFEED (Słabe zasilanie hybrydowego POTT) — Jeśli wartość tego 

ustawienia to „Enabled” (Włączone), układ aktywuje zarówno ścieżkę modulacji kluczem, jak 

i ścieżkę operacyjną za pomocą wstępnie zaprogramowanej logiki słabego zasilania (patrz 

poniższy schemat logiczny). Jeśli wartość tego ustawienia to „Custom” (Niestandardowe), 

warunek słabego zasilania musi zostać określony przez użytkownika za pomocą ustawienia 

HYB POTT W/I COND (Warunek słabego zasilania hybrydowego POTT). 

HYB POTT W/I COND (Warunek słabego zasilania hybrydowego POTT) — to ustawienie 

pozwala określić użytkownikowi warunek słabego zasilania i ma zastosowanie tylko wtedy, 

gdy wartość ustawienia HYB POTT WEAK INFEED (Słabe zasilanie hybrydowego POTT) to 

„Custom” (Niestandardowe). 

HYB POTT RX PICKUP DELAY (Opóźnienie pobudzenia odbioru hybrydowego POTT) — to 

ustawienie umożliwia przekaźnikowi obsługę pozornych sygnałów odbioru. Należy ustawić to 
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opóźnienie tak, aby było dłuższe niż najdłuższy pozorny sygnał TX, który można odebrać 

jednocześnie z pobudzeniem strefy 2. Wybrana zwłoka wydłuża czas reakcji układu. 

TRANS BLOCK PICKUP DELAY (Opóźnienie pobudzenia blokady stanów przejściowych) 

— to ustawienie definiuje mechanizm blokujący stany przejściowe osadzony w hybrydowym 

układzie POTT pozwalający obsłużyć ekspozycję zarówno funkcji zabezpieczenia z 

zasięgiem wydłużonym strefy 2, jak i funkcji zabezpieczenia ziemnozwarciowego i 

nadprądowego kierunkowego na warunki odwrócenia przepływu prądu. 

Logika blokowania stanów przejściowych ma zastosowanie zarówno do toru działania 

(wyłączenie), jak i wysyłania (nadawania). Identyfikacja usterki jako wstecznej uniemożliwia 

układowi jednoczesną obsługę i modulowanie kluczem kanału. Jeśli stan odwrócenia 

kierunku przepływu prądu utrzyma się przez okres zdefiniowany w ustawieniu TRANS 

BLOCK PICKUP DELAY (Opóźnienie pobudzenia blokady stanów przejściowych), operacja 

blokowania zostanie przedłużona przez timer blokowania stanów przejściowych na czas 

określony w ustawieniu TRANS BLOCK RESET DELAY (Opóźnienie resetu blokady stanów 

przejściowych). Zapewnia to odporność na warunki odwrócenia kierunku przepływu prądu. 

Jeśli jednak zabezpieczenie odległościowe strefy 1 zostanie pobudzone podczas 

występowania stanu blokowania stanów przejściowych, blokowanie zostanie usunięte. 

Pozwala to obsługiwać rozwijające się zakłócenia, gdy po zakłóceniu zewnętrznym 

następuje zakłócenie wewnętrzne. Bez sprzężenia zwrotnego zabezpieczenia strefy 1 

wyłączenie jest niepotrzebnie opóźniane. 

Nie ustawiać czasu TRANS BLOCK PICKUP DELAY (ZWŁOKA POBUDZENIA BLOKADY 

STANÓW PRZEJŚCIOWYCH) dłuższego niż najkrótszy możliwy czas wyłączenia dla 

zakłóceń na sąsiedniej linii, aby możliwe było ustanowienie przedłużonego blokowania. 

Uwzględnić czas pobudzenia wstecznych elementów układu. 

Nie ustawiać zbyt krótkiego opóźnienia, aby uniknąć blokowania pozornego wskazania w tył, 

co może nastąpić w warunkach zakłóceń wewnętrznych. 

TRANS BLOCK RESET DELAY (Opóźnienie resetu blokady stanów przejściowych) — to 

ustawienie definiuje mechanizm blokujący stany przejściowe osadzony w hybrydowym 

układzie POTT pozwalający obsłużyć ekspozycję funkcji zabezpieczenia z zasięgiem 

wydłużonym na warunki odwrócenia przepływu prądu (patrz również ustawienie TRANS 

BLOCK PICKUP DELAY (Opóźnienie pobudzenia blokady stanów przejściowych)). 

To opóźnienie powinno być na tyle długie, aby umożliwić obsługę stanów przejściowych 

obejmujących nie tylko odwrócenie kierunku przepływu prądu, ale również pozorne składowe 

przeciwne i zerowe prądu występujące podczas działań wyłączników (w sytuacji, gdy 

używane są funkcje zabezpieczenia nadprądowego kierunkowego przewodu neutralnego lub 

zabezpieczenia nadprądowego kierunkowego przy składowej przeciwnej. Należy uwzględnić 

czas awarii wyłączników otaczających układów zabezpieczeń w zasięgu funkcji 
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zabezpieczenia ziemnozwarciowego kierunkowego używanej w hybrydowym układzie POTT, 

aby upewnić się, że działanie tej funkcji nie jest zagrożone opóźnionymi działaniami 

wyłączników. 

ECHO DURATION (Czas trwania echa) — za pomocą tej nastawy definiuje się 

gwarantowany i dokładny czas trwania impulsu echa. Ten czas trwania nie zależy od czasu 

trwania i kształtu fali odbieranych sygnałów RX. Ta nastawa pozwala przekaźnikowi uniknąć 

trwałej blokady pętli nadawania/odbioru. 

ECHO LOCKOUT (Blokada echa) — ta nastawa służy do definiowania okresu blokady logiki 

echa po wysłaniu impulsu echa. Pozwala to przekaźnikowi uniknąć oscylacji impulsów echa 

w czasie martwym samoczynnego ponownego załączenia po usunięciu zakłócenia 

wewnętrznego. 

HYB POTT SEAL-IN DELAY (Opóźnienie podtrzymania hybrydowego POTT) — wyjściowy 

operand FlexLogic (HYB POTT OP) jest generowany zgodnie z logiką hybrydowego układu 

POTT. Wartość HYB POTT SEAL-IN DELAY definiuje minimalny gwarantowany czas 

trwania impulsu HYB POTT OP. Po uruchomieniu przez ten operand tablicy wyłączeń 

hybrydowego układu POTT operandy wyłączenia HYB POTT TRIP A, B, C i 3P są 

podtrzymywane przez taki sam okres czasu. 

GND DIR O/C FWD (Zabezpieczenie ziemnozwarciowe i nadprądowe kierunkowe w przód) 

— to ustawienie definiuje operand FlexLogic (jeśli istnieje) elementu zabezpieczającego 

używanego oprócz strefy 2 do identyfikacji zakłóceń na zabezpieczanej linii, a tym samym do 

modulowania kluczem kanału komunikacyjnego i inicjowania układu (oba działania odbywają 

się za pośrednictwem logiki blokowania stanów przejściowych). Dobra spójność kierunkowa 

jest kluczowym wymaganiem dla wyprzedzającego elementu zabezpieczającego z 

zasięgiem wydłużonym stosowanego jako GND DIR O/C FWD. 

Pomimo tego że jako ustawienia GND DIR O/C FWD można używać dowolnego operandu 

FlexLogic, co umożliwia użytkownikowi łączenie odpowiedzi z różnych elementów 

zabezpieczających lub stosowanie dodatkowych warunków za pomocą równań FlexLogic, 

ten dodatkowy sygnał stanowi przede wszystkim operand wyjściowy generowany przez 

zabezpieczenie nadprądowe kierunkowe przy składowej przeciwnej lub zabezpieczenie 

nadprądowe kierunkowe przewodu neutralnego. Oba te elementy mają osobne operandy 

wyjściowe dla kierunku do przodu (FWD) i do tyłu (REV). Należy używać wskazania w przód 

(NEG SEQ DIR OC1 FWD (ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWE KIERUNKOWE 1 PRZY 

SKŁADOWEJ PRZECIWNEJ W PRZÓD) lub NEUTRAL DIR OC1 FWD (ZABEZPIECZENIE 

NADPRĄDOWE KIERUNKOWE PRZEWODU NEUTRALNEGO 1 W PRZÓD). 

Należy skoordynować wybrany element zabezpieczający (elementy w kombinacji) z 

wybranym elementem GND DIR O/C REV (Zabezpieczenie ziemnozwarciowe i nadprądowe 

kierunkowe w tył). W odniesieniu do wszystkich zewnętrznych zakłóceń w przód 
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wykrywanych przez element używany jako zabezpieczenie GND DIR O/C FWD na jednym 

końcu linii, element wsteczny używany jako zabezpieczenie GND DIR O/C REV na drugim 

końcu pobudza i dostarcza sygnał blokujący. W celu zapewnienia większego 

bezpieczeństwa i obsługi pozornego działania elementu kierunkowego w stanach 

przejściowych zaleca się dodanie zwłoki pobudzenia równej co najmniej 0,5 cyklu do 

elementu kierunkowego w przód. 

GND DIR O/C REV (Zabezpieczenie ziemnozwarciowe i nadprądowe kierunkowe w tył) — to 

ustawienie definiuje operand FlexLogic (jeśli istnieje) elementu zabezpieczającego 

używanego oprócz strefy 4 do identyfikacji usterek wstecznych, a tym samym do 

zatrzymywania sygnału nadawania i inicjowania timera blokowania stanów przejściowych. 

Dobra spójność kierunkowa jest kluczowym wymaganiem dla wstecznego elementu 

zabezpieczającego stosowanego jako GND DIR O/C REV. 

Pomimo tego że jako ustawienia GND DIR O/C REV można używać dowolnego operandu 

FlexLogic, co umożliwia użytkownikowi łączenie odpowiedzi z różnych elementów 

zabezpieczających lub stosowanie dodatkowych warunków za pomocą równań FlexLogic, 

ten dodatkowy sygnał stanowi przede wszystkim operand wyjściowy generowany przez 

zabezpieczenie nadprądowe kierunkowe przy składowej przeciwnej lub zabezpieczenie 

nadprądowe kierunkowe przewodu neutralnego. Oba te elementy mają osobne operandy 

wyjściowe dla kierunku do przodu (FWD) i do tyłu (REV). Należy użyć wskazania w tył (NEG 

SEQ DIR OC1 REV (ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWE KIERUNKOWE 1 PRZY 

SKŁADOWEJ PRZECIWNEJ W TYŁ) lub NEUTRAL DIR OC1 REV (ZABEZPIECZENIE 

NADPRĄDOWE KIERUNKOWE PRZEWODU NEUTRALNEGO 1 W TYŁ). 

Należy skoordynować wybrany element zabezpieczający (elementy w kombinacji) z 

wybranym elementem GND DIR O/C FWD (Zabezpieczenie ziemnozwarciowe i nadprądowe 

kierunkowe w tył). W odniesieniu do wszystkich zewnętrznych zakłóceń w przód 

wykrywanych przez element używany jako zabezpieczenie GND DIR O/C FWD na jednym 

końcu linii, element wsteczny używany jako zabezpieczenie GND DIR O/C REV na drugim 

końcu pobudza i dostarcza sygnał blokujący. W celu zapewnienia większego 

bezpieczeństwa i obsługi pozornego działania elementu kierunkowego w stanach 

przejściowych zaleca się dodanie zwłoki pobudzenia większej niż zwłoka kanału do 

przesyłania sygnałów pilotowych do elementu kierunkowego do tyłu. 

HYB POTT NO OF COMM BITS  (Liczba bitów komunikacji hybrydowego POTT) — to 

ustawienie określa liczbę bitów dostępnych dla układu na kanale komunikacyjnym. Kody 

nadawania i tablica wyłączeń hybrydowego układu POTT są takie same jak w przypadku 

układu zabezpieczenia ze skróconym zasięgiem i lokalnym przyzwoleniem. Więcej informacji 

zawiera opis układu PUTT. 
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HYB POTT RX1  do HYB POTT RX4 — te ustawienia pozwalają użytkownikowi wybierać 

operandy FlexLogic reprezentujące sygnały odbioru dla układu. Zazwyczaj używane są styki 

wejściowe mające kontakt z systemem sygnalizacyjnym. W zastosowaniach jednobitowych 

należy używać ustawienia HYB POTT RX1. W zastosowaniach dwubitowych należy używać 

ustawień HYB POTT RX1 i HYB POTT RX2. W zastosowaniach czterobitowych należy 

używać ustawień HYB POTT RX1, HYB POTT RX2, HYB POTT RX3 i HYB POTT RX4. 

 

 

Rysunek 5-189: Logika hybrydowego układu POTT 

 

NASTAWA  
OPERANDY FLEXLOGIC  
NASTAWY  
OPERANDY FLEXLOGIC  
AND  
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OR  
TRIP TABLE  
TABELA ECHA  
TABELA NADAWANIA  
Niestandardowy  
Wył.  
Włączony  
Wyłączony  
Niestandardowy  
Przełącznik wyboru faz  
 

5.8.13.7 Zabezpieczenie z zasięgiem wydłużonym i zdalnym blokowaniem 

wyłączenia 

 

 

Range: Dostępne opcje: 
Disabled, Enabled Wyłączony, Włączony 
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 
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1, 2, or 4 1, 2 lub 4 
Self-Reset, Latched, Disabled Automatyczne kasowanie, Podtrzymany, 

Wyłączony 
 

Zasadniczo ten układ porównuje kierunek do zakłócenia na wszystkich urządzeniach 

końcowych linii. W przeciwieństwie do układów z przyzwoleniem brak sygnału blokowania 

zezwala na działanie układu. Dlatego ten układ jest bardziej przesunięty w stronę 

niezawodności i wymaga sygnalizacji typu „wł./wył.”. 

Domyślnie układ używa wyprzedzającego odległościowego zabezpieczenia strefy 2 do 

identyfikowania usterek w przód. Funkcji zabezpieczenia ziemnozwarciowego i 

nadprądowego kierunkowego dostępnych w przekaźniku można używać w połączeniu z 

elementem odległościowym strefy 2 do zwiększania zasięgu wykrywania usterek wysokiej 

rezystancji. Domyślnie do identyfikowania usterek w tył służy tylko wsteczne odległościowe 

zabezpieczenie strefy 4. Funkcji zabezpieczenia ziemnozwarciowego i nadprądowego 

kierunkowego dostępnych w przekaźniku można używać w połączeniu z elementem 

odległościowym strefy 4 w celu uzyskania lepszej koordynacji czasu i czułości. 

Aby zapewnić prawidłowe działanie, elementy odległościowe fazy i uziemienia strefy 2 i 4 

muszą być włączone, skonfigurowane i ustawione według reguł przekazywania 

odległościowego. Jeśli wybrane funkcje zabezpieczenia ziemnozwarciowego i 

nadprądowego kierunkowego są używane przez ten układ, należy je włączyć, skonfigurować 

i odpowiednio zaprogramować. 

W przypadku wyłączeń jednobiegunowych układ ten używa identyfikacji typu zakłócenia 

lokalnego zapewnionej przez przełącznik wyboru faz wraz z informacjami odebranymi ze 

zdalnego urządzenia końcowego. 

Układ generuje operandy wyjściowe (DIR BLOCK TX INIT oraz od DIR BLOCK TX1 STOP 

do DIR BLOCK TX4 STOP), które kontrolują transmisję sygnałów do końców zdalnych. W 

przypadku użycia w połączeniu z wyposażeniem telekomunikacyjnym należy przypisać 

operandy wyjściowe do obsługi podłączonych styków wyjściowych, aby modulować kluczem 

nadajnik w interfejsie. 

Aby układ był w pełni funkcjonalny, operandy wyjściowe układu (DIR BLOCK A, B, C i 3P) 

muszą być skonfigurowane do współpracy z innymi funkcjami przekaźnika, w szczególności 

ze stykami wyjściowymi. Zazwyczaj operand wyjściowy programuje się, aby inicjować funkcje 

wyłączenia, wykrywania awarii wyłącznika i samoczynnego ponownego załączenia oraz aby 

sterować programowaną diodą LED w zależności od zastosowania użytkownika. 

W przypadku stosowania w połączeniu z elementem wyjścia wyłączenia ten układ jest 

wstępnie skonfigurowany do inicjowania działań związanych z wyłączeniem, awarią 

wyłącznika i jednobiegunowym samoczynnym ponownym załączeniem. 
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BLOCK SCHEME BLOCK (Blokowanie układu ze zdalnym blokowaniem wyłączenia) — to 

ustawienie umożliwia użytkownikowi przypisanie dowolnego operandu FlexLogic w celu 

zablokowania układu. W tym celu używane są zazwyczaj wejścia stykowe odłącznika 

koordynacji. 

BLOCK RX CO-ORD PKP DELAY (Opóźnienie pobudzenia koordynacji odbioru 

blokowania) — to ustawienie definiuje opóźnienie dla zabezpieczeń wyprzedzających 

używanych przez układ do koordynacji z odpowiedzią na blokowanie ze zdalnych końców. 

To ustawienie obejmuje zarówno czas reakcji zabezpieczeń używanych do ustanawiania 

sygnału blokującego, jak i łączny czas nadawania sygnału dla połączonego wyposażenia 

komunikacyjnego przekaźnika i samego kanału komunikacyjnego. 

TRANS BLOCK PICKUP DELAY (Opóźnienie pobudzenia blokady stanów przejściowych) 

— to ustawienie definiuje mechanizm blokujący stany przejściowe osadzony w układzie ze 

zdalnym blokowaniem wyłączenia pozwalający obsłużyć ekspozycję zarówno funkcji 

zabezpieczenia z zasięgiem wydłużonym strefy 2, jak i funkcji zabezpieczenia 

ziemnozwarciowego i nadprądowego kierunkowego na warunki odwrócenia przepływu 

prądu. 

Logika blokowania stanów przejściowych ma zastosowanie tylko do toru wysyłania. 

Identyfikacja usterki jako wstecznej powoduje ustanowienie sygnału blokowania. Jeśli stan 

odwrócenia kierunku przepływu prądu utrzyma się przez okres zdefiniowany w ustawieniu 

TRANS BLOCK PICKUP DELAY (Opóźnienie pobudzenia blokady stanów przejściowych), 

operacja blokowania zostanie przedłużona przez timer blokowania stanów przejściowych na 

czas określony w ustawieniu TRANS BLOCK RESET DELAY (Opóźnienie resetu blokady 

stanów przejściowych). Zapewnia to odporność na warunki odwrócenia kierunku przepływu 

prądu. Jeśli jednak zabezpieczenie strefy 1 zostanie pobudzone podczas występowania 

stanu blokowania stanów przejściowych, blokowanie zostanie usunięte. Pozwala to 

obsługiwać rozwijające się zakłócenia, gdy po zakłóceniu zewnętrznym następuje zakłócenie 

wewnętrzne. Bez sprzężenia zwrotnego zabezpieczenia strefy 1 wyłączenie jest 

niepotrzebnie opóźniane. 

Nie ustawiać czasu TRANS BLOCK PICKUP DELAY (ZWŁOKA POBUDZENIA BLOKADY 

STANÓW PRZEJŚCIOWYCH) dłuższego niż najkrótszy możliwy czas wyłączenia dla 

zakłóceń na sąsiedniej linii, aby możliwe było ustanowienie przedłużonego blokowania. 

Uwzględnić czas pobudzenia wstecznych elementów układu. Nie ustawiać zbyt krótkiego 

opóźnienia, aby uniknąć blokowania pozornego wskazania w tył, co może nastąpić w 

warunkach zakłóceń wewnętrznych. 

TRANS BLOCK RESET DELAY (Opóźnienie resetu blokady stanów przejściowych) — to 

ustawienie definiuje mechanizm blokujący stany przejściowe osadzony w układzie ze 

zdalnym blokowaniem wyłączenia pozwalający obsłużyć ekspozycję funkcji zabezpieczenia z 
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zasięgiem wydłużonym na warunki odwrócenia przepływu prądu (patrz również ustawienie 

TRANS BLOCK PICKUP DELAY (Opóźnienie pobudzenia blokady stanów przejściowych)). 

To opóźnienie powinno być na tyle długie, aby umożliwić obsługę stanów przejściowych 

obejmujących nie tylko odwrócenie kierunku przepływu prądu, ale również pozorne składowe 

przeciwne i zerowe prądu występujące podczas działań wyłączników (w sytuacji, gdy 

używane są funkcje zabezpieczenia nadprądowego kierunkowego przewodu neutralnego lub 

zabezpieczenia nadprądowego kierunkowego przy składowej przeciwnej. Należy uwzględnić 

czas awarii wyłączników otaczających układów zabezpieczeń w zasięgu funkcji 

zabezpieczenia ziemnozwarciowego kierunkowego używanej w układzie ze zdalnym 

blokowaniem wyłączenia, aby upewnić się, że działanie tej funkcji nie jest zagrożone 

opóźnionymi działaniami wyłączników. 

BLOCK SCHEME SEAL-IN DELAY (Opóźnienie podtrzymania układu ze zdalnym 

blokowaniem wyłączenia) — wyjściowy operand FlexLogic (DIR BLOCK OP) jest 

generowany zgodnie z logiką układu POTT. Wartość BLOCK SCHEME SEAL-IN DELAY 

definiuje minimalny gwarantowany czas trwania impulsu DIR BLOCK OP. Po aktywowaniu 

przez ten operand tablicy wyłączeń układu ze zdalnym blokowaniem wyłączenia operandy 

wyłączenia DIR BLOCK TRIP A, B, C i 3P są podtrzymywane przez taki sam okres czasu. 

GND DIR O/C FWD (Zabezpieczenie ziemnozwarciowe i nadprądowe kierunkowe w przód) 

— to ustawienie definiuje operand FlexLogic (jeśli istnieje) elementu zabezpieczającego 

używanego oprócz strefy 2 do identyfikacji zakłóceń na zabezpieczanej linii, a tym samym do 

inicjowania układu. Dobra spójność kierunkowa jest kluczowym wymaganiem dla 

wyprzedzającego elementu zabezpieczającego z zasięgiem wydłużonym stosowanego jako 

GND DIR O/C FWD. 

Pomimo tego że jako ustawienia GND DIR O/C FWD można używać dowolnego operandu 

FlexLogic, co umożliwia użytkownikowi łączenie odpowiedzi z różnych elementów 

zabezpieczających lub stosowanie dodatkowych warunków za pomocą równań FlexLogic, 

ten dodatkowy sygnał stanowi przede wszystkim operand wyjściowy generowany przez 

zabezpieczenie nadprądowe kierunkowe przy składowej przeciwnej lub zabezpieczenie 

nadprądowe kierunkowe przewodu neutralnego. Oba te elementy mają osobne operandy 

wyjściowe dla kierunku do przodu (FWD) i do tyłu (REV). 

Używane jest wskazanie w przód (NEG SEQ DIR OC1 FWD (ZABEZPIECZENIE 

NADPRĄDOWE KIERUNKOWE 1 PRZY SKŁADOWEJ PRZECIWNEJ W PRZÓD) lub 

NEUTRAL DIR OC1 FWD (ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWE KIERUNKOWE 

PRZEWODU NEUTRALNEGO 1 W PRZÓD). Należy skoordynować wybrany element 

zabezpieczający (elementy w kombinacji) z wybranym elementem GND DIR O/C REV 

(Zabezpieczenie ziemnozwarciowe i nadprądowe kierunkowe w tył). W odniesieniu do 

wszystkich zewnętrznych zakłóceń w przód wykrywanych przez element używany jako 



MENU SETTINGS (USTAWIENIA)  ROZDZIAŁ 5: USTAWIENIA 

SYSTEM ZABEZPIECZENIA RÓŻNICOWEGO LINII L90 — INSTRUKCJA OBSŁUGI 5-554 

zabezpieczenie GND DIR O/C FWD na jednym końcu linii, element wsteczny używany jako 

zabezpieczenie GND DIR O/C REV na drugim końcu pobudza i dostarcza sygnał blokujący. 

W celu zapewnienia większego bezpieczeństwa i obsługi pozornego działania elementu 

kierunkowego w stanach przejściowych zaleca się dodanie zwłoki pobudzenia równej co 

najmniej 0,5 cyklu do elementu kierunkowego w przód. 

GND DIR O/C REV (Zabezpieczenie ziemnozwarciowe i nadprądowe kierunkowe w tył) — to 

ustawienie definiuje operand FlexLogic (jeśli istnieje) elementu zabezpieczającego 

używanego oprócz strefy 4 do identyfikacji usterek wstecznych, a tym samym do inicjowania 

sygnału blokującego. Jako zabezpieczenia GND DIR OC REV można używać wstecznego 

zabezpieczenia nadprądowego kierunkowego lub niekierunkowego. 

Pomimo tego że jako ustawienia GND DIR O/C REV można używać dowolnego operandu 

FlexLogic, co umożliwia użytkownikowi łączenie odpowiedzi z różnych elementów 

zabezpieczających lub stosowanie dodatkowych warunków za pomocą równań FlexLogic, 

ten dodatkowy sygnał stanowi przede wszystkim operand wyjściowy generowany przez 

zabezpieczenie nadprądowe kierunkowe przy składowej przeciwnej, zabezpieczenie 

nadprądowe kierunkowe przewodu neutralnego lub zabezpieczenie nadprądowe 

bezzwłoczne niekierunkowe. 

Wybór elementu zabezpieczający (elementy w kombinacji) należy rozważać w połączeniu z 

elementem GND DIR O/C FWD (Zabezpieczenie ziemnozwarciowe i nadprądowe 

kierunkowe w tył). W odniesieniu do wszystkich zewnętrznych zakłóceń w przód 

wykrywanych przez element używany jako zabezpieczenie GND DIR O/C FWD na jednym 

końcu linii, element wsteczny używany jako zabezpieczenie GND DIR O/C REV na drugim 

końcu powinien pobudzać i dostarczać sygnał blokujący. W celu zapewnienia większego 

bezpieczeństwa i obsługi pozornego działania elementu kierunkowego w stanach 

przejściowych zaleca się dodanie zwłoki pobudzenia większej niż zwłoka kanału do 

przesyłania sygnałów pilotowych do elementu kierunkowego do tyłu. 

BLOCK SCHEME NO OF COMM BITS  (Liczba bitów komunikacji układu ze zdalnym 

blokowaniem wyłączenia) — to ustawienie określa liczbę bitów dostępnych dla układu na 

kanale komunikacyjnym. Gdy dostępny jest tylko jeden bit, układ wysyła sygnał blokujący 

poprzez potwierdzenie operandu FlexLogic DIR BLOCK TX INIT. Ten operand służy do 

uruchamiania kanału (ustawiania sygnału blokującego). Po wystąpieniu usterki wewnętrznej 

układ usuwa sygnał blokujący poprzez potwierdzenie operandu FlexLogic DIR BLOCK TX1. 

W przypadku wyłączenia układ reaguje na brak sygnału blokującego w bicie 1 (ustawienie 

BLOCK SCHEME RX1 (RX1 układu ze zdalnym blokowaniem wyłączenia)). Układ korzysta 

tylko z identyfikacji typu usterki lokalnej zapewnianej przez przełącznik wyboru faz, aby 

potwierdzić operandy wyjściowe DIR BLOCK TRIP A, B, C i 3P. 
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Aby móc korzystać z czterobitowego układu ze zdalnym blokowaniem, należy zainicjować 

sygnały blokujące z detektora zakłóceń. W tym celu można użyć zarówno operandu 50DD, 

jak i DIR BLK TX INIT w celu potwierdzenia sygnału blokującego. Następnie potwierdzenie 

określonych bitów jest anulowane przez układ na podstawie wyboru faz, co dostarcza 

równorzędnemu przekaźnikowi więcej informacji na temat typu usterki. W przeciwnym 

przypadku przekaźnik równorzędny wydaje polecenie trójbiegunowego wyłączenia po 

odebraniu sekwencji bitów (0, 0, 0, 0). 

BLOCK SCHEME RX1  do HYB POTT RX4  (RX1 do RX 4 układu ze zdalnym blokowaniem 

wyłączenia) — te ustawienia pozwalają użytkownikowi wybierać operandy FlexLogic 

reprezentujące sygnały odbioru dla układu. Zazwyczaj używane są styki wejściowe mające 

kontakt z systemem sygnalizacyjnym. W zastosowaniach jednobitowych należy używać 

ustawienia BLOCK SCHEME RX1. W zastosowaniach dwubitowych należy używać 

ustawień BLOCK SCHEME RX1 i BLOCK SCHEME RX2. W zastosowaniach 

czterobitowych należy używać ustawień BLOCK SCHEME RX1, BLOCK SCHEME RX2, 

BLOCK SCHEME RX3 i BLOCK SCHEME RX4 

. 

 

Rysunek 5-190: Logika zabezpieczenia z zasięgiem wydłużonym i zdalnym 

blokowaniem wyłączenia 
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SETTING NASTAWA 
FLEXLOGIC OPERANDS OPERANDY FLEXLOGIC 
TRIP TABLE PATTERN RECEIVED (see 
Chapter 8 of the instruction manual) 

ODBIÓR WZORCA TABLICY WYŁĄCZEŃ 
(patrz rozdział 8 instrukcji obsługi) 

OR OR 
AND AND 
RUN URUCHOMIENIE 
Disabled Wyłączony 
OFF WYŁ. 
Phase Selector Przełącznik wyboru faz 
TRANSMIT TABLE TABELA NADAWANIA 
TRIP TABLE TRIP TABLE 
 

 

5.8.13.8 Zabezpieczenie z zasięgiem wydłużonym i zdalnym blokowaniem 

wyłączenia 1 
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Range: Dostępne opcje: 
Disabled, Enabled Wyłączony, Włączony 
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 
1, 2, or 4 1, 2 lub 4 
Self-Reset, Latched, Disabled Automatyczne kasowanie, Podtrzymany, 

Wyłączony 
 

Układ zabezpieczenia z zasięgiem wydłużonym i zdalnym blokowaniem wyłączenia 1 

(DCB1) działa tak samo jak układ zabezpieczenia z zasięgiem wydłużonym i zdalnym 

blokowaniem wyłączenia (DCB). Różnica polega na tym, że usunięto w nim zaszyte 

połączenia z odległościowymi elementami fazowymi i doziemnymi, aby umożliwić 
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użytkownikowi wybór operandów FlexLogic do identyfikacji usterki w przód lub w tył, na 

przykład ziemnozwarciowych i nadprądowych elementów kierunkowych. Zapewnia to 

większą elastyczność i lepszą koordynację podczas stosowania tego układu. 

Opis ustawień i wskazówki dotyczące zastosowania układu DCB odnoszą się również do 

układu DCB1 z opisanymi poniżej wyjątkami. 

BLK1 SCHME DIR FWD1-3 (Układ blokujący 1, w przód 1–3) — każde z tych ustawień 

definiuje operand FlexLogic elementu zabezpieczającego używanego na zabezpieczanej linii 

do inicjowania układu. Dobra spójność kierunkowa jest kluczowym wymaganiem dla 

wyprzedzającego elementu zabezpieczającego z zasięgiem wydłużonym. 

Pomimo tego że jako ustawienia BLK1 SCHME DIR FWD można używać dowolnego 

operandu FlexLogic, co umożliwia użytkownikowi łączenie odpowiedzi z różnych elementów 

zabezpieczających lub stosowanie dodatkowych warunków za pomocą równań FlexLogic, 

wpisy BLK1 SCHME DIR FWD stanowią przede wszystkim operandy wyjściowe generowane 

przez zabezpieczenie nadprądowe bezzwłoczne w przód przy składowej przeciwnej, 

zabezpieczenie nadprądowe bezzwłoczne przewodu neutralnego w przód oraz 

wyprzedzające zabezpieczenie odległościowe z zasięgiem wydłużonym. 

BLK1 SCHME DIR REV1-3 (Układ blokujący 1, wstecz 1–3) — to ustawienie definiuje 

operand FlexLogic elementu zabezpieczającego używanego do identyfikacji usterek 

wstecznych, a tym samym do inicjowania sygnału blokującego. Jako zabezpieczenia BLK1 

SCHME DIR REVmożna używać wstecznego zabezpieczenia nadprądowego kierunkowego 

lub wstecznego elementu odległościowego. 

Pomimo tego że jako ustawienia BLK1 SCHME DIR REV można używać dowolnego 

operandu FlexLogic, co umożliwia użytkownikowi łączenie odpowiedzi z różnych elementów 

zabezpieczających lub stosowanie dodatkowych warunków za pomocą równań FlexLogic, 

wpisy BLK1 SCHME DIR REV stanowią przede wszystkim operandy wyjściowe generowane 

przez zabezpieczenie nadprądowe bezzwłoczne w tył przy składowej przeciwnej, 

zabezpieczenie nadprądowe bezzwłoczne przewodu neutralnego w tył, niekierunkowe 

zabezpieczenie nadprądowe bezzwłoczne oraz wsteczne zabezpieczenie odległościowe. 

Należy skoordynować wybrany element zabezpieczający (elementy w kombinacji) z 

wybranym elementem DIR FWD. W odniesieniu do wszystkich zewnętrznych zakłóceń w 

przód wykrywanych przez element używany jako zabezpieczenie BLK1 SCHME DIR FWD 

na jednym końcu linii, element wsteczny używany jako zabezpieczenie BLK1 SCHME DIR 

REV na drugim końcu pobudza i dostarcza sygnał blokujący. 

BLK1 FORCE TX STOP1-2 (Wymuszenie zatrzymania nadawania 1–2 w układzie 

blokującym 1) — to ustawienie definiuje operand FlexLogic elementu zabezpieczającego 

używanego do identyfikacji usterek wewnętrznych na zabezpieczanej linii, a tym samym do 
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zatrzymywania sygnału blokującego. Zazwyczaj jako zabezpieczenia BLK1 FORCE TX 

STOP używa się wyprzedających elementów odległościowych z zasięgiem wydłużonym. 

 

Rysunek 5-191: Logika zabezpieczenia z zasięgiem wydłużonym i zdalnym 

blokowaniem wyłączenia 1 

 

 

SETTING NASTAWA 
SETTINGS NASTAWY 
FLEXLOGIC OPERANDS OPERANDY FLEXLOGIC 
FLEXLOGIC OPERAND OPERAND FLEXLOGIC 
AND AND 
OR OR 
TRIP TABLE TRIP TABLE 
TRANSMIT TABLE TABELA NADAWANIA 
RX RX 
TRIP TABLE PATTERN RECEIVED (see 
Chapter 8 of the instruction manual) 

ODBIÓR WZORCA TABLICY WYŁĄCZEŃ 
(patrz rozdział 8 instrukcji obsługi) 

Disabled Wyłączony 
Enabled Włączony 
OFF WYŁ. 
RUN URUCHOMIENIE 
Phase Selector Przełącznik wyboru faz 
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5.8.13.9 Zabezpieczenie z zasięgiem wydłużonym i zdalnym odblokowaniem 

wyłączenia 
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Range: Dostępne opcje: 
Disabled, Enabled Wyłączony, Włączony 
FlexLogic operand Operand FlexLogic 
Disabled, Enabled, Custom Wyłączony, Włączony, Niestandardowy 
0 to 65.535 s in steps of 0.001 0 do 65,535 s z krokiem 0,001 
1, 2, or 4 1, 2 lub 4 
Self-Reset, Latched, Disabled Automatyczne kasowanie, Podtrzymany, 

Wyłączony 
 

To menu umożliwia wybór i ustawienie sygnałów zabezpieczeń układu z zasięgiem 

wydłużonym i zdalnym odblokowaniem wyłączenia. Ten układ jest dostępny dla wyłączeń 

jednobiegunowych i można go używać w połączeniu z jedno-, dwu- i czterobitowymi 

kanałami komunikacji. Wybór kanału komunikacyjnego obejmuje wejścia/wyjścia zdalne i 

interfejsy telekomunikacyjne. 

Zasadniczo ten układ używa elementu odległościowego z zasięgiem wydłużonym strefy 2 do 

porównywania kierunku z usterką na wszystkich urządzeniach końcowych linii. Funkcji 

zabezpieczenia ziemnozwarciowego i nadprądowego kierunkowego dostępnych w 

przekaźniku można używać w połączeniu z elementem odległościowym strefy 2 do 

modulowania układu kluczem i inicjowania jego działania. Zwiększa to zasięg 

zabezpieczenia przed usterkami wysokiej rezystancji. 

Ten układ jest przeznaczony dla zastosowań z dwoma lub trzema urządzeniami końcowymi. 

Z uwagi na to, że w zastosowaniach z trzema urządzeniami końcowymi wymagany może być 

element odległościowy z zasięgiem wydłużonym, zapewniania jest logika blokowania stanów 

przejściowych zarówno dla zabezpieczenia odległościowego, jak i ziemnozwarciowego i 

nadprądowego kierunkowego. Aby obsłużyć stany otwartej linii, udostępniono funkcję echa. 

Domyślnie ten układ używa wstecznego odległościowego zabezpieczenia strefy 4 do 

identyfikowania usterek w tył. Ponadto w połączeniu z elementem strefy 4 można używać 

funkcji wstecznego zabezpieczenia ziemnozwarciowego i nadprądowego kierunkowego. 

Aby zapewnić prawidłowe działanie układu, elementy odległościowe fazy i uziemienia strefy 

2 i 4 muszą być włączone, skonfigurowane i ustawione według reguł przekazywania 

odległościowego. Należy włączyć element wyłączenia linii przy załączeniu na zwarcie, 

skonfigurować go i ustawić do wykrywania stanów otwartego końca linii. Jeśli wybrane 

funkcje zabezpieczenia ziemnozwarciowego i nadprądowego kierunkowego są używane 

przez ten układ, należy je włączyć, skonfigurować i odpowiednio ustawić. 

W przypadku wyłączeń jednobiegunowych układ ten używa identyfikacji typu zakłócenia 

lokalnego zapewnionej przez przełącznik wyboru faz wraz z informacjami odebranymi ze 

zdalnego urządzenia końcowego. Układ generuje operandy wyjściowe (od DCUB TX1 do 

DCUB TX4), które służą do przesyłania sygnału do odległych końców. Zabezpieczenie z 

zasięgiem wydłużonym i zdalnym odblokowaniem wyłączenia opracowano do użytku z 
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kanałami komunikacyjnym kluczowanych z przesuwem częstotliwości. Można jednak używać 

różnych interfejsów telekomunikacyjnych (np. cyfrowych kanałów komunikacyjnych 

wykorzystujących wejścia/wyjścia telezabezpieczenia L90). 

Aby układ stanowił w pełni działającą, samodzielną funkcję, operandy wyjściowe układu 

muszą być skonfigurowane do współpracy z innymi funkcjami przekaźnika, w szczególności 

ze stykami wyjściowymi. Zazwyczaj operandy wyjściowe programuje się, aby inicjować 

funkcje wyłączenia, wykrywania awarii wyłącznika i samoczynnego ponownego załączenia 

oraz aby sterować programowaną diodą LED w zależności od zastosowania użytkownika. 

W przypadku stosowania w połączeniu z elementem wyjścia wyłączenia ten układ jest 

wstępnie skonfigurowany do inicjowania działań związanych z wyłączeniem, awarią 

wyłącznika i samoczynnym ponownym załączeniem. 

DCUB BLOCK (Blokowanie układu DCUB) — to ustawienie umożliwia użytkownikowi 

przypisanie dowolnego operandu FlexLogic w celu zablokowania układu. W tym celu 

używane są zazwyczaj wejścia stykowe odłącznika koordynacji. 

DCUB PERMISSIVE ECHO (Echo przyzwolenia DCUB) — włączenie tego ustawienia 

powoduje, że układ w pewnych warunkach wysyła sygnał echa przyzwolenia do końców 

odległych (szczegóły zawiera poniższy schemat logiczny). W przypadku ustawienia wartości 

„Custom” (Niestandardowe) sygnał echa jest wysyłany, jeśli spełniony jest warunek wybrany 

za pomocą ustawienia DCUB ECHO COND (Warunek echa DCUB). Sygnał echa jest 

wysyłany tylko raz, a następnie logika echa zostaje zablokowana na czas określony przez 

ustawienie ECHO LOCKOUT (Blokada echa). Czas trwania impulsu echa programuje się za 

pomocą ustawienia ECHO DURATION (Czas trwania echa). Sygnał echa jest zwracany tylko 

wtedy, gdy nie działa żaden wsteczny element zabezpieczający z zasięgiem wydłużonym. 

DCUB ECHO COND (Warunek echa DCUB) — to ustawienie pozwala określić 

użytkownikowi warunek echa i ma zastosowanie tylko wtedy, gdy wartość ustawienia DCUB 

PERMISSIVE ECHO (Echo przyzwolenia DCUB) to „Custom” (Niestandardowe). 

GND DIR O/C FWD (Zabezpieczenie ziemnozwarciowe i nadprądowe kierunkowe w przód) 

— to ustawienie definiuje operand FlexLogic (jeśli istnieje) elementu zabezpieczającego 

używanego oprócz strefy 2 do identyfikacji zakłóceń na zabezpieczanej linii, a tym samym do 

modulowania kluczem kanałów komunikacyjnych i inicjowania układu (oba działania 

odbywają się za pośrednictwem logiki blokowania stanów przejściowych). 

Dobra spójność kierunkowa jest kluczowym wymaganiem dla wyprzedzającego elementu 

zabezpieczającego z zasięgiem wydłużonym ustawionego jako GND DIR O/C FWD. Pomimo 

tego że jako ustawienia GND DIR O/C FWD można używać dowolnego operandu FlexLogic, 

co umożliwia użytkownikowi łączenie odpowiedzi z różnych elementów zabezpieczających 

lub stosowanie dodatkowych warunków za pomocą równań FlexLogic, ten dodatkowy sygnał 

stanowi przede wszystkim operand wyjściowy generowany przez zabezpieczenie 
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nadprądowe kierunkowe przy składowej przeciwnej lub zabezpieczenie nadprądowe 

kierunkowe przewodu neutralnego. Z uwagi na to, że te elementy mają osobne operandy 

wyjściowe dla kierunku w przód i w tył, należy użyć wskazania w przód (czyli NEG SEQ DIR 

OC1 FWD – ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWE KIERUNKOWE 1 PRZY SKŁADOWEJ 

PRZECIWNEJ W PRZÓD) lub NEUTRAL DIR OC1 FWD (ZABEZPIECZENIE 

NADPRĄDOWE KIERUNKOWE PRZEWODU NEUTRALNEGO 1 W PRZÓD). 

Należy skoordynować wybrany element zabezpieczający (elementy w kombinacji) z 

wybranym elementem GND DIR O/C REV (Zabezpieczenie ziemnozwarciowe i nadprądowe 

kierunkowe w tył). W odniesieniu do wszystkich zewnętrznych zakłóceń w przód 

wykrywanych przez element ustawiony jako zabezpieczenie GND DIR O/C FWD na jednym 

końcu linii, element wsteczny ustawiony jako zabezpieczenie GND DIR O/C REV na drugim 

końcu pobudza i dostarcza sygnał blokujący. W celu zapewnienia większego 

bezpieczeństwa i obsługi pozornego działania elementu kierunkowego w stanach 

przejściowych zaleca się dodanie zwłoki pobudzenia równej co najmniej 0,5 cyklu do 

elementu kierunkowego w przód. 

GND DIR O/C REV (Zabezpieczenie ziemnozwarciowe i nadprądowe kierunkowe w tył) — to 

ustawienie definiuje operand FlexLogic (jeśli istnieje) elementu zabezpieczającego 

używanego oprócz strefy 4 do identyfikacji usterek wstecznych, a tym samym do 

zatrzymywania sygnału nadawania i inicjowania timera blokowania stanów przejściowych. 

Dobra spójność kierunkowa jest kluczowym wymaganiem dla wstecznego elementu 

zabezpieczającego ustawionego jako GND DIR O/C REV. Pomimo tego że jako ustawienia 

GND DIR O/C FWD można używać dowolnego operandu FlexLogic, co umożliwia 

użytkownikowi łączenie odpowiedzi z różnych elementów zabezpieczających lub stosowanie 

dodatkowych warunków za pomocą równań FlexLogic, ten dodatkowy sygnał stanowi przede 

wszystkim operand wyjściowy generowany przez zabezpieczenie nadprądowe kierunkowe 

przy składowej przeciwnej lub zabezpieczenie nadprądowe kierunkowe przewodu 

neutralnego. Z uwagi na to, że te elementy mają osobne operandy wyjściowe dla kierunku w 

przód i w tył, należy użyć wskazania w tył (czyli NEG SEQ DIR OC1 REV (Zabezpieczenie 

nadprądowe kierunkowe 1 przy składowej przeciwnej w tył) lub NEUTRAL DIR OC1 REV 

(Zabezpieczenie nadprądowe kierunkowe przewodu neutralnego 1 w tył)). 

Należy skoordynować wybrany element zabezpieczający (elementy w kombinacji) z 

wybranym elementem GND DIR O/C FWD (Zabezpieczenie ziemnozwarciowe i nadprądowe 

kierunkowe w tył). W odniesieniu do wszystkich zewnętrznych zakłóceń w przód 

wykrywanych przez element ustawiony jako zabezpieczenie GND DIR O/C FWD na jednym 

końcu linii, element wsteczny ustawiony jako zabezpieczenie GND DIR O/C REV na drugim 

końcu pobudza i dostarcza sygnał blokujący. W celu zapewnienia większego 

bezpieczeństwa i obsługi pozornego działania elementu kierunkowego w stanach 
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przejściowych zaleca się dodanie zwłoki pobudzenia większej niż zwłoka kanału do 

przesyłania sygnałów pilotowych do elementu kierunkowego do tyłu. 

TRANS BLOCK PICKUP DELAY (Opóźnienie pobudzenia blokady stanów przejściowych) 

— to ustawienie definiuje mechanizm blokujący stany przejściowe osadzony w układzie z 

zasięgiem wydłużonym i zdalnym odblokowaniem wyłączenia, pozwalający obsłużyć 

ekspozycję zarówno funkcji zabezpieczenia z zasięgiem wydłużonym strefy 2, jak i funkcji 

zabezpieczenia ziemnozwarciowego i nadprądowego kierunkowego na warunki odwrócenia 

przepływu prądu. 

Logika blokowania stanów przejściowych ma zastosowanie zarówno do toru działania 

(wyłączenie), jak i wysyłania (nadawania). Identyfikacja usterki jako wstecznej uniemożliwia 

układowi jednoczesną obsługę i modulowanie kluczem kanału. Jeśli stan odwrócenia 

kierunku przepływu prądu utrzyma się przez okres zdefiniowany w ustawieniu TRANS 

BLOCK PICKUP DELAY (Opóźnienie pobudzenia blokady stanów przejściowych), operacja 

blokowania zostanie przedłużona przez timer blokowania stanów przejściowych na czas 

określony w ustawieniu TRANS BLOCK RESET DELAY (Opóźnienie resetu blokady stanów 

przejściowych). Zapewnia to odporność na warunki odwrócenia kierunku przepływu prądu. 

Jeśli jednak zabezpieczenie odległościowe strefy 1 zostanie pobudzone podczas 

występowania stanu blokowania stanów przejściowych, blokowanie zostanie usunięte. 

Pozwala to obsługiwać rozwijające się zakłócenia, gdy po zakłóceniu zewnętrznym 

następuje zakłócenie wewnętrzne. Bez sprzężenia zwrotnego zabezpieczenia strefy 1 

wyłączenie jest niepotrzebnie opóźniane. 

Nie ustawiać czasu TRANS BLOCK PICKUP DELAY (ZWŁOKA POBUDZENIA BLOKADY 

STANÓW PRZEJŚCIOWYCH) dłuższego niż najkrótszy możliwy czas wyłączenia dla 

zakłóceń na sąsiedniej linii, aby możliwe było ustanowienie przedłużonego blokowania. 

Uwzględnić czas pobudzenia wstecznych elementów układu. Aby uniknąć blokowania 

pozornego wskazania w tył, co może nastąpić w warunkach zakłóceń wewnętrznych należy 

nie ustawiać zbyt krótkiego opóźnienia. 

TRANS BLOCK RESET DELAY (Opóźnienie resetu blokady stanów przejściowych) — to 

ustawienie definiuje mechanizm blokujący stany przejściowe osadzony w układzie z 

zasięgiem wydłużonym i zdalnym odblokowaniem wyłączenia pozwalający obsłużyć 

ekspozycję funkcji zabezpieczenia z zasięgiem wydłużonym na warunki odwrócenia 

przepływu prądu (patrz również ustawienie TRANS BLOCK PICKUP DELAY (Opóźnienie 

pobudzenia blokady stanów przejściowych)). 

To opóźnienie powinno być na tyle długie, aby umożliwić obsługę stanów przejściowych 

obejmujących nie tylko odwrócenie kierunku przepływu prądu, ale również pozorne składowe 

przeciwne i zerowe prądu występujące podczas działań wyłączników (w sytuacji, gdy 

używane są funkcje zabezpieczenia nadprądowego kierunkowego przewodu neutralnego lub 
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zabezpieczenia nadprądowego kierunkowego przy składowej przeciwnej. Należy uwzględnić 

czas awarii wyłączników otaczających układów zabezpieczeń w zasięgu funkcji 

zabezpieczenia ziemnozwarciowego kierunkowego używanej w układzie z zasięgiem 

wydłużonym i zdalnym odblokowaniem wyłączenia, aby upewnić się, że działanie tej funkcji 

nie jest zagrożone opóźnionymi działaniami wyłączników. 

ECHO DURATION (Czas trwania echa) — za pomocą tej nastawy definiuje się 

gwarantowany i dokładny czas trwania impulsu echa. Ten czas trwania nie zależy od czasu 

trwania i kształtu fali odebranych sygnałów RX. Ta nastawa pozwala przekaźnikowi uniknąć 

trwałej blokady pętli nadawania/odbioru. 

ECHO LOCKOUT (Blokada echa) — ta nastawa służy do definiowania okresu blokady logiki 

echa po wysłaniu impulsu echa. To ustawienie pozwala przekaźnikowi uniknąć oscylacji 

impulsów echa w czasie martwym samoczynnego ponownego załączenia po usunięciu 

zakłócenia wewnętrznego. 

LINE END OPEN PICKUP DELAY (ZWŁOKA POBUDZENIA SYGNAŁU OTWARTEGO 

KOŃCA LINII) — za pomocą tej nastawy definiuje się wartość pobudzenia dla potwierdzenia 

stanów otwartego końca linii wykrywanych przez logikę wyłączenia linii przy załączeniu na 

zwarcie za pośrednictwem operandu FlexLogic LINE PICKUP LEO PKP. Potwierdzony stan 

otwartego końca linii jest wymaganiem dla układu z zasięgiem wydłużonym i zdalnym 

odblokowaniem wyłączenia do zwrócenia odebranego sygnału echa (jeśli włączono funkcję 

echa). 

Ustawiając tę wartość zwłoki, należy uwzględnić zasadę działania i ustawienia elementu 

wyłączenia linii przy załączeniu na zwarcie, który powinien być włączony. 

DCUB LOG PICKUP DELAY (Opóźnienie pobudzenia DCUB po utracie ochrony) — to 

ustawienie reprezentuje czas trwania opóźnienia zadziałania zabezpieczenia z zasięgiem 

wydłużonym i zdalnym odblokowaniem wyłączenia. Jest to czas, przez który musi trwać brak 

ochrony bez odbioru przyzwolenia wyłączenia, zanim logika zezwoli na zadziałanie po 

wykryciu zakłócenia w przód. Ten czas jest relatywnie krótki, ale dość długi do przetrwania 

okresu utraty ochrony w przypadku odbioru sygnału przyzwolenia występującego podczas 

normalnego wyłączenia. Typowy zakres wartości ustawienia wynosi od 4 do 32 ms. W 

większości przypadków można użyć wartości 8 ms. 

Oknem czasowym wyłączenia lub odblokowania dla utraty ochrony bez przyzwolenia jest 

różnica między ustawieniami timerów DCUB LOG TRIP WINDOW (Okno czasowe 

wyłączenia po utracie ochrony) i DCUB LOG PICKUP DELAY (Opóźnienie pobudzenia 

DCUB po utracie ochrony). W przypadku ustawień domyślnych ta różnica wynosi 150 - 8 = 

142 ms i występuje 8 ms po wykryciu utraty ochrony, gdy odliczanie timera DCUB LOG 

PICKUP DELAY (Opóźnienie pobudzenia DCUB po utracie ochrony) się zakończy. W 
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trakcie tego przedziału czasu układ ma zezwolenie na zadziałanie w przypadku wykrycia 

zakłócenia do przodu i braku zakłóceń do tyłu lub blokady stanów przejściowych. 

GUARD HEALTHY RESET DELAY (Opóźnienie resetu prawidłowego zabezpieczenia) — to 

ustawienie reprezentuje opóźnienie czasowe wyłączenia prawidłowo działającego 

zabezpieczenia. Jest to czas, przez jaki sygnał zabezpieczający musi być obecny przed 

ponownym uruchomieniem zabezpieczenia z zasięgiem wydłużonym i zdalnym 

odblokowaniem wyłączenia. Po tym czasie kanał jest przywracany. Ten timer resetu 

zapewnia układowi odporność na drgania samowzbudne na kanale. Typowy zakres wartości 

to 100–500 ms, przy czym najczęściej stosowana jest wartość 150 ms. 

DCUB LOG TRIP WINDOW (Okno czasowe wyłączenia po utracie ochrony) — to ustawienie 

reprezentuje opóźnienie blokady działania zabezpieczenia z zasięgiem wydłużonym i 

zdalnym odblokowaniem wyłączenia. Jest to okres czasu od odebrania sygnału utraty 

ochrony do zablokowania zabezpieczenia z zasięgiem wydłużonym i zdalnym 

odblokowaniem wyłączenia bez obecności żadnego z sygnałów odbioru od RX1 do RX4 ani 

elementu wyprzedzającego. Ten timer jest podtrzymywany po zakończeniu odliczania, 

generując sygnał blokujący dla wszystkich funkcji układu i wyłączając go, dopóki nie zostanie 

przywrócony sygnał zabezpieczający a odliczanie timera GUARD HEALTHY RESET DELAY 

(Opóźnienie resetu prawidłowego zabezpieczenia) zostanie zakończone. Typowe wartości 

tego ustawienia mieszczą się w zakresie od 160 do 180 ms. W większości przypadków 

można używać wartości równej ok. 150 ms. 

DCUB SEAL-IN DELAY (Opóźnienie podtrzymania układu DCUB) — wyjściowy operand 

FlexLogic (DCUB OP) jest generowany zgodnie z logiką zabezpieczenia z zasięgiem 

wydłużonym i zdalnym odblokowaniem wyłączenia. Wartość DCUB SEAL-IN DELAY 

definiuje minimalny gwarantowany czas trwania impulsu DCUB OP. Po aktywowaniu przez 

ten operand tablicy wyłączeń układu z zasięgiem wydłużonym i zdalnym odblokowaniem 

wyłączenia operandy wyłączenia DCUB TRIP A, DCUB TRIP B, DCUB TRIP C i DCUB TRIP 

3P są podtrzymywane przez taki sam okres czasu. 

DCUB NO OF COMM BITS  (Liczba bitów komunikacji DCUB) — to ustawienie określa 

liczbę bitów dostępnych dla układu na kanale komunikacyjnym. Gdy dostępny jest tylko 

jeden bit, układ wysyła polecenie zadziałania zabezpieczenia ze skróconym zasięgiem i 

zdalnym bezwarunkowym wyłączeniem w bicie numer 1 (operand DCUB TX1) i odpowiada 

na polecenie bezwarunkowego wyłączenia odebrane w bicie numer 1 (ustawienie DCUB 

RX1 ). Układ korzysta tylko z identyfikacji typu usterki lokalnej zapewnianej przez przełącznik 

wyboru faz, aby potwierdzić operandy wyjściowe DCUB TRIP A, DCUB TRIP B, DCUB TRIP 

C i DCUB TRIP 3P. 

DCUB RX1  do DCUB RX4 — te ustawienia pozwalają użytkownikowi wybierać operandy 

FlexLogic reprezentujące sygnały odbioru przyzwolenia dla układu. Zazwyczaj używane są 
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styki wejściowe mające kontakt z systemami sygnalizacyjnymi Tych ustawień należy używać 

w połączeniu z sygnałami utraty ochrony. W przeciwnym razie układ nie wykonuje 

odblokowania, a więc nie działa. 

W zastosowaniach jednobitowych należy używać ustawienia DCUB RX1. W zastosowaniach 

dwubitowych należy używać ustawień DCUB RX1 i DCUB RX2. W zastosowaniach 

czterobitowych należy używać ustawień DCUB RX1, DCUB RX2, DCUB RX3 i DCUB RX4. 

DCUB LOG1  do DCUB LOG4 — te ustawienia pozwalają użytkownikowi wybierać operandy 

FlexLogic reprezentujące sygnały utraty ochrony dla układu. Zazwyczaj używane są styki 

wejściowe mające kontakt z systemami sygnalizacyjnymi Każdy sygnał utraty ochrony musi 

odpowiadać takiemu samemu sygnałowi odbioru ze tego samego kanału komunikacji (tzn. 

sygnały RX1 i LOG1 musza pochodzić z tego samego kanału komunikacji; to samo dotyczy 

kanałów 2, 3 i 4, jeśli są używane). 

W zastosowaniach jednobitowych należy używać ustawień DCUB RX1 i DCUB LOG1. W 

zastosowaniach dwubitowych należy używać ustawienia DCUB RX1 z DCUB LOG1  i 

ustawienia DCUB RX2 z DCUB LOG2. W zastosowaniach czterobitowych należy używać 

wszystkich sygnałów odbioru i utraty ochrony. 

 

Rysunek 5-192: Logika z zasięgiem wydłużonym i zdalnym odblokowaniem wyłączenia 
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SETTING NASTAWA 
FLEXLOGIC OPERANDS OPERANDY FLEXLOGIC 
SETTINGS NASTAWY 
AND AND 
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OR OR 
TRIP TABLE TRIP TABLE 
TRNSMIT TABLE TABELA NADAWANIA 
ECHO TABLE TABELA ECHA 
Disabled Wyłączony 
Off Wył. 
RUN URUCHOMIENIE 
Phase Selector Przełącznik wyboru faz 
LOG LOG 
Custom Niestandardowy 
Enabled Włączony 
Disabled 
 

5.8.14 Samoczynne ponowne załączenie (ANSI 79) 
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Range: Dostępne opcje: 
Disabled, Enabled Wyłączony, Włączony 
Mode 1(1 & 3 Pole), Mode 2 (1 Pole), Mode 
3 (3 
Pole-A), Mode 4 (3 Pole-B) 

Mode 1(1 & 3 Pole) (Tryb 1 (1- i 3-
biegunowy)), Mode 2 (1 Pole) (Tryb 2 (1-
biegunowy)), Mode 3 (3 
Pole-A) (Tryb 3 (3-biegunowy A)) , Mode 4 
(3 Pole-B) (Tryb 4 (3-biegunowy B)) 

FlexLogic operand Operand FlexLogic 
Protection AND CB, Protection Only Protection AND CB, Protection Only 

(Zabezpieczenie ORAZ Wył., Tylko 
zabezpieczenie) 

0.00 to 655.35 s in steps of 0.01 0,00 do 655,35 s z krokiem 0,01 
Yes, No Tak, Nie 
Continue, Lockout Continue, Lockout (Kontynuacja, Blokada) 
1, 2, 1&2, 1–2, 2–1 1, 2, 1&2, 1–2, 2–1 
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Układ samoczynnego ponownego załączenia jest przeznaczony do użytku na liniach 

przesyłowych z wyłącznikami obsługiwanymi zarówno w trybie jedno-, jak i trójbiegunowym, 

w konfiguracjach z jednym lub dwoma wyłącznikami. Układ samoczynnego ponownego 

załączenia oferuje cztery programy, odznaczające się różnymi cyklami pracy, w zależności 

od typu usterki. Każdy z czterech programów można ustawić do wyzwalania maksymalnie 

czterech prób ponownego załączenia. W ramach drugiej, trzeciej i czwartej próby 

wykonywane jest zawsze załączenie trójbiegunowe. Mają one również niezależne 

opóźnienia czasu martwego. 

W przypadku zastosowań z dwoma wyłącznikami sekwencję ponownego załączenia można 

wybierać. Sygnał ponownego załączenia można przesłać tylko do jednego wybranego 

wyłącznika, do obu wyłączników jednocześnie lub do obu wyłączników w sposób 

sekwencyjny (najpierw do jednego, a potem do drugiego po opóźnieniu umożliwiającym 

sprawdzenie, czy ponowne załączenie zakończyło się powodzeniem). Podczas ponownego 

załączania w sekwencji pierwszy wyłącznik powinien zostać załączony po upływie czasu 

martwego załączenia jedno- lub trójbiegunowego w zależności od typu zakłócenia i trybu 

ponownego załączenia. Drugi wyłącznik powinien zostać załączony po udanym ponownym 

załączeniu pierwszego. Podczas jednoczesnego ponownego załączania w ramach pierwszej 

próby oba wyłączniki powinny zostać załączone ponownie po upływie czasu martwego 

załączenia jedno- lub trójbiegunowego w zależności od typu zakłócenia i trybu ponownego 

załączenia. 

Sygnał używany do inicjowania układu samoczynnego ponownego załączenia pochodzi z 

wyjścia wyłączenia elementu zabezpieczającego. Ten sygnał może być wyłączeniem 

jednobiegunowym w przypadku zakłóceń jednofazowych lub wyłączeniem trójbiegunowym w 

przypadku zakłóceń wielofazowych. Układ samoczynnego ponownego załączenia ma pięć 

stanów roboczych. 

 

Tabela 5-39: Stany samoczynnego ponownego załączenia 

Stan Charakterystyka 

Włączone Układ ma zezwolenie na działanie 

Wyłączone Układ nie ma zezwolenia na działanie 

Zerowanie Układ ma zezwolenie na działanie, a liczba prób jest resetowana do 0 

Ponowne załączenie 
w trakcie realizacji 

Układ został zainicjowany, ale cykl ponownego załączenia jeszcze się nie zakończył 
(powodzeniem lub niepowodzeniem) 

Blokada Układ nie ma zezwolenia na działanie, dopóki nie zostanie odebrany sygnał resetu 

 

Programy samoczynnego ponownego załączenia 

Układ samoczynnego ponownego załączenia oferuje cztery programy wywołujące od jednej 

do czterech prób ponownego załączenia. Po wykonaniu pierwszej próby wszystkie następne 
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są zawsze próbami trójbiegunowego ponownego załączenia. Jeśli wybrana maksymalna 

liczba prób to „1” (tylko jedna próba ponownego załączenia), a zakłócenie nadal występuje, 

wówczas po pierwszym ponownym załączeniu układ zostaje zablokowany po odebraniu 

następnego sygnału inicjacji. 

W przypadku programów ponownego załączania trzech biegunów (tryby 3 i 4) ustawiany jest 

operand FlexLogic AR FORCE 3-P. Tego operandu można używać w połączeniu z logiką 

wyłączenia, aby wywoływać trójbiegunowe wyłączenia w przypadku zakłóceń 

jednofazowych. 

Tabela 5-40: Programy samoczynnego ponownego załączenia 

Tryb Tryb 
samoczyn
nego 
ponowneg
o 
załączenia 

Pierwsza próba Druga próba Trzecia próba Czwarta próba 

 Zakłóceni
e 
jednofazo
we 

Zakłóceni
e 
wielofazo
we 

Zakłóceni
e 
jednofazo
we 

Zakłóceni
e 
wielofazo
we 

Zakłóceni
e 
jednofazo
we 

Zakłóceni
e 
wielofazo
we 

Zakłóceni
e 
jednofazo
we 

Zakłóceni
e 
wielofazo
we 

1 

1- i 3-
biegunowy 

1-
biegunowy 

3-
biegunowy 

3-
biegunowy 
lub 
blokada 

3-
biegunowy 
lub 
blokada 

3-
biegunowy 
lub 
blokada 

3-
biegunowy 
lub 
blokada 

3-
biegunowy 
lub 
blokada 

3-
biegunowy 
lub 
blokada 

2 

1-
biegunowy 

1-
biegunowy 

Blokada 3-
biegunowy 
lub 
blokada 

3-
biegunowy 
lub 
blokada 

3-
biegunowy 
lub 
blokada 

3-
biegunowy 
lub 
blokada 

3-
biegunowy 
lub 
blokada 

3-
biegunowy 
lub 
blokada 

3 3-
biegunowy 
A 

3-
biegunowy 

Blokada 3-
biegunowy 
lub 
blokada 

Blokada 3-
biegunowy 
lub 
blokada 

Blokada 3-
biegunowy 
lub 
blokada 

Blokada 

4 3-
biegunowy 
B 

3-
biegunowy 

3-
biegunowy 

3-
biegunowy 
lub 
blokada 

3-
biegunowy 
lub 
blokada 

3-
biegunowy 
lub 
blokada 

3-
biegunowy 
lub 
blokada 

3-
biegunowy 
lub 
blokada 

3-
biegunowy 
lub 
blokada 

Poniżej opisano cztery tryby samoczynnego ponownego załączenia: 

• 1- i 3-biegunowy — w tym trybie układ samoczynnego ponownego załączenia 

uruchamia dla pierwszej próby timer AR 1-P DEAD TIME (Czas martwy 1-

fazowego SPZ), jeśli zainicjowano jednofazowe samoczynne ponowne 

załączenie, timer AR 3-P DEAD TIME 1  (Czas martwy 3-fazowego SPZ 1), jeśli 

zainicjowano trójbiegunowe samoczynne ponowne załączenie oraz AR 3-P DEAD 

TIME 2 (Czas martwy 3-fazowego SPZ 2), jeśli zainicjowano trójbiegunowe 

samoczynne ponowne załączenie z opóźnieniem czasowym. Jeśli włączono co 

najmniej dwie próby, wówczas druga, trzecia i czwarta są zawsze próbami 

załączenia trójbiegunowego i powodują uruchomienie timerów AR 3-P DEAD 

TIME 2(4)  (Czas martwy 3-fazowego SPZ 2(4)). 

• 1-biegunowy — w tym trybie układ samoczynnego ponownego załączenia 

uruchamia dla pierwszej próby timer AR 1-P DEAD TIME (Czas martwy 1-

fazowego SPZ), jeśli zakłócenie dotyczy jednej fazy Jeśli zakłócenie jest 

trójfazowe lub jeśli wystąpiło trójbiegunowe wyłączenie wyłącznika podczas 
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inicjowania załączenia jednobiegunowego, układ jest blokowany bez ponownego 

załączenia. Jeśli włączono co najmniej dwie próby, wówczas druga, trzecia i 

czwarta są zawsze próbami załączenia trójbiegunowego i powodują uruchomienie 

timerów AR 3-P DEAD TIME 2(4)  (Czas martwy 3-fazowego SPZ 2(4)). 

• 3-biegunowy A — w tym trybie układ samoczynnego ponownego załączenia jest 

inicjowany tylko dla zakłóceń jednofazowych, chociaż wyłączenie jest 

trójbiegunowe. Układ samoczynnego ponownego załączenia uruchamia dla 

pierwszej próby timer AR 3-P DEAD TIME 1(Czas martwy 3-fazowego SPZ 1), 

jeśli zakłócenie dotyczy jednej fazy. Jeśli zakłócenie jest wielofazowe, układ jest 

blokowany bez ponownego załączenia. Jeśli włączono co najmniej dwie próby, 

wówczas druga, trzecia i czwarta są zawsze próbami załączenia trójfazowego i 

powodują uruchomienie timerów AR 3-P DEAD TIME 2(4)  (Czas martwy 3-

fazowego SPZ 2(4)). 

• 3-biegunowy B — w tym trybie układ samoczynnego ponownego załączenia jest 

inicjowany po wystąpieniu dowolnego zakłócenia i uruchamia dla pierwszej próby 

timer AR 3-P DEAD TIME 1 (Czas martwy 3-fazowego SPZ 1). Jeśli sygnałem 

inicjującym jest AR 3P TD INIT  (Inicjalizacja 3-fazowego SPZ z opóźnieniem), 

układ uruchamia dla pierwszej próby timer AR 3-P DEAD TIME 2(Czas martwy 3-

fazowego SPZ 2). Jeśli włączono co najmniej dwie próby, wówczas druga, trzecia 

i czwarta są zawsze próbami załączenia trójfazowego i powodują uruchomienie 

timerów AR 3-P DEAD TIME 2(4)  (Czas martwy 3-fazowego SPZ 2(4)). 

 

Podstawowa operacja ponownego załączenia 

Operacja ponownego załączenia jest określana przede wszystkim przez ustawienia AR 

MODE  (Tryb SPZ) i AR BKR SEQUENCE  (Sekwencja wyłączników podczas SPZ). 

Sekwencje ponownego załączenia są uruchamiane przez wejścia inicjacji. Sygnał inicjacji 

ponownego załączenia ustawia układ w stanie Ponowne załączenie w trakcie realizacji (RIP), 

potwierdzając operand FlexLogic AR RIP. Układ jest podtrzymywany w stanie RIP i 

resetowany tylko wtedy, gdy generowany jest operand AR CLS BKR1 (SPZ wyłącznika 1) 

lub AR CLS BKR 2 (SPZ wyłącznika 2) lub gdy układ przejdzie do stanu Blokada. 

Czas martwy dla początkowej operacji ponownego załączenia jest określany przez 

ustawienie AR 1-P DEAD TIME (Czas martwy 1-fazowego SPZ), AR 3-P DEAD TIME 1 

(Czas martwy 3-fazowego SPZ 1) lub AR 3-P DEAD TIME 2 (Czas martwy 3-fazowego SPZ 

2) w zależności od typu usterki i wybranego trybu. Po upływie czasu martwego układ 

potwierdza operand AR CLOSE BKR 1 lub AR CLOSE BKR 2 w zależności od wybranej 

sekwencji. Te operandy są podtrzymywane, dopóki wyłącznik nie zostanie zamknięty lub 

dopóki układ nie przejdzie do stanu Reset lub Blokada. 
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Istnieją trzy programy inicjacji: inicjacja jednobiegunowa, inicjacja trójbiegunowa i inicjacja 

trójbiegunowa z opóźnieniem. Dowolny z tych sygnałów inicjacji ponownego załączenia 

uruchamia cykl ponownego załączenia i ustawia operand ponownego załączenia w trakcie 

realizacji (AR RIP). Operand ponownego załączenia w trakcie realizacji jest podtrzymywany, 

dopóki nie wystąpi sygnał blokady lub resetu. 

Sygnały inicjacji trójbiegunowej i inicjacji trójbiegunowej z opóźnieniem są podtrzymywane, 

dopóki nie wystąpi sygnał AR CLOSE BKR1, AR CLOSE BKR2, Blokada lub Reset. 

 

Wstrzymanie samoczynnego ponownego załączenia 

Wejście wstrzymania umożliwia zamrożenie cyklu samoczynnego ponownego załączenia, 

dopóki sygnał wstrzymania nie zostanie wyłączony. Może to mieć miejsce w przypadku 

wystąpienia wyłączenia i jednoczesnego bądź wcześniejszego wykrycia pewnych warunków, 

np. częstotliwość pracy asynchronicznej lub utraty ochrony, albo odebrania sygnału 

wyłączenia zdalnego bezwarunkowego. Sygnał wstrzymania zamraża wszystkie cztery 

timery czasu martwego. Po wyłączeniu sygnału „wstrzymania” cykl samoczynnego 

ponownego załączenia jest wznawiany poprzez kontynuowanie odliczania timera próby, w 

trakcie którego nastąpiło wstrzymanie. 

Tej funkcji można również używać, gdy transformator jest odczepiany z linii zabezpieczonej i 

ponowne załączenie nie jest pożądane, dopóki transformator nie zostanie odłączony od linii. 

W takim przypadku układ ponownego załączenia zostaje „wstrzymany”, dopóki transformator 

nie zostanie odłączony. Wejście AR PAUSE  (Wstrzymanie SPZ) wymusza wyłączenie 

trójbiegunowe po torze 3-P DEADTIME 2 (Czas martwy 2 operacji 3-fazowej). 

 

Rozwijające się zakłócenia 

1,25 cyklu po zainicjowaniu czasu martwego załączenia jednobiegunowego ustawiany jest 

operand AR FORCE 3P TRIP, który jest resetowany dopiero wtedy, gdy układ zostaje 

zresetowany lub przechodzi do stanu blokady. Dzięki temu podejściu w sytuacji, gdy 

zakłócenie na jednej fazie rozwija się na kolejną podczas czasu martwego samoczynnego 

załączenia jednobiegunowego, układ wymusza wyłączenie trójbiegunowe i ponowne 

załączenie. 

Działanie układu ponownego załączenia w przypadku jednego wyłącznika 

• Usterka stała — rozważyć tryb 1, który wywołuje sygnał załączenia 1-

biegunowego lub 3-biegunowego z opóźnieniem 1 dla pierwszej próby i 3-

biegunowego z opóźnieniem 2 dla drugiej próby, i założyć usterkę stałą na linii. 

Założyć również, że układ jest stanie resetu. W przypadku pierwszego zakłócenia 

jednofazowego uruchamiany jest timer AR 1-P DEAD TIME (Czas martwy 1-

fazowego SPZ), natomiast w przypadku zakłócenia wielofazowego timer AR 3-P 
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DEAD TIME 1 (Czas martwy 3-fazowego SPZ 1). Jeśli sygnał AR 3P TD INIT  

(Inicjalizacja 3-fazowego SPZ z opóźnieniem) jest wysoki, dla pierwszej próby 

uruchamiany jest timer AR 3-P DEAD TIME 2(Czas martwy 3-fazowego SPZ 2). 

Jeśli wartość ustawienia AR MAX NO OF SHOTS (Maks. liczba prób SPZ) to „1”, 

po pierwszej próbie ponownego załączania ustawiana jest wartość 1 licznika prób. 

Po ponownym załączeniu zakłócenie jest znowu wykrywane przez zabezpieczenie 

i inicjowane jest ponowne załączenie. Następuje trójbiegunowe wyłączenie 

wyłącznika za pośrednictwem operandu AR SHOT COUNT >0, który ustawia 

operand AR FORCE 3P. Z uwagi na to, że licznik osiągnął maksymalną 

dozwoloną liczbę prób, układ jest przełączany do stanu blokady. 

Jeśli wartość ustawienia AR MAX NO OF SHOTS (Maks. liczba prób SPZ) to „2”, 

po pierwszej próbie ponownego załączania ustawiana jest wartość 1 licznika prób. 

Po ponownym załączeniu zakłócenie jest znowu wykrywane przez zabezpieczenie 

i inicjowane jest ponowne załączenie. Następuje trójbiegunowe wyłączenie 

wyłącznika za pośrednictwem operandu AR SHOT COUNT >0, który ustawia 

operand AR FORCE 3P. Po drugiej próbie ponownego załączenia ustawiana jest 

wartość 2 licznika prób. Po ponownym załączeniu zakłócenie jest znowu 

wykrywane przez zabezpieczenie, następuje trójbiegunowe wyłączenie wyłącznika 

i inicjowane jest ponowne załączenie. Z uwagi na to, że licznik osiągnął 

maksymalną dozwoloną liczbę prób, układ jest przełączany do stanu blokady. 

• Usterka przejściowa — gdy wysłany zostanie wyjściowy sygnał ponownego 

załączenia w celu włączenia wyłącznika, uruchamiany jest timer resetu. Jeśli 

sekwencja ponownego załączenia zakończy się powodzeniem (brak sygnału 

inicjującego i wyłącznik jest włączony), timer resetu kończy odliczanie, co 

powoduje przywrócenie układu do stanu resetu z wartością licznika prób równą 

„0” i przygotowuje go do następnego cyklu ponownego załączenia. 

Działanie układu ponownego załączenia w przypadku dwóch wyłączników 

• Usterka trwała — ogólny sposób działania jest taki sam jak w przypadku 

zastosowań z jednym wyłącznikiem, z wyjątkiem poniższego opisu, w którym 

zakłada się, że wartość ustawienia AR BKR SEQUENCE (Sekwencja 

wyłączników SPZ) to „1-2” (ponowne załączenie wyłącznika 1 przed wyłącznikiem 

2). Sygnał wysyłany przez timery czasu martwego przechodzi przez układ 

logiczny wyboru wyłącznika w celu zainicjowania ponownego załączenia 

wyłącznika 1. Sygnał zamknięcia wyłącznika 1 inicjuje timer przesyłu. Po 

ponownym załączeniu pierwszego wyłącznika zakłócenie jest znowu wykrywane 

przez zabezpieczenie, następuje trójbiegunowe wyłączenie wyłącznika i 

inicjowany jest układ samoczynnego ponownego załączenia. Następnie sygnał 
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inicjacji zatrzymuje timer przesyłu. Po zakończeniu odliczania czasu martwego 

załączenia trójbiegunowego sygnał zamknięcia wyłącznika 1 ponownie zamyka 

pierwszy wyłącznik i uruchamia timer przesyłu. Z uwagi na to, że usterka jest 

trwała, zabezpieczenie ponownie wykonuje wyłączenie, inicjując układ 

samoczynnego ponownego załączenia, który zostaje ustawiony w stanie blokady 

przez sygnał SHOT COUNT = MAX. 

• Usterka przejściowa — gdy wysłany zostanie wyjściowy sygnał pierwszego 

ponownego załączenia w celu włączenia wyłącznika 1, uruchamiany jest timer 

resetu. Sygnał zamknięcia wyłącznika 1 inicjuje timer przesyłu, który po 

zakończeniu odliczania wysyła sygnał zamknięcia do drugiego wyłącznika. Jeśli 

sekwencja ponownego załączenia zakończy się powodzeniem (brak sygnału 

inicjującego i oba wyłącznik są włączone), timer resetu kończy odliczanie, co 

powoduje przywrócenie układu do stanu resetu z wartością licznika prób równą 

„0”. Układ jest gotowy do wykonania kolejnego cyklu ponownego załączenia. 

 

Niepowodzenie ponownego załączenia wyłącznika AR BKR1(2) 

Jeśli wybrano sekwencję „1-2” lub „2-1” i po pierwszej bądź drugiej próbie ponownego 

załączenia wyłącznik nie zostanie zamknięty, wykonywana jest jedna z dwóch procedur. 

Jeśli ustawienie AR BKR 1(2) FAIL OPTION (Opcja w razie nieudanego SPZ wyłącznika 

1(2)) ma wartość „Lockout” (Blokada), układ przechodzi do stanu blokady. Jeśli zaś wartość 

tego ustawienia to „Kontynuacja” proces ponownego załączenia przeprowadza próbę 

załączenia wyłącznika 2. Jednocześnie zmniejszana jest wartość licznika prób (ponieważ 

proces zamykania nie został ukończony). 

 

Reset układu po ponownym załączeniu 

Gdy wysłany zostanie wyjściowy sygnał ponownego załączenia w celu włączenia wyłącznika 

1 lub 2, uruchamiany jest timer resetu. Jeśli sekwencja ponownego załączenia zakończy się 

powodzeniem (brak sygnału inicjującego i wyłączniki są włączone), timer resetu kończy 

odliczanie, co powoduje przywrócenie układu do stanu resetu z wartością licznika prób 

równą „0” i przygotowuje go do następnego cyklu ponownego załączenia. 

Jeśli w układzie z dwoma wyłącznikami jeden z nich nie działa, a drugi jest zamknięty po 

upływie czasu resetu, następuje również reset układu. Jeśli upływie czasu resetu co najmniej 

jeden wyłącznik, który działa, jest otwarty, następuje przełączenie układu do stanu blokady. 

Timer resetu zostaje zatrzymany w razie niepowodzenia sekwencji ponownego załączenia: 

wysyłany jest sygnał inicjujący lub układ przechodzi do stanu blokady. Timer resetu jest 

również zatrzymywany w przypadku ręcznego zamknięcia wyłącznika lub zresetowania 

układu ze stanu blokady w inny sposób. 
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Blokada 

Po rozpoczęciu sekwencji ponownego załączenia przez sygnał inicjacji układ przechodzi do 

stanu ponownego załączenia w trakcie realizacji i włącza timer niekompletnej sekwencji. 

Ustawienie tego timera określa maksymalny dozwolony przedział czasowy jednej próby 

ponownego załączenia. Jeśli przed upływem tego czasu nie wystąpi sygnał zamknięcia 

wyłącznika 1 lub 2, układ przechodzi do stanu „Blokada”. 

Istnieją jeszcze cztery inne warunki, które mogą spowodować przejście układu do stanu 

blokady: 

• Odbiór sygnału wejściowego „Blokada” w stanie ponownego załączenia w tracie 

realizacji 

• Logika programu ponownego załączenia — gdy obecny jest sygnał inicjacji 3-

biegunowej, a wybrany tryb samoczynnego ponownego załączenia to 1-

biegunowy lub 3-biegunowy A (3-biegunowe samoczynne ponowne załączenie 

tylko w przypadku zakłóceń jednofazowych) 

• Inicjacja układu po osiągnięciu maksymalnej liczby prób 

• Jeśli upływie czasu resetu co najmniej jeden wyłącznik, który działa, jest otwarty, 

następuje przełączenie układu do stanu blokady. Układ jest także przełączany do 

stanu blokady w przypadku niepowodzenia ponownego załączenia jednego 

wyłącznika, jeśli wartość ustawienia AR BKR FAIL OPTION (Opcja w razie 

nieudanego SPZ wyłącznika) to „Lockout” (Blokada). 

Po ustawieniu stanu blokady jest on podtrzymywany, dopóki nie wystąpi co najmniej jedna z 

poniższych sytuacji: 

• Układ zostanie specjalnie zresetowany ze stanu blokady za pomocą ustawienia 

Reset układu samoczynnego ponownego załączenia 

• Co najmniej jeden wyłącznik zostanie ręcznie zamknięty za pomocą przełącznika 

na panelu, systemu SCADA lub innego elementu zdalnego sterowania za 

pośrednictwem ustawienia AR BRK MAN CLOSE (Ręczne zamknięcie 

wyłącznika podczas SPZ) 

• Upłynie 10 sekund po wykryciu przez sterowanie wyłącznikami, że co najmniej 

jeden wyłącznik został zamknięty 

 

Otwarcie wyłącznika przed zakłóceniem 

Zapewniono układ logiczny, który blokuje wyjścia zamknięcia wyłącznika 1 i 2, jeśli wskaźnik 

inicjacji ponownego załączenia (RIP) nie wystąpi w ciągu 30 ms od sygnału wejściowego 

otwarcia dowolnej fazy wyłącznika. Ta funkcja ma zapobiegać ponownemu załączeniu w 

przypadku otwarcia jednego z wyłączników przed wysłaniem sygnału wejściowego inicjacji 
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ponownego załączenia do układu ponownego załączenia. Te układ logiczny jest resetowany, 

gdy wyłącznik jest zamknięty. 

 

Przekazanie ponownego załączenia, gdy wyłącznik jest zablokowany 

• Jeśli wybrano sekwencję ponownego załączenia 1-2, a wyłącznik 1 jest 

zablokowany (ustawiony jest operand AR BKR1 BLK), sygnał ponownego 

załączenia może zostać bezpośrednio przekazany do wyłącznika 2, jeśli wartość 

ustawienia AR TRANSFER 1 TO 2 (Przekazanie SPZ z 1 na 2) to „Yes” (Tak). 

Jeśli wybrano wartość „No” (Nie), układ jest przełączany do stanu blokady przez 

timer niekompletnej sekwencji. 

• Jeśli wybrano sekwencję ponownego załączenia 2-1, a wyłącznik 2 jest 

zablokowany (ustawiony jest operand AR BKR2 BLK), sygnał ponownego 

załączenia może zostać bezpośrednio przekazany do wyłącznika 1, jeśli wartość 

ustawienia AR TRANSFER 2 TO 1 (Przekazanie SPZ z 2 na 1) to „Yes” (Tak). 

Jeśli wybrano wartość „No” (Nie), układ jest przełączany do stanu blokady przez 

timer niekompletnej sekwencji. 

 

Wymuszanie wyłączenia trójbiegunowego 

Układ ponownego załączenia obejmuje logikę używaną do sygnalizowania logice 

wyłączenia, że w pewnych warunkach wymagane jest wyłączenia trójbiegunowe. Sygnał jest 

aktywowany w dowolnej z następujących sytuacji: 

• Układ samoczynnego ponownego załączenia zostaje wstrzymany po inicjacji. 

• Układ samoczynnego ponownego załączenia jest w stanie blokady. 

• Tryb samoczynnego ponownego załączenia jest zaprogramowany do 

wykonywania operacji trójbiegunowej. 

• Licznik prób ma wartość inną niż 0, tzn. układ nie jest w stanie resetu. Gwarantuje 

to, że drugie wyłączenie jest trójbiegunowe w przypadku ponownego załączenia w 

warunkach trwałej usterki jednofazowej. 

• Po upływie 1,25 cyklu od inicjacji jednobiegunowego ponownego załączenia przez 

sygnał AR 1P INIT (Inicjalizacja 1-fazowego SPZ). 

 

Rozszerzenie Strefy 1 

Użyta tutaj filozofia rozszerzenia strefy 1 polega na trwałym zastosowaniu strefy 

wydłużonego zasięgu, dopóki przekaźnik jest gotowy do ponownego załączenia, i 

zmniejszeniu zasięgu podczas ponownego załączania. Innym podejściem do rozszerzenia 

strefy 1 jest normalne działanie ze strefy o zmniejszonym zasięgu i użycie strefy odległości z 

wydłużonym zasięgiem podczas ponownego załączania linii przy otwartym drugim końcu 
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linii. Tę filozofię można zaprogramować za pomocą układu wyłączenia linii przy załączeniu 

na zwarcie. 

Ustawienie „Extended Zone 1” (Rozszerzona strefa 1) ma wartość 0, gdy samoczynne 

ponowne załączenie jest zablokowane lub wyłączone. Natomiast to ustawienie ma wartość 

1, gdy samoczynne ponowne załączenie jest w stanie resetu. 

• Gdy ustawienie „Extended Zone 1” (Rozszerzona strefa 1) ma wartość 0, dla 

funkcji odległościowych stosowane jest normalne ustawienie strefy 1 ze 

skróconym zasięgiem. 

• Gdy ustawienie „Extended Zone 1” (Rozszerzona strefa 1) ma wartość 1, dla 

funkcji odległościowych można wybrać ustawienie Extended Zone 1 Reach 

(Rozszerzony zasięg strefy 1), co jest ustawieniem wydłużonego zasięgu. 

• W trakcie cyklu ponownego załączenia ustawienie „Extended Zone 1” 

(Rozszerzona strefa 1) zmienia wartość na 0 natychmiast po wysłaniu pierwszego 

sygnału CLOSE BREAKER (AR SHOT COUNT > 1) i ta wartość jest 

podtrzymywana, dopóki układ ponownego załączenia nie zostanie przełączony do 

stanu resetu. 

 

Ustawienia 

Ustawienia jednofazowego samoczynnego ponownego załączenia opisano poniżej. 

AR MODE (Tryb SPZ) — to ustawienie służy do wyboru trybu działania samoczynnego 

ponownego załączenia spośród 4 dostępnych (tryb 1: 1- i 3-biegunowy, tryb 2: 1-biegunowy, 

tryb 3: 3-biegunowy A i tryb 4: 3-biegunowy B), który funkcjonuje w połączeniu z sygnałami 

odbieranymi na opisanych wejściach inicjacji. Układ samoczynnego ponownego załączenia 

działa w tym trybie, dopóki nie zostanie aktywowany inny tryb za pomocą sygnałów 

wejściowych aktywacji trybu SPZ opisanych poniżej. 

Mode 1 do Mode 4 Activation (Aktywacja trybu 1–4) — to ustawienie wybiera operand 

aktywujący odpowiedni tryb SPZ w trakcie pracy. Zmiana trybu za pośrednictwem sygnałów 

wejściowych aktywacji odbywa się tylko wtedy, gdy jeden z czterech sygnałów wejściowych 

aktywacji jest wysoki, a operand AR RIP jest niski (tzn. ponowne załączenie nie jest w trakcie 

realizacji) oraz gdy aktywowany tryb jest inny od bieżącego — w przeciwnym razie sygnał 

wejściowy jest ignorowany i nadal używany jest bieżący tryb. Szczegóły zawiera schemat 

logiczny sterowania trybami. 

AR MAX NUMBER OF SHOTS (Maks. liczba prób SPZ) — to ustawienie określa liczbę prób 

ponownych załączeń, które można wykonać przed zablokowaniem układu w wyniku trwałej 

usterki. 

AR INITIATE MODE (Tryb inicjacji SPZ) — to ustawienie służy do wybierania trybu inicjacji 

samoczynnego ponownego załączenia. Jeśli wybrana jest wartość „Protection AND CB” 



MENU SETTINGS (USTAWIENIA)  ROZDZIAŁ 5: USTAWIENIA 

SYSTEM ZABEZPIECZENIA RÓŻNICOWEGO LINII L90 — INSTRUKCJA OBSŁUGI 5-582 

(Zabezpieczenie ORAZ Wył.), element samoczynnego ponownego załączenia jest 

inicjowany przez zabezpieczenie i uruchamia timer czasu martwego samoczynnego 

ponownego załączenia, gdy wyłącznik jest otwarty. Stan wyłącznika jest określany na 

podstawie jego styków pomocniczych, które muszą być prawidłowo skonfigurowane w jego 

ustawieniach. W trybie inicjacji „Tylko zabezpieczenie” element samoczynnego ponownego 

załączenia jest inicjowany przez zabezpieczenie i uruchamia timer czasu martwego po 

zresetowaniu zabezpieczenia bez potrzeby stosowania styków pomocniczych wyłącznika. 

AR BLOCK BKR1 (Blokada SPZ wyłącznika 1) — to wejście wybiera operand blokujący 

polecenie ponownego załączenia wyłącznika 1. Może to wystąpić w następujących 

warunkach: niskie ciśnienie powietrza w wyłączniku, ponowne załączenie w trakcie realizacji 

na innej linii (w przypadku wyłącznika centralnego w konfiguracji półtorawyłącznikowej) albo 

suma warunków w układzie FlexLogic. 

AR CLOSE TIME BKR1 (Czas zamykania wyłącznika 1 podczas SPZ) — to ustawienie 

reprezentuje czas zamknięcia wyłącznika 1 mierzony od momentu wysłania polecenia 

„Close” (Zamknij) do momentu zwarcia styków. 

AR BKR MAN CLOSE (Ręczne zamknięcie wyłącznika SPZ) — to polecenie służy do 

wyboru operandu FlexLogic reprezentującego polecenie ręcznego zamknięcia wyłącznika 

powiązanego z układem samoczynnego ponownego załączenia. 

AR BLK TIME UPON MAN CLS (Czas blokady SPZ po ręcznym zamknięciu) — układ 

samoczynnego ponownego załączenia można wyłączyć na programowany czas po ręcznym 

zamknięciu wyłącznika, co zapobiega ponownemu załączeniu w trakcie istniejącego 

zakłócenia, na przykład zwarcia doziemnego na linii. To opóźnienie musi być dłuższe od 

najdłuższego spodziewanego czasu wyłączenia przez dowolne zabezpieczenie, które nie 

jest zablokowane po ręcznym zamknięciu. Jeśli układ samoczynnego ponownego załączenia 

nie zostanie zainicjowany po ręcznym zamknięciu i ten czas upłynie, układ SPZ zostaje 

przełączony do stanu resetu. 

AR 1P INIT (Inicjalizacja 1-fazowego SPZ) — to ustawienie służy do wybierania operandu 

FlexLogic, który jest przeznaczony do inicjowania jednobiegunowego samoczynnego 

ponownego załączenia. 

AR 3P INIT (Inicjalizacja 3-fazowego SPZ) — to ustawienie służy do wybierania operandu 

FlexLogic, który jest przeznaczony do inicjowania trójbiegunowego samoczynnego 

ponownego załączenia z aktywacją pierwszego timera (AR 3-P DEAD TIME 1(Czas martwy 

3-fazowego SPZ 1)), którego można używać do szybkiego samoczynnego ponownego 

załączenia. 

AR 3P TD INIT (Inicjalizacja 3-fazowego SPZ z opóźnieniem) — to ustawienie służy do 

wybierania operandu FlexLogic, który jest przeznaczony do inicjowania trójbiegunowego 

samoczynnego ponownego załączenia z aktywacją drugiego timera (AR 3-P DEAD TIME 
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2(Czas martwy 3-fazowego SPZ 2)), którego można używać do samoczynnego ponownego 

załączenia z opóźnieniem. Jeśli operand przypisany do tego ustawienia i ustawienie AR 3P 

INIT  zostaną potwierdzone jednocześnie, wówczas układ samoczynnego ponownego 

załączenia nie aktywuje jednocześnie timerów pierwszej i drugiej próby. Zamiast tego 

przyznawany jest priorytet operandowi AR 3P INIT . 

AR MULTI-P FAULT (SPZ zakłócenia wielofazowego) — to ustawienie służy do wybierania 

operandu FlexLogic wskazującego zakłócenie wielofazowe. Wartość tego ustawienia 

powinna wynosić zero dla doziemień na jednej fazie. 

BKR ONE POLE OPEN (Jednobiegunowe otwarcie wyłącznika) — to ustawienie służy do 

wyboru operandu FlexLogic wskazującego, że wyłącznik został prawidłowo otwarty po 

doziemieniu na jednej fazie, a układ samoczynnego ponownego załączenia może rozpocząć 

odliczanie czasu martwego załączenia jednobiegunowego (na przykład w przypadku 

sekwencji ponownego załączenia 1-2 następuje jednobiegunowe wybicie wyłącznika 1 i 3-

biegunowe wybicie wyłącznika 2). 

Układ ma wstępnie podłączone wejście wskazujące stan wyłącznika. 

BKR 3 POLE OPEN (Trójbiegunowe otwarcie wyłącznika) — to ustawienie służy do wyboru 

operandu FlexLogic wskazującego, że wyłącznik został otwarty na trzech biegunach, a układ 

samoczynnego ponownego załączenia może rozpocząć odliczanie czasu martwego 

załączenia trójbiegunowego. Układ ma wstępnie podłączone wejście wskazujące stan 

wyłącznika. 

AR 3-P DEAD TIME 1  (Czas martwy 3-biegunowego SPZ 1) — jest to czas martwy 

następujący po pierwszym trójbiegunowym wyłączeniu. Tego zamierzonego opóźnienia 

można używać do wykonywania szybkiego trójbiegunowego SPZ. Ten czas powinien być 

dłuższy niż szacowany czas dejonizacji po wyłączeniu trójbiegunowym. 

AR 3-P DEAD TIME 2  (Czas martwy 3-biegunowego SPZ 2) — jest to czas martwy 

następujący po drugim trójbiegunowym wyłączeniu lub zainicjowany przez sygnał wejściowy 

AR 3P TD INIT (Inicjalizacja 3-fazowego SPZ z opóźnieniem). To zamierzone opóźnienie 

jest zazwyczaj używane do wykonywania opóźnionego trójbiegunowego SPZ (w 

przeciwieństwie do szybkiego 3-biegunowego SPZ). 

AR 3-P DEAD TIME 3  (Czas martwy 3-biegunowego SPZ 3) — to ustawienie reprezentuje 

czas martwy następujący po trzecim trójbiegunowym wyłączeniu. 

AR 3-P DEAD TIME 4  (Czas martwy 3-biegunowego SPZ 4) — to ustawienie reprezentuje 

czas martwy następujący po czwartym trójbiegunowym wyłączeniu. 

AR EXTEND DEAD T 1  (Przedłużony czas martwy 1 SPZ) — to ustawienie wybiera 

operand dostosowujący czas martwy dla pierwszej próby do możliwości niejednoczesnego 

wyłączenia na dwóch końcach linii. Zazwyczaj jest to operand ustawiany, gdy kanał 

komunikacyjny nie działa. 
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AR DEAD TIME 1 EXTENSION (Wydłużenie czasu martwego 1 SPZ) — ten timer służy do 

ustawiania wydłużenia czasu martwego 1 w celu obsługi niejednoczesnego wyłączenia na 

dwóch końcach linii. 

AR RESET (Reset SPZ) — to ustawienie służy do wyboru operandu wymuszającego 

przejście układu samoczynnego ponownego załączenia z dowolnego stanu do stanu resetu. 

Zazwyczaj jest to ręczny reset z blokady, lokalny lub zdalny. 

AR RESET TIME (Czas resety SPZ) — wyjście timera resetu resetuje układ ponownego 

załączenia po udanej sekwencji ponownego załączenia. To ustawienie jest oparte na czasie 

wyłącznika, który jest minimalnym czasem wymaganym między kolejnymi sekwencjami 

ponownego załączenia. 

AR BKR CLOSED  (SPZ, wyłączniki zamknięte) — to ustawienie służy do wyboru operandu, 

który wskazuje, że wyłączniki są zamknięte na koniec czasu resetowania, co oznacza, że 

układ może zostać zresetowany. 

AR BLOCK (Blokada SPZ) — to ustawienie służy do wyboru operandu blokującego układ 

samoczynnego ponownego załączenia (może to być suma warunków, np. wyłączenia 

opóźnionego, awarii wyłącznika i zadziałania zabezpieczenia różnicowego magistrali). Jeśli 

sygnał blokady jest obecny przed zainicjowaniem układu samoczynnego ponownego 

załączenia, ustawiany jest operand FlexLogic AR DISABLED. Jeśli sygnał blokady wystąpi, 

gdy układ będzie w stanie RIP, układ zostanie przełączony do stanu blokady. 

AR PAUSE (Wstrzymanie SPZ) — wejście wstrzymania umożliwia zamrożenie cyklu 

samoczynnego ponownego załączenia, dopóki sygnał wstrzymania nie zostanie wyłączony. 

Może to mieć miejsce w przypadku wystąpienia wyłączenia i jednoczesnego bądź 

wcześniejszego wykrycia pewnych warunków, np. częstotliwość pracy asynchronicznej lub 

utraty ochrony, albo odebrania sygnału wyłączenia zdalnego bezwarunkowego. Po 

wyłączeniu sygnału wstrzymania cykl samoczynnego ponownego załączenia jest wznawiany. 

Tej funkcji można również używać, gdy transformator jest odczepiany z linii zabezpieczonej i 

ponowne załączenie nie jest pożądane, dopóki to urządzenie nie zostanie odłączone od linii. 

W takiej sytuacji układ ponownego zatrzymania jest wstrzymany, dopóki transformator jest 

odłączony. 

AR INCOMPLETE SEQ TIME  (CZAS NIEKOMPLETNEJ SEKWENCJI SPZ) — ten timer 

określa maksymalny dozwolony przedział czasowy jednej próby ponownego załączenia. Jest 

on uruchamiany każdorazowo po inicjacji ponownego załączenia i jest aktywny, dopóki nie 

zostanie wysłany sygnał CLOSE BKR1 lub CLOSE BKR2. Jeśli nie wszystkie warunki 

wymagane do zamknięcia wyłącznika są spełnione po upływie tego czasu, układ jest 

przełączany do stanu „Blokada”. Minimalne dopuszczalne ustawienie jest określone przez 

ustawienie timera AR 3-P DEAD TIME 2 (Czas martwy 3-fazowego SPZ 2). Ustawienia 

wyższe od tej wartości określają czas oczekiwania na otwarcie wyłącznika, dzięki czemu cykl 
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ponownego załączenia może być kontynuowany, i/lub czas oczekiwania na reset sygnału AR 

PAUSE, który umożliwia kontynuację cyklu ponownego załączenia, i/lub czas oczekiwania 

na wyłączenie sygnału AR BKR1 BLK umożliwiające wysłanie sygnału AR CLOSE BKR1. 

AR BLOCK BKR2 (Blokada SPZ wyłącznika 2) — to wejście wybiera operand blokujący 

polecenie ponownego załączenia wyłącznika 2. Może to wystąpić w następujących 

warunkach: niskie ciśnienie powietrza w wyłączniku, ponowne załączenie w trakcie realizacji 

na innej linii (w przypadku wyłącznika centralnego w konfiguracji półtorawyłącznikowej) albo 

suma warunków w układzie FlexLogic. 

AR CLOSE TIME BKR2 (Czas zamykania wyłącznika 2 podczas SPZ) — to ustawienie 

reprezentuje czas zamknięcia wyłącznika 2 mierzony od momentu wysłania polecenia 

„Close” (Zamknij) do momentu zwarcia styków. 

AR TRANSFER 1 TO 2 (Przekazanie SPZ z 1 na 2) — to ustawienie określa sposób 

działania układu, gdy sekwencja zamykania wyłączników to 1-2, a wyłącznik 1 jest 

zablokowany. Jeśli ustawienie ma wartość „Yes”, polecenie zamknięcia jest przekazywane 

bezpośrednio do wyłącznika 2 bez oczekiwania przez czas przekazania. Jeśli wartość 

ustawienia to „No” (Nie), polecenie zamknięcia jest blokowane przez sygnał AR BKR1 BLK i 

układ jest przełączany do stanu blokady przez timer niekompletnej sekwencji. 

AR TRANSFER 2 TO 1 (Przekazanie SPZ z 2 na 1) — to ustawienie określa sposób 

działania układu, gdy sekwencja zamykania wyłączników to 2-1, a wyłącznik 2 jest 

zablokowany. Jeśli ustawienie ma wartość „Yes”, polecenie zamknięcia jest przekazywane 

bezpośrednio do wyłącznika 1 bez oczekiwania przez czas przekazania. Jeśli wartość 

ustawienia to „No” (Nie), polecenie zamknięcia jest blokowane przez sygnał AR BKR2 BLK i 

układ jest przełączany do stanu blokady przez timer niekompletnej sekwencji. 

AR BKR1 FAIL OPTION (Opcja w razie nieudanego SPZ wyłącznika 1) — to ustawienie 

określa sposób działania układu, gdy sekwencja zamykania wyłączników to 1-2, a próba 

zamknięcia wyłącznika 1 zakończyła się niepowodzeniem. Jeśli ustawienie ma wartość 

„Continue” (Kontynuacja), polecenie zamknięcia jest przekazywane do wyłącznika 2, który 

kontynuuje cykl ponownego załączenia do jego zakończenia powodzeniem (reset układu) lub 

niepowodzeniem (blokada układu). Jeśli wartość ustawienia to „Lockout” (Blokada), układ 

przechodzi do stanu blokady bez podejmowania próby ponownego załączenia wyłącznika 2. 

AR BKR2 FAIL OPTION (Opcja w razie nieudanego SPZ wyłącznika 2) — to ustawienie 

określa sposób działania układu, gdy sekwencja zamykania wyłączników to 2-1, a próba 

zamknięcia wyłącznika 2 zakończyła się niepowodzeniem. Jeśli ustawienie ma wartość 

„Continue” (Kontynuacja), polecenie zamknięcia jest przekazywane do wyłącznika 1, który 

kontynuuje cykl ponownego załączenia do jego zakończenia powodzeniem (reset układu) lub 

niepowodzeniem (blokada układu). Jeśli wartość ustawienia to „Lockout” (Blokada), układ 

przechodzi do stanu blokady bez podejmowania próby ponownego załączenia wyłącznika 1. 
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AR 1-P DEAD TIME (Czas martwy 1-fazowego SPZ) — to zamierzone opóźnienie powinno 

być dłuższe niż szacowany czas dejonizacji po pierwszym wyłączeniu jednobiegunowym. 

AR BREAKER SEQUENCE (Sekwencja wyłączników SPZ) — to ustawienie służy do 

wybierania sekwencji ponownego załączania wyłączników: wybrać wartość „1”, aby 

ponownie załączany był tylko wyłącznik 1, wartość „2”, aby ponownie załączany był tylko 

wyłącznik 2, wartość „1&2”, aby oba wyłączniki były jednocześnie załączane ponownie, 

wartość „1-2”, aby wyłączniki były ponownie załączane w sekwencji — począwszy od 

wyłącznika 1, lub wartość „2-1” aby wyłączniki były ponownie załączane w sekwencji 

począwszy od wyłącznika 2. 

AR TRANSFER TIME (Czas przekazania SPZ) — czas przekazania jest używany wyłącznie 

w przypadku sekwencji zamykania wyłączników 1-2 lub 2-1, podczas której dwa wyłączniki 

są ponownie załączane w sposób sekwencyjny. Timer przekazania jest inicjowany przez 

sygnał zamknięcia przesyłany do pierwszego wyłącznika. Timer przekazania powoduje 

przekazanie sygnału ponownego załączenia z wybranego wyłącznika w celu zamknięcia 

drugiego wyłącznika w pierwszej kolejności. Ustawienie opóźnienia zależy od maksymalnego 

przedziału czasowego między sygnałem samoczynnego ponownego załączenia a zwarciem 

styków wyłączenia zabezpieczenia przy założeniu trwałej usterki (nieudanego ponownego 

załączenia). W związku z tym minimalne ustawienie jest równe sumie maksymalnego czasu 

zamknięcia wyłącznika, maksymalnego czasu zadziałania zabezpieczenia linii i 

odpowiedniego marginesu. To ustawienie zapobiega przekazaniu sygnału zamknięcia do 

drugiego wyłącznika przez układ samoczynnego ponownego załączenia, chyba że nastąpiło 

udane ponowne załączenie pierwszego wyłącznika. 

AR BUS FLT INIT (Inicjalizacja SPZ po usterce magistrali) — to ustawienie jest używane w 

zastosowaniach półtorawyłącznikowych i umożliwia funkcji sterowania samoczynnym 

ponownym załączeniem przeprowadzenie ponownego załączenia na tylko jednym 

wyłączników, który został wcześniej otwarty przez zabezpieczenie magistrali. W przypadku 

zakłóceń na linii oba wyłączniki muszą zostać otwarte, aby cykle samoczynnego ponownego 

załączenia zostały wykonane. 

 

Rysunek 5-193: Logika jednobiegunowego SPZ (arkusz 1 z 3) 
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SETTING NASTAWA 
FLEXLOGIC OPERAND OPERAND FLEXLOGIC 
AND AND 
OR OR 
TIMER TIMER 
BKR ONE POLE OPEN BKR ONE POLE OPEN 
SETTING NASTAWA 
BKR MANUAL CLOSE BKR MANUAL CLOSE 
RESET ZEROWANIE 
CLOSE CLOSE 
EVOLVING FAULT ROZWIJAJĄCE SIĘ ZAKŁÓCENIE 
AR DISABLED AR DISABLED 
PROTECTION & CB ZABEZPIECZENIE I WYŁĄCZNIK 
SHOT COUNT SHOT COUNT 
BKR FAILE TO RECLS BKR FAILE TO RECLS 
CLOSE ZAMKNIĘTY 
AR INITIATE AR INITIATE 
EVOLVING FAULT ROZWIJAJĄCE SIĘ ZAKŁÓCENIE 
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Function Funkcja 
Block Blokada 
Enabled Włączony 
Off Wył. 
from autoreclose logic sheet z arkusza logiki samoczynnego ponownego 

załączenia 
Mode switching Przełączenie trybów 
from sheet 2 z arkusza 2 
Latch Przerzutnik 
Lockout Blokada 
1.25 cycles 1,25 cyklu 
 

W trakcie pracy tryb SPZ można zmienić zgodnie z logiką sterowania trybami przedstawioną 

na poniższym schemacie. Początkowo układ samoczynnego ponownego załączania działa 

zgodnie z ustawieniem AR MODE (Tryb SPZ). Następnie przekaźnik sprawdza sygnały 

wejściowe aktywacji SPZ podczas każdego przebiegu zabezpieczenia. Tryb SPZ jest 

przełączany na nowy, gdy: 

• tylko jeden z czterech wejściowych sygnałów aktywacji jest wysoki i 

• operand AP RIP jest niski, i 

• aktywowany tryb jest inny niż bieżący tryb SPZ. 

Logika umożliwia aktywację tylko jednego trybu w danej chwili. Wiele jednoczesnych 

aktywacji jest ignorowanych i nie dochodzi wówczas do przełączenia trybu. Mimo to 

potwierdzany jest operand FlexLogic AR MODE SWITCH FAIL w przypadku zainicjowania 

wielu jednoczesnych aktywacji lub zainicjowania jednej aktywacji w trakcie pracy układu 

ponownego załączenia. Aktywny tryb SPZ jest zapamiętywany (podtrzymywany) w razie 

wyłączenia i włączenia zasilania. Oznacza to, że po włączeniu przekaźnik używa ostatnio 

używanego trybu. Tryb SPZ jest resetowany do domyślnego (określonego przez ustawienie 

AR MODE (Tryb SPZ)) w razie zmiany dowolnych ustawień funkcji samoczynnego 

ponownego załączenia. 

 

Rysunek 5-194: Logika sterowania trybami 
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FLEXLOGIC OPERAND OPERAND FLEXLOGIC 
SETTING NASTAWA 
AND AND 
OR OR 
Multiple (>1) inputs are high Wiele (> 1) wysokich sygnałów wejściowych 
Only 1 out of 4 is high Tylko 1 z 4 jest wysoki 
Mode to be activated Aktywowany tryb 
Note: only one mode can be activated at a 
time. Simultaneous multiple modes 
activation will be ignored 

Uwaga: aktywować można tylko jeden tryb 
na raz. Jednoczesna aktywacja wielu trybów 
będzie ignorowana 

otherwise w innych przypadkach 
Switch to new mode Przełączenie do nowego trybu 
 

Ponadto bieżący tryb SPZ jest dostępny jako operandy FlexLogic, ponieważ wartość 

ustawienia AR Mode (Tryb SPZ) to odpowiednio 1, 2, 3 i 4, dzięki czemu można go 

monitorować i rejestrować. 

 

Rysunek 5-195: Logika jednobiegunowego SPZ (arkusz 2 z 3) 
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FLEXLOGIC OPERAND OPERAND FLEXLOGIC 
SETTING NASTAWA 
PROTECTION & CB ZABEZPIECZENIE I WYŁĄCZNIK 
TIMER TIMER 
AND AND 
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OR OR 
AR INITIATE AR INITIATE 
CLOSE ZAMKNIĘTY 
RESET ZEROWANIE 
LOCKOUT BLOKADA 
BKR1 MNL OPEN BKR1 MNL OPEN 
ACTUAL VALUES WARTOŚCI RZECZYWISTE 
SHOT COUNT = MAX SHOT COUNT = MAX 
CLOSE BKR 1 OR 2 CLOSE BKR 1 OR 2 
BKR FAIL TO RECLS BKR FAIL TO RECLS 
to sheet 3 do arkusza 3 
from sheet 1 z arkusza 1 
Continue Continue 
No No 
Off Wył. 
Reset time Czas zerowania 
Lockout Blokada 
to autoreclose logic sheet 3 do arkusza 3 logiki samoczynnego 

ponownego załączenia 
Close Time Bkr1 Close Time Bkr1 
Latch Przerzutnik 
to Lockout do blokady 
 

 

Rysunek 5-196: Logika jednobiegunowego SPZ (arkusz 3 z 3) 
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FLEXLOGIC OPERAND OPERAND FLEXLOGIC 
OR OR 
AND AND 
BKR MANUAL CLOSE (To sheet 1) BKR MANUAL CLOSE (do arkusza 1) 
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From sheet 2 Z arkusza 2 
From Breaker Control scheme Ze schemat sterowania wyłącznikami 
BKR CLOSED (To sheet 1 and 2) BKR CLOSED (do arkuszy 1 i 2) 
 

Rysunek 5-197: Przykładowa sekwencja ponownego załączenia 
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RESET TIME RESET TIME 
T CLOSE BKR1 T CLOSE BKR1 
TRANSFER TIME TRANSFER TIME 
T CLOSE BKR2 T CLOSE BKR2 
T PROT RESET T PROT RESET 
3-P/2 DEAD TIME 3-P/2 DEAD TIME 
T PROT T PROT 
T TRIP BKR T TRIP BKR 
T CLOSE BKR1 T CLOSE BKR1 
1.25 cycle 1,25 cyklu 
1-P DEAD TIME 1-P DEAD TIME 
T PROT RESET T PROT RESET 
T TRIP BKR T TRIP BKR 
T PROT T PROT 
1 SHOT 1 PRÓBA 
PREFAULT WSTĘPNIE ZDEFINIOWANE 
AR 1P INIT AR 1P INIT 
AR RIP AR RIP 
AR 1-P RIP AR 1-P RIP 
AR FORCE 3P TRIP AR FORCE 3P TRIP 
CLOSE ZAMKNIĘTY 
AR CLOSE BKR1 AR CLOSE BKR1 
AR RESET TIME AR RESET TIME 
AR SHOT COUNT > 0 AR SHOT COUNT > 0 
BREAKER 1 CLOSED BREAKER 1 CLOSED 
AR 3P INIT AR 3P INIT 
AR 3P/2 RIP AR 3P/2 RIP 
BREAKER 2 CLOSED BREAKER 2 CLOSED 
AR CLOSE BKR2 AR CLOSE BKR2 
AR TRANSFER TIME AR TRANSFER TIME 
AR INCOMPLETE SEQ. TIME AR INCOMPLETE SEQ. TIME 
 

5,9 Wejścia/wyjścia 

5.9.1 Wejścia stykowe 
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Range: Dostępne opcje: 
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 Wyłączony, Włączony 
 

 

Wejścia i wyjścia stykowe są sygnałami cyfrowymi powiązanymi z połączeniami do styków 

przewodowych. Obsługiwane są styki bezpotencjałowe i z ciągłym przepływem prądu. 

Menu wejść stykowych zawiera ustawienia konfiguracyjne dla każdego wejścia stykowego, a 

także progi napięć dla każdej grupy czterech wejść stykowych. Po uruchomieniu procesor 

przekaźnika określa (na podstawie oceny zainstalowanych modułów), jakie wejścia stykowe 

są dostępne, a następnie wyświetla ustawienia tylko dla tych wejść. 

Do wejścia stykowego można przypisać identyfikator alfanumeryczny do celów diagnostyki, 

ustawiania i rejestrowania zdarzeń. Operand FlexLogic contact ip x On (wartość logiczna 1) 

odpowiada zamykanemu stykowi wejściowemu "X”, natomiast operand contact ip x Off 

odpowiada otwieranemu wejściu stykowemu „X”. Ustawienie CONTACT INPUT DEBNCE 

TIME (Czas odbicia styku wejściowego) określa czas potrzebny stykowi do przezwyciężenia 

warunków „odbijania styków”. Ze względu na to, że ten czas jest różny dla w zależności od 

typu i producenta styku, należy ustawić dla niego sumę maksymalnego czasu odbijania styku 

(według specyfikacji producenta) i pewnego marginesu, aby zapewnić prawidłowe działanie. 

Jeśli ustawienie CONTACT INPUT EVENTS (Zdarzenia wejścia stykowego) ma wartość 

„Enabled” (Włączone), każda zmiana stanu wejścia stykowego wyzwala zdarzenie. 

Synchroniczne skanowanie surowego stanu wszystkich wejść stykowych jest 

przeprowadzane ze stałą częstotliwością co 0,5 ms, zgodnie z poniższą ilustracją. Napięcie 
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wejściowe prądu stałego jest porównywane z wartością progową ustawianą przez 

użytkownika. Nowy stan wejścia stykowego musi być zachowany przez czas odbicia 

ustawiany przez użytkownika, aby urządzenie L90 potwierdziło poprawność nowego stanu 

styku. Na poniższym rysunku ustawiony czas odbicia to 2,5 ms, a zatem 6. próbka w wierszu 

zatwierdza poprawność zmiany stanu (znacznik nr 1 na wykresie). Po potwierdzeniu 

poprawności (cofnięciu odbicia) wejście stykowe potwierdza odpowiedni operand FlexLogic i 

rejestruje zdarzenie zgodnie z ustawieniem użytkownika. 

Podczas rejestrowania zmiany wejścia stykowego w Rejestratorze zdarzeń używany jest 

znacznik czasu pierwszej próbki w sekwencji potwierdzającej poprawność nowego stanu 

(znacznik nr 2 na rysunku). 

Elementy zabezpieczające i sterujące, a także równania FlexLogic i timery, są uruchamiany 

osiem razy w cyklu sieci elektroenergetycznej. Czas trwania przebiegu zabezpieczenia jest 

sterowany przez mechanizm śledzenia częstotliwości. Operand FlexLogic odzwierciedlający 

stan odbicia styku jest aktualizowany podczas przebiegu zabezpieczenia następującego po 

potwierdzeniu poprawności (znaczniki 3 i 4 na poniższym rysunku). Aktualizacja jest 

przeprowadzana na początku przebiegu zabezpieczenia, dzięki czemu wszystkie funkcje 

zabezpieczające i sterujące, a także równania FlexLogic, są zasilane zaktualizowanymi 

stanami wejść stykowych. 

Czas reakcji operandu FlexLogic na zmianę wejścia stykowego jest równy sumie 

ustawionego czasu odbicia i maksymalnie jednego przebiegu zabezpieczenia (zmiennego i 

zależnego od częstotliwości sieci, jeśli włączono śledzenie częstotliwości). Jeśli zmiana 

stanu następuje tuż po przebiegu zabezpieczenia, rozpoznanie jest opóźnianie do kolejnego 

przebiegu zabezpieczenia, tzn. o cały okres trwania przebiegu zabezpieczenia. Jeśli zmiana 

nastąpi tuż przed przebiegiem zabezpieczenia, stan ten zostaje natychmiast rozpoznany. 

Statystycznie oczekuje się opóźnienia równego połowie przebiegu zabezpieczenia. Dzięki 

skanowaniu wykonywanemu co 0,5 ms, dokładność czasowa dla styku wejściowego jest 

większa niż 1 ms. 

Na przykład osiem przebiegów zabezpieczenia na cykl w sieci o częstotliwości 60 Hz 

odpowiada przebiegowi zabezpieczenia co 2,1 ms. Przy ustawieniu czasu odbicia styku 

równemu 3,0 ms ograniczenia czasu potwierdzenia operandu FlexLogic są następujące: 3,0 

+ 0,0 = 3,0 ms oraz 3,0 + 2,1 = 5.1 ms. Te ograniczenia czasowe zależą od tego, jak szybko 

po czasie odbicia wykonywany jest przebieg zabezpieczenia. 

Niezależnie od ustawienia czasu odbicia styku zdarzenie dotyczące wejścia stykowego jest 

znakowane czasowo z dokładnością do 1 ps przy wykorzystaniu czasu pierwszego 

skanowania odpowiadającemu nowemu stanowi (znacznik nr 2 na rysunku). W związku z 

tym znacznik czasu odzwierciedla zmianę napięcia prądu stałego przepływającego przez 

zacisku wejścia stykowego, która nie była przypadkowa, ponieważ została później 
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zatwierdzona za pomocą timera odbicia. Należy pamiętać, że powiązany operand FlexLogic 

jest zatwierdzany lub jego zatwierdzenie jest anulowane później, po potwierdzeniu zmiany. 

Algorytm odbicia jest symetryczny: ta sama procedura i czas odbicia są stosowane do 

filtrowania przejść NISKI–WYSOKI (znaczniki 1, 2, 3 i 4 na rysunku) oraz WYSOKI–NISKI 

(znaczniki 5, 6, 7 i 8). 

 

Rysunek 5-198: Mechanizm odbijania styku wejściowego i znakowanie czasowe 

próbek 

 

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, potwierdzonemu 
stanowi jest rejestrowany w rekordzie SOE 

At this time, the new (HIGH) contact state is 
validated 

W tym momencie potwierdzany jest nowy 
stan styku (WYSOKI) 

The FlexLogicTM operand is going to be 
asserted at this protection pass 

Operand FlexLogicTM zostanie 
potwierdzony przy tym przebiegu 
zabezpieczenia. 

Time stamp of the first scan corresponding 
to the new validated state is logged in the 
SOE record 

Znacznik czasu pierwszego skanowania 
odpowiadający nowemu, potwierdzonemu 
stanowi jest rejestrowany w rekordzie SOE 

At this time, the new (LOW) contact state is 
validated 

W tym momencie potwierdzany jest nowy 
stan styku (NISKI) 

RAW CONTACT STATE RAW CONTACT STATE 
FLEXLOGICTM OPERAND OPERAND FLEXLOGICTM 
SCAN TIME (0.5 msec) CZAS SKANOWANIA (0,5 ms) 
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 
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DEBOUNCE TIME (user setting) CZAS ODBICIA (ustawienie użytkownika) 
The FlexLogicTM operand is going to be de-
asserted at this protection pass 

Potwierdzenie operandu FlexLogicTM 
zostanie cofnięte przy tym przebiegu 
zabezpieczenia. 

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, sterowane przez mechanizm śledzenia 
częstotliwości) 

 

Wejścia stykowe są izolowane w grupach po cztery, co umożliwia podłączenie styków z 

ciągłym przepływem prądu z różnych źródeł zasilania do poszczególnych grup. Ustawienie 

CONTACT INPUT THRESHOLDS (Progi styku wejściowego) określa 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 ze styku wyłącznika 52b do 

podtrzymania wyłączenia przekaźnika i zarejestrować to w menu Event Records (Zapisy 

zdarzeń), należy dokonać następujących zmian w ustawieniach: 

CONTACT INPUT H5a ID (Identyfikator styku wejściowego H5a): „Breaker Closed (52b)” 

(Wyłącznik zamknięty (52b)) 

CONTACT INPUT H5a EVENTS (Zdarzenia wejścia stykowego H5a): „Enabled” (Włączone) 

Należy pamiętać, że styk 52b jest zwarty, gdy wyłącznik jest otwarty, i rozwarty, gdy 

wyłącznik jest zamknięty. 

 

5.9.2 Wejścia wirtualne 

 

Range: Dostępne opcje: 
Disabled, Enabled Wyłączony, Włączony 
up to 12 alphanumeric characters do 12 znaków alfanumerycznych 
Self-Reset, Latched Self-Reset, Latched (Automatyczne 

resetowanie, Z podtrzymaniem) 
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Wejścia i wyjścia wirtualne są sygnałami cyfrowymi powiązanymi z sygnałami wewnętrznych 

układów logicznych urządzeń z serii UR. Wejścia wirtualne obejmują sygnały generowane 

przez lokalny interfejs użytkownika. Wyjścia wirtualne są danymi wyjściowymi równań 

FlexLogic™ używanymi do dostosowywania urządzenia. Wyjścia wirtualne mogą również 

służyć jako wejścia wirtualne równań FlexLogic. 

Dostępne są 64 wejścia wirtualne, które mogą być indywidualnie zaprogramowane tak, aby 

reagowały na sygnały wejściowe z klawiatury (za pośrednictwem menu poleceń 

COMMANDS ) i protokoły komunikacyjne. Domyślnie wszystkie operandy wejść wirtualnych 

mają wartość „Off” (logiczne 0), chyba że odebrany zostanie odpowiedni sygnał wejściowy. 

Jeśli ustawienie VIRTUAL INPUT x FUNCTION (Wirtualne wejście x funkcja) ma wartość 

„Disabled” („Wyłączone”), wymuszone zostaje wyłączenie wejścia (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. 

Istnieją dwa rodzaje działania: autoresetowania i podtrzymania. Jeśli wartość ustawienia 

VIRTUAL INPUT x type to „Self-Reset” (Autoresetowanie), gdy sygnał wejściowy zostaje 

włączony, operand wyjściowy jest włączany tylko do jednej oceny równań FlexLogic, a 

następnie jest z powrotem wyłączany. W przypadku wartości „Latched” (Podtrzymanie) 

wejście wirtualne ustawia operand wyjściowy w takim samym stanie co ostatnio odebrany 

sygnał wejściowy. 

Tryb autoresetowania generuje operand wyjściowy do pojedynczej oceny równań FlexLogic. 

Jeśli operand jest używany gdzie indziej niż wewnętrznie w równaniu FlexLogic, 

prawdopodobnie konieczne jest jego wydłużenie w czasie. Tę funkcję może pełnić timer 

FlexLogic z opóźnionym resetem. 

 

Rysunek 5-199: Logika wejść wirtualnych 

 

SETTING NASTAWA 
OR OR 
AND AND 
Enabled Włączony 
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Latched Latched (Podtrzymanie) 
Self-reset Self-Reset (Autoreset) 
Virtual Input to ON 
Virtual Input 1 to OFF 

Wejście wirtualne WŁ. 
Wejście wirtualne 1 WYŁ. 

Latch Przerzutnik 
 

5.9.3 Wyjścia stykowe 

5.9.3.1 Wyjścia cyfrowe 

 

Range: Dostępne opcje: 
up to 12 alphanumeric characters do 12 znaków alfanumerycznych 
FlexLogic operand Operand FlexLogic 
Disabled, Enabled Wyłączony, Włączony 
 

Wejścia i wyjścia stykowe są sygnałami cyfrowymi powiązanymi z połączeniami do styków 

przewodowych. Obsługiwane są styki bezpotencjałowe i z ciągłym przepływem prądu. 

Po uruchomieniu przekaźnika procesor główny określa na podstawie oceny modułów 

zainstalowanych w obudowie, jakie wyjścia stykowe są dostępne, a następnie wyświetla 

ustawienia tylko dla tych wyjść. 

Każdemu wyjściu stykowemu można przypisać ID. Sygnał, który może obsługiwać wyjście 

stykowe może być dowolnym operandem FlexLogic (wyjściem wirtualnym, stanem elementu, 

wejściem stykowym lub wejściem wirtualnym). Można użyć dodatkowego operandu 

FlexLogic podtrzymania przekaźnika. Każda zmiana stanu wyjścia stykowego może zostać 

zarejestrowana jako zdarzenie, jeśli zostanie to tak zaprogramowane. 

Na przykład prąd obwodu wyłączenia jest monitorowany za pomocą detektora prądu 

progowego połączonego szeregowo ze stykami zwiernymi (patrz przykład obwodu 

wyłączenia w podrozdziale Elementy cyfrowe). Monitor ustawia flagę (patrz specyfikacja 

styków zwiernych). Nazwa operandu FlexLogic ustawiana przez monitor składa się z 

oznaczenia 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 używanym do przerywania przepływu prądu 

po ustawieniu wyłącznika w pozycji wyłączenia, aby zapobiec uszkodzeniu mniej odpornego 
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styku inicjującego. Może to się odbywać poprzez monitorowanie styku pomocniczego 

wyłącznika, który zostaje rozwarty po wybiciu wyłącznika, ale układ jest podatny na 

nieprawidłowe działanie spowodowane przez różnicę czasową między zmianą stanu styku 

pomocniczego wyłącznika a przerwaniem przepływu prądu w obwodzie wyłączenia. 

Najbardziej niezawodne zabezpieczenie styku inicjującego jest realizowane przez 

bezpośredni pomiar prądu w obwodzie wyłączającym i stosowanie tego parametru do 

sterowania resetowaniem przekaźnika inicjującego. Ten układ jest często nazywany 

podtrzymaniem wyłączenia. 

W urządzeniu L90 można to realizować, używając operandu FlexLogic Cont op 1 IOn do 

podtrzymania 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 (Podtrzymanie wyjścia H1): "Cont Op 1 IOn” 

CONTACT OUTPUT H1 events (Zdarzenia wyjścia stykowego H1): „Enabled” (Włączone) 

 

5.9.3.2 Wyjścia z podtrzymaniem 

 

Range: Dostępne opcje: 
up to 12 alphanumeric characters do 12 znaków alfanumerycznych 
FlexLogic operand Operand FlexLogic 
Operate-dominant, Reset-dominant Z nadrzędnym wejściem sterującym, Z 

nadrzędnym wejściem zerującym 
Disabled, Enabled Wyłączony, Włączony 
 

Styki wyjściowe L90 z podtrzymaniem są mechanicznie bistabilne i sterowane dwoma 

osobnymi cewkami (zwarcia i rozwarcia). Zachowują swoje położenie nawet wtedy, gdy 

przekaźnik nie jest włączony. Przekaźnik rozpoznaje wszystkie karty styków wyjściowych z 

podtrzymaniem i odpowiednio wypełnia menu ustawień. Po włączeniu przekaźnik odczytuje 

pozycje styków z podtrzymaniem ze sprzętu przed wykonaniem innych swoich funkcji (na 

przykład funkcji zabezpieczających i sterujących lub FlexLogic). 

W dostarczanych z fabryki modułach wyjść z podtrzymaniem stanowiących część 

przekaźnika lub osobne podzespoły wszystkie styki z podtrzymaniem są rozwarte. 



MENU SETTINGS (USTAWIENIA)  ROZDZIAŁ 5: USTAWIENIA 

SYSTEM ZABEZPIECZENIA RÓŻNICOWEGO LINII L90 — INSTRUKCJA OBSŁUGI 5-602 

Stanowczo zaleca się dwukrotnie sprawdzić sposób zaprogramowania i pozycje styków 

podtrzymaniem podczas wymiany modułu. 

Z uwagi na to, że przekaźnik potwierdza styk wyjściowy i odczytuje jego pozycję, można 

włączyć funkcje automonitorowania wyjść z podtrzymaniem. Jeśli jakieś wyjścia z 

podtrzymaniem wykazują niezgodność, generowany jest błąd autodiagnostyki LATCHING 

OUTPUT ERROR (Błąd wyjścia z podtrzymaniem). Błąd jest sygnalizowany przez operand 

FlexLogic błędu podtrzymania, zdarzenie i komunikat dotyczący elementu docelowego. 

OUTPUT H1a OPERATE (Obsługa wyjścia H1a) – to ustawienie określa operand FlexLogic, 

który obsługuje „cewkę zwarcia” styku. Przekaźnik podtrzymuje to wejście, aby bezpiecznie 

zewrzeć styk. Po zwarciu styku i gdy wartość wejścia RESET równa się logicznemu 0 (off), 

każda aktywność wejścia OPERATE (Działanie), taka jak późniejsze drgania styku, 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 (Reset wyjścia H1a) – to ustawienie określa operand FlexLogic, który 

obsługuje „cewkę wyłączenia” styku. Przekaźnik podtrzymuje to wejście, aby bezpiecznie 

rozewrzeć styk. Po otwarciu styku i gdy wejście OPERATE ma wartość równą logicznemu 0 

(off), każda aktywność wejścia RESET, taka jak późniejsze drgania styku, 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 wejściowych sygnałów sterujących; to znaczy, gdy są stosowane zarówno w 

sygnały obsługi (OPERATE) jak i resetowania (RESET). Gdy oba wejścia sterowania są 

stosowane jednocześnie, styk zostaje zwarty, jeśli wybrano dla niego ustawienie „Operate-

dominant” (Z nadrzędnym wejściem sterującym), lub rozwarty, jeśli wybrane ustawienie to 

„Reset-dominant” (Z nadrzędnym wejściem zerującym). 

 

Przykład zastosowania 1 

Styk z podtrzymaniem H1a ma być sterowany z użyciem dwóch przycisków 

programowanych przez użytkownika (przyciski nr 1 i 2). Zastosowane są poniższe 

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, że zainstalowano moduł H4L): 

OUTPUT Hla OPERATE: "PUSHBUTTON 1 ON" 
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OUTPUT H1a RESET: „PUSHBUTTON 2 ON” (Reset wyjścia H1a: „PRZYCISK 2 

WŁĄCZONY”) 

Zaprogramować przyciski przez wprowadzenie następujących zmiany w menu PRODUCT 

SETUP ��������USER-PROGRAMMABLE PUSHBUTTONS �������� USER PUSHBUTTON 1 i 

USER PUSHBUTTON 2 (Konfiguracja produktu > Przyciski programowane przez 

użytkownika > Przycisk użytkownika 1 i Przycisk użytkownika 2): 

PUSHBUTTON 1 FUNCTION: "Self-reset” (Funkcja przycisku 1: „Autoreset”) 

PUSHBTN 1 DROP-OUT TIME (Czas zwolnienia przycisku 1): „0,00 s” 

PUSHBUTTON 2 FUNCTION: „Self-reset” (Funkcja przycisku 2: „Autoreset”) 

PUSHBTN 2 DROP-OUT TIME (Czas zwolnienia przycisku 2): 0,00 s 

 

Przykład zastosowania 2 

Programowany jest przekaźnik z dwoma stykami z podtrzymaniem: H1a i H1c. Styk H1a ma 

być stykiem typu A, a styk H1c stykiem typu B (typ A oznacza zwierany po wysłaniu sygnału 

wejściowego zadziałania, a typ B zwierany po wysłaniu sygnału wejściowego resetu). 

Przekaźnik ma być sterowany za poziomu dwóch wyjść wirtualnych: VO1 do działania i VO2 

do resetu. 

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, że zainstalowano moduł H4L): 

OUTPUT H1a OPERATE: "VO1" 

OUTPUT H1a RESET: „VO2” (Reset wyjścia H1a: „VO2”) 

OUTPUT H1c OPERATE: "VO2" 

OUTPUT H1c RESET: „VO1” (Reset wyjścia H1a: „VO1”) 

Z uwagi na to, że dwa styki fizyczne w tym przykładzie są mechanicznie oddzielone i mają 

osobne wejścia sterujące, nie działają dokładnie w tym samym czasie. Może wystąpić 

rozbieżność w zakresie udziału maksymalnego czasu zadziałania. W związku z tym para 

styków zaprogramowana jako przekaźnik wielostykowy nie gwarantuje żadnej określonej 

sekwencji pracy (np. wykonanie przed przerwaniem). W razie potrzeby sekwencję pracy 

można zaprogramować wprost poprzez opóźnienie niektórych wejść sterujących, jak 

zaprezentowano w kolejnym przykładzie zastosowania. 

 

Przykład zastosowania 3 

Należy dodać funkcję wykonania przed przerwaniem do poprzedniego przykładu. Do 

implementacji tej funkcji wymagane jest nałożenie równe 20 ms. 

Zapisać następujące równanie FlexLogic (przedstawiono ekran oprogramowania EnerVista). 
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Zaprogramować wyjścia z podtrzymaniem przez dokonanie następujących zmian w menu 

SETTINGS �������� INPUTS/OUTPUTS ��������INPUTS/OUTPUTS ���� CONTACT OUTPUT H1a i 

CONTACT OUTPUT H1c (Ustawienia > Wejścia/wyjścia > Wyjścia stykowe > Wyjście 

stykowe H1a i Wyjście stykowe H1c) (zakładając, że zainstalowano moduł H4L): 

OUTPUT H1a OPERATE: "VO1" 

OUTPUT H1a RESET: „VO4” (Reset wyjścia H1a: „VO4”) 

OUTPUT H1c OPERATE: "VO2" 

OUTPUT H1c RESET: „VO3” (Reset wyjścia H1c: „VO3”) 

Ustawić oba timery (Timer 1 i Timer 2) na pobudzenie 20 ms i odwzbudzenie 0 ms. 

 

Przykład zastosowania 4 

Styk z podtrzymaniem H1a ma być sterowany z poziomu jednego wyjścia wirtualnego VO1. 

Styk ma pozostać zwarty, dopóki VO1 ma wartość wysoką, i rozwarty, gdy VO1 ma wartość 

niską. Zaprogramować przekaźnik w następujący sposób. 

Zapisać następujące równanie FlexLogic (przedstawiono ekran oprogramowania EnerVista). 

 

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, że 

zainstalowano moduł H4L): 

OUTPUT H1a OPERATE: "VO1" 

OUTPUT H1a RESET: „VO2” (Reset wyjścia H1a: „VO2”) 
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5.9.4  Wyjścia wirtualne 

 

Range: Dostępne opcje: 
up to 12 alphanumeric characters do 12 znaków alfanumerycznych 
Disabled, Enabled Wyłączony, Włączony 
 

Wejścia i wyjścia wirtualne są sygnałami cyfrowymi powiązanymi z sygnałami wewnętrznych 

układów logicznych urządzeń z serii UR. Wejścia wirtualne obejmują sygnały generowane 

przez lokalny interfejs użytkownika. Wyjścia wirtualne są danymi wyjściowymi równań 

FlexLogic™ używanymi do dostosowywania urządzenia. Wyjścia wirtualne mogą również 

służyć jako wejścia wirtualne równań FlexLogic. 

 

Dostępnych jest 96 wyjść wirtualnych, które można przypisać za pomocą logiki FlexLogic. 

Jeśli wyjście nie jest przypisane, wymuszana dla niego jest wartość „OFF” (logiczne 0). 

Ponadto każdemu wyjściu wirtualnemu można przypisać ID. Wyjścia wirtualne są ustalane 

podczas każdego przebiegu poprzez ocenę równań FlexLogic. Każda zmiana stanu wyjścia 

wirtualnego może zostać zarejestrowana jako zdarzenie, jeśli zostanie to tak 

zaprogramowane. 

Na przykład jeśli wyjściem wirtualnym 1 jest sygnał wyłączenia z układu FlexLogic, a do 

sygnalizowania zdarzeń używany jest przekaźnik wyłączenia, ustawienia należy 

zaprogramować w następujący sposób: 

VIRTUAL OUTPUT 1 ID: „Trip” (Identyfikator wyjścia wirtualnego 1: „Wyłączenie”) 

VIRTUAL OUTPUT 1 EVENTS: „Disabled” (Zdarzenia wyjścia wirtualnego 1: „Wyłączone”) 

 

5.9.5  Wejścia i wyjścia bezpośrednie 

5.9.5.1  Informacje ogólne 

Przekaźnik udostępnia osiem wejść bezpośrednich realizowanych na kanale 

komunikacyjnym 1 (o numerach od 1-1 do 1-8) i osiem wejść bezpośrednich realizowanych 

na kanale komunikacyjnym 2 (o numerach od 2-1 do 2-8, tylko w instalacjach z trzema 

urządzeniami końcowymi). Użytkownik musi zaprogramować przekaźnik zdalny podłączony 

do kanałów 1 i 2 przekaźnika lokalnego, przypisując żądany operand FlexLogic do wysłania 

za pośrednictwem wybranego kanału komunikacyjnego. 
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Ten przekaźnik pozwala użytkownikowi tworzyć rozproszone układy zabezpieczeń i 

sterowania za pośrednictwem wyznaczonych kanałów komunikacyjnych. Do przykładów 

należą układy koordynacji z zasięgiem wydłużonym i zdalnym bezwarunkowym 

wyłączeniem. Należy pamiętać, że zakłócenia kanału komunikacyjnego wpływają na funkcje 

wejść/wyjść bezpośrednich. Aby móc używać wejść bezpośrednich, należy włączyć funkcję 

87L. 

Operandy FlexLogic wejść i wyjść bezpośrednich, które mają być używane w przekaźniku 

lokalnym, przypisuje się w następujący sposób: 

• Wejście/wyjście bezpośrednie od 1-1 do 1-8 dla kanału komunikacyjnego 1 

• Wejście/wyjście bezpośrednie od 2-1 do 2-8 dla kanału komunikacyjnego 2 (tylko 

instalacje z trzema urządzeniami końcowymi). 

W przypadku instalacji z dwoma urządzeniami końcowymi i dwoma kanałami (kanałem 

nadmiarowym) wyjścia bezpośrednie od 1-1 do 1-8 są przekazywane za pośrednictwem obu 

kanałów jednocześnie i są odbierane oddzielnie jako wejścia bezpośrednie od 1-1 do 1-8 na 

kanale 1 i wejścia bezpośrednie od 2-1 do 2-8 na kanale 2. W związku z tym, aby korzystać 

z nadmiarowości odpowiednie operandy z kanału 1 i 2 mogą być połączone operatorem OR 

za pomocą logiki FlexLogic lub odwzorowywane oddzielnie. 

 

5.9.5.2  Wejścia bezpośrednie 

 

Range: Off, On Dostępne opcje: Wł., Wył. 
 

DIRECT INPUT 1-1(8) DEFAULT (Wartość domyślna wejścia bezpośredniego 1-1(8)) — 

służy do wyboru stanu logicznego dla określonego bitu używanego dla tego punktu 

bezpośrednio po zakończeniu uruchamiania przekaźnika lokalnego lub po zadeklarowaniu 

awarii lokalnego kanału komunikacyjnego. Wybranie dla ustawienia DIRECT INPUT 1-1(8) 

DEFAULT wartości „On” (Wł.) oznacza, że odpowiedni lokalny operand FlexLogic (DIRECT 

I/P 1-1(8)) ma stan logiczny „1” po uruchomieniu przekaźnika lub w przypadku awarii kanału 
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komunikacyjnego. Po przywróceniu działania kanału, stan logiczny operandu odzwierciedla 

rzeczywisty stan odpowiedniego zdalnego wyjścia bezpośredniego. 

 

5.9.5.3  Wyjścia bezpośrednie 

 

Range: FlexLogic operand Dostępne opcje: operand FlexLogic 
 

 

Przekaźnik udostępnia osiem wyjść bezpośrednich realizowanych na kanale 

komunikacyjnym 1 (o numerach od 1-1 do 1-8) i osiem wyjść bezpośrednich realizowanych 

na kanale komunikacyjnym 2 (o numerach od 2-1 do 2-8). Każdy punkt cyfrowy w 

komunikacie musi być zaprogramowany do przekazywania stanu konkretnego operandu 

FlexLogic. Ustawienia są używane do wybierania operandu, który reprezentuje konkretną 

funkcję do przesłania (wybraną przez użytkownika). 

Wyjścia bezpośrednie od 2-1 do 2-8 działają w instalacjach z trzema urządzeniami 

końcowymi. 

 

Rysunek 5-200: Wejścia/wyjścia bezpośrednie (przedstawiono przykład dla urządzenia 

L90) 

 

SETTING NASTAWA 
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ACTUAL VALUES WARTOŚCI RZECZYWISTE 
FLEXLOGIC OPERAND OPERAND FLEXLOGIC 
On  Wł.  
Off Wył. 
L90 communication channel (87L is 
Enabled) 

Kanał komunikacyjny urządzenia L90 
(funkcja 87L włączona) 

OR OR 
Fail Awaria 
OK OK 
(same for 1-2�8) (tak samo dla 1-2�8) 
 

5.9.6  Resetowanie 

 

 

Range: FlexLogic operand Dostępne opcje: operand FlexLogic 
 

Dla niektórych zdarzeń można zaprogramować podtrzymanie wskaźników LED zdarzeń na 

panelu przednim i komunikat docelowy prezentowany na wyświetlaczu. Po ustawieniu 

mechanizm blokujący utrzymuje wszystkie podtrzymane wskaźniki lub komunikaty w 

ustawionym stanie po wykasowaniu warunku inicjującego do czasu otrzymania polecenia 

RESET przywracający te blokady (nie licząc blokad FlexLogic) do stanu resetu. Polecenie 

RESET można wysłać za pomocą przycisku RESET na panelu przednim, za pomocą 

urządzenia zdalnego przy użyciu kanału komunikacyjnego lub przy użyciu dowolnego 

zaprogramowanego operandu. 

Gdy polecenie RESET zostanie odebrane przez przekaźnik, tworzone są dwa operandy 

FlexLogic. Operandy te, które są zapisywane jako zdarzenia, resetują podtrzymania, po 

usunięciu warunku inicjującego. Każde z tych trzech źródeł poleceń RESET tworzy operand 

FlexLogic reset op. Każde źródło polecenia RESET tworzy również swój indywidualny 

operand reset op (pushbutton), reset op (comms) lub reset op (operand) do identyfikacji 

źródła polecenia. Ustawienie OPERAND RESET wybiera tutaj operand, który tworzy 

operand reset op (operand). 

 

5.10  Wejścia/wyjścia przetwornikowe 

5.10.1  Wejścia DCmA 
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Range: Dostępne opcje: 
Disabled, Enabled Wyłączony, Włączony 
up to 20 alphanumeric characters do 20 znaków alfanumerycznych 
six alphanumeric characters sześć znaków alfanumerycznych 
0 to –1 mA, 0 to +1 mA, –1 to +1 mA, 0 to 5 
mA, 0 to 10mA, 0 to 20 mA, 4 to 20 m 

od 0 do –1 mA, od 0 do +1 mA, od –1 do +1 
mA, od 0 do 5 mA, od 0 do 10 mA, od 0 do 
20 mA, od 4 do 20 mA 

–9999.999 to +9999.999 in steps of 0.001 od –9999,999 do +9999,999 z krokiem 0,001 
 

 

OPCJA OPROGRAMOWANIA 

Przekaźnik L90 jest dostarczany wraz z opcjonalną funkcją obsługi wejść 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 sygnały wejściowe w zakresie od -1 do +20 mA DC, które są 

odpowiednie do użytku w przypadku większości najczęściej stosowanych zakresów wyjść 

przetwornikowych. Zakłada się, że wszystkie wejścia są liniowe w całym zakresie. 

Szczegółowe dane sprzętowe podano w rozdziale 3. 

Zanim będzie można używać sygnału wejściowego DCmA, wartość sygnału zmierzona przez 

przekaźnik musi zostać przekształcona w parametr zakres i wielkość podstawowego 

parametru wejściowego przetwornika zewnętrznego, takiego jak napięcie DC lub 

temperatura. Przekaźnik upraszcza proces przez wewnętrzne skalowanie wyjścia z 

przetwornika zewnętrznego i wyświetlenie rzeczywistego parametru podstawowego. 

Kanały wejściowe DCmA są rozmieszczone w sposób podobny do kanałów przekładników 

prądowych i napięciowych. Skonfigurować poszczególne kanały przy użyciu 

przedstawionych tutaj ustawień. 
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Kanały są rozmieszczone w podmodułach składających się z dwóch kanałów i opatrzonych 

numerami od 1 do 8, patrząc od góry do dołu. Po włączeniu przekaźnik automatycznie 

generuje ustawienia konfiguracyjne dla każdego kanału na podstawie kodu zamówienia. 

Ogólnie odbywa się to w taki sam sposób jak w przypadku przekładników prądowych i 

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 H. 

Kanał 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 jednostkami związanymi z parametrem 

mierzonym przez przetwornik, takimi jak wolty, °C, megawaty itp. Ten identyfikator jest 

również używany do powiązywania kanału jako parametru wejściowego z funkcjami 

opracowanymi do mierzenia tego typu parametru. Ustawienie DCMA INPUT H1 RANGE 

(Zakres wejścia H1 DCMA) określa zakres mA prądu stałego przetwornika połączonego z 

kanałem wejściowym. 

Ustawienia DCMA INPUT H1 MIN VALUE (Wartość minimalna wejścia H1 DCMA) i DCMA 

INPUT H1 MAX VALUE (Wartość maksymalna wejścia H1 DCMA) służą do 

zaprogramowania zakresu przetwornika w jednostkach podstawowych. Na przykład 

przetwornik temperatury może mieć zakres od 0 do 250°C — tym przypadku wartość 

ustawienia DCMA INPUT H1 MIN VALUE (Wartość minimalna wejścia H1 DCMA) wynosi 

„0”, a wartość DCMA INPUT H1 MAX VALUE (Wartość maksymalna wejścia H1 DCMA) to 

„250”. Innym przykładem może być przetwornik mocy o zakresie od -20 do +180 MW — w 

tym przypadku wartość ustawienia DCMA INPUT H1 MIN VALUE (Wartość minimalna 

wejścia H1 DCMA) wynosi „-20”, a wartość DCMA INPUT H1 MAX VALUE (Wartość 

maksymalna wejścia H1 DCMA) to „180”. Wartości pośrednie między minimalną a 

maksymalną są skalowane liniowo. 

 

5.10.2 Wejścia RTD 
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Range: Dostępne opcje: 
Disabled, Enabled Wyłączony, Włączony 
up to 20 alphanumeric characters do 20 znaków alfanumerycznych 
100Ω Nickel, 10Ω Copper, 100Ω Platinum, 
120Ω Nickel 

100Ω Nickel, 10Ω Copper, 100Ω Platinum, 
120Ω Nickel (100 Ω niklowe, 10 Ω 
miedziane, 100 Ω platynowe, 120 Ω 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. Te kanały są przeznaczone do podłączanie do termometrów 

rezystancyjnych dowolnego, powszechnie stosowanego typu. 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 rozmieszczone w podmodułach składających się z dwóch kanałów i opatrzonych 

numerami od 1 do 8, patrząc od góry do dołu. Po włączeniu przekaźnik automatycznie 

generuje ustawienia konfiguracyjne dla każdego kanału na podstawie kodu zamówienia. 

Ogólnie odbywa się to w taki sam sposób jak w przypadku przekładników prądowych i 

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 wolnym gnieździe. 

Kanał może być włączony („Enabled”) albo wyłączony („Disabled”). Jeśli dany kanał jest 

wyłączony („Disabled”), nie są dla niego tworzone żadne wartości rzeczywiste. Do kanału 

przypisany jest alfanumeryczny identyfikator, który jest zawarty w wartościach rzeczywistych 

kanału. Jest on również używany do powiązywania kanału jako parametru wejściowego z 

funkcjami opracowanymi do mierzenia tego typu parametru. Wybór typu termometru 

rezystancyjnego podłączonego do kanału powoduje skonfigurowanie tego kanału. 
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Działania w związku z nadmierną temperaturą wskazywaną przez termometr rezystancyjny, 

takie jak wyłączenia lub alarmy, są wykonywane w połączeniu z funkcją FlexElements. W 

funkcji 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 dla logiki FlexLogic w celu 

późniejszego zablokowania lub bezpośredniej obsługi styku wyjściowego. 

Referencyjne wartości temperatury każdego typu termometru rezystancyjnego 

przedstawiono w tabeli poniżej. 

 

Tabela 5-41: Temperatura a rezystancja RTD 

Temperatura Rezystancja (w omach) 

°C °F 100 Ω Pt (DIN 
43760) 

120 Q 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 

 

5.10.3  Wyjścia DCmA 
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Range: Dostępne opcje: 
Off, any analog actual value parameter Off, dowolny parametr rzeczywistej wartości 
–1 to 1 mA, 0 to 1 mA, 4 to 20 mA Od –1 do 1 mA, od 0 do 1 mA, od 4 do 20 

mA 
–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 służące do generowania sygnałów DCmA, które 

umożliwiają podłączenie zewnętrznego sprzętu. Szczegółowe dane sprzętowe podano w 

rozdziale 3. Kanały wyjściowe DCmA są rozmieszczone w sposób podobny do kanałów 

wejść przetwornikowych przekładników prądowych i napięciowych. Użytkownik konfiguruje 

poszczególne kanały przy użyciu ustawień przedstawionych poniżej. 

Kanały są rozmieszczone w podmodułach składających się z dwóch kanałów i opatrzonych 

numerami od 1 do 8, patrząc od góry do dołu. Po włączeniu przekaźnik automatycznie 

generuje ustawienia konfiguracyjne dla każdego kanału na podstawie kodu zamówienia w 

taki sam sposób, jak w przypadku przekładników prądowych i napięciowych. Każdemu 

kanałowi przypisywana jest litera gniazda, po której następuje numer rzędu (od 1 do 8 

włącznie), który jest używany jako numer kanału. 

Zarówno zakresy wyjściowy, jak i sygnał sterujący danym wyjściem można programować za 

pośrednictwem przedstawionego poniżej menu ustawień (zaprezentowano 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 (Wartość min.) i MAX VAL (Wartość maks.) odpowiadały zakresowi 

wyjściowemu sprzętu zdefiniowanego jako RANGE. Stosowane jest poniższe równanie: 

 

otherwise w innych przypadkach 
 

Równanie 5-43 



MENU SETTINGS (USTAWIENIA)  ROZDZIAŁ 5: USTAWIENIA 

SYSTEM ZABEZPIECZENIA RÓŻNICOWEGO LINII L90 — INSTRUKCJA OBSŁUGI 5-614 

gdzie 

x jest sygnałem działania określonym przez ustawienie SOURCE (Źródło) 

Wartości Imin and Imax są określone przez ustawienie RANGE (Zakres) 

k jest stałą skalowania obliczaną następująco: 

 

Wzór 5-44 

 

Funkcja jest celowo blokowana, jeśli ustawienia MAX VAL i MIN VAL są wpisane błędnie, na 

przykład gdy MAX VAL - MIN VAL <0,1 j.w. Otrzymywana charakterystyka przedstawiona 

jest na poniższym rysunku. 

 

Rysunek 5-201: Charakterystyka wyjściowa DCmA 

 

OUTPUT CURRENT PRĄD WYJŚCIOWY 
DRIVING SIGNAL SYGNAŁ STERUJĄCY 
MIN VAL WARTOŚĆ MIN. 
MAX VAL WARTOŚĆ MAKS. 
Imax Imax 
Imin Imin 
 

 

Ustawienia 

DCMA OUTPUT H1 SOURCE (Źródło wyjścia DCMA H1) — to ustawienie określa 

wewnętrzną wartość analogową do sterowania wyjściem analogowym. Wartości rzeczywiste 

(parametry FlexAnalog), takie jak moc, amplituda prądu, amplituda napięcia, współczynnik 

mocy itp. można skonfigurować jako źródła do sterowania wyjściami DCmA. Lista 

parametrów FlexAnalog znajduje się w Załączniku A. 

DCMA OUTPUT H1 RANGE (Zakres wyjścia DCMA H1) — to ustawienie umożliwia wybór 

zakresu wyjściowego. Każdy kanał DCmA można ustawić niezależnie do pracy z różnymi 

zakresami. Dostępne są trzy najczęściej stosowane zakresy wyjściowe. 
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DCMA OUTPUT H1 MIN VAL (Wartość min. wyjścia DCMA H1) — to ustawienie umożliwia 

określenie minimalnej wartości granicznej dla sygnału sterującego wyjściem. Ta nastawa 

służy do sterowania odwzorowaniem 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 H1 MAX VAL (Wartość maks. wyjścia DCMA H1) — to ustawienie 

umożliwia określenie maksymalnej wartości granicznej dla sygnału sterującego wyjściem. Ta 

nastawa służy do sterowania odwzorowaniem 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 H1 MIN VAL (Wartość min. wyjścia DCMA H1) i DCMA 

OUTPUT H1 MAX VAL (Wartość maks. wyjścia DCMA H1) są ignorowane w 

przypadku jednostek podstawowych współczynnika mocy (tzn. jeśli dla ustawienia 

DCMA OUTPUT H1 SOURCE  (Źródło wyjścia DCMA H1) wybrana jest wartość 

FlexAnalog uzależniona od pomiaru współczynnika mocy). 

Poniżej przedstawiono trzy przykłady zastosowań. 

 

Przykład: monitorowanie mocy 

Wyjście DCmA H1 o zakresie od -1 do 1 mA ma służyć do monitorowania mocy czynnej 

trzech faz w sieci 13,8 kV mierzonej za pośrednictwem źródła 1 przekaźnika z serii UR. W 

przekaźniku stosowane są następujące ustawienia: przekładnia CT = 1200:5, napięcie 

wtórne VT = 115 V, połączenie VT w układzie trójkąta i przekładnia VT = 120. Prąd 

znamionowy wynosi 800 A po stronie pierwotnej, a znamionowy współczynnik mocy wynosi 

0,90. Monitorowana ma być zarówno moc pobierana, jak i oddawana oraz dopuszczalne jest 

20-procentowe przeciążenie w stosunku do wartości znamionowej. 

Znamionowa moc trzech faz wynosi: 

P = √3 x 13,8 kV x 0,8 kA x 0,9 = 17,21 MW 

Wzór 5-45 

Moc trzech faz z 20-procentowym marginesem przeciążenia wynosi: 

Pmax = 1,2 x 17,21 MW = 20,65 MW 

Wzór 5-46 

Jednostką podstawową mocy (więcej szczegółów zawiera punkt FlexElements w tym 

rozdziale) jest: 
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PBASE = 115 V x 120 x 1,2 kA = 16,56 MW 

Wzór 5-47 

Minimalna i maksymalna wartość mocy, która ma być monitorowana (w j.w.) wynosi: 

 

moc minimalna = , moc maksymalna =  

Wzór 5-48 

Wprowadzone są następujące ustawienia: 

DCMA OUTPUT H1 SOURCE: "SRC 1 P" 

DCMA OUTPUT H1 RANGE: "-1 to 1 mA" 

DCMA OUTPUT H1 MIN VAl: "-1,247 pu" 

DCMA OUTPUT H1 MAX VAL: "1,247 pu" 

 

Przy powyższych ustawieniach wyjście będzie reprezentować moc w skali 1 mA na 20,65 

MW. Błąd w najgorszym przypadku w tym zastosowaniu można obliczyć, nakładając dwa 

następujące źródła błędu: 

• ±0,5% pełnej skali dla modułu wyjść analogowych lub ±0,005 x (1 - (-1)) x 20,65 

MW = ±0,207 MW 

• ±1% błędu odczytu dla mocy czynnej przy współczynniku mocy 0,9 

Na przykład przy odczycie 20 MW błąd w najgorszym przypadku wynosi 0,01 x 20 MW + 

0,207 MW = 0,407 MW. 

 

Przykład: monitorowanie prądu 

Za pomocą wyjścia prądowego H2 pracującego w zakresie od 4 do 20 mA ma być 

monitorowany prąd fazy A (rzeczywista wartość skuteczna). Przekładnia CT wynosi 5000:5, 

a maksymalny prąd obciążenia 4200 A. Prąd ma być monitorowany od 0 A w górę, z 

dopuszczalnym 50-procentowym przeciążeniem. 

Prąd fazy z 50-procentowym marginesem przeciążenia wynosi: 

Imax = 1,5 x 4,2 kA = 6,3 kA 

Wzór 5-49 

Jednostką podstawową prądu (więcej szczegółów zawiera punkt FlexElements w tym 

rozdziale) jest: 

IBASE= 5 Ka 

Wzór 5-50 

Minimalna i maksymalna wartość mocy, która ma być monitorowana (w j.w.) wynosi: 

prąd minimalny , prąd maksymalny  
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Wzór 5-51 

 

Wprowadzone są następujące ustawienia: 

DCMA OUTPUT H2 SOURCE: "SRC 1 Ia RMS" 

DCMA OUTPUT H2 RANGE: "4 to 20 mA" 

DCMA OUTPUT H2 MIN VAL: "0,000 pu" 

DCMA OUTPUT H2 MAX VAL: "1,260 pu" 

Błąd w najgorszym przypadku w tym zastosowaniu można obliczyć, nakładając dwa 

następujące źródła błędu: 

• ±0,5% pełnej skali dla modułu wyjść analogowych lub ±0,005 x (20 - (4 ) x 6,3 kA 

= ±0,504 kA 

• ±0,25% odczytu lub ±0,1% wartości znamionowej (większa z tych wartości) dla 

prądów równych od 0,1 do 2,0 wartości znamionowej 

Na przykład przy odczycie 4,2 kA błąd w najgorszym przypadku wynosi max(0,0025 x 4,2 

kA, 0,001 x 5 kA) + 0,504 kA = 0,515 kA. 

 

Przykład: monitorowanie napięcia 

Wyjście DCmA H3 o zakresie od 0 do 1 mA ma służyć do monitorowania napięcia w 

składowej przeciwnej w sieci 400 kV mierzonej za pośrednictwem źródła 2. Ustawione 

napięcie wtórne przekładnika napięciowego wynosi 66,4 V, ustawiona przekładnia VT wynosi 

6024, a ustawienie połączenia VT to „Delta” (Trójkąt). Napięcie ma być monitorowane w 

zakresie od 70 do 110% wartości znamionowej. 

Minimalne i maksymalne napięcie w składowej przeciwnej, które mają być monitorowane, 

wynoszą: 

 

Wzór 5-52 

Jednostką podstawową napięcia (więcej szczegółów zawiera punkt FlexElements w tym 

rozdziale) jest: 

VBASE = 0,0664 kV x 6024 = 400 kV 

Wzór 5-53 

Minimalna i maksymalna wartość napięcia, która ma być monitorowana (w j.w.) wynosi: 

napięcie minimalne , napięcie maksymalne  

Wzór 5-54 

Wprowadzone są następujące ustawienia: 

DCMA OUTPUT H3 SOURCE: "SRC 2 V_1 mag" 
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DCMA OUTPUT H3 RANGE: "0 to 1 mA" 

DCMA OUTPUT H3 MIN VAL: "0,404 pu" 

DCMA OUTPUT H3 MAX VAL: "0,635 pu" 

Ustawienia ograniczeń różnią się od spodziewanych 0,7 j.w. i 1,1 j.w., ponieważ przekaźnik 

oblicza wielkości składowej zgodnej przeskalowane do napięć faza–ziemia nawet wtedy, gdy 

przekładniki napięciowe są połączone w układzie „Delta” (Trójkąt) (patrz punkt Konwencje 

pomiaru w rozdziale 6), a jednocześnie napięcie znamionowe przekładnika prądowego 

wynosi 1 j.w. przy tych ustawieniach. W związku z tym ustawienia wymagane w tym 

przykładzie różnią się od normalnie spodziewanych przy współczynniku √3. 

Błąd w najgorszym przypadku w tym zastosowaniu można obliczyć, nakładając dwa 

następujące źródła błędu: 

• ±0,5% pełnej skali dla modułu wyjść analogowych lub ±0,005 x (1 - 0) x 254,03 kV 

= ±1,27 kV 

• ±0,5% odczytu 

Na przykład w warunkach znamionowych odczyt składowej zgodnej wynosi 230,94 kV, a 

błąd w najgorszym przypadku 0,005 x 230,94 kV + 1,27 kV = 2,42 kV. 

 

5.11 Testy 

5.11.1 Działanie trybu testowego 

 

Range: Disabled, Isolated, Forcible Dostępne opcje: Wyłączony, Izolowany, 
Forcible 

 

Urządzenie L90 zawiera układ testujący, który umożliwia sprawdzenie funkcjonowania wejść 

i wyjść stykowych, niektórych kanałów komunikacyjnych i układu pomiaru fazorów (w razie 

potrzeby) przy zastosowaniu symulowanych warunków. 

Tryb testowy może być w jednym z trzech stanów: Disabled (Wyłączony), Isolated 

(Izolowany) lub Forcible (Wymuszony.) 

Stan Disabled występuje podczas normalnej pracy — funkcje ochrony, sterowania i 

komunikacji przekaźnika działają normalnie. Funkcje testowe są wyłączone, poza testami 

kanałów i testami układu pomiaru fazorów, jeśli ten układ został dostarczony. 

Stan Isolated umożliwia szybkie przełączenie przekaźnika do stanu, w którym nie może 

negatywnie wpływać na sieć elektroenergetyczną ani inne części automatyki stacji. Pozwala 
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to na zmianę ustawień, załadowanie nowego oprogramowania sprzętowego, wymianę 

modułów sprzętowych i zmianę połączeń komunikacyjnych. O ile ma to uzasadnienie 

praktyczne, wszystkie sygnały wyjściowe przekaźnika są zablokowane. Wyjścia stykowe są 

wyłączone spod napięcia, a wyjścia z podtrzymaniem zamrożone. Polecenia do układów 

Bricks są zablokowane. Transmisje GOOSE mają ustawioną flagę „symulacji” (zwaną 

również flagą „testową”), co powoduje, że komunikaty nie są akceptowane przez zgodne 

urządzenia odbiorcze, dla których nie ustawiono atrybutu danych „Sim” (Symulacja). Atrybut 

jakości wartości, które mogą być przesyłane za pośrednictwem usług MMS 61850, ma 

wartość „invalid” (Nieprawidłowe), co powoduje, że wartości nie są używane do celów 

operacyjnych przez zgodne urządzenia odbiorcze. 

Stan Forcible umożliwia testowanie obejmujące wymuszenie zadziałania przekaźnika 

poprzez podanie sygnału testowego i sprawdzenie poprawności sygnału wyjściowego 

przekaźnika. 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 można selektywnie włączać lub wymuszać zgodnie z 

opisem w kolejnych dwóch podpunktach. Współdzielone wyjścia do układów Bricks mają 

ustawioną flagę trybu testowego, co powoduje, że ich wartości są akceptowane tylko przez 

przekaźniki działające również w trybie wymuszonym. Transmisje GOOSE mają ustawioną 

flagę „symulacji”, co skutkuje akceptowaniem komunikatów przez inne urządzeń odbiorcze, 

które mają ustawiony atrybut danych „Sim”. Atrybut danych „Sim” w przekaźniku jest 

ustawiony po to, by w przypadku odbioru komunikatów GOOSE z flagą „symulacji” były one 

używane zamiast normalnych komunikatów. Atrybut jakości wartości przesyłanych za 

pośrednictwem usług MMS 61850 ma ustawienie „valid” (prawidłowe) + „test”, które 

sygnalizuje, że tych wartości nie należy używać do celów operacyjnych. 

W innych przypadkach przekaźnik uniwersalny jest w pełni funkcjonalny w trybie testu 

wymuszonego, umożliwiając wykonanie różnych procedur testowych. W szczególności 

normalnie działają elementy zabezpieczające i sterujące oraz logika FlexLogic. Inaczej niż w 

protokole IEC 61850, wejścia i wyjścia komunikacyjne działają w pełni. Procedura testowa 

musi to uwzględniać. 

Tryb testowy można wybrać za pomocą panelu przedniego, programu EnerVista UR Setup 

lub kontrolki LLN0.Mod protokołu IEC 61850. Wartość „on” (włączony) parametru 

LLN0.Mod.ctlVal powoduje ustawienie stanu Disabled (wyłączony), wartość „test/blocked” 

(„test/zablokowany”) powoduje ustawienie stanu Isolated, (Izolowany), a wartość "test" 

ustawia stan Forcible. (Wymuszony). Ustawienie TEST MODE FUNCTION (Działanie trybu 

testowego) można zmieniać tylko przez bezpośrednie polecenia użytkownika. Po ponownym 

uruchomieniu, włączeniu, wczytaniu ustawień lub aktualizacji oprogramowania sprzętowego 
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zachowywana jest ostatnio zaprogramowana wartość trybu testowego. Dzięki temu 

przekaźnik uniwersalny ustawiony w trybie izolacji pozostaje odizolowany podczas 

testowania i konserwacji. 

 

5.11.2 Wymuszanie trybu testowego 

 

Range: FlexLogic operand Dostępne opcje: operand FlexLogic 
 

Stan trybu testowego jest wskazywany na panelu przednim przekaźnika za pomocą 

kombinacji wskaźnika LED trybu testowego, wskaźnika LED pracy i przekaźnika awarii 

krytycznej, jako przedstawiono w poniższej tabeli. 

 

Tabela 5-42: Działanie trybu testowego 

Działanie trybu 
testowego 

Dioda LED 
– praca 

Dioda LED 
trybu 
testowego 

Przekaźnik 
awarii 
krytycznej 

Wymuszanie 
trybu 
testowego 

Zachowanie się wejść i wyjść 
stykowych 

Wyłączony Brak 
wpływu 

Wył. Normalny Brak wpływu Normalny 

Izolowany Wył. Wł. Wyłączony 
spod 
napięcia 

Brak wpływu Wyjścia stykowe wyłączone 

Wymuszony Wył. Migająca Wyłączony 
spod 
napięcia 

Wył. Normalny 

Wł. Sterowane przez funkcje wymuszenia 

 

UWAGA 

Przy ponownym uruchomieniu ustawienie TEST MODE FORCING (Wymuszanie trybu 

testowego) i oraz ustawienia wymuszające wejście stykowe i wymuszające wyjścia 

stykowe powracają do stanów domyślnych. 

 

5.11.3 Wymuszenie wejść stykowych 

 

Range: FlexLogic operand Dostępne opcje: operand FlexLogic 
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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” (Normalne) wejście pozostaje w pełni sprawne. 

Jest sterowane przez napięcie na zaciskach wejściowych i może być włączane 

oraz wyłączane przez obwód zewnętrzny. Tę wartość należy wybrać, jeśli dane 

wejście musi działać podczas testu. Dotyczy to na przykład wejścia inicjującego 

test lub będącego częścią sekwencji testowej zaprogramowanej przez 

użytkownika. 

• W przypadku ustawienia „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. 

• W przypadku ustawienia „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 

Podczas ponownego uruchomienia ustawienie TEST MODE FORCING (Wymuszanie 

trybu testowego) i oraz ustawienia wymuszające wejście stykowe i wymuszające 

wyjścia  

stykowe powracają do stanów domyślnych. 

 

5.11.4 Wymuszanie wyjść stykowych 
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Range: FlexLogic operand Dostępne opcje: operand FlexLogic 
 

Funkcja wymuszenia wyjścia stykowego zapewnia sposób przeprowadzania kontroli 

działania wszystkich wyjść stykowych. 

Podczas pracy w wymuszonym trybie testowym wyjścia stykowe przekaźnika można 

zaprogramować tak, aby reagowały następująco: 

• W przypadku ustawienia „Normal” (Normalne) wyjście pozostaje w pełni sprawne. 

Działa, gdy jego operand sterujący ma wartość logiczną 1, a resetuje się, gdy jego 

operand sterujący ma wartość logiczną 0. 

• W przypadku ustawienia „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. 

• W przypadku ustawienia „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 ustawienie to „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 oraz ustawienia wymuszające wejście stykowe i wymuszające wyjścia 

stykowe powracają do stanów domyślnych. 

 

5.11.5 Testy kanałów 
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See below Zob. poniżej 
 

Ta funkcji służy do sprawdzania komunikacji nawiązanej przez oba przekaźniki. 

 

Range: Dostępne opcje: 
Yes, No Tak, Nie 
 

Informacje o korzystania z testów kanałów podano w rozdziale Rozruch. 

 

5.11.6 Wartości testowe układu pomiaru fazorów 
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Range: Dostępne opcje: 
Enabled, Disabled Włączony, Wyłączony 
0.00 to 700.00 kV in steps of 0.01 od 0,00 do 700,00 kV z krokiem 0,01 
 

 

Aby móc korzystać z trybu testowego układu PMU, należy ustawić przekaźnik w trybie 

testowym. To znaczy ustawienie TESTING ���� TEST MODE FUNCTION (Testy > Działanie 

trybu testowego) musi mieć wartość „Enabled” (Włączone), a sygnał inicjujący TESTING �������� 

TEST MODE INITIATE (Testowanie > Inicjacja trybu testowego) musi mieć ustawienie „On” 

(Wł.). 

W trybie testowania układu PMU kanały fizyczne (VA, VB, VC, VX, IA, IB, IC i IG), 

częstotliwość i szybkość zmian częstotliwości są zastępowane wartościami użytkownika, 

natomiast składowe symetryczne są obliczane na podstawie kanałów fizycznych. Wartości 

testowe nie są oznaczone wprost w ramkach danych wychodzących. W razie takiej potrzeby 

zaleca się stosowanie programowanych przez użytkownika kanałów cyfrowych do 

sygnalizowania klientowi IEEE C37.118, że w miejsce prawdziwych pomiarów wysyłane są 

wartości testowe. 

Realizacja synchrofazora UR definiuje tryb testowy, który wysyła wstępnie zdefiniowany 

zestaw synchrofazorów za pośrednictwem kanału komunikacyjnego, gdy działanie trybu 

testowego jest włączone. W trybie testowym wykonywane są następujące działania: 



MENU SETTINGS (USTAWIENIA)  ROZDZIAŁ 5: USTAWIENIA 

SYSTEM ZABEZPIECZENIA RÓŻNICOWEGO LINII L90 — INSTRUKCJA OBSŁUGI 5-625 

• Ustawiany jest bit Data Invalid / Test Mode (Nieprawidłowe dane / Tryb testowy) 

(bit 15 w słowie STAT) 

• Ustawiany jest bit Sim (Symulacja) we wszystkich wyjściowych zestawach danych 



 

SYSTEM ZABEZPIECZENIA RÓŻNICOWEGO LINII L90 — INSTRUKCJA OBSŁUGI 2-1 

System zabezpieczenia różnicowego linii L90 

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 zabezpieczenia różnicowego linii L90 

Skróty 

A Amper CRT, CRNT Prąd 

AC Prąd przemienny CSA 

Kanadyjskie Stowarzyszenie 
Normalizacyjne (Canadian Standards 
Association) 

A/D Analogowo-cyfrowy CT Przekładnik prądowy 

AE Niezamierzone zasilenie; jednostka aplikacji CVT Przekładnik napięciowy pojemnościowy 

AMP Amper   

ANG Kąt D/A Cyfrowo-analogowy 

ANSI Amerykański Narodowy Instytut 
Normalizacyjny (American National 
Standards Institute) 

DC (dc) Prąd stały 

AR Samoczynne ponowne załączanie, SPZ DCE Urządzenia do transmisji danych 

ASDU 
Jednostka danych serwisowych warstwy 
aplikacji DCS Rozproszony system sterowania 

ASYM Asymetria DD Detektor zakłóceń 

AUTO Automatyczny DFLT Domyślny 

AUX 
Pomocniczy, potrzeb własnych (ang. 
auxiliary) DGNST Diagnostyka 

AVG Średni DIFF Różnicowy 

AWG Amerykański znormalizowany szereg średnic 
drutu (American Wire Gauge) 

DIR Kierunkowy 

  DISCREP Niezgodność 

BCS Przełącznik wyboru najlepszego zegara DIST Odległość 

BER Bitowa stopa błędów DMD Zapotrzebowanie 

BF Awaria wyłącznika DNP Protokół sieci dystrybucyjnej 

BFI Inicjacja lokalnej rezerwy wyłącznikowej DPO Odzwbudzenie 

BKR Wyłącznik DSP 
Cyfrowy procesor sygnałowy (ang. 
Digital Signal Processor) 

BLK Blokada DST Czas letni 

BLKG Blokowanie dt Szybkość zmian 

BNC Bayonet Neill-Concelman (złącze) DTT Wyłączenie zdalne bezwarunkowe 

BPNT Punkt zwrotny na krzywej DUTT Zabezpieczenie ze skróconym 
zasięgiem i zdalnym bezwarunkowym 
wyłączeniem 

BRKR Wyłącznik   

  EGD Ethernet Global Data (protokół) 

CAP Kondensator ENCRMNT Odcięcie od obciążeń 

CC Kondensator sprzęgający EPRI 
Electric Power Research Institute 
(amerykański instytut badawczy) 

CCVT Przekładnik napięciowy pojemnościowy .EVT Rozszerzenie nazwy pliku rejestratora 
zdarzeń 

CFG Konfigurować / konfigurowalny EXT Rozszerzenie, zewnętrzny 
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.CFG Rozszerzenie nazwy pliku oscylografii   

CHK Kontrola F Pole 

CHNL Kanał FAIL Awaria 

CID Opis konfiguracji urządzenia IED FD Detektor zakłóceń 

CLS Zamknąć FDH Nastawa wysoka detektora uszkodzeń 

CLSD Zamknięty FDL Nastawa niska detektora uszkodzeń 

CMND Polecenie FLA Prąd pełnego obciążenia 

CMPRSN Porównanie FO Światłowodowy 

CO Wyjście stykowe FREQ Częstotliwość 

COM Komunikacja FSK 
Kluczowanie z przesuwem 
częstotliwości 

COMM Komunikacja FTP Protokół transmisji plików 

COMP Kompensowany, porównanie FxE FlexElement™ 

CONN Połączenie FWD Do przodu 

CONT Ciągły, styk   

CO-ORD Koordynacja G Generator 

CPU Procesor główny GE General Electric 

CRC Cykliczny kod nadmiarowy / cykliczna 
kontrola nadmiarowa 

GND Uziemienie / masa 

  GNTR Generator 

GOOSE 
Ogólne zdarzenie obiektowe zachodzące w 
podstacji MVAR Megawar, Mvar (łącznie dla trzech faz) 

GPS Globalny system pozycjonowania MVAR A Megawar, Mvar (faza A) 

GSU Transformator podwyższający napięcie 
generatora 

MVAR B Megawar, Mvar (faza B) 

  MVAR C Megawar, Mvar (faza C) 

HARM Harmoniczna / harmoniczne MVARH Megawarogodzina, Mvarh 

HCT Czas wysokiego poziomu prądu MW Megawat, MW (łącznie dla trzech faz) 

HGF Doziemienie przez dużą impedancję (CT) MW A Megawat, MW (faza A) 

HIZ Zwarcie doziemne przez dużą impedancję i 
łukowe 

MW B Megawat, MW (faza B) 

HMI Interfejs człowiek-maszyna MW C Megawat, MW (faza C) 

HTTP 
Protokół przesyłania dokumentów 
hipertekstowych MWH Megawatogodzina, WMh 

HV Wysokie napięcie   

HYB Hybrydowy N Neutralny 

Hz Hertz Nd. / nd. Nie dotyczy 

  NEG Ujemny 

I Chwilowy, bezzwłoczny NMPLT Tabliczka znamionowa 

I 0 Składowa zerowa prądu NOM Znamionowy, nominalny 

I 1 Składowa zgodna prądu NTR Neutralny 

I 2 Składowa przeciwna prądu   

IA Prąd fazy A O Nad 

IAB Różnica prądów faz A i B OC, O/C Przetężenie 

IB Prąd fazy B O/P, Op Wyjście 

IBC Różnica prądów faz B i C OP Działanie 

IC Prąd fazy C OPER Działanie 

ICA Różnica prądów faz C i A OPERATG Działający 

ID Identyfikacja O/S System operacyjny 

IED Inteligentne urządzenie elektroniczne OSI Open Systems Interconnection (model) 

IEC Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna 
(International Electrotechnical Commission) 

OSB Blokowanie przy pracy asynchronicznej 

IEEE 

Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników 
(Institute of Electrical and Electronic 
Engineers) OUT Wyjście 
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IG Prąd doziemny OV Przepięcie 

Igd Prąd różnicowy doziemny OVERFREQ Nadmierna częstotliwość 

IN Prąd szczątkowy przekładnika prądowego 
(3Io); wejście 

OVLD Przeciążenie 

INC SEQ Niekompletna sekwencja   

INIT Inicjować P Faza 

INST Chwilowy, bezzwłoczny PC Porównanie faz, komputer osobisty 

INV Odwrotny PCNT Procent 

I/O Wejście/wyjście PF 
Współczynnik mocy (łącznie dla trzech 
faz) 

IOC Zabezpieczenie nadprądowe bezzwłoczne PF A Współczynnik mocy (faza A) 

IOV Zabezpieczenie nadnapięciowe bezzwłoczne PF B Współczynnik mocy (faza B) 

IRIG 
Inter-Range Instrumentation Group 
(organizacja) PF C Współczynnik mocy (faza C) 

ISO 
Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna 
(International Standards Organization) PFLL 

Pętla synchronizacji fazy i 
częstotliwości 

IUV Zabezpieczenie podnapięciowe bezzwłoczne PHS Faza 

  
PICS 

Deklaracja zgodności implementacji 
protokołu 

K0 Kompensacja składowej zerowej prądu   

kA Kiloamper PKP Pobudzenie 

kV Kilowolt PLC Elektroenergetyczna telefonia nośna 

  POS Dodatni 

LED Dioda elektroluminescencyjna POTT 
Zabezpieczenie z zasięgiem 
wydłużonym i zdalnym przyzwoleniem 

LEO Otwarty koniec linii PRESS Ciśnienie 

LFT BLD Ograniczenie lewej strony charakterystyki PRI Pierwotny 

LOOP Pętla zwrotna PROT Zabezpieczenie 

LPU Wyłączenie linii przy załączeniu na zwarcie PSEL Przełącznik wyboru prezentacji 

LRA Prąd zablokowanego wirnika pu Jednostka względna 

LTC Przełącznik zaczepów pod obciążeniem PUIB Blokada prądu pobudzenia 

LV Niskie napięcie PUIT Rozłączenie przy prądzie pobudzenia 

  PUSHBTN Przycisk 

M Maszyna PUTT 
Zabezpieczenie ze skróconym 
zasięgiem i lokalnym przyzwoleniem 

mA Miliamper PWM Modulacja szerokości impulsu 

MAG Wielkość PWR Moc 

MAN Ręczny / ręcznie   

MAX Maksymalny QUAD Czworoboczny 

MIC Zgodność implementacji modelu   

MIN Minimum; minuty R Szybkość; odwrotny 

MMI Interfejs człowiek-maszyna RCA Kąt charakterystyczny zasięgu 

MMS Manufacturing Message Specification 
(standard) 

REF Odniesienie 

MRT Minimalny czas reakcji REM Zdalny 

MSG Komunikat REV Do tyłu 

MTA Maksymalny kąt momentu obrotowego RI Inicjacja ponownego załączenia 

MTR Silnik RIP 
Ponowne załączenie w trakcie 
realizacji 

MVA Megawoltamper (łącznie dla trzech faz) 

Ograniczenie 
prawej strony 
charakterystyki 

Ograniczenie prawej strony 
charakterystyki 

MVA A Megawoltamper (faza A) RMA Autoryzacja zwrotu 

MVA B Megawoltamper (faza B) RMS Średnia kwadratowa, wartość 
skuteczna 
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MVA C Megawoltamper (faza C) ROCOF Szybkość zmian częstotliwości 

ROD Detektor otwartego zdalnego końca VCG Napięcie fazy C względem ziemi 

RST Zerowanie VF Zmienna częstotliwość 

RSTR Ograniczony VIBR Drganie 

RTD Termometr rezystancyjny VT Przekładnik napięciowy 

RTU Zdalne urządzenie końcowe VTFF Kontrola stanu bezpieczników 
przekładnika napięciowego 

RX (Rx) Odbierać, odbiornik VTLOS Utrata sygnału przekładnika 
napięciowego 

s Sekunda WDG Uzwojenie 

S Czuły WH Watogodzina, Wh 

SAT Nasycenie przekładnika prądowego w/ opt Z opcją 

SBO Wybór opcji przed zadziałaniem, wybierz 
przed działaniem 

WGS Światowy System Geodezyjny 

SCADA 
System nadzorowania i gromadzenia 
danych WRT Względem 

SCC Sterownik komunikacji szeregowej   

SCL Język konfiguracji stacji X Reaktancja 

SEC Wtórny XDUCER Przetwornik 

SEL Wybrać / przełącznik wyboru / wybór XFMR Transformator 

SENS Czuły   

SEQ Sekwencja Z Impedancja, strefa 

SIR Stosunek impedancji źródła   

SNTP Uproszczony protokół synchronizacji czasu   

SRC Źródło   

SSB Wstęga pojedyncza   

SSEL Przełącznik wyboru sesji   

STATS Statystyka   

SUPN Nadzór   

SUPV Nadzorować / nadzór   

SV Nadzór, serwis   

SYNC Kontrola synchronizmu   

SYNCHCH
K 

Kontrola synchronizmu   

T Czas, transformator   

TC Pojemność cieplna   

TCP Protokół sterowania transmisją   

TCU Używana pojemność cieplna   

TD MULT Mnożnik wyboru czasu   

TEMP Temperatura   

TFTP Trivial File Transfer Protocol (protokół)   

THD Współczynnik zawartości harmonicznych   

TMR Timer   

TOC Zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne   

TOV Zabezpieczenie nadnapięciowe zwłoczne   

TRANS Stan przejściowy   

TRANSF Przesył   

TSEL Przełącznik wyboru transportu   

TUC Zabezpieczenie podprądowe zwłoczne   

TUV Zabezpieczenie podnapięciowe zwłoczne   

TX (Tx) Nadajnik, nadawać   

U Pod   

UC Zabezpieczenie podprądowe   

UCA Utility Communications Architecture   
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(model) 

UDP Protokół datagramów użytkownika   

UL Underwriters Laboratories   

UNBAL Asymetria   

UR Przekaźnik uniwersalny   

URC Uniwersalne sterowania reklozerem   

.URS Rozszerzenie nazwy pliku ustawień   

UV Zabezpieczenie podnapięciowe   

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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