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850 System zabezpieczający

Chapter 1: Wprowadzenie

GE
Grid Solutions
Wprowadzenie

Przekaźnik Multilin™ 850 jest elementem platformy przekaźników zabezpieczeniowych 
Multilin 8 opracowanej z myślą o zarządzaniu, zabezpieczaniu i sterowaniu polami 
zasilającymi. Seria Multilin 850 służy do zapewnienia zabezpieczenia głównego lub 
rezerwowego dla podziemnych i napowietrznych pól zasilających w przedsiębiorstwach 
energetycznych i przemysłowych instalacjach energetycznych.

Omówienie

Każdy przekaźnik realizuje funkcje zabezpieczania, sterowania i monitorowania, oferując 
zarówno lokalny i jak i zdalny interfejs użytkownika. Wyświetlają też bieżące warunki 
wyzwolenia/alarmowania oraz większość z ponad 35 mierzonych parametrów systemu. 
Ponadto rejestrowane są zdarzenia przeszłych wyzwoleń, alarmów i sterowania, 
maksymalne poziomy zapotrzebowania i zużycie energii.
Przekaźniki te oferują wiele innowacyjnych funkcji. Elastyczność tych funkcji umożliwia 
zaprogramowanie ich stosownie do konkretnych potrzeb użytkownika, dzięki czemu 
spełniają one rozmaite normy zakładowe jak i wymagania danej branży. Oczywiście 
elastyczność utrudni naukę obsługi urządzenia. Aby nowi użytkownicy mogli łatwiej 
uruchomić podstawowe zabezpieczenia, ustawiono nastawy na typowe wartości 
domyślne i wyłączono funkcje zaawansowane. Te ustawienia można przeprogramować 
w dowolnym momencie.
Do programowania można używać klawiszy i wyświetlacza znajdujących się na przednim 
panelu. Ze względu na dużą liczbę ustawień metoda ręczna może być nieco żmudna. Aby 
uprościć programowanie i uzyskać bardziej intuicyjny interfejs, można wprowadzać 
nastawy za pomocą komputera z oprogramowaniem EnerVista 8 Setup dołączonym do 
przekaźnika. Oprogramowanie bazuje na menu i daje łatwy dostęp do wszystkich funkcji 
panelu przedniego nawet przy minimalnej znajomości komputera. Wartości rzeczywiste 
i nastawy można wyświetlać, zmieniać, przechowywać w pamięci i drukować. Jeżeli 
ustawienia zostaną zapisane w pliku nastaw, będzie można je pobrać w dowolnym 
momencie do programowego portu na panelu przednim przekaźnika, przez kabel 
komputerowy podłączony do portu USB dowolnego komputera osobistego.
Poniżej przedstawiono podsumowanie dostępnych funkcji oraz jednokreskowy schemat 
funkcji zabezpieczenia i sterowania. Pełniejsze zrozumienie działania poszczególnych 
funkcji można uzyskać po zapoznaniu się z rozdziałem 4: Nastawy. Schematy logiczne 
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zawierają odniesienie do wszystkich nastaw powiązanych z daną funkcją i pokazują 
wszystkie sygnały logiczne przesyłane pomiędzy poszczególnymi funkcjami. 
Przedstawiono też informacje dotyczące wyboru ustawień dla poszczególnych nastaw.

Opis systemu zabezpieczającego pól zasilających 
850

Centralna jednostka przetwarzania
Do sterowania funkcjami przekaźnika służą dwa procesory: 32-bitowy mikroprocesor 
Freescale MPC5125, który mierzy wszystkie sygnały analogowe i wejścia cyfrowe oraz 
steruje wszystkimi przekaźnikami wyjściowymi i 32-bitowy mikroprocesor Freescale 
MPC8358, który steruje wszystkimi zaawansowanymi protokołami komunikacyjnymi 
Ethernet. 
Utrwalanie wejść analogowych i przebiegów
Wykorzystuje się transformatory magnetyczne do redukowania przychodzących 
sygnałów analogowych z przekładników źródłowych. Następnie sygnały analogowe są 
przepuszczane przez dolnoprzepustowy analogowy filtr przeciwutożsamieniowy 11,5 kHz. 
Wówczas wszystkie sygnały zostają jednocześnie utrwalone w buforach próbkująco-
pamiętających, dzięki czemu nie będzie przesunięć fazowych. Sygnały są przekształcane 
na wartości cyfrowe przez 16-bitowy przetwornik analogowo-cyfrowy, zanim zostaną 
ostatecznie przesłane do analizy w CPU.
Nieobrobione próbki są skalowane w oprogramowaniu, następnie umieszczane w buforze 
do utrwalania przebiegów, co stanowi emulację rejestratora zwarć. Przebiegi można 
pobrać z przekaźnika w celu wyświetlania ich i diagnostyki za pomocą oprogramowania 
konfiguracyjnego EnerVista do serii 8.
Częstotliwość
Pomiar częstotliwości polega na mierzeniu czasu, jaki upływa pomiędzy przejściami przez 
zero złożonego sygnału zawierającego trójfazowe napięcia szyny, napięcie linii lub prądy 
trójfazowe. Sygnały są przepuszczane przez filtr dolnoprzepustowy, aby zapobiec 
fałszywym przejściom przez zero. Śledzenie częstotliwości wykorzystuje zmierzoną 
częstotliwość do nastawienia częstotliwości próbkowania dla prądu i napięcia, co daje 
lepszą dokładność algorytmu dyskretnej transformaty Fouriera (DFT) dla częstotliwości 
innych niż znamionowa.
Główne źródło śledzenia częstotliwości wykorzystuje trójfazowe napięcia szyny. Śledzenie 
częstotliwości zostaje automatycznie przełączone przez algorytm na alternatywne źródło 
odniesienia, czyli sygnał prądów trójfazowych lub napięcie sieci dla konfiguracji 
wyłącznika sprzęgłowego, jeżeli pojawi się deklaracja nieważności częstotliwości wykrytej 
na podstawie wejść napięć trójfazowych. Przełączenie nie nastąpi, jeżeli okaże się, że 
częstotliwość z alternatywnego sygnału odniesienia jest nieprawidłowa. W momencie 
wykrycia prawidłowego częstotliwości w głównym źródle nastąpi przełączenie śledzenia 
z powrotem na główne źródło. Jeżeli z żadnego źródła nie jest dostępny stabilny sygnał 
częstotliwości, wówczas częstotliwość śledzenia ustawia się domyślnie na znamionową 
częstotliwość systemu.
Fazory, stany przejściowe i harmoniczne
Wszystkie przebiegi są przetwarzane osiem razy w każdym cyklu przez filtr eliminujący 
zanikającą składową DC i przez dyskretną transformatę Fouriera (DFT). Z wynikowych 
fazorów usunięto stany przejściowe prądów zwarciowych i wszystkie harmoniczne. Dzięki 
temu mamy przekaźnik nadprądowy, który jest bardzo bezpieczny i który nie będzie miał 
wydłużenia zasięgu.
Przetwarzanie wejść prądu AC
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Filtr eliminujący zanikającą składową DC jest filtrem cyfrowym z krótkim przedziałem 
czasu, który usuwa zanikającą składową DC z asymetrycznego prądu występującą 
w momencie pojawienia się zwarcia. Taką operację wykonuje się dla wszystkich sygnałów 
prądowych dla zabezpieczenia nadprądowego; sygnały napięcia wykorzystują ten sam 
filtr eliminujący zanikającą składową DC. Filtr gwarantuje, że zabezpieczenie nadprądowe 
nie będzie mieć wydłużenia zasięgu.
Dyskretna transformata Fouriera (DFT) wykorzystuje dokładnie jeden cykl próbek do 
obliczenia wielkości fazorowej, która reprezentuje sygnał przy częstotliwości podstawowej; 
wszystkie składowe harmoniczne zostają usunięte. Wszystkie późniejsze obliczenia (np. 
mocy itp.) oparte są na fazorach prądu i napięcia, dzięki czemu wynikowe wartości nie 
mają składowych harmonicznych. Wartości skuteczne (ang. RMS - root mean square - 
średnie kwadratowe) są obliczane na podstawie jednego cyklu próbek sprzed filtrowania.
Człony zabezpieczenia
Wszystkie człony zabezpieczenia napięciowego, prądowe i częstotliwościowego są 
przetwarzane osiem razy w każdym cyklu w celu ustalenia, czy doszło do pobudzenia lub 
czy nastąpiło zakończenie odliczania czasu przez timer. Człony zabezpieczenia 
napięciowego i prądowego wykorzystują prąd/napięcie skuteczne albo amplitudę fazora.

Figure 1-1: Schemat jednokreskowy

Table 1-1: Numery urządzeń ANSI i funkcje
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Table 1-2: Inne funkcje urządzenia

27X Podnapięciowe pomocnicze

32 Kierunkowe mocy

32N Watometryczne zabezpieczenie doziemne (kierunkowe 
watometryczne reagujące na składową zerową)

37 Podprądowe

49 Przeciążeniowe cieplne

50BF Lokalna rezerwa wyłącznikowa

50G Bezzwłoczne doziemne nadprądowe

50SG Czułe bezzwłoczne doziemne nadprądowe

50N Bezzwłoczne nadprądowe składowej zerowej

50P Bezzwłoczne nadprądowe fazowe

50_2 Bezzwłoczne nadprądowe reagujące na składową przeciwną

51G Czasowe doziemne nadprądowe

51SG Czułe czasowe doziemne nadprądowe

51N Czasowe nadprądowe składowej zerowej

51P Czasowe nadprądowe fazowe

51_2 Czasowe nadprądowe reagujące na składową przeciwną

52 Wyłącznik AC

Niezgodność biegunów

55 Współczynnik mocy

59N Nadnapięciowe składowej zerowej

59P Nadnapięciowe fazowe

59X Nadnapięciowe pomocnicze

59_2 Nadnapięciowe reagujące na składową przeciwną

67G Człon kierunkowy doziemny

67SG Człon czuły kierunkowy doziemny

67N Człon kierunkowy punktu neutralnego

67P Człon kierunkowy fazowy

67_2 Człon kierunkowy reagujący na składową przeciwną

79 Samoczynne ponowne załączanie

81O Nadczęstotliwościowe

81U Podczęstotliwościowe

81R Szybkość zmian częstotliwości

87G Strefowe ziemnozwarciowe (RGF)

AFP Zabezpieczenie przed łukiem elektrycznym

CLP Uruchamianie ze stanu zimnego

I1/12 Detekcja przerwanego przewodu:

MCB Blokowanie zamknięcia ręcznego

SOTF Przełączanie w momencie wystąpienia zwarcia

VTFF Na wyp. usterki bezpiecznika przekładnika napięciowego

Opis

Wejście analogowe

Wyjście analogowe

Automatyczne wprowadzanie rezerwy (MTM)

Prąd wyładowania łukowego wyłącznika (I2t)

Urządzenie ANSI Opis
1–4 850 SYSTEM ZABEZPIECZAJĄCY  – INSTRUKCJA OBSŁUGI



CHAPTER 1: WPROWADZENIE OPIS SYSTEMU ZABEZPIECZAJĄCEGO PÓL ZASILAJĄCYCH 850
Sterowanie wyłącznikiem

Stan sprawności wyłącznika

Nadzór PP

Zapotrzebowanie na prąd/moc

Rejestrator danych

Liczniki cyfrowe

Rejestrator zdarzeń

Raport zwarcia i lokalizator zwarć

Szybkie zabezpieczenie podczęstotliwościowe

Flexelements

Równania FlexLogic

Stany Flexstates

Wykrywanie harmonicznych

Komunikacja IEC 61850

Pomiary: prąd, napięcie, moc, PF, energia, częstotliwość, harmoniczne, THD

Przekroczenie obciążenia

Mapa użytkowników Modbus

Admitancja zerowa

Zatrzaśnięcia nieulotne

Komunikacja OPC-UA

Przekaźniki wyjściowe

Wyjścia impulsowe

Grupy nastaw (6)

Szyna wyzwalająca (6)

Rejestrator stanów przejściowych (oscylografia)

Monitorowanie cewki wyzwalającej i zamykającej

Przywracanie podczęstotliwościowe

Przywracanie podnapięciowe

LEDy programowane przez użytkownika

Przyciski programowane przez użytkownika

Wejścia wirtualne (64)

Wyjścia wirtualne (96)

Opis
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Figure 1-2: Hierarchia głównego menu
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Omówienie zabezpieczeń

Dostępne są następujące funkcje zabezpieczeń:
ZABEZPIECZENIA PODSTAWOWE
Podstawowe funkcje zabezpieczeń stanowią część domyślnej oferty przekaźnika 850. 
Przekaźnik 850 wprowadza pojęcie ról dla różnych poziomów uprawnień. Role służą jako 
nazwy logowania wraz z hasłami zapisanymi w urządzeniu. Obecnie dostępne są 
następujące role: Administrator, Operator, Fabryka i Obserwator, przy czym każdemu 
nadano stałą strukturę uprawnień. Należy zwrócić uwagę, że rola Fabryka nie jest 
dostępna dla użytkowników, lecz używa się jej wyłącznie w procesie produkcji.
W przekaźniku 850 można nadal używać funkcji przełącznika dostępu do nastaw, ale 
załączyć ją może tylko Administrator. Do sterowania dostępem do nastaw służy 
kluczowany przełącznik, co zapewnia minimalne pojęcie bezpieczeństwa.
CYBERSENTRY
Osadzona funkcja zabezpieczeń CyberSentry stanowi opcję programową, która daje 
zaawansowane usługi w zakresie zabezpieczeń. Zakup tej opcji programowej powoduje 
automatyczne wyłączenie zabezpieczeń podstawowych.
CyberSentry zapewnia bezpieczeństwo za pomocą następujących funkcji:

• klient usługi telefonujących użytkowników zdalnego uwierzytelniania (RADIUS) 
w zakresie uwierzytelniania, autoryzacji, ewidencjonowania (AAA), który to klient jest 
zarządzany centralnie, załącza przypisanie użytkowników i wykorzystuje silną 
kryptografię opartą na bezpiecznych standardach do ochrony uwierzytelniania 
i poświadczeń,

• system kontroli dostępu opartej na rolach (RBAC), który zapewnia model uprawnień 
umożliwiający dostęp do operacji i konfiguracji urządzenia 850  w oparciu 
o konkretne role i indywidualne konta użytkowników skonfigurowane na serwerze 
AAA. Zdefiniowane obecnie role to: Administrator, Operator i Obserwator,

• Silne szyfrowanie wszystkich komunikatów sieciowych dotyczących dostępu 
i konfiguracji między oprogramowaniem EnerVista i urządzeniami 850  przy pomocy 
protokołu Secure Shell (SSH), Advanced Encryption Standard (AES) i kluczy 128-
bitowych w trybie Galois Counter Mode (GCM), jak określono w amerykańskim 
rozszerzeniu National Security Agency Suite B do SSH i zatwierdzonym 
w standardach National Institute of Standards and Technology (NIST) FIPS 140-2 dla 
systemów kryptograficznych.

• raportowanie zdarzeń bezpieczeństwa za pośrednictwem protokołu Syslog dla 
wsparcia systemów zarządzania zdarzeniami informacji o bezpieczeństwo (SIEM) na 
potrzeby scentralizowanego monitorowania cyberbezpieczeństwa.

CyberSentry obsługuje dwa rodzaje uwierzytelniania, które można wykorzystywać do 
uzyskiwania dostępu do urządzenia 850: 

• uwierzytelnianie z urządzenia – w którym to przypadku uwierzytelnianie 
przeprowadza się w samym urządzeniu 850 , korzystając ze wstępnie zdefiniowanych 
ról jako użytkowników (bez usługi RADIUS).

– Uwierzytelnianie 850 przy pomocy lokalnych ról można przeprowadzać albo 
z panelu przedniego albo za pomocą EnerVista,

• uwierzytelnianie z serwera - w którym to przypadku uwierzytelnianie przeprowadza 
się na serwerze RADIUS, korzystając z indywidualnych kont użytkowników 
zdefiniowanych na serwerze. Konta użytkowników, po ich utworzeniu, zostają 
przypisane do jednej ze wstępnie zdefiniowanych ról uznawanych przez 850 

– Uwierzytelnianie 850 za pomocą serwera RADIUS można przeprowadzać tylko za 
pomocą EnerVista.
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FASTPATH: Obecnie WiFi i USB nie obsługują zabezpieczeń CyberSentry. Z tego względu WiFi zostaje 
domyślnie wyłączone w przypadku zakupu opcji CyberSentry. Użytkownik może włączyć 
WiFi, ale należy pamiętać, że stanowi to naruszenie modelu zabezpieczeń i zgodności, jaki 
CyberSentry ma zapewniać.

Jeżeli załączone będzie uwierzytelnianie zarówno w urządzenia 850 jak i z serwera, 
wówczas 850 automatycznie kieruje żądania uwierzytelnienia do urządzenia 850 lub 
odpowiedniego serwera RADIUS, w oparciu o nazwy użytkownika. Jeżeli poświadczenie 
identyfikacyjne użytkownika nie odpowiada jednemu z lokalnych kont urządzenia, 
850 automatycznie przesyła dalej żądanie do serwera RADIUS, jeżeli go podano. Jeśli 
podano serwer RADIUS, ale jest on nieosiągalny w sieci, żądania uwierzytelniania na 
serwerze są odrzucane. W tej sytuacji należy użyć lokalnych kont urządzenia 850, aby 
uzyskać dostęp do systemu 850.
ROLE UŻYTKOWNIKA
Poziomy dostępu użytkownika służą do udzielania zmiennych uprawnień dla 
poszczególnych ról użytkownika. Role użytkownika są wykorzystywane zarówno przez 
zabezpieczenia podstawowe jak i CyberSentry.
Obsługiwane są następujące role użytkownika:

• Administrator: Rola administratora ma pełny dostęp do odczytu i zapisu wszystkich 
ustawień i komend. Ta rola nie zezwala na jednoczesny dostęp. Ponadto rola 
administratora posiada argument wskazujący, gdy jest ona zalogowana.

• Operator: Rolę operatora przewidziano w celu ułatwienia czynności operacyjnych, 
które można zaprogramować i przypisać do przycisków na panelu przednim. 
Operator posiada dostęp do odczytu/zapisu wszystkich ustawień w menu/sekcji 
komend. Operator może przeglądać ustawienia w EnerVista lub na panelu przednim, 
ale nie może zmieniać żadnych ustawień. Nie jest to rola jednoczesna.

• Obserwator: Rola obserwatora ma dostęp tylko do odczytu wszystkich ustawień 
850 . Ta rola zezwala na jednoczesny dostęp. Rola Obserwatora jest rolą domyślną, 
jeżeli nie przeprowadzono w urządzeniu żadnego uwierzytelniania. Ta rola może 
pobierać z urządzenia pliki ustawień i zapisy.

• Fabryka: Jest to wewnętrzna rola niedostępna dla użytkownika. Służy ona do celów 
diagnostyki produkcyjnej. Zdolność załączenia lub wyłączenia tej roli to ustawienie 
zabezpieczeń kontrolowane przez Administratora.

OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE RÓL UŻYTKOWNIKA W OPCJI CYBERSENTRY
1. Jedyną rolą jednoczesną jest rola obserwatora. Jeżeli użytkownik zalogował się przez 

port szeregowy, przez panel przedni lub przez sieć, liczy się to jako zalogowanie roli na 
potrzeby jednoczesnego korzystania.

2. Zarówno oprogramowanie EnerVista jak i panel przedni zapewniają wylogowanie 
w jednym kroku. Menu główne ma dla panelu przedniego komendę wylogowania. 
W EnerVista wystarczy kliknąć urządzenie prawym przyciskiem myszy i wybrać 
funkcję wylogowania z menu kontekstowego.

3. Ekran logowania w EnerVista zawiera pola „User Name:” i „Password:” dla domyślnego 
uwierzytelniania zdalnego (Radius), ale zaznaczenie pola wyboru „Local 
Authentication” powoduje, że pole „User Name:” zmienia się w menu rozwijane, 
w którym użytkownik może wybrać jedną ze wstępnie zdefiniowanych ról w 850.
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CHAPTER 1: WPROWADZENIE NUMERY KATALOGOWE 850
Numery katalogowe 850

NOTE

NOTE: Obsługa niektórych funkcji opisanych w punkcie „Nastawy” zależy od numeru 
katalogowego. Każde urządzenie z serii 8 zamawia się wraz z pewną liczbą modułów 
niezbędnych i opcjonalnych. Każdy moduł można zamówić w jednej z wielu konfiguracji 
określonych w momencie składania zamówienia.

NOTE

NOTE: Dostępne kombinacje numerów katalogowych można znaleźć na witrynie internetowej 
https://www.gegridsolutions.com/multilin/catalog/850.htm.

Poniższy rysunek numeru katalogowego zawiera informacje umożliwiające 
wyspecyfikowanie przekaźnika 850:
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NUMERY KATALOGOWE 850 CHAPTER 1: WPROWADZENIE
Figure 1-3: Numery katalogowe 850

  
850 � * * NN * * * * A * * * * * * * * * * * * N *

Interface 850 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 850 Feeder Protection System (Standard: English Language,   
High Voltage Power Supply, Graphical Control Panel)

Model E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Industrial
D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Distribution Feeder

Phase Currents - Slot J P1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1A three-phase current inputs (Slot J) + 4 voltage inputs (J2)
P5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5A three-phase current inputs (Slot J) + 4 voltage inputs (J2)

Phase Currents - Slot K NN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | No phase current inputs (Slot K)
Ground Currents G1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1A ground input

G5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5A ground input
S1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1A ground + 1A sensitive ground input
S5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5A ground + 5A sensitive ground input
D1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1A ground + 1A polarizing current input
D5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5A ground + 5A polarizing current input

Power Supply L | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 to 48 V DC 
H | | | | | | | | | | | | | | | | | 110 to 250 V DC/110 to 230 V AC 

Slot B (LV I/O) N | | | | | | | | | | | | | | | | None
R | | | | | | | | | | | | | | | | 6 x RTDs (Pt100, Ni100, Ni120)
S | | | | | | | | | | | | | | | | 6 x RTDs (Pt100, Ni100, Ni120, Cu10)

Slot C (LV I/O) N | | | | | | | | | | | | | | | None
R | | | | | | | | | | | | | | | 6 x RTDs (Pt100, Ni100, Ni120)
S | | | | | | | | | | | | | | | 6 x RTDs (Pt100, Ni100, Ni120, Cu10)

Slot F (HV I/O) A |
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

2 Form A (Vmon), 3 Form C, 7 Digital Inputs (Low/High 
Voltage, Int/Ext Supply)

Slot G (HV I/O) N | | | | | | | | | | | | | None

A |
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

2 Form A (Vmon), 3 Form C, 7 Digital Inputs (Low/High 
Voltage, Int/Ext Supply)

L | | | | | | | | | | | | | 7 DcmA O/P + 4 DcmA I/P + 1 RTD
Slot H (HV I/O) N | | | | | | | | | | | | None

A |
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

2 Form A (Vmon), 3 Form C, 7 Digital Inputs (Low/High 
Voltage, Int/Ext supply)

F | | | | | | | | | | | | 10 Digital Inputs + 4 Arc Flash Inputs
Faceplate M | | | | | | | | | | | Basic = Membrane Keypad

G | | | | | | | | | | | Standard = Rugged Keypad
Current Protection S | | | | | | | | | | Basic (850-E): 50P(2), 50N(2), 50G(1), 51P(2), 51N(2), 51G(1)

M | | | | | | | | | | Standard (850-E): Basic + 50SG(1), 50_2(1), 51SG(1), 51_2(1), 
RGF(1)

D

|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|

Standard (850-D) = 37(3), 50P (4/CT bank), 50N (4/CT bank), 
50G (4/CT bank), 51P(4), 51N(4), 51G(2/CT bank), 50SG(4/CT 
bank), 50_2(4/CT bank), 51SG(2/CT bank), 51_2 (2/CT bank), 
RGF(3), SOTF (3/Bkr), 67P(4), 67N(4), 67G (1/CT bank), 67SG (1/
CT bank), 67_2 (1/CT bank), 49(2), Load Encroachment (1/CT 
bank), Broken Conductor (3)

A |
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

Advanced (850-E): Standard (850-E) + 67P(1), 67N(1), 67G(1), 
67SG(1), 67_2(1), 49(2), Load Encroachment 1), Broken 
Conductor(1)

Voltage Monitoring and Protection S
|
|
|

|
|
|

|
|
|

|
|
|

|
|
|

|
|
|

|
|
|

|
|
|

|
|
|

Standard Voltage Metering & Protection: 27P (4/VT bank), 
27X (2/VT bank), 59P(4), 59N(4), 59X (2/VT bank, 81O (6/VT 
bank), 81U (6/VT bank)

P
|
|
|

|
|
|

|
|
|

|
|
|

|
|
|

|
|
|

|
|
|

|
|
|

|
|
|

Advanced Voltage Metering & Protection: Standard + 25 (1/
CT bank), 27T(4), 27Q(3/Bkr), 32(4), 32N(4), 55(4), 59_2 (2/VT 
banks), 81R (6/VT bank), Fast U/F (8), Neutral Admittance (3)

Control B |
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

Basic (850-E): Setpoint Group Control, Virtual Inputs, Trip 
Bus, Breaker Control, VTFF

F |
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

Standard (850-E): Basic + FlexLogic, CLP, 50BF (2/CT bank), 
CT Supervision(3)

D
|
|
|
|

|
|
|
|

|
|
|
|

|
|
|
|

|
|
|
|

|
|
|
|

|
|
|
|

|
|
|
|

Standard (850-D): Setpoint Group Control, Virtual Inputs, 
Trip Bus(6), Breaker Control (1/Bkr), VTFF (1/VT bank), 
FlexLogic, CLP (1/Bkr), 50BF (2/CT bank), Pole 
Discordance(3), Autoreclose (1/Bkr), CT Supervision(3)

C |
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

Advanced (850-E): Standard + Autoreclose, Bus Transfer 
(requires voltage option P)

H |
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

Advanced HMI (850-E): Advanced + Tab PBs, Annunciator 
Panel, Configurable SLDs with Bay Control

T
|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

Advanced (850-D): Standard + Tab PBs, Annunciator Panel, 
Configurable SLDs with Bay Control

Monitoring B
|
|
|

|
|
|

|
|
|

|
|
|

|
|
|

|
|
|

|
|
|

Basic: Breakers Coil Monitoring (1/Bkr), Breaker Arcing (1/
Bkr),  THD, Current Demand (1/CT bank), Digital Counters 
(16), Data Logger

C | | | | | | | Standard: Basic + Advanced Breaker Health (1/Bkr)
A | | | | | | | Advanced: Standard + Harmonic Detection(6)
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CHAPTER 1: WPROWADZENIE NUMERY KATALOGOWE 850
FASTPATH: Powłoka antykorozyjna to standardowa cecha wszystkich urządzeń z serii 8.

Zaawansowane zabezpieczenia dostępne są tylko wraz z zaawansowaną komunikacją 
(1E, 1P, 2A, 2E, 3A, 3E). Wybranie zaawansowanej opcji komunikacyjnej powoduje 
wyłączenie portu Ethernet na głównym CPU.

FASTPATH: Numery katalogowe do modernizacji należy skonfigurować korzystając ze sklepu 
internetowego GE Multilin Online Store (OLS), w oparciu o numer katalogowy 
dotychczasowego przekaźnika i dodatkowe wymagania.

Aby uzyskać więcej informacji, należy przejść na stronę internetową https://
www.gegridsolutions.com/multilin/catalog/850.htm i kliknąć przycisk Buy Retrofit Kit.

Akcesoria

• 18J0-0030 kołnierz do redukcji głębokości seria 8 — 1 3/8"

• 18J0-0029 kołnierz do redukcji głębokości seria 8 — 3" 

• Zestaw modernizacyjny do serii 8, od 750/760 do 850

• Zestaw modernizacyjny do serii 8, od 735 do 850

892800A5.PDF

Communications S E |
|

|
|

|
|

|
|

|
|

Standard: Front USB, 1 x Rear RS485: Modbus RTU, DNP3.0, 
IEC60870-5-103 + 1 x Ethernet (Modbus TCP, DNP)

1 E
|
|
|

|
|
|

|
|
|

|
|
|

|
|
|

Advanced: Front USB, 1 x Rear RS485 + 2 x Ethernet Fiber, 
MODBUS RTU/TCP, DNP3.0, IEC 60870-5-103/104, 1588, 
SNTP, OPC-UA

1 P | | | | |  Advanced + PRP

2 A |
|

|
|

|
|

|
|

|
|  Advanced + IEC 61850

2 E | | | | |  Advanced + PRP + IEC 61850

3 A |
|

|
|

|
|

|
|

|
|  Advanced + Extended IEC 61850

3 E | | | | |  Advanced + PRP + Extended IEC 61850
Advanced Communications Connector N | | | | None 

S | | | | ST, Multi-mode 1310 nm
C | | | | RJ45, Copper 10/100 M

Wireless Communication N | | | None
W | | | WiFi 802.11

Security B | | Basic
A | | Advanced: CyberSentry Level 1

Future Option N | Not Available

Retrofit Kit Option 1 Wye 750-850 Retrofit Kit, terminal block wiring assembly 
for wye (for retrofit kit only)

2 Delta 750-850 Retrofit Kit, terminal block wiring assembly 
for delta (for retrofit kit only)

3 Wye 735-850 Retrofit Kit, terminal block wiring assembly 
for wye (for retrofit kit only)

4 Delta 735-850 Retrofit Kit, terminal block wiring assembly 
for delta (for retrofit kit only)

850 � * * NN * * * * A * * * * * * * * * * * * N *
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DANE TECHNICZNE CHAPTER 1: WPROWADZENIE
Dane techniczne

Aby uzyskać całkowity czas zadziałania, czyli czas od momentu wystąpienia warunku 
wyzwolenia do zainicjowania wyzwolenia, należy dodać czas przekaźnika wyjściowego 
równy 8 ms do wymienionych poniżej czasów zadziałania.

Urządzenie
PANEL SYGNALIZATORÓW
Liczba członów: ...................................................1 (36 wskaźników)
Układ: ....................................................................... Siatka 2x2 lub 3x3
Przechowywanie danych:..............................Pamięć nieulotna
Tryb:.......................................................................... Samozerujące, zatrzaskowe, do potwierdzenia
Tekst na wyświetlaczu: ....................................Maksymalnie 3 wiersze po 15 znaków
Sygnalizacja wizualna: ....................................Miganie: 2 Hz przy cyklu obciążenia 50%

KONFIGURACJE NIESTANDARDOWE
Tryb konfig.: ..........................................................Uproszczony, zwykły

Zabezpieczenie
HS FAZOWE OD ŁUKU ELEKTRYCZNEGO/BEZZWŁOCZNE NADPRĄDOWE DOZIEMNE HS 
50P/50G
Prąd:..........................................................................Amplituda fazora (specjalny algorytm dużej prędkości)
Poziom pobudzenia:..........................................0.050 do 30.000 x CT w krokach po 0.001 x CT
Poziom odpadnięcia:.........................................97 do 98% pobudzenia
Dokładność poziomu:.......................................Dla 0.1 do 0.2 x CT: ± 0.2% odczytu lub ±1.5% wartości 

znamionowej, w zależności, która z tych wielkości jest 
większa 
Dla > 0.2 x CT: ± 1.5% odczytu

Czas zadziałania: ................................................4 ms przy >6 x pobudzenie przy 60 Hz 
5 ms przy >6 x pobudzenie przy 50 Hz 
4-8 ms przy > (3-6) x pobudzenie przy 60 Hz 
4-10 ms przy > (3-6) x pobudzenie przy 50 Hz

NADNAPIĘCIOWE POMOCNICZE (59X)
Parametr zadziałania: ......................................Vx (fazor)
Poziom pobudzenia:..........................................0.00 do 3.00 x VT w krokach po 0.01 x VT
Poziom odpadnięcia:.........................................97 do 98% pobudzenia
Dokładność poziomu:.......................................±0.5% odczytu od 10 do 240 V
Krzywe nadnapięciowe: ..................................Czasowo niezależna, zależna czasowo, krzywe FlexCurve A/

B/C/D
Opóźnienie pobudzenia:..................................0.000 to 6000.000 s krokach po 0.001 s
Opóźnienie odpadnięcia: ................................0.000 to 6000.000 s krokach po 0.001 s
Dokładność pobudzenia: ................................Błąd kanału wejściowego napięcia pomocniczego
Czas zadziałania: ................................................< 30 ms przy 1.1 x pobudzenie przy 60Hz
Dokładność czasu krzywej:............................przy < 1.1 x PKP: 3.5% czasu zadziałania lub ± ½ cyklu 

(którakolwiek jest większa) od pobudzenia do zadziałania
Dokładność timera: ...........................................± 3% czasu zadziałania lub ± ½ cyklu (którakolwiek jest 

większa)
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PODNAPIĘCIOWE POMOCNICZE (27X)
Parametr zadziałania:.......................................Vx (fazor)
Napięcie minimalne:..........................................0.00 do 1.50 x VT w krokach po 0.01 x VT
Poziom pobudzenia: ..........................................0.00 do 1.50 x VT w krokach po 0.01 x VT
Poziom odpadnięcia: .........................................102 do 103% pobudzenia
Dokładność poziomu: .......................................±0.5% odczytu od 10 do 208 V
Krzywe podnapięciowe: ..................................Czasowo niezależna, zależna czasowo GE IAV lub krzywe 

FlexCurve A/B/C/D
Opóźnienie pobudzenia: ..................................0.000 do 6000.000 s w krokach po 0.001 s
Czas zadziałania:.................................................< 20 ms przy 0.90 x pobudzenie przy 60 Hz 

< 25 ms przy 0.90 x pobudzenie przy 50 Hz
Dokładność czasu krzywej:............................przy < 0.90 x pobudzenie: ± 3.5% opóźnienia krzywej lub ± ½ 

cyklu (którakolwiek jest większa) od pobudzenia do 
zadziałania

PRZERWANY PRZEWÓD
Minimalny dodatni prąd zadziałania:........0.05 do 1.00 x CT w krokach po 0.01 x CT
Maksymalny dodatni prąd zadziałania: ..0.05 do 5.00 x CT w krokach po 0.01 x CT
Poziom pobudzenia: ..........................................20.0% do 100.0% w krokach po 0.1%
Poziom odpadnięcia: .........................................97% do 98% poziomu pobudzenia
Opóźnienie pobudzenia: ..................................0.000 do 6000.000 s w krokach co 0.001 s
Dokładność timera:............................................± 3% ustawienia opóźnienia lub ± ¾ cyklu (którakolwiek 

wartość jest większa) od pobudzenia do zadziałania

KIERUNKOWE MOCY (32)
Zmierzona moc:...................................................3-fazowa
Liczba stopni: ........................................................2
Kąt charakterystyki: ..........................................0º do 359º w krokach po 1°
Kąt kalibracji: ........................................................0.00º do 0.95º w krokach po 0.05°
Zakres pobudzenia mocy: ..............................–1.200 do 1.200 x moc znamionowa w krokach po 0.001 
Dokładność poziomu pobudzenia: .............± 1% lub ± 0.001 x moc znamionowa, którakolwiek wartość 

jest większa
Histereza:................................................................2% lub 0.001 x moc znamionowa, którakolwiek wartość jest 

większa
Opóźnienie pobudzenia: ..................................0.000 do 6000.000 s w krokach po 0.001 s
Czas zadziałania:.................................................< 55 ms przy 1.1 x pobudzenie przy 60 Hz 

< 65 ms przy 1.1 x pobudzenie przy 50 Hz
Dokładność timera:............................................±3% ustawienia opóźnienia lub ± ¼ cyklu (którakolwiek 

wartość jest większa) od pobudzenia do zadziałania

SZYBKIE ZABEZPIECZENIE PODCZĘSTOTLIWOŚCIOWE
Parametr zadziałania:.......................................Częstotliwość i szybkość zmian częstotliwości
Poziom pobudzenia 

podczęstotliwościowego: ..........................20.00 do 65.00 Hz w krokach co 0.01 Hz
Poziom pobudzenia df/dt:...............................-10.00 do -0.10 Hz/s w krokach po 0.01 Hz/s 
Opóźnienie pobudzenia: ..................................0.000 do 6000.000 s w krokach po 0.001 s
Opóźnienie odpadnięcia:.................................0.000 do 6000.000 s w krokach po 0.001 s 
Dokładność częstotliwości: ............................± 0.01 Hz
Dokładność timera:............................................± 3% czasu zadziałania lub ± ¼ cyklu (którakolwiek jest 

większa)
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CZŁONY FLEXELEMENTS
Liczba członów: ...................................................8
Sygnał wyzwalający zadziałanie: ..............Dowolna rzeczywista wartość analogowa lub dwie wartości 

w trybie różnicowym
Tryb sygnału wyzwalającego 

zadziałanie: ...................................................... Ze znakiem lub wartość bezwzględna
Tryb pracy: ............................................................poziom, przyrost
Kierunek porównania:......................................nad, pod
Poziom pobudzenia:.......................................... -30.000 do 30.000 pu w krokach po 0.001 pu
Histereza:................................................................od 0.1 do 50.0%, w krokach po 0.1%
Delta dt: ...................................................................40 msec do 45 dni
Opóźnienia pobudzenia i odpadnięcia:....0.000 do 6000.000 s w krokach po 0.001 s

PRĘDKOŚĆ ZMIAN CZĘSTOTLIWOŚCI (81R)
Tendencja df/dt: ..................................................Wzrostowa, spadkowa, dwukierunkowa
Poziom pobudzenia df/dt: ..............................0.10 do 15.00 Hz/s w krokach po 0.01 Hz/s
Poziom odpadnięcia df/dt: .............................96% poziomu pobudzenia
Dokładność poziomu df/dt: ...........................80 mHz/s lub 3.5%, którakolwiek jest większa
Częstotliwość minimalna:...............................20.00 do 80.00 Hz w krokach co 0.01 Hz
Częstotliwość maksymalna: .........................20.00 do 80.00 Hz w krokach co 0.01 Hz
Minimalna wartość progowa napięcia: ...0.000 do 1.250 x VT w krokach po 0.001 x VT
Minimalna wartość progowa prądu:.........0.000 do 30.000 x CT w krokach po 0.001 x CT
Opóźnienie pobudzenia:..................................0.000 do 6000.000 s w krokach po 0.001 s
Dokładność timera: ...........................................±3% ustawienia opóźnienia lub ± ¼ cyklu (którakolwiek 

wartość jest większa) od pobudzenia do zadziałania
95% czasu ustawienia dla df/dt: .................< 24 cykle
Czas zadziałania: ................................................ typowo 10 cykli przy 2 × pobudzenie

DOZIEMNE KIERUNKOWE NADPRĄDOWE (67G)
Kierunkowość: .....................................................Współistniejąca w przód i w tył
Polaryzacja:...........................................................Napięciem, prądem, podwójna
Napięcie polaryzujące: ....................................V_0 lub VX
Prąd polaryzujący:............................................. Isg
Prąd zadziałania: ................................................ Ig
Wyczuwanie poziomu:..................................... Ig, Isg
Kąt charakterystyki:.......................................... -90º do 90º w krokach po 1°
Kąt graniczny: ......................................................40º do 90º w krokach po 1°, oddzielnie dla kierunku do 

przodu i dla kierunku do tyłu
Dokładność kąta: ................................................±2º
Poziom pobudzenia:..........................................0.050 do 30.000 x CT w krokach po 0.001
Poziom odpadnięcia:.........................................97 do 98% 
Czas zadziałania (bez przejścia 

z jednego kierunku na drugi): ..................< 12 ms typowo przy 3 x pobudzenie przy 60 Hz 
< 15 ms typowo przy 3 x pobudzenie przy 50 Hz

ZAB. NA WYPADEK SKOKU OBCIĄŻENIA
Parametr zadziałania: ...................................... Impedancja dla składowej zgodnej (V1/I1)
Zasięg (we wtórnych Ω):..................................0.02 do 250.00 Ω w krokach po 0.01 Ω
Kąt: ............................................................................5º do 50º w krokach po 1°
Napięcie minimalne: .........................................0.00 do 1.50 x VT w krokach po 0.01 x VT
Dokładność impedancji: ..................................± 5%
Dokładność kąta: ................................................± 2º
Opóźnienie pobudzenia:..................................0.000 do 6000.000 s w krokach po 0.001 s
Opóźnienie odpadnięcia: ................................0.000 do 6000.000 s w krokach po 0.001 s
Czas zadziałania: ................................................<20 ms przy 1.1 x pobudzenie przy 60 Hz 

<24 ms przy 1.1 x pobudzenie przy 50 Hz
Dokładność synchronizacji::..........................±3% ustawienia opóźnienia lub ± ¼ cyklu (którakolwiek 

wartość jest większa) od pobudzenia do zadziałania
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BEZZWŁOCZNE NADPRĄDOWE REAGUJĄCE NA SKŁADOWĄ PRZECIWNĄ (51_2)
Parametr zadziałania:.......................................I_2 (amplituda fazorowa składowej podstawowej)
Poziom pobudzenia: ..........................................0.050 do 30.000 x CT w krokach po 0.001 x CT
Poziom odpadnięcia: .........................................97 do 98% pobudzenia
Dokładność poziomu: .......................................Dla 0.1 do 2.0 x CT:±0.5% odczytu lub ±0.4% wartości 

znamionowej, którakolwiek wartość jest większa 
Dla > 2.0 x CT: ± 1.5% odczytu 

Kształt krzywej: ....................................................Bardzo silnie/silnie/umiarkowanie zależna IEEE 
Bardzo silnie/silnie/normalnie/umiarkowanie zależna ANSI 
Krzywa IEC Curve A/B/C oraz zależna z krótkim czasem 
zwłoki 
Bardzo silnie zależna/silnie zależna/zależna/zależna 
z krótkim czasem zwłoki IAC 
FlexCurve™ A, FlexCurve™ B, FlexCurve™ C, FlexCurve™ D 
I2t , I4t , czasowo niezależna

Mnożnik krzywej:.................................................0.05 do 600.00 w krokach po 0.01
Czas resetowania: ..............................................Bezzwłocznie, synchronizowane
Dokładność czasu krzywej:............................Prądy > 1.1 x pobudzenie: ± 3% opóźnienia krzywej lub ± ½ 

cyklu (którakolwiek jest większa) od pobudzenia do 
zadziałania

NOTE

NOTE: Należy dodać 1.5 cyklu do czasu krzywej, aby uzyskać czas zadziałania TOC, czyli od 
wystąpienia zwarcia do zadziałania.

BEZZWŁOCZNE NADPRĄDOWE REAGUJĄCE NA SKŁADOWĄ PRZECIWNĄ (50_2)
Prąd:..........................................................................Amplituda fazorowa składowej podstawowej I_2
Poziom pobudzenia: ..........................................0.050 do 30.000 x CT w krokach po 0.001 x CT
Poziom odpadnięcia: .........................................97 do 98% pobudzenia
Dokładność poziomu: .......................................Dla 0.1 do 2.0 x CT: ±0.5% odczytu lub ±0.4% wartości 

znamionowej, którakolwiek wartość jest większa 
Dla > 2.0 x CT: ± 1.5% odczytu

Opóźnienie pobudzenia: ..................................0.000 do 6000.000 s w krokach po 0.001 s
Opóźnienie odpadnięcia:.................................0.000 do 6000.000 s w krokach po 0.001 s
Wydłużenie zasięgu: .........................................< 2% 
Czas zadziałania:.................................................< 12 ms typowo przy 3 x pobudzenie przy 60 Hz 

< 15 ms typowo przy 3 x pobudzenie przy 50 Hz 
Dokładność timera:............................................±3% ustawienia opóźnienia lub ± ¼ cyklu (którakolwiek 

wartość jest większa) od pobudzenia do zadziałania

ADMITANCJA PUNKTU NEUTRALNEGO (21YN)
Charakterystyka zadziałania (tryby): ........Admitancja, konduktancja i susceptancja
Kierunkowość:......................................................Niekierunkowe, w przód i wstecz
Admitancja zasięgu 

 (wtórne Siemens): .........................................0.00 do 500.00 mS w krokach po 0.01 s
Konduktancja/susceptancja zasięgu 

 (wtórne Siemens): .........................................-500.00 do 500.00 mS w krokach po 0.01 s
Dokładność poziomu: .......................................±1% pobudzenia lub ±0.01 mS, którakolwiek wartość jest 

większa
Opóźnienie pobudzenia: ..................................0.000 do 600.000 s w krokach po 0.001
Poziom odpadnięcia: .........................................0.000 do 600.000 s w krokach po 0.001
Dokładność czasu: .............................................±3% czasu ustawienia opóźnienia lub ±20 ms, którakolwiek 

wartość jest większa
Pobudzenie: ...........................................................< 12 ms typowo przy 3 x pobudzenie przy 60 Hz
Nadzór minimalnego prądu 

Pobudzenie:......................................................0.02 do 1.00 x CT w krokach po 0.01
Opadnięcie: ............................................................103% poziomu pobudzenia
Nadzór minimalnego napięcia 

Pobudzenie:......................................................0.01 do 1.50 x VT w krokach po 0.01
Opadnięcie: ............................................................103% poziomu pobudzenia
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KIERUNKOWE PUNKTU NEUTRALNEGO NADPRĄDOWE (67N)
Kierunkowość: .....................................................Współistniejąca w przód i w tył
Polaryzacja:...........................................................Napięciem, prądem, podwójna
Napięcie polaryzujące: ....................................V_0 lub VX
Prąd polaryzujący:............................................. Ig
Prąd zadziałania: ................................................ I_0
Wyczuwanie poziomu:.....................................3 x (|I_0| – K x |I_1|), Ig
Ograniczenie, K:...................................................0.000 do 0.500 w krokach po 0.001
Kąt charakterystyki:.......................................... -90º do 90º w krokach po 1°
Kąt graniczny: ......................................................40º do 90º w krokach po 1°, oddzielnie dla kierunku do 

przodu i dla kierunku do tyłu
Dokładność kąta: ................................................±2º
Poziom pobudzenia:..........................................0.050 do 30.000 x CT w krokach po 0.001 x CT
Poziom odpadnięcia:.........................................97 do 98% pobudzenia
Czas zadziałania (bez przejścia 

z jednego kierunku na drugi): ..................< 16 ms przy 3 x pobudzenie przy 60 Hz 
< 20 ms przy 3 x pobudzenie przy 50 Hz

CZASOWE ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWE REAGUJĄCE NA SKŁADOWĄ PRZECIWNĄ 
(67_2)
Kierunkowość: .....................................................Współistniejąca w przód i w tył
Polaryzacja:...........................................................Napięcie
Napięcie polaryzujące: ....................................V_2
Prąd zadziałania: ................................................ I_2
Wyczuwanie poziomu:..................................... Składowa przeciwna: |I_2| – K x |I_1|
Ograniczenie, K:...................................................0.000 do 0.500 w krokach po 0.001
Kąt charakterystyki:..........................................0º do 90º w krokach po 1°
Kąt graniczny: ......................................................40º do 90º w krokach po 1°, oddzielnie dla kierunku do 

przodu i dla kierunku do tyłu
Dokładność kąta: ................................................± 2º
Poziom pobudzenia:..........................................0.050 do 30.000 x CT w krokach po 0.001 x CT
Poziom odpadnięcia:.........................................97 do 98% pobudzenia
Czas zadziałania: ................................................< 12 ms typowo przy 3 x pobudzenie przy 60 Hz 

< 15 ms typowo przy 3 x pobudzenie przy 50 Hz

NADNAPIĘCIOWE SKŁADOWEJ ZEROWEJ (59N)
Parametr zadziałania: ......................................obliczone 3V_0 z napięć fazowych
Poziom pobudzenia:..........................................0.02 do 3.00 x VT w krokach po 0.01 x VT
Poziom odpadnięcia:.........................................97 do 98% pobudzenia
Dokładność poziomu:.......................................±0.5% odczytu od 10 do 208 V
Krzywe zab. nadnapięciowego 

składowej zerowej: .......................................Czasowo niezależna, FlexCurve A,B,C,D
Opóźnienie pobudzenia:..................................0.000 do 6000.000 s w krokach po 0.001 s (czasowo 

niezależna)
Opóźnienie odpadnięcia: ................................0.000 do 6000.000 s w krokach po 0.001 s (czasowo 

niezależna)
Czas zadziałania: ................................................< 25 ms przy 1.1 x pobudzenie przy 60Hz 

< 30 ms przy 1.1 x pobudzenie przy 50Hz
Dokładność czasu krzywej:............................przy > 1.1 x pobudzenie: ± 3% opóźnienia krzywej lub ± 

1 cykl (którakolwiek jest większa) od pobudzenia do 
zadziałania
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NADNAPIĘCIOWE REAGUJĄCE NA SKŁADOWĄ PRZECIWNĄ (59_2)
Parametr zadziałania:.......................................V_2
Poziom pobudzenia: ..........................................0.00 do 3.00 x VT w krokach po 0.01 x VT
Poziom odpadnięcia: .........................................97 do 98% pobudzenia
Dokładność poziomu: .......................................±0.5% odczytu od 10 do 208 V
Opóźnienie pobudzenia: ..................................0.000 do 6000.000 s w krokach po 0.001 s
Opóźnienie odpadnięcia:.................................0.000 do 6000.000 s w krokach po 0.001 s
Czas zadziałania:.................................................< 25 ms przy 1.1 x pobudzenie przy 60 Hz 

< 30 ms przy 1.1 x pobudzenie przy 50 Hz
Dokładność timera:............................................ ±3% ustawienia opóźnienia lub ± ¼ cyklu (którakolwiek 

wartość jest większa) od pobudzenia do zadziałania

NADCZĘSTOTLIWOŚCIOWE (81O)
Poziom pobudzenia: ..........................................20.00 do 65.00 Hz w krokach po 0.01
Poziom odpadnięcia: .........................................Pobudzenie  - 0.03 Hz
Opóźnienie pobudzenia: ..................................0.000 do 6000.000 s w krokach po 0.001 s
Opóźnienie odpadnięcia:.................................0.000 do 6000.000 s w krokach po 0.001 s
Minimalne napięcie zadziałania: .................0.000 do 1.250 x VT w krokach po 0.001 x VT
Dokładność poziomu: .......................................± 0.001 Hz
Dokładność timera:............................................±3% ustawienia opóźnienia lub ± ¼ cyklu (którakolwiek 

wartość jest większa) od pobudzenia do zadziałania
Czas zadziałania:.................................................Typowo 7.5 cyklu w krokach 0.1 Hz/s 

Typowo 7 cykli w krokach 0.3 Hz/s 
Typowo 6.5 cyklu w krokach 0.5 Hz/s

FASTPATH: Typowe czasy to średnie czasy zadziałania z uwzględnieniem zmiennych np. przypadku 
zmiany częstotliwości, metody testowej itp. i mogą się one różnić o ± 0.5 cyklu.

CZASOWE NADPRĄDOWE FAZOWE/SKŁADOWEJ ZEROWEJ/DOZIEMNE (51P/N/G)
Prąd:..........................................................................Fazor lub wartość skuteczna
Poziom pobudzenia: ..........................................0.050 do 30.000 x CT w krokach po 0.001 x CT
Poziom odpadnięcia: .........................................97 do 98% pobudzenia
Dokładność poziomu: .......................................Dla 0.1 do 2.0 x CT: ±0.5% odczytu lub ±0.4% wartości 

znamionowej, którakolwiek wartość jest większa; 
Dla > 2.0 x CT: ±1.5% odczytu 

Kształt krzywej: ....................................................Bardzo silnie/silnie/umiarkowanie zależna IEEE; 
Bardzo silnie/silnie/normalnie/umiarkowanie zależna ANSI; 
Czasowo niezależna, IEC A/B/C oraz zależna z krótkim 
czasem zwłoki; 
Bardzo silnie zależna/silnie zależna/zależna/zależna 
z krótkim czasem zwłoki IAC; 
FlexCurve A/B/C/D, I2t, I4t 

Mnożnik krzywej:.................................................0.05 do 600.00 w krokach po 0.01
Czas resetowania: ..............................................Bezzwłocznie, synchronizowane
Dokładność czasu krzywej:............................Prądy > 1.03 do 20 x pobudzenie: ± 3% czasu zadziałania lub 

± ½ cyklu (którakolwiek jest większa) od pobudzenia do 
zadziałania

Funkcja ograniczana napięciowo (51V): ..Modyfikuje pobudzenie od 0.1 < V < 0.9 wartości 
znamionowej VT w stałej zależności liniowej

FASTPATH: Należy dodać 1.5 cyklu do czasu krzywej, aby uzyskać czas zadziałania TOC, czyli od 
wystąpienia zwarcia do zadziałania. 
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BEZZWŁOCZNE NADPRĄDOWE FAZOWE/SKŁADOWEJ ZEROWEJ/DOZIEMNE (50P/N/G)
Prąd (tylko dla fazowego IOC): ..................... Fazor lub wartość skuteczna
Prąd (tylko dla IOC punktu neutralnego/

doziemnego): ...................................................Amplituda fazorowa składowej podstawowej
Poziom pobudzenia:..........................................0.050 do 30.000 x CT w krokach po 0.001 x CT
Poziom odpadnięcia:.........................................97 do 98% pobudzenia
Dokładność poziomu:.......................................Dla 0.1 do 2.0 x CT: ±0.5% odczytu lub ±0.4% wartości 

znamionowej, którakolwiek wartość jest większa 
Dla > 2.0 x CT: ±1.5% odczytu

Czas zadziałania: ................................................<12 ms typowo przy 3 × pobudzenie przy 60 Hz (IOC fazowe/
doziemne)  
<16 ms typowo przy 3 × pobudzenie przy 60 Hz (IOC punktu 
neutralnego) 
<15 ms typowo przy 3 × pobudzenie przy 50 Hz (IOC fazowe/
doziemne)  
<20 ms typowo przy 3 × pobudzenie przy 50 Hz (IOC punktu 
neutralnego)

NOTE

NOTE: Powyższe specyfikacje czasu zadziałania mają zastosowanie w przypadku 
wykorzystywania wejść RMS. Typowe czasy stanowią średnie czasy zadziałania z wielu 
przypadków testowych.

Dokładność timera: ...........................................±3% ustawienia opóźnienia lub ± ¼ cyklu (którakolwiek 
wartość jest większa) od pobudzenia do zadziałania

KIERUNKOWE FAZOWE NADPRĄDOWE (67P)
Podłączenie przekaźnika: ...............................90º(kwadratura)
Napięcie kwadraturowe:................................. Sekw. faz ABC: faza A (Vbc), faza B (Vca), faza C (Vab); sekw. 

faz ACB: faza A (Vcb), faza B (Vac), faza C (Vba)
Wartość progowa napięcia 

polaryzującego: .............................................0.050 do 3.000 x VT w krokach po 0.001 x VT
Wartość progowa czułości prądowej: ......0.05 x CT
Kąt charakterystyki:..........................................0º do 359º w krokach po 1°
Dokładność kąta: ................................................± 2º
Czas zadziałania (argumenty 

FlexLogic™): .....................................................Przejście z ustawienia do tyłu na ustawienie do przodu: < 12 
ms, typowo; 
Przejście z ustawienia do przodu na ustawienie do tyłu: <8 
ms, typowo 

PODNAPIĘCIOWE FAZOWE (27P)
Napięcie: .................................................................Amplituda fazorowa składowej podstawowej
Napięcie minimalne: .........................................0.00 do 1.50 x VT w krokach po 0.01 x VT
Poziom pobudzenia:..........................................0.00 do 1.50 x VT w krokach po 0.01 x VT
Poziom odpadnięcia:.........................................102 do 103% pobudzenia
Dokładność poziomu:.......................................±0.5% odczytu od 10 do 208 V
Fazy wymagane dla zadziałania: ...............Dowolna jedna, dowolne dwie, wszystkie trzy
Krzywe podnapięciowe: ..................................Czasowo niezależna, zależna czasowo GE IAV lub krzywe 

FlexCurve A/B/C/D
Opóźnienie pobudzenia:..................................0.000 to 6000.000 s krokach po 0.001 s
Czas zadziałania: ................................................< 20 ms przy 0.90 x pobudzenie przy 60 Hz 

< 25 ms przy 0.90 x pobudzenie przy 50 Hz
Dokładność czasu krzywej:............................przy < 0.90 x pobudzenie: ± 3.5% opóźnienia krzywej lub ± ½ 

cyklu (którakolwiek jest większa) od pobudzenia do 
zadziałania
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NADNAPIĘCIOWE FAZOWE (59P)
Napięcie: .................................................................Amplituda fazorowa składowej podstawowej
Poziom pobudzenia: ..........................................0.02 do 3.00 x VT w krokach po 0.01 x VT
Poziom odpadnięcia: .........................................97 do 98% pobudzenia
Dokładność poziomu: .......................................±0.5% odczytu od 10 do 208 V
Fazy wymagane dla zadziałania: ...............Dowolna jedna, dowolne dwie, wszystkie trzy
Opóźnienie pobudzenia: ..................................0.000 do 6000.000 s w krokach po 0.001s (czasowo 

niezależna)
Opóźnienie odpadnięcia:.................................0.000 do 6000.000 s w krokach po 0.001s (czasowo 

niezależna)
Dokładność pobudzenia:.................................Wg błędu kanału wejściowego napięcia fazowego
Czas zadziałania:.................................................< 25 ms przy 1.1 x pobudzenie przy 60Hz 

< 30 ms przy 1.1 x pobudzenie przy 50Hz
Dokładność timera:............................................±3% ustawienia opóźnienia lub ± ¼ cyklu (którakolwiek 

wartość jest większa) od pobudzenia do zadziałania

STREFOWE ZIEMNOZWARCIOWE (87G)
Parametr zadziałania:.......................................Ia, Ib, Ic i Ig (amplituda fazorowa składowej podstawowej)
Poziom pobudzenia: ..........................................0.050 do 30.000 x CT w krokach po 0.001 x CT (fazowy CT)
Poziom nadzoru doziemnego: ......................0.050 do 30.000 x CT w krokach po 0.001 x CT (doziemny CT)
Poziom odpadnięcia: .........................................97 do 98% pobudzenia
Zakres zbocza:......................................................od 0 do 100%, w krokach po 1%
Opóźnienie pobudzenia: ..................................0.000 do 6000.000 s w krokach po 0.001 s
Dokładność poziomu: .......................................Dla 0.1 do 2.0 x CT: ±0.5% odczytu lub ±0.4% wartości 

znamionowej, którakolwiek wartość jest większa 
Dla > 2.0 x CT: ± 1.5% odczytu

Czas zadziałania:.................................................<25 ms przy 1.1 x zbocze x Imax przy 60 Hz, typowo 
<30 ms przy 1.1 x zbocze x Imax przy 50 Hz, typowo

Dokładność synchronizacji:: ..........................±3% ustawienia opóźnienia lub ± ¼ cyklu (którakolwiek 
wartość jest większa) od pobudzenia do zadziałania

ZABEZPIECZENIE RTD
Pobudzenie: ...........................................................1°C do 250°C w krokach po 1°C
Histereza:................................................................2°C
Dokładność timera:............................................<2 s
Człony: .....................................................................Wyzwolenie i Alarm
850 SYSTEM ZABEZPIECZAJĄCY  – INSTRUKCJA OBSŁUGI 1–19



DANE TECHNICZNE CHAPTER 1: WPROWADZENIE
CZUŁE CZASOWE DOZIEMNE NADPRĄDOWE (51SG)
Parametr zadziałania: ...................................... Isg (wartość skuteczna lub składowa podstawowa)
Poziom pobudzenia:..........................................0.005 do 3.000 x CT w krokach po 0.001 x CT
Poziom pobudzenia:..........................................0.005 do 3.000 x CT w krokach po 0.001 x CT 

0.50 do 15.00 A w krokach po 0.01 A (dla 50:0.025)
Poziom odpadnięcia:.........................................97 do 98% pobudzenia
Dokładność poziomu:.......................................Dla 0.1 do 2.0 x CT: ±0.5% odczytu lub ±0.4% wartości 

znamionowej (którakolwiek jest większa) 
Dla > 2.0 x CT: ±1.5% odczytu > 2.0 x obciążalność CT

Dokładność poziomu:.......................................Dla 0.1 do 2.0 x CT: ±0.5% odczytu lub ±0.4% wartości 
znamionowej (którakolwiek jest większa) 
Dla > 2.0 x CT: ±1.5% odczytu > 2.0 x obciążalność CT 
Dla 50:0.025: ±0.1A dla 0.5A do 4A; ±0.2A dla >4A

Poziom odpadnięcia:.........................................97 do 98% pobudzenia
Kształt krzywej:....................................................Bardzo silnie/silnie/umiarkowanie zależna IEEE 

Bardzo silnie/silnie/normalnie/umiarkowanie zależna ANSI 
IEC A/B/C oraz zależna z krótkim czasem zwłoki 
Bardzo silnie zależna/silnie zależna/zależna/zależna 
z krótkim czasem zwłoki IAC 
I2t, I4t, FlexCurve A/B/C/D, czasowo niezależna

Mnożnik krzywej: ................................................0.05 do 600.00 w krokach po 0.01
Czas resetowania: ..............................................Bezzwłocznie, synchronizowane
Dokładność czasu krzywej:............................Prądy > 1.03 do 20 x pobudzenie: ± 3% czasu zadziałania lub 

± ½ cyklu (którakolwiek jest większa) od pobudzenia do 
zadziałania

CZUŁE BEZZWŁOCZNE DOZIEMNE NADPRĄDOWE (50SG)
Parametr zadziałania: ...................................... Isg (amplituda fazorowa składowej podstawowej)
Poziom pobudzenia:..........................................0.005 do 3.000 x CT w krokach po 0.001 x CT
Poziom pobudzenia:..........................................0.005 do 3.000 x CT w krokach po 0.001 x CT
Poziom odpadnięcia:.........................................97 do 98% pobudzenia
Dokładność poziomu:.......................................Dla 0.1 do 2.0 x CT: ±0.5% odczytu lub ±0.4% wartości 

znamionowej (którakolwiek jest większa) 
Dla > 2.0 x CT: ±1.5% odczytu > 2.0 x obciążalność CT

Dokładność poziomu:.......................................Dla 0.1 do 2.0 x CT: ±0.5% odczytu lub ±0.4% wartości 
znamionowej (którakolwiek jest większa) 
Dla > 2.0 x CT: ±1.5% odczytu > 2.0 x obciążalność CT

Czas zadziałania: ................................................<12 ms przy 3 × pobudzenie przy 60 Hz
Dokładność timera: ...........................................± 3% czasu zadziałania lub ± ¼ cyklu (którakolwiek jest 

większa)

CZUŁE BEZZWŁOCZNE DOZIEMNE NADPRĄDOWE (50SG)
Parametr zadziałania: ...................................... Isg (amplituda fazorowa składowej podstawowej)
Poziom pobudzenia:..........................................0.005 do 3.000 x CT w krokach po 0.001 x CT
Poziom pobudzenia:..........................................0.005 do 3.000 x CT w krokach po 0.001 x CT
Poziom odpadnięcia:.........................................97 do 98% pobudzenia
Dokładność poziomu:.......................................Dla 0.1 do 2.0 x CT: ±0.5% odczytu lub ±0.4% wartości 

znamionowej (którakolwiek jest większa) 
Dla > 2.0 x CT: ±1.5% odczytu > 2.0 x obciążalność CT

Dokładność poziomu:.......................................Dla 0.1 do 2.0 x CT: ±0.5% odczytu lub ±0.4% wartości 
znamionowej (którakolwiek jest większa) 
Dla > 2.0 x CT: ±1.5% odczytu > 2.0 x obciążalność CT

Czas zadziałania: ................................................<12 ms przy 3 × pobudzenie przy 60 Hz
Dokładność timera: ...........................................± 3% czasu zadziałania lub ± ¼ cyklu (którakolwiek jest 

większa)
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CZUŁE DOZIEMNE KIERUNKOWE NADPRĄDOWE (67SG)
Kierunkowość:......................................................Współistniejąca w przód i w tył
Polaryzacja: ...........................................................Napięciem, prądem, podwójna
Napięcie polaryzujące:.....................................V_0 lub VX
Prąd polaryzujący: .............................................Ig
Prąd zadziałania:.................................................Isg
Wyczuwanie poziomu: .....................................Ig, Isg
Kąt charakterystyki: ..........................................-90º do 90º w krokach po 1°
Kąt graniczny: ......................................................40º do 90º w krokach po 1°, oddzielnie dla kierunku do 

przodu i dla kierunku do tyłu
Dokładność kąta: ................................................± 2º
Poziom pobudzenia: ..........................................0.005 do 3.000 x CT w krokach po 0.001 x CT
Poziom odpadnięcia: .........................................97 do 98%
Czas zadziałania (bez przejścia 

z jednego kierunku na drugi):...................< 12 ms typowo przy 3 x pobudzenie przy 60 Hz 
< 15 ms typowo przy 3 x pobudzenie przy 50 Hz

SOTF (ZAŁĄCZENIE NA ZWARCIE)
Liczba członów: ...................................................6 (3 na wyłącznik)
Próg pobudzenia:................................................0.050 do 10.000 pu CT w krokach po 0.001 
Dokładność poziomu pobudzenia: .............0.1 do 2.0 × obciążalność przekładnika prądowego: ±0.5% 

odczytu lub ±1% wartości znamionowej (którakolwiek jest 
większa) 
> 2.0 × obciążalność przekładnika prądowego ±1.5% 
odczytu

Poziom pobudzenia: ..........................................0.05 do 1.00 x VT w krokach po 0.01
Dokładność poziomu: .......................................±0.5% odczytu od 10 do 240 V
Opóźnienie pobudzenia: ..................................0.000 do 600.000 s w krokach po 0.01
Dokładność czasu: .............................................±3% lub ±35 ms, którakolwiek jest większa
Czas zadziałania:.................................................<10 ms przy 60 Hz 

CZASOWE PODNAPIĘCIOWE - CZASOWE UV (27T)
Parametr zadziałania:.......................................[VA, VB, VC] lub [VA, VB, VC] (fazor)
Napięcie minimalne:..........................................0.00 do 1.50 (VT) w krokach po 0.01 VT
Poziom pobudzenia: ..........................................0.00 do 1.50 (VT) w krokach po 0.01 VT
Poziom odpadnięcia: .........................................102.0% do 150.0% PKP w krokach po 0.1% PKP
Dokładność poziomu: .......................................±0.5% odczytu od 10 do 240 V
Fazy wymagane dla zadziałania: ...............Dowolna jedna, dowolne dwie, wszystkie trzy
Wartość graniczna krzywej: ..........................0.00 do 1.50 (VT) w krokach po 0.01 VT
Czas krzywej: ........................................................0.000 – 600000.000 s w krokach po 0.001s
Opóźnienie odpadnięcia:.................................0.000 – 600000.000 s w krokach po 0.001s
Dokładność pobudzenia:.................................Wg błędu kanału wejściowego napięcia fazowego
Dokładność odpadnięcia: ...............................Wg błędu kanału wejściowego napięcia fazowego
Dokładność czasu krzywej:............................przy < 0.90 x pobudzenie: ± 3.5% czasu zadziałania lub ± ½ 

cyklu (którakolwiek jest większa) od pobudzenia do 
zadziałania

PRZECIĄŻENIOWE CIEPLNE (49)
Parametr zadziałania:.......................................Wartość skuteczna prądu
Poziom pobudzenia: ..........................................0.050 do 30.000 x CT w krokach po 0.001 x CT
Poziom alarmu:....................................................70.0 do 110.0% w krokach po 0.1%
Stała czasowa grzania (τH): ............................3.0 do 600.0 min w krokach po 0.1 min
Stała czasowa chłodzenia (τC): .....................1.00 do 6.00 x τH w krokach po 0.01 x τH
Dokładność poziomu prądu: .........................Dla 0.1 do 2.0 x CT: ±0.5% odczytu lub ±0.4% wartości 

znamionowej (którakolwiek jest większa) 
Dla > 2.0 x CT: ± 1.5% odczytu

Czas zadziałania:.................................................< 45 ms przy 60 Hz (od 0 do 120 x pobudzenie) 
< 50 ms przy 50 Hz (od 0 do 120 x pobudzenie)
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PODPRĄDOWE (37)
Parametr zadziałania: ......................................Prąd poszczególnych faz Ia, Ib, Ic (fazor)
Poziom pobudzenia dla wyzwolenia/

alarmu:...............................................................0.05 do 0.95 x CT w krokach po 0.01 x CT
Poziom odpadnięcia:.........................................102 do 103% pobudzenia
Opóźnienie wyzwolenia/alarmu: ................0.00 do 180.00 s w krokach po 0.01 s
Dokładność pobudzenia: ................................Dla 0.05 do 2.0 x CT: ±0.5% odczytu lub ±0.4% wartości 

znamionowej, którakolwiek wartość jest większa
Czas zadziałania: ................................................<45 ms przy 60 Hz,<50 ms przy 50 Hz
Dokładność timera: ...........................................±3% ustawienia opóźnienia lub ± 2 cykle zasilania 

(którakolwiek wartość jest większa) od pobudzenia do 
zadziałania

Stopnie:....................................................................Wyzwolenie i Alarm
Liczba członów: ...................................................3

PODCZĘSTOTLIWOŚCIOWE (81U)
Poziom pobudzenia:..........................................20.00 do 65.00 Hz w krokach po 0.01
Poziom odpadnięcia:.........................................pobudzenie + 0.03 Hz
Opóźnienie pobudzenia:..................................0.000 to 6000.000 s w krokach po 0.001 s
Opóźnienie odpadnięcia: ................................0.000 to 6000.000 s w krokach po 0.001 s
Minimalne napięcie zadziałania: .................0.000 do 1.250 x VT w krokach po 0.001 x VT
Minimalny prąd zadziałania:.........................0.000 do 30.000 x CT w krokach po 0.001 x CT
Dokładność poziomu:.......................................± 0.001 Hz
Dokładność timera: ...........................................±3% ustawienia opóźnienia lub ± ¼ cyklu (którakolwiek 

wartość jest większa) od pobudzenia do zadziałania
Czas zadziałania: ................................................ Typowo 7.5 cyklu w krokach 0.1 Hz/s 

Typowo 7 cykli w krokach 0.3 Hz/s 
Typowo 6,5 cyklu w krokach 0.5 Hz/s

FASTPATH: Typowe czasy to średnie czasy zadziałania z uwzględnieniem zmiennych np. przypadku 
zmiany częstotliwości, metody testowej itp. i mogą się one różnić o ± 0.5 cyklu.

MOCY BIERNEJ UV (27Q)
Funkcja zabezpieczająca
Napięcia:................................................................. Tylko fazor
Napięcie pobudzenia:.......................................0.00 do 1.50 x VT w krokach po 0.01
Vary pobudzenia: ...............................................1 do 65000 Kvar w krokach po 1 Kvar
Poziom odpadnięcia:.........................................103% pobudzenia dla niedomiaru napięcia 

97% pobudzenia dla nadmiaru mocy biernej 
103% pobudzenia dla niedomiaru mocy biernej

Dokładność poziomu:.......................................±0.5% odczytu lub ±2V (strony wtórnej), którakolwiek 
wartość jest większa

Opóźnienie pobudzenia:..................................0.000 do 600.000 s w krokach po 0.001 
Dokładność timera: ...........................................±3% czasu ustawienia opóźnienia lub ±½ cyklu 

(którakolwiek jest większa) od pobudzenia do zadziałania 
Poziom nadzoru prądowego:........................0.00 do 0.20 x CT w krokach po 0.01
Stopnie:....................................................................Wyzwalanie, alarm i konfigurowany

Funkcja przywracania
Napięcie min.:.......................................................0.05 do 1.50 x VT w krokach po 0.01
Częstotliwość min./maks.: ..............................20.00 do 65.00 Hz w krokach po 0.01
Opóźnienie przywracania: .............................0.00 do 6000.00 s w krokach po 0.01
Stopnie:.................................................................... Zamykanie i konfigurowany
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WATOMETRYCZNE ZIEMNOZWARCIOWE (32N)
Zmierzona moc:...................................................składowa zerowa
Kąt charakterystyki: ..........................................0º do 359º w krokach po 1°
Zakres pobudzenia mocy: ..............................0.001 do 1.200 CT x VT w krokach po 0.001
Dokładność poziomu pobudzenia: .............± 1% lub ± 0.0025 CT x VT, którakolwiek wartość jest większa
Histereza:................................................................3% lub 0.001 CT x VT, którakolwiek wartość jest większa
Krzywa:....................................................................Czasowo niezależna, czasowo zależna lub FlexCurve
Poziom pobudzenia napięcia roboczego:0.02 do 3.00 x VT w krokach po 0.01 x VT
Poziom pobudzenia prądu roboczego:.....0.002 do 30.000 x CT w krokach po 0.001 x CT
Opóźnienie pobudzenia dla mocy: .............0.000 do 6000.000 s w krokach po 0.001 s
Mnożnik charakterystyki zależnej: .............0.01 do 2.00 s w krokach po 0.01 s
Czas zadziałania:.................................................< 40 ms przy 1.1 x pobudzenie przy 60 Hz, 

< 47 ms przy 1.1 x pobudzenie przy 50 Hz
Dokładność czasu krzywej:............................± 3% ustawienia opóźnienia lub ± ¾ cyklu (którakolwiek 

wartość jest większa) od pobudzenia do zadziałania

Sterowanie
NADZÓR PRĄDU AR I KOORDYNACJA STREF AR
Parametr zadziałania:.......................................Ia, Ib, Ic, In (amplituda fazorowa składowej podstawowej)
Poziom pobudzenia: ..........................................0.050 do 30.000 x CT w krokach po 0.001 x CT
Poziom odpadnięcia: .........................................97 do 98% pobudzenia
Dokładność poziomu: .......................................Dla 0.1 do 2.0 x CT: ± 0.5% odczytu lub ± 0.4% wartości 

znamionowej (którakolwiek jest większa) 
Dla > 2.0 x CT: ± 1.5% odczytu

Dokładność timera:............................................± 3% ustawienia opóźnienia lub ± ¼ cyklu (którakolwiek 
wartość jest większa) od pobudzenia do zadziałania

CZUJNIK/WŁÓKNO ZAB. PRZED ŁUKIEM ELEKTRYCZNYM
Liczba czujników punktowych: ....................4
Promień wykrywania:.......................................180 stopni
Maksymalna długość włókna (czujnik 

punktowy): ........................................................18 stóp
Rozmiar włókna:..................................................1000 um
Tryb: ..........................................................................Wielomodowy
Złącze: ......................................................................Small Media Interface (SMI)
Rodzaj włókna:.....................................................Światłowód z tworzywa sztucznego
Promień gięcia: ....................................................>25 mm

SPZ (79)
Liczba wyłączników:..........................................Zastosowanie jednowyłącznikowe
Liczba biegunów: ................................................Układy wyzwalania trójbiegunowego/SPZ
Próby ponownego zamykania: ....................Maksymalnie 4 przed zablokowaniem
Blokowanie: ...........................................................Każdy cykl ponownego zamykania może zablokować IOC, 

podnieść pobudzenie TOC lub zmienić grupę ustawień
Możliwość nastawienia: ...................................Nadzór prądowy może nastawiać maksymalną liczbę cykli 

do podjęcia
Dokładność timera:............................................±3% ustawienia opóźnienia lub ± ¼ cyklu (którakolwiek 

wartość jest większa) od pobudzenia do zadziałania

STEROWANIE WYŁĄCZNIKIEM
Obsługa: ..................................................................Potwierdzone argumenty FlexLogic
Funkcja: ...................................................................Otwiera/zamyka, blokuje, obchodzi blokady do wyłącznika 

liniowego
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LOKALNA REZERWA WYŁĄCZNIKOWA
Tryb:..........................................................................3-biegunowy
Nadzór prądu: ......................................................prąd fazowy i punktu neutralnego (amplituda fazorowa 

składowej podstawowej)
Pobudzenie nadzoru prądu: ..........................0.050 do 30.000 x CT w krokach po 0.001 x CT
Odpadnięcie nadzoru prądu: ........................97 do 98% poziomu pobudzenia
Dokładność nadzoru prądu:..........................Dla 0.1 do 2.0 x CT: ± 0.5% odczytu lub ±0.4% wartości 

znamionowej (którakolwiek jest większa), 
Dla > 2.0 x CT: ± 1.5% odczytu

Zwłoka czasowa: ................................................0.000 do 6000.000 s w krokach po 0.001 s
Dokładność timera: ...........................................±3% ustawienia opóźnienia lub ± ¼ cyklu (którakolwiek 

wartość jest większa) od pobudzenia do zadziałania
Czas resetowania: ..............................................< 10 ms typowo przy 2 x pobudzenie przy 60 Hz 

< 12 ms typowo przy 2 x pobudzenie przy 50 Hz

TRYB STEROWANIA LOKALNEGO
Liczba członów: ...................................................1
Tryb wybierz przed uruchomieniem: ........Wyłączone, włączone
Tryb:.......................................................................... Tryb lokalny WŁ., tryb lokalny WYŁ.
Wyświetlany status:.......................................... LM (tryb lokalny) wyświetlone na banerze
Oznaczanie:...........................................................Wyłączone, włączone

NADZÓR CT 1 (CTS)
Parametr zadziałania: ...................................... Ia, Ib, Ic i Ig (amplituda fazorowa składowej podstawowej)  

Va, Vb, Vc (amplituda fazorowa składowej podstawowej)
Poziom pobudzenia 3I0: ..................................0.050 do 30.000 x CT w krokach po 0.001 x CT (fazowy CT)
Poziom pobudzenia IG: ....................................0.050 do 30.000 x CT w krokach po 0.001 x CT (doziemny CT)
Poziom pobudzenia 3V0:.................................0.02 do 3.00 x VT w krokach po 0.01 x VT (fazowy VT)
Poziom odpadnięcia:.........................................97% do 98% pobudzenia
Poziom pobudzenia CTS różnicowego: ....0.050 do 30.000 x CT w krokach po 0.001 x CT
Poziom pobudzenia ilorazowy: ....................0.00 do 1.00 (lmin/lmax)
Zakres zbocza: .....................................................od 0 do 100%, w krokach po 1%
Opóźnienie pobudzenia:..................................0.000 do 6000.000 s w krokach po 0.001 s
Dokładność poziomu:.......................................Dla 0.1 do 2.0 x CT: ±0.5% odczytu lub ±0.4% wartości 

znamionowej (którakolwiek jest większa) 
Dla > 2.0 x CT: ±1.5% odczytu

Czas zadziałania: ................................................< 12 ms typowo przy 3 x pobudzenie przy 60 Hz 
< 15 ms typowo przy 3 x pobudzenie przy 50 Hz

Dokładność timera: ...........................................±3% ustawienia opóźnienia lub ±¼ cyklu (którakolwiek 
wartość jest większa) od pobudzenia do zadziałania

ZABEZPIECZENIE OD NIEZGODNOŚCI POŁOŻENIA BIEGUNÓW (52)
Parametr zadziałania: ...................................... Zestyki wyjściowe 52a i 52b na fazę, prądy fazowe Ia, Ib, Ic 

z przekładników prądowych wyłącznika
Limit prądu: ...........................................................0.000 do 1.000 x CT w krokach po 0.001 x CT
Poziom odpadnięcia:.........................................97 do 98% limitu prądu
Opóźnienie pobudzenia:..................................0.000 do 6000.000 s w krokach po 0.001 s
Dokładność poziomu (prąd):..........................0.1 < I < 2.0 x CT: ±0.5% odczytu lub ±0.4% wartości 

znamionowej 
(w zależności, która z tych wartości jest większa) 
I > 2.0 x CT: ±1.5% odczytu

Dokładność timera: ...........................................± 3% czasu zadziałania lub ± 1 cykl (którakolwiek jest 
większa)

STEROWANIE ŁĄCZNIKAMI
Obsługa:.................................................................. Lokalnie (sterowanie za pomocą przycisków i schemat 

jednokreskowy) i zdalnie (potwierdzone argumenty 
FlexLogic) 

Funkcja: ...................................................................Otwiera/zamyka odłącznik
Timery: ....................................................................0.000 do 6000.000 s w krokach po 0.001 s
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KONTROLA SYNCHRONIZMU (25)
Maksymalna różnica częstotliwości: .........0.01 do 5.00 Hz w krokach po 0.01 Hz dla okna częstotliwości 

fnom ± 5 Hz 
Maksymalna różnica kąta: .............................1° do 100°, w krokach po 1°
Maksymalna różnica napięcia: ....................10 do 600000 V w krokach po 1 V
Histereza dla maksymalnej różnicy 

częstotliwości:.................................................0.01 do 0.10 Hz w krokach co 0.01 Hz
Czas zamknięcia wyłącznika: .......................0.000 do 6000.000 s w krokach po 0.001 s
Funkcja martwego źródła:..............................Brak, LB & DL, DB & LL, DB & DL, DB OR DL, DB XOR DL
Poziomy braku napięcia/pod napięciem 

dla szyny i linii:................................................0.00 do 1.50 x VT w krokach po 0.01 x VT

SZYNA WYZWALAJĄCA
Liczba członów: ...................................................6
Liczba wejść: .........................................................16
Opóźnienie pobudzenia: ..................................0.000 do 6000.000 s w krokach po 0.001 s
Opóźnienie odpadnięcia:.................................0.000 do 6000.000 s w krokach po 0.001 s
Czas zadziałania:.................................................< 2 ms przy 60 Hz
Dokładność timera:............................................±3% czasu opóźnienia lub ± ¼ cyklu (którakolwiek wartość 

jest większa) od pobudzenia do zadziałania

Monitorowanie
OBNIŻENIE WARTOŚCI ZNAMIONOWYCH DLA HARMONICZNYCH
Dokładność timera:............................................±3% ustawienia opóźnienia lub ± 3 cykle (którakolwiek 

wartość jest większa) od pobudzenia do zadziałania

MONITOROWANIE OBWODU WYZWALAJACEGO (TCM)
Właściwe napięcie: ............................................20 do 250 VDC
Prąd podtrzymujący: ........................................1 do 2.5 mA
Dokładność synchronizacji:: ..........................± 3 % lub ± 4 ms, którakolwiek wartość jest większa

MONITOROWANIE OBWODU ZAMYKAJĄCEGO (CCM)
Właściwe napięcie: ............................................20 do 250 VDC
Prąd podtrzymujący: ........................................1 do 2.5 mA
Dokładność synchronizacji:: ..........................± 3 % lub ± 4 ms, którakolwiek wartość jest większa

PRĄD WYŁADOWANIA ŁUKOWEGO WYŁĄCZNIKA
Tryb: ..........................................................................3-biegunowy
Zasada: ....................................................................sumuje obciążenie wyłącznika (I2t) w trakcie zwarcia
Zainicjowanie:.......................................................dowolny argument
Wartość progowa alarmu: .............................0 do 50000 kA2-cykl w krokach po 1 kA2-cykl
Dokładność timera:............................................±3% ustawienia opóźnienia lub ± ¼ cyklu (którakolwiek 

wartość jest większa) od pobudzenia do zadziałania

STAN SPRAWNOŚCI WYŁĄCZNIKA
Dokładność timera:............................................±3% ustawienia opóźnienia lub ± 1 cykl (którakolwiek 

wartość jest większa) od pobudzenia do zadziałania

WSPÓŁCZYNNIK MOCY (55)
Poziom włączenia się:.......................................od wyprzedzenia 0.01 do opóźnienia od 1 do 0.01 w krokach 

po 0.01
Poziom odpadnięcia: .........................................od wyprzedzenia 0.01 do opóźnienia od 1 do 0.01 w krokach 

po 0.01
Zwłoka: ....................................................................0.000 do 6000.000 s w krokach po 0.001 s
Minimalne napięcie zadziałania: .................0.00 do 1.25 x VT w krokach po 0.01 x VT
Dokładność poziomu: .......................................± 0.02
Dokładność timera:............................................±3% ustawienia opóźnienia lub ± 1¼ cyklu (którakolwiek 

wartość jest większa) od pobudzenia do zadziałania
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RAPORTY ZWARCIA
Liczba raportów: .................................................15
Metoda lokalizacji zwarcia:............................ Z jednego końca linii
Źródło napięcia:...................................................VT podłączone w gwiazdę, VT podłączone w w trójkąt 

i napięcie punktu neutralnego, VT podłączone w trójkąt 
i składowa zerowa prądu (przybliżenie)

Maksymalna dokładność metody:.............Rezystancja zwarcia wynosi zero lub prądy zwarciowe ze 
wszystkich zacisków liniowych są w fazie

Dokładność przekaźnika:................................± 1.5% (V > 10 V, I > 0.1 pu)
Inne czynniki dot. dokładności: ...................Błąd procentowy przekładnika napięciowego + dane 

użytkownika 
Błąd procentowy przekładnika prądowego + dane 
użytkownika 
Błąd procentowy impedancji linii + dane użytkownika

Utrwalane dane: ................................................. Fazory sprzed zwarcia i zwarciowe dla wszystkich banków 
CT i VT, argumenty wyzwolenia rejestracji przed zwarciem 
i w trakcie zwarcia, programowane przez użytkownika 
kanały analogowe od 1 do 32

LOKALIZATOR ZWARĆ
Metoda: ................................................................... Z jednego końca linii
Źródło napięcia:...................................................VT podłączone w gwiazdę, VT podłączone w w trójkąt 

i napięcie punktu neutralnego, VT podłączone w trójkąt 
i składowa zerowa prądu (przybliżenie)

Maksymalna dokładność (tylko wtedy, 
gdy) :....................................................................Rezystancja zwarcia wynosi zero lub prądy zwarciowe ze 

wszystkich zacisków liniowych są w fazie
Dokładność przekaźnika:................................± 1.5% (V > 10 V, I > 0.1 pu)
Dokładność w najgorszym przypadku: ...Błąd procentowy przekładnika napięciowego + dane 

użytkownika 
Błąd procentowy impedancji linii + dane użytkownika 
Błąd procentowy dokładności przekaźnika + (1.5%)

ZAPOTRZEBOWANIE
Mierzone wartości:............................................. Faza A/B/C obecna i prąd maksymalny
Rodzaj pomiaru: ..................................................Cieplny wykładniczy, czas odpowiedzi 90% 

(zaprogramowany): 5, 10, 15, 20, 30 minut 
Interwał blokowy / zapotrzebowanie ruchome, przedział 
czasu (zaprogramowany): 5, 10, 15, 20, 30 minut

Poziom pobudzenia prądu: ............................10 do 10000 w krokach po 1 A
Poziom odpadnięcia:.........................................96-98% poziomu pobudzenia
Dokładność poziomu:.......................................± 2%

AWARIA PRZEŁĄCZNIKA ZACZEPÓW
Parametr zadziałania: ......................................Położenie przełącznika zaczepów
Zwłoka czasowa: ................................................0.00 do 600.00 s
Dokładność timera: ...........................................±3% ustawienia opóźnienia lub ± 2 cykle (którakolwiek 

wartość jest większa) od pobudzenia do zadziałania

WYKRYWANIE HARMONICZNYCH
Parametr zadziałania: ......................................Druga, trzecia, czwarta, piąta harmoniczna prądu lub THD 

na fazę
Dokładność timera: ...........................................Harmoniczne: ±3% ustawienia opóźnienia lub ±1/4 cyklu 

(którakolwiek wartość jest większa) od pobudzenia do 
zadziałania 
THD: ±3% ustawienia opóźnienia lub ± 3 cykle (którakolwiek 
wartość jest większa) od pobudzenia do zadziałania
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Rejestrowanie
REJESTRATOR STANÓW PRZEJŚCIOWYCH
Domyślne kanały AC:........................................ prądy + 4 napięcia
Kanały konfigurowalne: ..................................16 kanałów analogowych i 64 cyfrowe 
Częstotliwość próbkowania:..........................128/c, 64/c, 32/c, 16/c, 8/c 
Źródło wyzwolenia rejestracji: ......................Pobudzenie, odpadnięcie lub zadziałanie dowolnego członu, 

zmiana stanu cyfrowego wejścia lub wyjścia, argument 
FlexLogic

Pozycja wyzwalania rejestracji: ...................0 do 100%
Możliwość zapisania w pamięci:..................Pamięć nieulotna

DANE ZDARZEŃ
Liczba zapisów:....................................................1024 (odpowiada dotychczasowemu rejestratorowi zdarzeń)
Przechowywanie danych: ..............................Pamięć nieulotna
Dokładność znaczników czasu: ...................Jedna mikrosekunda
Ustawienia: ............................................................64 konfigurowalnych parametrów FlexAnalog, 

Selektor zdarzeń
Wartości rzeczywiste: ......................................Numer wybranego zdarzenia, 

Znacznik czasu wybranego zdarzenia, 
Znacznik czasu wybranego zdarzenia, 
64 konfigurowalnych wartości FlexAnalog

Komendy: ...............................................................Brak (użycie dotychczasowej komendy kasowania 
rejestratora zdarzeń)

REJESTRATOR DANYCH
Kanały rejestratora danych: .........................16
Częstotliwość rejestratora danych: ...........1 cykl, 1 sek., 30 sek., 1 min, 15 min, 30 min, 1 godzina
Wejścia: ...................................................................Dowolny parametry analogowy z listy dostępnych 

parametrów analogowych
Tryb gromadzenia danych:............................Ciągły, po wyzwoleniu rejestracji
Źródło wyzwolenia rejestracji: ......................Dowolna flaga cyfrowa z listy flag cyfrowych
Pozycja wyzwalania rejestracji: ...................od 0 do 50%, w krokach po 1%
Tryb kanału 1(16): ...............................................Próbka, min., maks., średnia

REJESTRATOR ZDARZEŃ
Liczba zdarzeń: ....................................................1024 
Nagłówek: ..............................................................nazwa przekaźnika, numer katalogowy, wersja 

oprogramowania układowego 
Zawartość: .............................................................pobudzenie dowolnego członu, zadziałanie dowolnego 

członu, zmiana stanu wejścia cyfrowego, zmiana stanu 
wyjścia cyfrowego, zdarzenia autotestów

Przechowywanie danych: ..............................pamięć nieulotna
Dokładność znaczników czasu: ...................do jednej mikrosekundy

DANE OSTATNIEGO WYZWOLENIA
Liczba zapisów:....................................................1
Przechowywanie danych: ..............................Pamięć nieulotna
Dokładność znaczników czasu: ...................Jedna mikrosekunda
Wartości rzeczywiste: ......................................Numer zdarzenia ostatniego wyzwolenia, 

Znacznik czasu ostatniego wyzwolenia, 
Przyczyna ostatniego wyzwolenia,  
64 konfigurowalnych wartości FlexAnalog

Komendy: ...............................................................Kasuj dane ostatniego wyzwolenia
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Człony programowane przez użytkownika
FLEXLOGIC
Wiersze kodu: .......................................................1024
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 (nadrzędność 
resetu), detektory krawędzi, liczniki czasu

Wejścia: ...................................................................dowolna zmienna logiczna, wejście zestykowe lub wirtualne
Liczba timerów: ...................................................  32
Opóźnienie pobudzenia:..................................0 do 60000 (ms, s, min) w krokach co 1
Opóźnienie odpadnięcia: ................................0 do 60000 (ms, s, min) w krokach co 1
Dokładność timera: ...........................................  ±3% ustawienia opóźnienia lub ±¼ cyklu (którakolwiek 

wartość jest większa) od pobudzenia do zadziałania

CZŁONY FLEXELEMENTS
Liczba członów: ...................................................8
Sygnał wyzwalający zadziałanie: ..............Dowolna rzeczywista wartość analogowa lub dwie wartości 

w trybie różnicowym
Tryb sygnału wyzwalającego 

zadziałanie: ...................................................... Ze znakiem lub wartość bezwzględna
Tryb pracy: ............................................................poziom, przyrost
Kierunek porównania:......................................nad, pod
Poziom pobudzenia:.......................................... -30.000 do 30.000 pu w krokach po 0.001 pu
Histereza:................................................................od 0.1 do 50.0%, w krokach po 0.1%
Delta dt: ...................................................................40 msec do 45 dni
Opóźnienia pobudzenia i odpadnięcia:....0.000 do 6000.000 s w krokach po 0.001 s

STANY FLEXSTATES
Liczba stanów: .....................................................256 zmiennych logicznych pogrupowanych w 16 adresach 

Modbus
Programowanie:..................................................Dowolny argument FlexLogic, dowolne wejście cyfrowe, 

dowolne wejście wirtualne, dowolne wejście zdalne

PRZERZUTNIKI TYPU LATCH (ZATRZASK) Z PAMIĘCIĄ NIEULOTNĄ
Rodzaj: .....................................................................Nadrzędność wystawienia lub nadrzędność resetu
Zakres: .....................................................................16 programowanych indywidualnie
Wyjście: ...................................................................przechowywane w pamięci nieulotnej
Sekwencja wykonania: .................................... Jako wejście przed zabezpieczeniem, sterowaniem oraz 

FlexLogic

KRZYWE FLEXCURVES
Liczba: ......................................................................4 (A do D)
Punkty resetowania: .........................................40 (0.00 do 0.98 x pobudzenie)
Punkty zadziałania: ...........................................80 (1.03 do 20.0 x pobudzenie)
Opóźnienie:............................................................0 do 200000000 ms w krokach po 1 ms
Poziom nasycenia:.............................................20 razy poziom pobudzenia

PRZYCISKI ZAKŁADEK
Liczba członów: ...................................................1 (20 przycisków zakładek)
Przechowywanie danych:..............................Pamięć nieulotna
Tryb:.......................................................................... Samoresetujące, zatrzaskowe
Wyświetlany komunikat: ................................2 wiersze; 15 znaków w wierszu
Timer odpadnięcia:............................................0.000 do 60.000 s w krokach po 0.005
Timer autoresetowania:..................................0.2 do 600.0 s w krokach po 0.1
Timer wstrzymywania:....................................0.1 do 10.0 s w krokach po 0.1
Dokładność timera: ...........................................±3% ustawienia opóźnienia lub ±¼ cyklu (którakolwiek 

wartość jest większa) od pobudzenia do zadziałania
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PROGRAMOWALNE PRZEZ UŻYTKOWNIKA DIODY LED
Liczba: ......................................................................17 (14 + 3 diody przycisków) dla panelu przedniego 

membranowego i o dużej wytrzymałości 
Programowanie:..................................................dowolna zmienna logiczna, zestyk lub wejście wirtualne
Tryb resetowania:............................................... samoresetowanie lub zatrzaskiwanie

PRZYCISKI PROGRAMOWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA
Liczba przycisków: .............................................3 (panele przednie membranowe i o dużej wytrzymałości)
Tryb: ..........................................................................Samoresetujące, zatrzaskowe
Komunikat na wyświetlaczu: ........................2 wiersze po 13 znaków w każdym
Timer odpadnięcia: ............................................0.000 do 60.000 s w krokach po 0.005
Timer autozerowania: ......................................0.2 do 600.0 s w krokach po 0.1
Timer wstrzymywania: ....................................0.0 do 10.0 s w krokach po 0.1

Pomiary
PARAMETRY SKUTECZNE
Prądy
Parametry: .............................................................Fazy A, B, C, punktu neutralnego, doziemny
Dokładność:...........................................................± 0.25% odczytu lub ± 0.2% wartości znamionowej 

(którakolwiek wartość jest większa) od 0.1 do 2.0 x CT 
± 1% odczytu > 2.0 x CT

Napięcia
Parametry: .............................................................VT połączone w gwiazdę: A-n, B-n, C-n, A-B, B-C, C-A, średnie 

fazowe, punktu neutralnego i szczątkowe 
VT połączone w trójkąt: A-B, B-C, C-A, punktu neutralnego 
i szczątkowe

Dokładność:...........................................................±0.5% odczytu od 15 do 208 V 
± 1% dla połączeń w otwarty trójkąt

Moc rzeczywista [W]
Zakres:......................................................................-214748364.8 kW do 214748364.7 kW
Parametry: .............................................................3-fazowa; dla poszczególnych faz, jeżeli VT jest połączony 

w gwiazdę
Dokładność:...........................................................± 1.0% odczytu lub 0.2 kW (którakolwiek wartość jest 

większa) przy -0.8 < PF ≤ -1.0 i 0.8 < PF < 1.0 

Moc bierna (Var)
Zakres:......................................................................-214748364.8 kvar do 214748364.7 kvar
Parametry: .............................................................3-fazowa; dla poszczególnych faz, jeżeli VT jest połączony 

w gwiazdę
Dokładność:...........................................................± 1.0% odczytu lub 0.2 kvar (którakolwiek wartość jest 

większa) przy -0.2 < PF ≤ 0.2

Moc pozorna (VA)
Zakres:......................................................................0 kVA do 214748364.7 kVA
Parametry: .............................................................3-fazowa; dla poszczególnych faz, jeżeli VT jest połączony 

w gwiazdę
Dokładność:...........................................................± 1.0% odczytu lub 0.2 kVA (którakolwiek wartość jest 

większa)

Współczynnik mocy
Parametry: .............................................................3-fazowa; dla poszczególnych faz, jeżeli VT jest połączony 

w gwiazdę
Zakres:......................................................................opóźnienie 0.01 do wyprzedzenia od 1.00 do 0.01 
Dokładność:...........................................................± 0.02 dla 50 Hz i 60 Hz; ± 0.05 dla 25 Hz

Watogodziny (dodanie i ujemne)
Zakres:......................................................................- 2147483.648 MWh do 2147483.647 MWh
Parametry: .............................................................tylko trójfazowe
Częstotliwość aktualizacji:..............................50 ms
Dokładność:...........................................................± 2.0% odczytu
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Varogodziny (dodanie i ujemne)
Zakres: ..................................................................... - 2147483.648 Mvarh do 2147483.647 Mvarh
Parametry:............................................................. tylko trójfazowe
Częstotliwość aktualizacji: .............................50 ms
Dokładność: ..........................................................± 2.0% odczytu

FAZORY
Prąd
Parametry:............................................................. Fazy A, B, C, punktu neutralnego i doziemny
Dokładność amplitudy: ...................................± 0.5% odczytu lub ± 0.2% wartości znamionowej 

(którakolwiek wartość jest większa) od 0.1 do 2.0 x CT 
± 1.0% odczytu > 2.0 x CT

Dokładność kąta: ................................................2° (3° dla 25 Hz)

Napięcia
Parametry:.............................................................VT połączone w gwiazdę: A-n, B-n, C-n, A-B, B-C, C-A, średnie 

fazowe, punktu neutralnego i szczątkowe; 
VT połączone w trójkąt: A-B, B-C, C-A, punktu neutralnego 
i szczątkowe 

Dokładność amplitudy: ...................................± 0.5% odczytu od 15 do 208 V; 
± 1% dla połączeń w otwarty trójkąt;  
± 10% dla 25 Hz z 150 V <V < 208V

Dokładność kąta: ................................................0.5° (15 V <V < 208 V)

CZĘSTOTLIWOŚĆ
Zakres: .....................................................................2.000 do 90.000 Hz
Dokładność przy:................................................V = 15 do 208 V: ± 0.01 Hz (częstotliwość wejściowa 15 do 70 

Hz); 
I = 0.1 do 0.4 x CT: ± 0.020 Hz (częstotliwość wejściowa 15 do 
70 Hz); 
I > 0.4 x CT: ± 0.01 Hz (częstotliwość wejściowa 15 do 70 Hz)

HARMONICZNE PRĄDU I NAPIĘCIA
Parametry:.............................................................Amplituda poszczególnych harmonicznych i THD
Zakres: .....................................................................harmoniczne od drugiej do dwudziestej piątej: dla 

poszczególnych faz wyświetlane jako % częstotliwości 
podstawowej f1 
THD: dla poszczególnych faz wyświetlane jako % f1

ZAPOTRZEBOWANIE
Mierzone wartości:............................................. Faza A/B/C obecna i prąd maksymalny
Rodzaj pomiaru: ..................................................Cieplny wykładniczy, czas odpowiedzi 90% 

(zaprogramowany): 5, 10, 15, 20, 30 minut 
Interwał blokowy / zapotrzebowanie ruchome, przedział 
czasu (zaprogramowany): 5, 10, 15, 20, 30 minut

Poziom pobudzenia prądu: ............................10 do 10000 w krokach po 1 A
Poziom odpadnięcia:.........................................96-98% poziomu pobudzenia
Dokładność poziomu:.......................................± 2%

NOTE

NOTE: 

Testowane fabrycznie przy 25°C
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Wejścia
PRĄDY AC
Znamionowy pierwotny CT: ..........................1 to 12000 A
Znamionowy wtórny CT:.................................1 A lub 5 A w zależności od zamówionego przekaźnika
Obciążenie: ............................................................< 0.2 VA przy prądzie znamionowym wtórnym
Zakres konwersji: ................................................Standardowy przekładnika prądowego: 0.02 do 46 

x znamionowy skuteczny symetryczny CT 
Czuły doziemny CT (5A/1A): 0.002 do 4.6 x znamionowy 
skuteczny symetryczny CT

Krótkotrwała wytrzymałość CT: ..................1 sekunda przy 100 x prąd znamionowy  
2 sekundy przy 40 x prąd znamionowy 
ciągła przy 3 x prądu znamionowego

NAPIĘCIE AC
Zakres VT: ...............................................................10 do 260 V
Częstotliwość znamionowa: ..........................20 do 65 Hz
Obciążenie: ............................................................<0.25 VA przy 120 V
Zakres konwersji: ................................................1 do 275 V
Napięcie wytrzymywane:...............................ciągłe przy 260 V względem przewodu neutralnego 

1 min/godz. przy 420 V względem przewodu neutralnego

WEJŚCIA ANALOGOWE
Wejście prądowe (mA DC):..............................0 do 1mA, 0 do 5mA, 0 do 10mA, 0 do 20mA, 4 do 20mA 

(konfigurowalne)
Impedancja wejścia:..........................................375 Ω ± 10% 
Zakres konwersji: ................................................0 do +21 mA DC
Dokładność:...........................................................± 1% pełnej skali,
Rodzaj: .....................................................................pasywne
Zasilanie wejścia analogowego:..................+24 V DC przy maks. 100 mA
Częstotliwość próbkowania:..........................Typowo 500 ms

CZĘSTOTLIWOŚĆ
Ustawienie częstotliwości znamionowej: 50 Hz, 60 Hz
Częstotliwość próbkowania:..........................64 próbek w jednym cyklu systemu elektroenergetycznego 

128 próbek w jednym cyklu zasilania (dostępne dla 
rejestratora stanów przejściowych)

Zakres śledzenia częstotliwości: ..................3 do 72 Hz

CZUJNIK/WŁÓKNO ZAB. PRZED ŁUKIEM ELEKTRYCZNYM
Liczba czujników punktowych: ....................4
Promień wykrywania:.......................................180 stopni
Maksymalna długość włókna (czujnik 

punktowy): ........................................................18 stóp
Rozmiar włókna:..................................................1000 um
Tryb: ..........................................................................Wielomodowy
Złącze: ......................................................................Small Media Interface (SMI)
Rodzaj włókna:.....................................................Światłowód z tworzywa sztucznego
Promień gięcia: ....................................................>25 mm

ZESTYKI WEJŚCIOWE
Liczba wejść: .........................................................Zależy od zamówionego przekaźnika
Rodzaj: .....................................................................Omywane lub bezprądowe
Zestyki omywane: ..............................................maks. 300 V DC
Wybierane wartości progowe: .....................17, 33, 84, 166 VDC
Tolerancja:..............................................................±20%
Czas rozpoznawania: ........................................1 ms (typowy)
Czas eliminacji odbicia:....................................0.0 do 16.0 ms w krokach po 0.5 ms
Pobór ciągły prądu (obciążenie): .................2 mA
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ZEGAR
Konfiguracja: ........................................................Data i godzina, czas letni, UTC (uniwersalny czas 

koordynowany)
Zachowanie kopii zapasowej:.......................1 godzina

WEJŚCIE IRIG-B
Automatyczna detekcja:.................................DC i AM
Modulacja amplitudy: ......................................1 V do 10 V międzyszczytowo
Przesunięcie DC:.................................................. TTL
Impedancja wejścia: .........................................40 kΩ
Izolacja: ...................................................................2 kV 

WEJŚCIA RTD
Typ (trójprzewodowe): ......................................100 Ω platyna, 120 Ω nikiel, 100 Ω nikiel, 10 Ω miedź
Prąd czujnikowy:.................................................5 mA
Zakres: ..................................................................... –40 do +250°C (-40 do +482°F)
Dokładność: ..........................................................±2°C (±4°F)
Izolacja: ...................................................................36 V międzyszczytowo (grupa RTD do uziemienia)
Rezystancja przewodu:....................................maks. 25 om na przewód w przypadku platynowych lub 

niklowych czujników RDT oraz maks. 3 om na przewód 
w przypadku miedzianych czujników RTD

Wyjścia
WYJŚCIA ANALOGOWE
Zakres (konfigurowalny):.................................0 do 1mA, 0 do 5mA, 0 do 10mA, 0 do 20mA, 4 do 20mA 
Maks. rezystancja obciążenia:......................10 kΩ @ 1 mA, 

600 Ω @ 20 mA
Dokładność: ..........................................................± 1% pełnej skali
Izolacja: ...................................................................500V DC przez jedną minutę (izolacja funkcjonalna pomiędzy 

wejściami analogowymi a grupą wyjść oraz każdą grupą 
obudowy)

Sygnał sterujący: ...............................................dowolna wielkość analogowa
Częstotliwość próbkowania: ......................... Typowo 500 ms
Górna i dolna granica 

 (dla sygnału sterującego): ....................... -90 do 90 pu w krokach po 0.001
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PRZEKAŹNIKI WYJŚCIOWE WYZWOLENIA/ZAMKNIĘCIA
(Przekaźniki nr 1 i nr 2 z gniazda F, przekaźniki nr 9 i nr 10 z gniazda G)
Rodzaj: .....................................................................FORMA A
Konfiguracja:.........................................................2 (dwa) elektromechaniczne
Materiał, z którego wykonano zestyki: .....stop srebra
Czas zadziałania:.................................................<8 ms
Prąd ciągły:............................................................10 A
Zdolność łączeniowa i przewodzenia 

przez 0.2s: .........................................................30 A wg ANSI C37.90
Zdolność wyłączania (DC indukcyjne, L/

R=40 ms): ...........................................................24 V / 1 A 
48 V / 0.5 A 
125 V / 0.3 A 
250 V / 0.2 A

Zdolność wyłączania (DC 
rezystancyjne):................................................24 V / 10 A 

48 V / 6 A 
125 V / 0.5 A 
250 V / 0.3 A

Zdolność wyłączania (AC indukcyjne):......720 VA przy 250 VAC obciążenie kontrolne A300
Zdolność wyłączania (AC rezystancyjne):277 VAC / 10 A
Tryb pracy:.............................................................Samoresetujące, zatrzaskowe, impulsowe, nieodporne na 

uszkodzenia, odporne na uszkodzenia

MONITOROWANIE NAPIĘCIA FORMY A
Właściwe napięcie: ............................................20 do 250 VDC
Prąd podtrzymujący: ........................................1 to 2.5 mA
Dokładność timera:............................................± 3% czasu zadziałania lub ± 1/4 cyklu (którakolwiek 

wartość jest większa)

POMOCNICZE PRZEKAŹNIKI WYJŚCIOWE
(Przekaźniki nr 3, nr 4 i przekaźnik krytycznej usterki z gniazda F oraz przekaźniki nr 11, nr 
12 i nr 16 z gniazda G)
Rodzaj: .....................................................................FORMA C
Konfiguracja:.........................................................elektromechaniczne
Materiał, z którego wykonano zestyki: .....stop srebra
Czas zadziałania:.................................................<8 ms
Prąd ciągły:............................................................10 A
Zdolność łączeniowa i przewodzenia 

przez 0.2s: .........................................................30 A wg ANSI C37.90
Zdolność wyłączania (DC indukcyjne, L/

R=40 ms): ...........................................................24 V / 1 A 
48 V / 0.5 A 
125 V / 0.3 A 
250 V / 0.2 A

Zdolność wyłączania (DC 
rezystancyjne):................................................24 V / 10 A 

48 V / 6 A 
125 V / 0.5 A 
250 V / 0.3 A

Zdolność wyłączania (AC indukcyjne):......720 VA przy 250 VAC obciążenie kontrolne A300
Zdolność wyłączania (AC rezystancyjne):277 VAC / 10 A
Tryb pracy:.............................................................Samoresetujące, zatrzaskowe, impulsowe, nieodporne na 

uszkodzenia, odporne na uszkodzenia
Zdolność wyłączeniowa:.................................Dla przekaźników z formą C stosuje się następujące 

parametry znamionowe, aby spełnić wymagania normy 
UL508: 1 sekunda „WŁ.”/10 sekund „WYŁ.” na przekaźnik 
wyjściowy przy maksymalnych wartościach znamionowych
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FASTPATH: Dla konfiguracji modułu 2 IO_A stosuje się następujące parametry znamionowe, aby 
spełnić wymagania normy UL508: 1 sekunda „wł.”/10 sekund „wył.” na przekaźnik 
wyjściowy przy maks. wartościach znamionowych

WYJŚCIA IMPULSOWE
Tryb:..........................................................................pomiar 3-fazowej dodatniej i ujemnej energii czynnej, 

pomiary 3-fazowej dodatniej i ujemnej energii biernej
Zasada:....................................................................Wyjście impulsowe jest zasilane przez jedną sekundę 

a następnie wyłączone spod napięcia na jedną sekundę po 
zaprogramowanym przyroście energii.

Zasilanie
ZASILANIE
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 50/60 Hz
Minimalne napięcie AC: ...................................88 V przy 50 do 60 Hz
Maksymalne napięcie AC: ..............................265 V przy 50 do 60 Hz
Utrzymanie w pracy podczas utraty 

napięcia: ............................................................ czas trwania równy 20 ms

ZASILANIE (TYLKO DLA OPCJI „L” DC)
Znamionowe napięcie DC: .............................24 V to 48 V
Minimalne napięcie DC: ...................................20 V
Maksymalne napięcie DC:..............................60 V

POBÓR MOCY
Typowo:...................................................................20 W / 40 VA
Maksimum: ............................................................34 W / 70 VA

Komunikacja
ETHERNET – OFERTA PODSTAWOWA
Tryby: .......................................................................10/100 Mbps
Jeden port:.............................................................RJ45 
Protokół: ..................................................................Modbus TCP

ETHERNET – OPCJA KARTY „C” - 2X PORTY MIEDZIANE (RJ45)
Tryby: .......................................................................10/100 MB
Dwa porty: .............................................................RJ45 (w tej opcji oba załączone porty są na karcie 

komunikacyjnej; port Ethernet umieszczony na 
podstawowym CPU jest wyłączony)

Protokoły: ...............................................................Modbus TCP, DNP3.0, IEC60870-5-104, IEC 61850, IEC 61850 
GOOSE, IEEE 1588, SNTP, IEC 62439-3 klauzula 4 (PRP)

ETHERNET – OPCJA KARTY „S” -  2X PORTY ŚWIATŁOWODOWE ST
Tryby: .......................................................................100 MB
Dwa porty: ............................................................. ST (w tej opcji oba załączone porty są na karcie 

komunikacyjnej; port Ethernet umieszczony na 
podstawowym CPU jest wyłączony)

Protokoły: ...............................................................Modbus TCP, DNP3.0, IEC60870-5-104, IEC 61850, IEC 61850 
GOOSE, IEEE 1588, SNTP, IEC 62439-3 klauzula 4 (PRP)

Długość fali:...........................................................1310 nm
Typowa odległość dla łącza:.........................4 km

USB
Standardowa specyfikacja: ........................... Zgodne z USB 2.0
Protokoły: ...............................................................Modbus TCP, TFTP
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SZEREGOWA
Port RS485:.............................................................Izolowany
Szybkość transmisji danych:.........................Obsługuje prędkości 9600, 19200, 38400, 57600 i 115200 

kbps
Czas reakcji: ...........................................................10 ms typowy
Parzystość:.............................................................Brak, nieparzyste, parzyste
Protokół: ..................................................................Modbus RTU, DNP 3.0, IEC 60870-5-103
Maksymalna odległość:...................................1200 m (4000 feet)
Izolacja:....................................................................2 kV

WIFI
Standardowa specyfikacja: ...........................IEEE802.11bgn
Zakres:......................................................................30 stóp (bezpośrednio na linii wzroku)

PROFIL ZDALNEGO URZĄDZENIA MODBUS
Nazwa urządzenia:.............................................BSG3 (maksymalnie 13 znaków alfanumerycznych)
Adres IP:...................................................................0.0.0.0 – standardowy adres Ethernet
Adres urządzenia podrzędnego:..................254 (1 do 254)
Port Modbus:.........................................................502 (0 do 10000, domyślnie 502)
Częstotliwość odpytywania: .........................3 minuty (WYŁ., 3 do 120 minut), interwał odpytywania 

w trybie ciągłym definiuje się jako interwał częstotliwości 
odpytywania

Sygnał wyzwalający:........................................Wył. (dowolny argument FlexLogic), tryb wyzwolenia opiera 
się na argumencie FlexLogic przeznaczonym do wyzwolenia 
odpytywania

Testy i certyfikaty

ZATWIERDZENIA

Właściwa dyrektywa rady Zgodnie z

Zgodność WE Dyrektywa niskonapięciowa LVD EN60255-27

Dyrektywa EMC PN-EN 60255-26

Dyrektywa R&TTE ETSI EN300 328 ETSI EN301 489-1 ETSI 
EN301-489-17

Ameryka 
Północna

cULus UL508, e57838 NKCR, NRGU

C22.2.No 14, e57838 NKCR7, NRGU7

ISO Wyprodukowano według 
zarejestrowanego programu jakości

ISO9001

TESTY I CERTYFIKACJA

Test Norma odniesienia Poziom testu

Wytrzymałość napięciowa 
dielektryka

EN60255-5/IEC60255-27 2.3 kV

Wytrzymałość na napięcie 
udarowe

EN60255-5/IEC60255-27 5 kV

Rezystancja izolacji IEC60255-27 500 VDC

Drgania tłumione IEC61000-4-18 2.5 kV CM, 1 kV DM, 1 MHz

Wyładowanie elektrostatyczne EN61000-4-2 Poziom 4

Odporność na pole 
elektromagnetyczne 
o częstotliwości radiowej

EN61000-4-3 Poziom 3

Zakłócenia w postaci szybkich 
stanów przejściowych

EN61000-4-4 Klasa A i B
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Dane fizyczne
WYMIARY
Rozmiar: .................................................................. Patrz rozdział 2
Masa: ........................................................................  9 kg [20.0 lbs]

Odporność na udary EN61000-4-5 Poziom 3

Odporność na przewodzone 
zaburzenia na częstotliwości 
radiowej

EN61000-4-6 Poziom 3

Odporność na częstotliwość 
sieciową

IEC60255-26 Klasa A i B

Zmiany napięcia, przerwy 
i tętnienie DC

IEC60255-26 Poziomy PQT w oparciu 
o IEC61000-4-29,  
IEC61000-4-11 oraz 
IEC61000-4-17

Emisje promieniowania 
i przewodzone

CISPR11 /CISPR22 Klasa A

Drgania sinusoidalne IEC60255-21-1 Klasa 1

Wstrząsy i uderzenia IEC60255-21-2 Klasa 1

Sejsmiczne IEC60255-21-3 Klasa 2

Odporność na pole magnetyczne 
o częstotliwości sieciowej

IEC61000-4-8 Poziom 5

Odporność na impulsowe pole 
magnetyczne

IEC61000-4-9 Poziom 4

Odporność na tłumione pole 
magnetyczne

IEC61000-4-10 Poziom 4

Przysiady i przerwy napięcia IEC61000-4-11 przysiady 0, 40, 70, 80% 
 przerwy cykli 250/300

Odporność na harmoniczne IEC61000-4-13 Klasa 3

Odporność na przewodzone 
zaburzenia na częstotliwości 
radiowej 0-150kHz

IEC61000-4-16 Poziom 4

Ochrona przed czynnikami 
zewnętrznymi

IEC60529 IP54 przód

Warunki środowiskowe (zimno) IEC60068-2-1 -40C 16 godzin 

Warunki środowiskowe (suche 
gorąco)

IEC60068-2-2 85C 16 godzin 

Wilgotność względna cyklicznie IEC60068-2-30 6 dni wilgotność wariant 2

EFT IEEE/ANSI C37.90.1 4 kV, 5 kHz

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

Dielektryk pomiędzy zestykami IEEE C37.90 1500Vrms

Zdolność łączeniowa 
i przewodzenia

IEEE C37.90 30A /200 ops

Badanie odporności na 
wyładowania elektrostatyczne

IEEE/ANSI C37.90.3 8kV CD/ 15 kV AD

Bezpieczeństwo produktu IEC60255-27 Zgodnie z punktami 
normatywnymi

Obciążenie znamionowe, IEC60255-1  Punkt 6.10

Działanie zestyków IEC60255-1 Punkt 6.11
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Środowisko

Temperatury otoczenia:

Przechowywanie/wysyłka: od -40°C do 85°C

Robocze: od -40°C do 60°C

Wilgotność: robocza to 95% (bez kondensacji) przy 55°C (wg 
IEC60068-2-30 wariant 2, 6 dni) 

Wysokość: 2000 m (standardowa wysokość oceniana wg 
odniesienia podstawowego)  
5000 m (maksymalna możliwa wysokość) 

Stopień zanieczyszczenia: II

Kategoria przepięciowa: II

Ochrona przed czynnikami 
zewnętrznymi: 

IP54 przód

Klasa izolacji: 1

Hałas: 0 dB
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Przestrogi i ostrzeżenia

By zapobiec obrażeniom, uszkodzeniu sprzętu i przestojom, przed przystąpieniem do 
instalowania lub użytkowania urządzenia, należy zapoznać się ze wszystkimi uwagami 
dotyczącymi bezpieczeństwa w tym dokumencie.

Słowa bezpieczeństwa i definicje
Poniższe symbole stosowane w niniejszym dokumencie sygnalizują następujące warunki:

DANGER: Wskazanie niebezpiecznej sytuacji, której skutkiem jest śmierć lub poważne obrażenia.

IMPORTANT: Wskazanie niebezpiecznej sytuacji, której skutkiem może być śmierć lub poważne 
obrażenia.

CAUTION: Wskazanie niebezpiecznej sytuacji, której skutkiem mogą być drobne lub umiarkowane 
obrażenia.

FASTPATH: Wskazuje praktyki nie powiązane z obrażeniami ciała.

Ogólne przestrogi i ostrzeżenia
Zastosowanie mają następujące ogólne przestrogi i ostrzeżenia dotyczące 
bezpieczeństwa.

CAUTION: Ważne jest, aby przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia sprawdzić wszystkie 
wskaźniki zagrożeń i ostrzeżeń.

Zachować ostrożność w przypadku używania urządzenia w sposób inny niż określony 
przez producenta albo w przypadku jego nieprawidłowego działania. W przeciwnym 
razie ochrona zapewniana przez urządzenie może być zmniejszona, co może 
doprowadzić do pogorszenia działania i spowodować obrażenia.

CAUTION: Niebezpieczne napięcia mogą spowodować porażenie prądem elektrycznym, oparzenia 
albo śmierć. 

CAUTION: Instalatorzy/serwisanci muszą znać ogólne praktyki testowania urządzenia, posiadać 
wiedzę z zakresu elektryki i stosować środki bezpieczeństwa.

Przed przystąpieniem do oględzin, testów czy konserwacji okresowej urządzenia lub 
przyłączonych obwodów, odizolować lub odłączyć wszystkie niebezpieczne obwody pod 
napięciem i źródła zasilania elektrycznego.

Niewyłączenie urządzenia przed odłączeniem od niego doprowadzonego zasilania 
może stanowić narażenie na niebezpieczne napięcia powodujące obrażenia lub śmierć.

Upewnić się, że wszystkie podłączenia do produktu wykonano prawidłowo, aby uniknąć 
przypadkowego zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym i/lub pożaru np. 
w sytuacji gdy wysokie napięcie podłączono do zacisków niskiego napięcia.
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Postępować zgodnie z wymaganiami niniejszej instrukcji, w tym stosować odpowiedni 
rozmiar i typ okablowania, moment obrotowy dokręcenia zacisków, napięcie, wartość 
prądu, odpowiednie odległości izolacyjne między przewodami obwodów niskiego 
i wysokiego napięcia.

Urządzenie należy wykorzystywać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

Upewnić się, że żadne połączenia uziemiające nie uległy uszkodzeniu w trakcie pracy 
i serwisowania urządzenia i zapewniają bezpieczeństwo.

Wszystkie zalecane urządzenia, które powinny być uziemione, muszą mieć niezawodne 
i nieuszkodzone połączenie uziemiające dla celów bezpieczeństwa, zabezpieczenia 
przed zakłóceniami elektromagnetycznymi i prawidłowego działania urządzenia.

Uziemienia urządzeń powinny być związane ze sobą i podłączone do głównego układu 
uziemiającego zakładu dla zasilania podstawowego.

Wszystkie przewody uziemiające powinny być jak najkrótsze.

Oprócz wymienionych środków bezpieczeństwa, wszystkie połączenia elektryczne 
muszą być wykonane zgodnie z właściwymi przepisami elektrycznymi obowiązującymi 
w danej jurysdykcji.

Zaleca się podłączenie zewnętrznego przełącznika polowego, wyłącznika w pobliżu 
urządzeń, aby służył do odłączania zasilania. Zewnętrzny przełącznik lub wyłącznik 
dobiera się zgodnie z mocą znamionową.

Sam produkt nie stanowi środków ochrony osobistej (PPE). Jednak w przypadku 
zamówienia opcji zabezpieczenia przed łukiem elektrycznym można wykorzystać 
produkt do obliczeń do analizy zabezpieczenia przed łukiem elektrycznym dla danego 
zakładu. Jeżeli ustalony zostanie nowy właściwy kod kategorii ograniczenia zagrożeń 
dla instalacji, użytkownik powinien stosować się do uwag zawartych w punkcie 
poświęconym instalacji zabezpieczenia przed łukiem elektrycznym.

follow the cautions mentioned in the arc flash installation section.If a new appropriate Har W przypadku zamówienia opcji zabezpieczenia przed łukiem elektrycznym konieczne 
jest podłączenie przekaźnika krytycznej usterki tak, aby sygnalizować status 
urządzenia.

Upewnić się, że zasilanie sterowania doprowadzone do urządzenia, prąd przemienny 
i napięcie wejściowe są dopasowane do parametrów znamionowych określonych na 
tabliczce znamionowej przekaźnika. Nie doprowadzać prądu ani napięcia 
przekraczających dozwolone wartości.

Urządzenie mogą obsługiwać wyłącznie odpowiednio przeszkoleni pracownicy. 
Pracownicy muszą być dobrze zaznajomieni ze wszystkimi ostrzeżeniami i uwagami 
dotyczącymi bezpieczeństwa oraz odpowiednimi krajowymi, regionalnymi przepisami 
bezpieczeństwa oraz regulacjami zakładu energetycznego.

Niebezpieczne napięcia mogą pojawiać się w zasilaniu oraz podłączeniu urządzenia do 
przekładników prądowych, przekładników napięciowych, obwodach sterowania 
i zaciskach obwodów testowych. Przed podjęciem pracy z urządzeniem, upewnić się, że 
wszystkie źródła takich napięć są zaizolowane.

Niebezpieczne napięcia mogą się pojawić po uzyskaniu dostępu do obwodów wtórnych 
zasilonych przekładników prądowych. Przed wykonaniem lub usunięciem 
jakiegokolwiek połączenia z zaciskami przekładnika prądowego (CT) urządzenia, 
upewnić się, że obwody wtórne transformatora są zwarte.
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Do prób sprzętu do testowania obwodów wtórnych, upewnić się, że żadne inne źródła 
napięć i prądów nie są podłączone do takiego sprzętu i że komendy wyzwolenia 
i zamknięcia wyłączników lub innych urządzeń przełączających są odizolowane, chyba 
że jest to wymagane przez w procedurze testowej i określone w odpowiedniej 
procedurze zakładu energetycznego.

Gdy urządzenie jest wykorzystywane do sterowania urządzeniami obwodu 
pierwotnego, jak wyłączniki, izolatory i inne urządzenia przełączające, wszystkie 
obwody sterujące od urządzenia do urządzeń w obwodzie pierwotnym muszą być 
izolowane, gdy technicy pracują na lub przy urządzeniach obwodu pierwotnego, by aby 
zapobiec nieprzewidzianej komendzie z tego urządzenia.

Wykonać odłączenie zewnętrzne, by odizolować zasilanie sieciowe.

CAUTION: Urządzenia nadawcze LED są sklasyfikowane wg normy IEC 60825-1 określającej 
granicę emisji dostępnej (AEL) jako produkty klasy 1. Urządzenia klasy 1M uznaje się za 
bezpieczne dla oka nieuzbrojonego. Nie patrzeć bezpośrednio w przyrządy optyczne. 

FASTPATH: Aby mieć pewność, że plik ustawień w przekaźniku został zaktualizowany, należy po 
zmianie nastawy odczekać 30 sekund i dopiero wtedy wyłączyć i ponownie włączyć 
zasilanie.

FASTPATH: Ten produkt jest klasy A pod względem poziomu emisji i można go stosować 
w środowisku przemysłowym zakładu energetycznego i podstacji. Nie stosować 
w pobliżu urządzeń elektronicznych klasy B.
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Informacje, które należy obowiązkowo przeczytać

Poniższe ogólne oświadczenia obowiązują i są powtarzane we właściwych punktach 
instrukcji.

FASTPATH: • Obecnie WiFi i USB nie obsługują zabezpieczeń CyberSentry. Z tego względu WiFi 
zostaje domyślnie wyłączone w przypadku zakupu opcji CyberSentry. Użytkownik 
może włączyć WiFi, ale należy pamiętać, że stanowi to naruszenie modelu 
zabezpieczeń i zgodności, jaki CyberSentry ma zapewniać.

• Ważne jest, aby przed uaktualnieniem oprogramowania układowego zapisać bieżące 
ustawienia 850 do pliku w komputerze użytkownika. Po uaktualnieniu 
oprogramowania układowego konieczne jest pobranie tego pliku z powrotem do 850.

• Ustawienia SNTP, IRIG-B i PTP zostają zastosowane po ponownym uruchomieniu 
przekaźnika.

• Komendy można wydawać swobodnie za pomocą protokołów innych niż Modbus 
(np., DNP, IEC 104 i IEC 61850) bez uwierzytelniania użytkownika albo szyfrowania 
danych nawet, jeżeli w przekaźniku załączono zaawansowane funkcje 
bezpieczeństwa.

• Należy zwrócić uwagę, że nie można zmienić hasła dla roli fabryki.

• W 850 oba protokoły: DNP i IEC104 mogą działać jednocześnie, ale użytkownik musi 
wziąć pod uwagę to, że dostępna jest tylko jedna mapa punktów. Zatem oba 
protokoły korzystają z tych samych skonfigurowanych punktów.

• Zestyk 52b jest zamknięty, gdy wyłącznik jest otwarty, a otwarty wtedy, gdy 
wyłącznik jest zamknięty.

• Kierunkowy człon fazowy reaguje na prąd obciążenia płynący do przodu. 
W przypadku następującego potem zwarcia w tył człon potrzebuje trochę czasu – 
rzędu 8 ms – aby zmienić sygnał kierunkowy. Niektóre człony zabezpieczenia np. 
bezzwłoczny nadprądowy mogą reagować na zwarcia w tył, zanim sygnał 
kierunkowy zostanie zmieniony. Dlatego do wszystkich bezzwłocznych członów 
zabezpieczenia poddawanych nadzorowi przez kierunkowy człon fazowy musi zostać 
dodany czas koordynacji równy co najmniej 10 ms. Jeżeli obawy powoduje 
odwrócenie kierunku przepływu prądu, potrzebne jest dłuższe opóźnienie – rzędu 20 
ms.

• Te same krzywe co dla czasowych członów nadprądowych stosuje się też dla 
zabezpieczenia przed przesunięciem punktu neutralnego. Stosując krzywą do 
wyznaczenia czasu zadziałania członu zab. przed przesunięciem punktu neutralnego, 
należy zastosować stosunek napięcia punktu neutralnego do poziomu pobudzenia 
zamiast przekładni prądowej widocznej na poziomej osi wykreślonej krzywej.

• Jeżeli VT 3-fazowy wykorzystuje połączenie w trójkąt , a  parametr FREQUENCY INPUT 
nastawiono na J2-3VT, wówczas składowa zgodna napięcia służy jako napięcie 
nadzoru. Przy takim warunku prawdziwy poziom nadzoru zostaje zmieniony 
wewnętrznie na 1/pierwiastek kwadratowy(3) ustawienia użytkownika, ponieważ 
podstawą VT jest tutaj napięcie międzyfazowe.

• Aby monitorować ciągłość obwodu cewki wyzwalającej, należy użyć zacisków 
przekaźnika „FA_1 NO” i „FA_1 COM” do podłączenia cewki wyzwalającej i wstawić 
zworkę pomiędzy zaciski „FA_1 COM” i monitor napięcia „FA_1 OPT/V”.

• W przypadku monitorowania współczynnika mocy ustawienia SWITCH-IN i SWITCH-
OUT wykluczają się wzajemnie.

• Przekaźnik nie został zatwierdzony ani też nie jest przeznaczony do zastosowania jako 
instrument pomiarowy do celów rozliczeń. Stosując przekaźnik w systemie kontroli 
obciążeń szczytowych, użytkownik musi uwzględnić dokładność znamionową 
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i zastosowaną metodę pomiaru oraz źródłowe przekładniki napięciowe i prądowe 
i porównać je z układem rozliczeniowo-pomiarowym danego zakładu 
elektroenergetycznego.

• W wyłącznikach z dużą ilością oleju czas przerwania prądów wynosi poniżej 25% 
wartości znamionowej przerywania i może być znacznie dłuższy niż normalny czas 
przerwania.

• Zaleca się, aby użytkownik wydrukował na przyszłość raport z konwersji natychmiast 
po przeprowadzeniu konwersji. Wszystkie raporty z konwersji zostają usunięte 
i przestają być dostępne, gdy użytkownik zamknie lub uruchomi ponownie 
oprogramowanie konfiguracyjne serii 8.

Przechowywanie
Jednostkę należy przechowywać w pomieszczeniu zamkniętym, w chłodnym i suchym 
miejscu. Jeżeli to możliwe, należy ją przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Należy 
przestrzegać zakresu temperatur przechowywania podanego w specyfikacji.
Należy nakładać fabryczne pokrywki od kurzu na wszystkie nieużywane w danym 
momencie włókna czujnikowe zab. przed łukiem elektrycznym i złącza, aby zapobiec 
zanieczyszczeniu wtyczek nadajników-odbiorników i czujników.

Dalsza pomoc

Aby uzyskać pomoc w zakresie produktu, należy skorzystać z następujących danych 
kontaktowych
Rozwiązania dla sieci przesyłowych GE
650 Markland Street
Markham, Ontario
Kanada L6C 0M1
Globalny telefon: +1 905 927 7070
Europa, Bliski Wschód i Afryka +34 94 485 88 54
Bezpłatnie w Ameryce Północnej 1 800 547 8629
Faks: +1 905 927 5098
Globalny adres e-mail: multilin.tech@ge.com
Europejski adres e-mail: multilin.tech.euro@ge.com
Witryna internetowa: http://www.gegridsolutions.com/multilin

Naprawy
Oprogramowanie układowe i oprogramowanie można uaktualniać bez zwracania 
urządzenia do fabryki.
W przypadku kwestii, których nie można wyeliminować w drodze rozwiązywania 
problemów, proces zwrotu urządzenia do fabryki do naprawy wygląda następująco:

• Kontakt z centrum wsparcia technicznego firmy GE Grid Solutions. Dane kontaktowe 
można znaleźć w pierwszym rozdziale.

• Uzyskanie w centrum wsparcia technicznego numeru pozwolenia na zwrotu produktu 
(RMA).
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• Sprawdzenie, czy uzyskane pozwolenie RMA i faktura handlowa zawierają 
prawidłowe informacje.

• Opakowanie ciasno jednostki w pudełku przy użyciu folii pęcherzykowej, pianki lub 
wkładek styropianowych albo wypełniacza, aby zapewnić amortyzację przedmiotu 
(przedmiotów). Można też użyć podwójnych pudeł, czyli umieścić jedno pudełko 
w większym pudle, które będzie zawierało materiał amortyzacyjny o grubości co 
najmniej 5 cm.

• Wysyłka jednostki kurierem albo spedytorem, wraz z fakturą handlową i RMA, do 
fabryki.

• Koszty wysyłki ponoszą klienci niezależnie od tego, czy jednostka jest na gwarancji.

• Przesłanie faksem kopii informacji o wysyłce do działu obsługi firmy GE Grid Solutions.

Należy zastosować szczegółową procedurę zwrotu opisaną na stronie internetowej
https://www.gegridsolutions.com/multilin/support/ret_proc.htm
Aktualne informacje na temat gwarancji i zwrotu przedstawione są na stronie internetowej
https://www.gegridsolutions.com/multilin/warranty.htm
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850 System zabezpieczający

Chapter 2: Instalacja

GE
Grid Solutions
Instalacja

Procedura montażu mechanicznego

W niniejszym punkcie opisano procedurę mechanicznego montażu układu, wraz 
z wymiarami i informacjami na temat wyjmowania i wstawiania modułów.

Oznaczenie produktu
Etykietę identyfikacyjną produktu umieszczono na panelu bocznym 850. Etykieta zawiera 
model produktu, numer seryjny oraz datę produkcji.

Figure 2-1: Etykieta produktu
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Feeder Protection System
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Serial Number: MJ2AXXXXXXX

 
POWER SUPPLY RATINGS:
Nominal: 100 to 240V        125 to 250V 
Range: 88 to 265V       (50/60Hz)  88 to 300V 
Power Consumption: 20W Typ, 34W/70VA Max
Input /Output Ratings: Refer to Manual
Instruction Manual:  GEK-119591
Pollution Degree 2 / Degré de pollution 2

Technical Support:
Worldwide: +1 905 927 7070
North America: 1 800 547 8629
www.gegridsolutions.com/multilin/
650 Markland Street, Markham 
ON, Canada L6C 0M1
MFG. Date: Mar. 11, 2016
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Wymiary
Poniżej podano wymiary (w calach [milimetrach]) 850 . W kolejnych punktach można 
znaleźć dodatkowe wymiary na potrzeby montażu i wycięć w panelach.

Figure 2-2: Wymiary 850 
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Montaż
Urządzenie można zamontować na dwa sposoby: w standardowym montażu panelowym 
lub, w razie konieczności, w opcjonalnym montażu z wypustami.

• Standardowy montaż panelowy: 
 Od przodu panelu wsunąć pustą obudowę w wycięcie. Od tyłu panelu przykręcić 
obudowę do panelu w 8 punktach dla śrub (patrz rysunku w punkcie Standardowy 
montaż panelowy).

• Opcjonalny montaż z wypustami: 
 Po bokach obudowy znajdują się wypusty w kształcie litery „V” i wyglądają one tak, 
jak na poniższym rysunku. Za pomocą szczypiec półokrągłych wygiąć wypusty 
w kształcie litery „V” na zewnątrz pod kątem około 90°. Zachować ostrożność, aby nie 
zginać i nie odkształcać ścianki obudowy w pobliżu wypustów. Teraz można wstawić 
przekaźnik i podłączyć przewodami do panelu.

Figure 2-3: Wypusty w kształcie litery „V” na boku obudowy
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Standardowy montaż 
panelowy

Poniżej zilustrowano standardowy montaż panelowy i przedstawiono wymiary wycięcia.

CAUTION: Aby uniknąć zagrożenia pożarowego mogącego skutkować obrażeniami ciała, należy 
dopilnować, aby urządzenie zamontować w bezpiecznym miejscu i/lub we właściwej 
osłonie.

Figure 2-4: Standardowy montaż panelowy

Figure 2-5: Wymiary wycięcia w panelu
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Kołnierz do redukcji 
głębokości

W ofercie są opcjonalne kołnierze do redukcji głębokości w dwóch rozmiarach, które służą 
do montowania przekaźników w płytkich panelach serwisowych lub gdy brakuje miejsca. 

NOTE

NOTE: W razie użycia kołnierza do redukcji głębokości nawiercane otwory mają inne 
rozmieszczenie. Patrz Figure 2-7:Wycięcie w panelu pod kołnierz do redukcji głębokości.

• 18J0-0030 kołnierz do redukcji głębokości seria 8 - 1 3/8"

• 18J0-0029 kołnierz do redukcji głębokości seria 8 - 3" 

Figure 2-6: Wymiary kołnierza do redukcji głębokości

Figure 2-7: Wycięcie w panelu pod kołnierz do redukcji głębokości
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Figure 2-8: Montowanie kołnierza do redukcji głębokości

Aby zamontować przekaźnik z serii 8 używając kołnierza do redukcji głębokości, należy 
wykonać następujące czynności:
1.  Nawiercić otwory montażowe pokazane na rysunku wycięcia w panelu (Figure 2-

7:Wycięcie w panelu pod kołnierz do redukcji głębokości).
2.  Za pomocą ośmiu wkrętów zamocować potrzebny kołnierz (głębokość 1.375" lub 3") 

na elemencie uwięzionym, jak pokazano.
3.  Za pomocą ośmiu wkrętów zamocować na panelu połączony element i kołnierz, jak 

pokazano.

DEPTH REDUCING COLLAR
GE PART# 1009-0311 3IN (76.2MM) DEPTH

GE PART# 1009-0310 1.375IN (34.9MM) DEPTH

8 SERIES UNIT

8-32x3/8IN P/HD PHIL BLK
GE PART# 1408-0306 (qty:16)

Tightening Torque: 15 in lb (1.7 Nm)

892703A1.dwg
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Wyjmowanie i wstawianie moduów wyjmowanych
Urządzenia można wyjmować i wkładać tylko po odáczeniu zasilania sterowania od 
urządzenia

FASTPATH: Aby zapobiec nieprawidłowemu działaniu, należy przed wyjęciem lub ponownym 
włożeniem przekaźnika wyłączyć zasilanie sterowania.

Aby włożyć lub wyjąć wyjmowane urządzenie, wykonać kroki przedstawione na 
poniższych schematach.

Figure 2-9: Schemat wyjmowania i wkładania urządzenia
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Wyjmowany zasilacz
Aby włożyć (nr 1) lub wyjąć (nr 2) zasilacz z urządzenia, wykonać kroki przedstawione na 
schemacie Wstawienie lub wyjęcie zasilacza.

Figure 2-10: Wstawienie lub wyjęcie zasilacza

Figure 2-11: Zwolnienie modułu (miejsce oznaczone strzałką)
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Wyjmowany moduł magnetyczny
Aby włożyć lub wyjąć moduł magnetyczny z urządzenia, wykonać kroki przedstawione na 
schemacie poniżej.

Figure 2-12: Wstawienie lub wyjęcie modułu magnetycznego
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Czujnik łuku elektrycznego
Czujnik łuku elektrycznego zawiera światłowody i membranę, które służą do wykrywania 
łuku elektrycznego. Do przymocowania czujników do panelu służą dwa otwory na wkręty 
montażowe.

CAUTION: Jeżeli urządzenia serii 8 wykorzysta się do obliczeń w celu obniżenia kodu kategorii 
ograniczenia zagrożeń, należy koniecznie przypisać argumenty usterek czujników do 
pomocniczego przekaźnika wyjściowego, który należy podłączyć do logiki sterowania 
osprzętu wyłącznika, aby zapewnić bezpieczne działanie, gdy przekaźnik wyjściowy 
będzie potwierdzony. W razie takiego potwierdzenia nie można utrzymać kodu 
kategorii ograniczenia zagrożeń, jeżeli zabezpieczenie rezerwowe nie będzie go nadal 
utrzymywać.

Postępowanie ze 
światłowodem 

czujnika 
i przechowywanie go

CAUTION: Światłowód czujnika łuku elektrycznego jest czuły na nacisk. Należy zachować 
ostrożność, aby uniknąć uszkodzeń. Przed dalszym postępowaniem należy przeczytać 
poniższe wytyczne w całości.

Należy uważać przenosząc światłowód czujnika łuku elektrycznego. Może on ulec 
uszkodzeniu, jeżeli w trakcie instalacji zostanie skręcony, zgięty lub mocno ściśnięty.

• Nie zginać światłowodu czujnika pod ostrym kątem albo z promieniem mniejszym niż 
25 mm (1 cal). Zgięcia pod ostrym kątem mogą uszkodzić światłowód. Nie ciągnąć ani 
nie szarpać pętli utworzonych przez światłowód, ponieważ mogą powstać zgięcia pod 
ostrym kątem.

• Nie zaciskać światłowodu czujnika mocno w trakcie instalacji. Aby zapewnić najlepsze 
działanie przez długi czas, światłowód należy luźno przytrzymać w miejscu. Unikać 
nadmiernego naciągania opasek, bo to może odkształcić lub przerwać światłowód 
czujnika.

• Nie ciągnąć ani nie szarpać światłowodu przy użyciu siły, ponieważ może to 
spowodować uszkodzenia wewnętrzne lub oderwać światłowód od złącza 
kablowego.

• Nie skręcać światłowodu czujnika, ponieważ może to uszkodzić światłowód 
i pogorszyć jego parametry działania poniżej normy.

• Nie podłączać światłowodu czujnika bezpośrednio do szyny.

• Aby wydłużyć okres użytkowania światłowodu, unikać temperatur powierzchni 
wynoszących powyżej 70°C.

• Zamocować (luźno albo solidnie) światłowody czujnika z dala od wszelkich 
ruchomych części.

• Należy nakładać fabryczne pokrywki od kurzu na wszystkie nieużywane w danym 
momencie włókna czujnikowe zab. przed łukiem elektrycznym i złącza, aby zapobiec 
zanieczyszczeniu wtyczek nadajników-odbiorników i czujników.
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Instalacja czujnika Figure 2-13: Czujnik AF — widok z przodu, boku i z góry

FASTPATH: Przejrzeć przedstawione powyżej wytyczne dotyczące postępowania ze światłowodami 
czujników.

Aby zapewnić najlepsze działanie przez długi czas, światłowód należy luźno 
przytrzymać w miejscu. Unikać nadmiernego naciągania opasek, bo to może 
odkształcić lub przerwać światłowód czujnika.

Przed instalacją czujnika AF upewnić się, że wykonano wszystkie inne czynności 
w zakresie wiercenia i instalacji, aby do minimum ograniczyć ewentualne uszkodzenia 
delikatnego urządzenia.
Aby zainstalować czujnik AF i przeprowadzić światłowód czujnika, wykonać następujące 
kroki:
1. Wybrać takie miejsce na czujnik, aby żadne przeszkody nie zasłoniły czujnika przed 

błyskiem łuku elektrycznego.
2. Zamocować czujnik bezpiecznie, korzystając z otworów na wkręty montażowe.
3. Gdy czujnik już będzie bezpiecznie zamocowany, ostrożnie przeprowadzić światłowód 

czujnika od czujnika AFS do urządzenia podstawowego, starając się, aby było jak 
najmniej pętli czy łuków i uzyskać w ten sposób jak najsilniejszy sygnał.

4. Zamocować (luźno albo solidnie) światłowody czujnika z dala od wszelkich 
ruchomych części.

FASTPATH: Zarówno złącza czujnika AF (od CH 1 do CH 4) i kable czujnika wysyła się z założonymi 
pokrywkami od kurzu, aby uniknąć zanieczyszczenia kurzem. Przed eksploatacją należy 
usunąć te małe gumowe pokrywki od kurzu.

Instalacja elektryczna

Typowy schemat połączeń elektrycznych
Poniżej zilustrowano oprzewodowanie wyjmowanego urządzenia.
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Figure 2-14: Typowy schemat połączeń elektrycznych – urządzenie wyjmowane
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H4
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+24 VH12
COMMON
DIGITAL INPUT 10

H11
H10

DIGITAL INPUT 9
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SLOT G: I/O_L (OPTIONAL)

CH1

CH4
CH3
CH2

FIBER INPUT 1
FIBER INPUT 2
FIBER INPUT 3
FIBER INPUT 4

C9
C8
C7
C6
C5
C4
C3
C2
C1

C12
C11
C10

C15
C14
C13

C18
C17
C16

SHIELD
RETURN
COMP
HOT
COMP
HOT
RETURN
COMP
HOT

HOT

RESERVED
SHIELD
COMP

RETURN
COMP
HOT
COMP
HOT

RTD 7

RTD 7/8

RTD 8

RTD 9

RTD 10

RTD 11

RTD 12

RTD 9/10
B9
B8
B7
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RTD 5/6SLOT B OR C: I/O_R OR I/O_S* (OPTIONAL)
* SUPPORTS 10 OHM COPPER RTD AS WELL

* SLOT H I/O_A IS AVAILABLE WHEN SLOT G IS WITH I/O_L

ANY MEASURED OR
 METERED ANALOG PARAMETER

INPUTS

CABLE SHIELD TO BE GROUNDED
AT PLC/COMPUTER END ONLY

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

SLOT D

SLOT E
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Oznaczenie zacisków
Wszystkie listwy zaciskowe są oznaczone literą gniazda wskazującą pozycję modułu 
w gnieździe i numerami służącymi do wskazania zacisków w module.

CAUTION: Upewnić się, że pierwsza litera na listwie zaciskowej odpowiada położeniu gniazda 
oznaczonemu na jedwabnej siatce obudowy.

Połączenia zaciskowe

NOTE

NOTE: W przypadku instalowania dwóch końcówek oczkowych na jednym zacisku obie końcówki 
muszą być zwrócone „prawą stroną do góry,” jak widać na poniższym rysunku. Dzięki 
temu zespół listew zaciskowych poniżej nie będzie kolidował z korpusem końcówki 
oczkowej.

Figure 2-15: Ustawienie końcwówek oczkowych we właściwym kierunku

Figure 2-16: Prawidłowa metoda montażu

SCREW

WASHER

LOWER

TERMINAL

DIVIDER

TERMINAL

BLOCK

1 2 3
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Figure 2-17: NIEPRAWIDŁOWA METODA MONTAŻU (dolna końcówka oczkowa 
odwrócona)

Przekaźniki 850 mają bardzo wiele możliwych zastosowań. Dlatego niemożliwe jest 
przedstawienie typowych połączeń dla wszystkich możliwych układów. Informacje 
zawarte w tym punkcie dotyczą ważnych aspektów połączeń wzajemnych w ogólnych 
obszarach wejść przekładników, innych wejść, wyjść, komunikacji i uziemienia. Na 
poniższym rysunku przedstawiono układ tylnych zacisków platformy 850.
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Figure 2-18: Układ zacisków tylnych na platformie serii 8

Table 2-1: Zasilanie

H - zasilanie WN

Zacisk Opis

1 Linia

2 Neutralny

3 Uziemienie
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Table 2-2: Zasilanie

Table 2-3: Komunikacja

Table 2-4: WE GN

L - zasilanie NN

Zacisk Opis (biegunowość wejścia napięcia DC)

1 +ve (plus)

2 -ve (minus)

3 Uziemienie

SE - komunikacja - Ethernet podstawowy 1E/1P/2E/2A - komunikacja - Ethernet 
zaawansowany

Zacisk Opis Zacisk Opis

1 IRIG-B (+) 1 IRIG-B (+)

2 IRIG-B (-) 2 IRIG-B (-)

3 RS485_1 (+) 3 RS485_1 (+)

4 RS485_1 (-) 4 RS485_1 (-)

5 RS485_1 COM 5 RS485_1 COM

6 ZAREZERWOWANY 6 ZAREZERWOWANY

7 ZAREZERWOWANY 7 ZAREZERWOWANY

8 ZAREZERWOWANY 8 ZAREZERWOWANY

9 ZAREZERWOWANY 9 ZAREZERWOWANY

10 ZAREZERWOWANY 10 ZAREZERWOWANY

RJ45 ETHERNET RJ45 NIEWYKORZYSTYWANY

A - WE GN - 2 FA (Vmon), 3FC, 7 zestyków wejściowych

Zacisk Opis

1 FA_1 COM WYZWALANIE

2 FA_1 NO WYZWALANIE

3 FA_1 OPT/V WYZWALANIE

4 FA_2 COM ZAMYKANIE/POMOCNICZY

5 FA_2 NO ZAMYKANIE/POMOCNICZY

6 FA_2 OPT/V ZAMYKANIE/POMOCNICZY

7 FC_1 NC POMOCNICZY

8 FC_1 COM POMOCNICZY

9 FC_1 NO POMOCNICZY

10 FC_2 NC POMOCNICZY

11 FC_2 COM POMOCNICZY

12 FC_2 NO POMOCNICZY

13 CONTACT IN_1

14 CONTACT IN_2

15 CONTACT IN_3

16 CONTACT IN_4

17 CONTACT IN_5

18 CONTACT IN_6

19 CONTACT IN_7

20 CONTACT IN COM

21 DC +24
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Table 2-5: Analogowe AC

Rozmiar przewodu Dobierając przewody lub końcówki oczkowe przeznaczone do podłączenia do listew 
zaciskowych A, B, C, D, E, F, G, H i zespołów listew zaciskowych J, K, należy zastosować 
poniższe wytyczne. Uwaga: pierwsze dwa podpunkty dotyczą tylko zespołów listew 
zaciskowych J i K:

• 12 AWG do 22 AWG (3.3 mm2 do 0.3 mm2): zakończenie jednoprzewodowe z/bez 
zacisków pierścieniowych o maksymalnej średnicy 9.53 mm (0.375”).

• 14 AWG do 22 AWG (2.1 mm2 do 0.3 mm2): zakończenie wieloprzewodowe z zaciskami 
pierścieniowymi o maksymalnej średnicy 9.53 mm (0.375”). Maksymalnie dwa zaciski 
pierścieniowe na obwód.

• Sugerowane momenty dokręcania wkrętów oprzewodowania: listwy zaciskowe A-H 
dokręcić do 4.5 in-lbs (0.5 N-m) a zespoły listew zaciskowych J, K do 15 in-lb (1.7 N-m).

Figure 2-19: Typy złączy światłowodowych (S - ST)

22 FC_3 NC Przekaźnik krytycznej usterki

23 FC_3 COM Przekaźnik krytycznej usterki

24 FC_3 NO Przekaźnik krytycznej usterki

Wejścia AC - 4 X 1/5A CT, 4 VT Wejścia AC - 1 X 1/5A CT

Zacisk Opis Zacisk Opis

1 CT1_IN 1 ZAREZERWOWANY

2 CT1_RETURN 2 ZAREZERWOWANY

3 CT2_IN 3 ZAREZERWOWANY

4 CT2_RETURN 4 ZAREZERWOWANY

5 CT3_IN 5 ZAREZERWOWANY

6 CT3_RETURN 6 ZAREZERWOWANY

7 CT4_IN 7 CT5_IN

8 CT4_RETURN 8 CT5_RETURN

9 VT1_IN 9 ZAREZERWOWANY

10 VT1_RETURN 10 ZAREZERWOWANY

11 VT2_IN 11 ZAREZERWOWANY

12 VT2_RETURN 12 ZAREZERWOWANY

13 VT3_IN 13 ZAREZERWOWANY

14 VT3_RETURN 14 ZAREZERWOWANY

15 VT4_IN 15 ZAREZERWOWANY

16 VT4_RETURN 16 ZAREZERWOWANY
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Sekwencja faz i polaryzacja przekładników
Aby zapewnić prawidłowe działanie funkcji przekaźnika, należy przestrzegać polaryzacji 
przekładników przedstawionej na Typowym schemacie połączeń elektrycznych powyżej. 
Należy zwrócić uwagę na oznaczenia w postaci pełnych kwadracików, które widać przy 
wszystkich połączeniach przekładników. Gdy połączenia są zgodne z rysunkiem, strzałka 
pokazuje kierunek przepływu mocy dla dodatnich watów i dodatni kierunek varów. 
Sekwencja faz jest programowana przez użytkownika jako kolejność ABC albo ACB.
Przekaźnik 850 ma po cztery (4) wejścia prądowe w gnieździe J i gnieździe K. Trzy z nich 
służą do podłączenia faz A, B i C do fazowego CT. Czwarte wejście to wejście doziemne, 
które można podłączyć albo do CT doziemnego umieszczonego na na punkcie neutralnym 
z uzwojenia transformatora połączonego w gwiazdę albo do CT typu „donat” mierzącego 
składową zerową prądu z uziemionego systemu. Przekładniki prądowe (CT) przekaźnika 
umieszczono w „paczce” przymocowanej do obudowy przekaźnika 850. Nie ma 
wewnętrznych połączeń doziemnych na wejściach prądowych. Można używać 
przekładników prądowych ze znamionowymi prądami pierwotnymi od 1 do 12000 A.

CAUTION: Sprawdzić, czy znamionowy prąd wejściowy przekaźnika wynoszący 1 A lub 5 A 
odpowiada znamionowemu prądu wtórnemu podłączonych CT. Źle dopasowane CT 
mogą prowadzić do uszkodzenia urządzeń albo niedostatecznej ochrony.

CAUTION: WAŻNE: Wejścia prądów fazowych i doziemnego prawidłowo mierzą wielkości do 46-
krotności znamionowego parametru wejścia prądowego. Krzywe czasowego zab. 
nadprądowego stają się liniami poziomymi powyżej 20 × pobudzenie.

Wejścia CT doziemnego
Przewidziano dwa dedykowane wejścia doziemne określane w tej instrukcji jako wejście 
prądu doziemnego i czułe wejście prądu doziemnego.
Przed przystąpieniem do wykonywania połączeń doziemnych należy pamiętać, że 
przekaźnik automatycznie oblicza prąd punktu neutralnego (szczątkowy) z sumy fazorów 
prądów trzech faz. Na poniższych rysunkach przedstawiono trzy możliwe połączenia 
doziemne przy użyciu wejścia prądu doziemnego (zaciski J7 i J8) oraz trzy możliwe czułe 
połączenia doziemne przy użyciu czułego wejścia prądu doziemnego (zaciski K7 i K8).
Wejście doziemne (zaciski J7 i J8) jest wykorzystywane razem z CT składowej zerowej CT 
jako źródło lub w punkcie neutralnym źródłowych przekładników prądowych połączonych 
w gwiazdę. Wejście prądu doziemnego można wykorzystać do polaryzacji obu członów 
kierunkowych: punktu neutralnego i czułego doziemnego. Korzystając z podłączenia 
szczątkowego, nastawić nastawę GROUND CT PRIMARY na wartość równą nastawie 
PHASE CT PRIMARY. Czułe wejście prądu doziemnego jest przeznaczone do użycia albo 
z CT w źródłowym punkcie neutralnym w instalacjach z uziemieniem 
wysokoimpedancyjnym albo w instalacjach nieuziemionych. W instalacjach 
nieuziemionych podłącza się je połączeniem szczątkowym z wejściami prądów fazowych. 
W takim przypadku należy zaprogramować nastawę SENSTV GND CT PRIMARY na 
wartość równą nastawie PHASE CT PRIMARY. Czułe wejście prądu doziemnego można 
podłączyć do CT składowej zerowej, aby uzyskać większą czułość i dokładność, o ile 
możliwe w danej instalacji.
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Figure 2-20: Wejścia doziemne

Figure 2-21: Czułe wejścia doziemne
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Wejścia napięciowe
Przekaźniki 850 mają cztery kanały dla wejść napięcia AC, przy czym każde z nim ma 
transformator izolacyjny. Można użyć przekładniki napięciowe z przekładnią wynoszącą 
maksymalnie 5000:1. Znamionowe napięcie wtórne musi mieścić się w przedziale od 10 do 
240 V. W układach wprowadzania rezerwy typu urządzenie główne-sprzęgło-urządzenie 
główne trzy wejścia fazowe są wykorzystywane głównie dla „napięcia szyny”. Na 
typowym schemacie połączeń przedstawiono najpowszechniej stosowane połączenia VT 
szyny, czyli w gwiazdę i trójkąt (lub otwarty trójkąt). Pojedyncze wejścia napięcia 
pomocniczego wykorzystywane jest powszechnie jako „napięcie sieci”. Kanał wejściowy 
liniowego VT, wykorzystywany na potrzeby funkcji kontroli synchronizmu, można 
podłączyć, w pokazany sposób, dla napięcia fazowych Van, Vbn lub Vcn albo dla napięć 
międzyfazowych Vab, Vbc lub Vca.

Figure 2-22: Połączenia liniowego VT

CAUTION: Jeżeli dla napięć trzech faz wykorzystywane są VT połączone w trójkąt, wówczas 
składowa zerowa napięcia (V0) oraz napięcie polaryzacji punktu neutralnego/czułe 
doziemne (–V0) są równe zero. Ponadto w przypadku połączenia VT w trójkąt nie można 
mierzyć napięcia fazowego i nie jest ono wyświetlane.

Wejścia strefowego zabezpieczenia ziemnozwarciowego
Strefowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe jest często stosowane dla transformatorów 
z uziemionymi uzwojeniami połączonymi w gwiazdę, aby zapewnić wykrywanie zwarć 
doziemnych w przypadku zwarć w pobliżu punktu neutralnego transformatora. Każdy 
bank prądu w przekaźniku ma 3 wejścia prądów fazowych i jedno wejście doziemne. 
Każde z dostępnych wejść w bankach prądu w przekaźniku można wybrać jako wejście 
sygnałowe dla członu RGF (z ang. Restricted Ground Fault - strefowe zabezpieczenie 
ziemnozwarciowe).

FASTPATH: Chociaż urządzenie 850 służy do zabezpieczania pól zasilających, może też dawać 
strefowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe dla transformatorów, które nie mają 
dedykowanego zabezpieczenia.

Poniżej pokazano połączenia CT wejść fazowych i doziemnego z przekaźnikiem:
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Figure 2-23: Wejścia strefowego zabezpieczenia ziemnozwarciowego

Instalacja CT składowej zerowej
Na rysunku poniżej przedstawiono różne podłączenia CT oraz dokładne umieszczenie CT 
składowej zerowej prądu, aby możliwe było wykrywanie prądu zwarcia doziemnego. 
Zaleca się okablowanie ze skrętki dla CT składowej zerowej.

Figure 2-24: Instalacja CT (przekładnik Ferrantiego) składowej zerowej
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Zasilanie sterowania
Do przekaźnika doprowadzane jest zasilanie sterowania takie, że odpowiada 
zainstalowanemu zakresowi zasilania przekaźnika.

CAUTION: Zasilanie sterowania doprowadzane do przekaźnika musi odpowiadać 
zainstalowanemu zakresowi zasilania. Jeżeli przyłożone jest nieodpowiednie napięcie, 
urządzenie może ulec uszkodzeniu. Wszystkie uziemienia MUSZĄ być podłączone dla 
normalnej pracy, niezależnie od rodzaju zasilania sterowania.

Dalsze informacje można znaleźć w podpunkcie Zasilanie w rozdziale Wprowadzenie.
CAUTION: Przekaźnik powinien być podłączony bezpośrednio do szyny uziemiającej za pomocą 

możliwie jak najkrótszego połączenia. Należy użyć kabla z ocynowanej miedzi, 
oplecionego, ekranowanego i połączeniowego. W wersji minimalnej należy użyć 96 żył 
numeru 34 AWG . Odpowiedni jest Belden numer katalogowy 8660.

Figure 2-25: Podłączenie zasilania sterowania

Zestyki wejściowe
Przekaźnik 850 ma w zależności od kodu zamówienia różne liczby zestyków wejściowych, 
które można używać do obsługiwania wielu różnych funkcji logicznych na potrzeby 
sterowania urządzeniami do komutacji łączy, wyzwoleń zewnętrznych, blokowania 
członów zabezpieczenia itp. Przekaźnik ma ‘zestyki wejściowe’ i ‘wejścia wirtualne’, które 
zestawiane są w logice programowalnej, aby umożliwić wdrożenie różnych układów.
Próg napięcia, przy którym zestyki wejściowe wykrywają zamknięty zestyk wejściowy, 
można zaprogramować na 17 V DC dla źródeł 24 V, na 33 V DC dla źródeł 48 V, 84 V DC dla 
źródeł od 110 do 125 V i na 166 V DC dla źródeł 250 V.
Do zacisków zestyków wejściowych można podłączyć albo omywane albo bezprądowe 
sygnały wejściowe, co przedstawiono na rysunku: Przykłady oprzewodowania dla 
omywanych i bezprądowych zestyków wejściowych.
Wejścia bezprądowe wykorzystują napięcie +24V doprowadzane przez 850. Wartość 
progową napięcia należy koniecznie nastawić na 17V, aby wejścia były rozpoznawane 
przez wewnętrzne +24V.

FASTPATH: Sygnał wejściowy tego samego typu musi być podłączony do wszystkich zestyków 
wejściowych na tej samej karcie zestyków wejściowych.
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Figure 2-26: Przykłady oprzewodowania dla omywanych i bezprądowych zestyków 
wejściowych

Przekaźniki wyjściowe
Rozmieszczenie przekaźników wyjściowych ma stałe przypisanie dla platformy w postaci 
identyfikatora głównego. Opcje WE/WY zawierające wejścia zajmują przypisane na stałe 
lokalizacje wyjść, zatem w tych przypadkach przypisanie przekaźnika mapuje do 
identyfikatora głównego.
Przekaźnik wyjściowy krytycznej usterki jest zarezerwowany jako Relay_8. Jest on 
pomijany i nie jest przeznaczony do programowania.

Table 2-6: Główny identyfikator zacisku w gnieździe F,G,H (po lewej) i opcje WE/WY A,A,N (po prawej)

INPUT
SIGNAL
SWITCH

(DRY)

INPUT
SIGNAL
SWITCH
(WET)

EXTERNAL
DC POWER

SUPPLY

Główny identyfikator zacisku w gnieździe F,G,H Gniazda F,G,H z opcjami WE/WY A,A,N

Zacisk nr GNIAZDO F GNIAZDO G GNIAZDO H Zacisk nr GNIAZDO F GNIAZDO G

1 RELAY_1 RELAY_9 RELAY_17 1 RELAY_1 RELAY_9

2 RELAY_1 RELAY_9 RELAY_17 2 RELAY_1 RELAY_9

3 RELAY_1 RELAY_9 RELAY_17 3 RELAY_1 RELAY_9

4 RELAY_2 RELAY_10 RELAY_18 4 RELAY_2 RELAY_10

5 RELAY_2 RELAY_10 RELAY_18 5 RELAY_2 RELAY_10

6 RELAY_2 RELAY_10 RELAY_18 6 RELAY_2 RELAY_10

7 RELAY_3 RELAY_11 RELAY_19 7 RELAY_3 RELAY_11

8 RELAY_3 RELAY_11 RELAY_19 8 RELAY_3 RELAY_11

9 RELAY_3 RELAY_11 RELAY_19 9 RELAY_3 RELAY_11

10 RELAY_4 RELAY_12 RELAY_20 10 RELAY_4 RELAY_12
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Table 2-7: Gniazda F,G,H z opcjami WE/WY A,A,A (po lewej) i opcjami WE/WY A, L, A (po prawej)

11 RELAY_4 RELAY_12 RELAY_20 11 RELAY_4 RELAY_12

12 RELAY_4 RELAY_12 RELAY_20 12 RELAY_4 RELAY_12

13 RELAY_5 RELAY_13 RELAY_21 13 Digital In_1 Digital In_8

14 RELAY_5 RELAY_13 RELAY_21 14 Digital In_2 Digital In_9

15 RELAY_5 RELAY_13 RELAY_21 15 Digital In_3 Digital In_10

16 RELAY_6 RELAY_14 RELAY_22 16 Digital In_4 Digital In_11

17 RELAY_6 RELAY_14 RELAY_22 17 Digital In_5 Digital In_12

18 RELAY_6 RELAY_14 RELAY_22 18 Digital In_6 Digital In_13

19 RELAY_7 RELAY_15 RELAY_23 19 Digital In_7 Digital In_14

20 RELAY_7 RELAY_15 RELAY_23 20 Wspólny Wspólny

21 RELAY_7 RELAY_15 RELAY_23 21 +24V +24V

22 RELAY_8 RELAY_16 RELAY_24 22 RELAY_8 RELAY_16

23 RELAY_8 RELAY_16 RELAY_24 23 RELAY_8 RELAY_16

24 RELAY_8 RELAY_16 RELAY_24 24 RELAY_8 RELAY_16

Gniazda F,G,H z opcjami WE/WY A,A,A Gniazda F,G,H z opcjami WE/WY A,L,A

Zacisk nr GNIAZDO F GNIAZDO G GNIAZDO H Zacisk nr GNIAZDO F GNIAZDO G GNIAZDO H

1 RELAY_1 RELAY_9 RELAY_17 1 RELAY_1 Analog Out_1 RELAY_9

2 RELAY_1 RELAY_9 RELAY_17 2 RELAY_1 Analog Out_2 RELAY_9

3 RELAY_1 RELAY_9 RELAY_17 3 RELAY_1 Analog Out_3 RELAY_9

4 RELAY_2 RELAY_10 RELAY_18 4 RELAY_2 Analog Out_4 RELAY_10

5 RELAY_2 RELAY_10 RELAY_18 5 RELAY_2 Analog Out_5 RELAY_10

6 RELAY_2 RELAY_10 RELAY_18 6 RELAY_2 Analog Out_6 RELAY_10

7 RELAY_3 RELAY_11 RELAY_19 7 RELAY_3 Analog Out_7 RELAY_11

8 RELAY_3 RELAY_11 RELAY_19 8 RELAY_3 Return RELAY_11

9 RELAY_3 RELAY_11 RELAY_19 9 RELAY_3 Shield RELAY_11

10 RELAY_4 RELAY_12 RELAY_20 10 RELAY_4 Analog In_1 RELAY_12

11 RELAY_4 RELAY_12 RELAY_20 11 RELAY_4 Analog In_2 RELAY_12

12 RELAY_4 RELAY_12 RELAY_20 12 RELAY_4 Analog In_3 RELAY_12

13 Digital In_1 Digital In_8 Digital In_15 13 Digital In_1 Analog In_4 Digital In_8

14 Digital In_2 Digital In_9 Digital In_16 14 Digital In_2 Return Digital In_9

15 Digital In_3 Digital In_10 Digital In_17 15 Digital In_3 Shield Digital In_10

16 Digital In_4 Digital In_11 Digital In_18 16 Digital In_4 Zarezerwowa
ny

Digital In_11

17 Digital In_5 Digital In_12 Digital In_19 17 Digital In_5 Zarezerwowa
ny

Digital In_12

18 Digital In_6 Digital In_13 Digital In_20 18 Digital In_6 Zarezerwowa
ny

Digital In_13

19 Digital In_7 Digital In_14 Digital In_21 19 Digital In_7 RTD_Hot Digital In_14

20 Wspólny Wspólny Wspólny 20 Wspólny RTD_Comp Wspólny

21 +24V +24V +24V 21 +24V RTD_Return +24V

22 RELAY_8 RELAY_16 RELAY_24 22 RELAY_8 Shield RELAY_16

23 RELAY_8 RELAY_16 RELAY_24 23 RELAY_8 Zarezerwowa
ny

RELAY_16

24 RELAY_8 RELAY_16 RELAY_24 24 RELAY_8 Zarezerwowa
ny

RELAY_16

Główny identyfikator zacisku w gnieździe F,G,H Gniazda F,G,H z opcjami WE/WY A,A,N

Zacisk nr GNIAZDO F GNIAZDO G GNIAZDO H Zacisk nr GNIAZDO F GNIAZDO G
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Table 2-8: Gniazda F,G,H z opcjami WE/WY A,A,F (po lewej) i opcjami WE/WY A, N, F (po prawej)

Gniazda F,G,H z opcjami WE/WY A,A,F Gniazda F,G,H z opcjami WE/WY A,N,F

Zacisk nr GNIAZDO F GNIAZDO G GNIAZDO H Zacisk nr GNIAZDO F GNIAZDO H

1 RELAY_1 RELAY_9 Digital In_15 1 RELAY_1 Digital In_8

2 RELAY_1 RELAY_9 Digital In_16 2 RELAY_1 Digital In_9

3 RELAY_1 RELAY_9 Digital In_17 3 RELAY_1 Digital In_10

4 RELAY_2 RELAY_10 Digital In_18 4 RELAY_2 Digital In_11

5 RELAY_2 RELAY_10 Digital In_19 5 RELAY_2 Digital In_12

6 RELAY_2 RELAY_10 Digital In_20 6 RELAY_2 Digital In_13

7 RELAY_3 RELAY_11 Digital In_21 7 RELAY_3 Digital In_14

8 RELAY_3 RELAY_11 Digital In_22 8 RELAY_3 Digital In_15

9 RELAY_3 RELAY_11 Digital In_23 9 RELAY_3 Digital In_16

10 RELAY_4 RELAY_12 Digital In_24 10 RELAY_4 Digital In_17

11 RELAY_4 RELAY_12 Wspólny 11 RELAY_4 Wspólny

12 RELAY_4 RELAY_12 +24V 12 RELAY_4 +24V

13 Digital In_1 Digital In_8 ŁUK 
ELEKTRYCZNY: 
czujnik 
1 czujnik 
2 czujnik 
3 czujnik 4

ŁUK 
ELEKTRYCZNY: 
czujnik 
1 czujnik 
2 czujnik 
3 czujnik 4

14 Digital In_2 Digital In_9 14 Digital In_2

15 Digital In_3 Digital In_10 15 Digital In_3

16 Digital In_4 Digital In_11 16 Digital In_4

17 Digital In_5 Digital In_12 17 Digital In_5

18 Digital In_6 Digital In_13 18 Digital In_6

19 Digital In_7 Digital In_14 19 Digital In_7

20 Wspólny Wspólny 20 Wspólny

21 +24V +24V 21 +24V

22 RELAY_8 RELAY_16 22 RELAY_8

23 RELAY_8 RELAY_16 23 RELAY_8

24 RELAY_8 RELAY_16 24 RELAY_8
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Komunikacja szeregowa
Przewidziano jeden dwuprzewodowy port RS485. Istnieje możliwość łańcuchowego 
połączenia maksymalnie trzydziestu dwóch urządzeń IED serii 8 na kanale 
komunikacyjnym bez przekroczenia możliwości sterownika. W większych układach należy 
dodać dodatkowe kanały szeregowe. Można też użyć dostępnych na rynku wzmacniaków, 
aby dodać na jednym kanale więcej niż 32 przekaźniki. Odpowiedni kabel powinien mieć 
impedancję charakterystyczną równą 120 Ω, a całkowita długość przewodu nie powinna 
przekraczać 1200 m.
Wcale nierzadko występują różnice napięcia pomiędzy odległymi końcami łącza 
komunikacyjnego występują. Z tego powodu zainstalowano wewnętrznie zabezpieczenia 
przeciwprzepięciowe na wszystkich zaciskach RS485.Wewnętrznie zastosowano 
odizolowany zasilacz z optycznym interfejsem danych, aby zapobiec sprzężeniu 
zakłóceniowemu.

Figure 2-27: Schemat połączeń RS485

CAUTION: Aby wszystkie urządzenia połączone łańcuchowo były na pewno na tym samym 
potencjale, konieczne jest to, aby wspólne zaciski każdego portu RS485 były powiązane 
ze sobą i uziemione tylko raz, na urządzeniu nadrzędnym albo przy 850. W przeciwnym 
razie komunikacja może odbywać się w sposób przerywany albo wcale.

Źródłowy komputer/PLC/system SCADA powinien mieć zainstalowane podobne 
zabezpieczenia od stanów przejściowych. Ekran należy uziemić tylko w jednym punkcie, 
jak na powyższym rysunku, aby uniknąć pętli zwarciowych doziemnych. Istotna jest też 
prawidłowa biegunowość. Urządzenia IED 850 muszą mieć oprzewodowanie założone tak, 
aby wszystkie zaciski dodatnie (+) były połączone razem i wszystkie zaciski ujemne (–) były 
połączone razem. Każdy przekaźnik musi być połączony łańcuchowo z następnym. 
Należy unikać połączeń w gwiazdę lub odgałęzionych. Ostatnie urządzenie na każdym 
końcu łańcucha powinno być zakończone rezystorem 120 Ω ¼ W w szeregu 
z kondensatorem 1 nF na zaciskach dodatnich i ujemnych. W niektórych systemach 
dopuszczone jest użycie ekranu (żyły ciągłości) jako przewodu wspólnego podłączonego 
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bezpośrednio do zacisku COM; inne działają prawidłowo tylko wtedy, gdy przewód 
wspólny jest podłączony do zacisku COM, ale odizolowany od ekranu. Zastosowanie się do 
tych wytycznych gwarantuje uzyskanie niezawodnego systemu komunikacyjnego 
odpornego na stany przejściowe systemu.

IRIG-B (Interfejs synchronizacji czasu)
IRIG-B to standardowy format kodu czasowego, dzięki któremu możliwa jest 
synchronizacja znakowania czasowego przez podłączone urządzenia w granicach 
1 milisekundy. Formaty kodu czasowego IRIG-B to szeregowe kody z modulacją 
szerokości, które mogą mieć formę przesunięcia poziomu DC lub modulacji amplitudy (AM). 
Rodzaj postaci jest wykrywany automatycznie przez przekaźnik 850. Dostępne są 
urządzenia innych firm służące do generowania sygnału IRIG-B; urządzenia te mogą 
korzystać z systemu satelitarnego GPS, aby uzyskać wzorzec czasu, dzięki czemu można 
zsynchronizować także urządzenia znajdujące się w różnych lokalizacjach 
geograficznych.

Figure 2-28: Połączenie IRIG-B
850 SYSTEM ZABEZPIECZAJĄCY  – INSTRUKCJA OBSŁUGI 2–27



INSTALACJA ELEKTRYCZNA CHAPTER 2: INSTALACJA
2–28 850 SYSTEM ZABEZPIECZAJĄCY  – INSTRUKCJA OBSŁUGI



850 System zabezpieczający

Chapter 3: Interfejsy

GE
Grid Solutions
Interfejsy

Istnieją dwie metody realizacji interfejsu z 850.

• Za pośrednictwem klawiatury i wyświetlacza na przekaźniku.

• Za pośrednictwem oprogramowania EnerVista 8 Series Setup .

W tej części przedstawiono omówienie metod realizacji interfejsu dostępnych dla 850 , 
przy użyciu panelu sterowania przekaźnika i oprogramowania EnerVista 8 Series Setup . 
Dodatkowe szczegóły na temat parametrów interfejsu (np. ustawienia, wartości 
rzeczywiste itp.) można znaleźć w poszczególnych rozdziałach.
DOSTĘP DO PRZEKAŹNIKA PO RAZ PIERWSZY

Uzyskując dostęp do przekaźnika po raz pierwszy, należy zalogować się jako 
Administrator z panelu przedniego lub poprzez oprogramowanie EnerVista podłączone 
szeregowo (tak, aby nie był potrzebny adres IP). Należy użyć hasła domyślnego (hasło 
domyślne to „0”).
Zabezpieczenia podstawowe

Jeżeli przekaźnik jest na etapie przekazywania do eksploatacji i użytkownik chce obejść 
uwierzytelnianie, należy przestawić włączyć ustawienie „Setpoint access” lub przypisać je 
do zestyku wejściowego. Gdy ustawienie będzie włączone, użytkownik będzie miał pełny 
dostęp administratora z panelu przedniego. W przypadku wybrania zestyku wejściowego 
dostęp zależy także od aktywowania odpowiedniego zestyku wejściowego.
Dalsze informacje na temat dostępu do nastaw i innych funkcji zabezpieczeń dostępnych 
w opcji zabezpieczeń podstawowych można znaleźć w rozdziale Nastawy, punkt 
Zabezpieczenia podstawowe.
CyberSentry

Logując się poprzez EnerVista, wybrać uwierzytelnianie z urządzenia i zalogować się jako 
administrator.
Uwaga: Jeżeli przekaźnik jest na etapie przekazywania do eksploatacji i użytkownik chce 
obejść uwierzytelnianie, użytkownik może wykorzystać funkcję dostępu do nastaw, aby 
uzyskać dostęp administracyjny do panelu przedniego tak samo, jak w przypadku 
zabezpieczeń podstawowych (patrz punkt „Zabezpieczenia podstawowe”). 
Dalsze informacje na temat funkcji zabezpieczeń dostępnych w opcji CyberSentry można 
znaleźć w rozdziale Nastawy, punkt Zabezpieczenia CyberSentry.
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Interfejs przedniego panelu sterowania

Przekaźnik ma łatwą w użytkowaniu pokrywę przednią służącą do nawigowania po menu, 
z 5 przyciskami do nawigowania i wysokiej jakości wyświetlaczem graficznym. Dla 
wygody na panelu umieszczono grupę 7 przycisków do wyboru wyższej/niższej wartości, 
funkcji zatwierdzania (Enter), przejścia na ekran główny (Home), wyjścia z danego ekranu 
(Escape), pomocy (Help) i resetowania (Reset) lub grupę 11 przycisków, w tym przycisków 
do góry/do dołu/w lewo/w prawo. Na pokrywie przedniej o dużej wytrzymałości 
i membranowej znajdują się 3 programowane przyciski i 17 diod programowanych.

Figure 3-1: Membranowa pokrywa przednia
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Figure 3-2: Przedni panel sterowania

Port USB jest przeznaczony do połączenia z komputerem przenośnym.

Strony na wyświetlaczu graficznych w 850
Umieszczony na panelu przednim wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) zapewnia 
czytelność w różnych warunkach oświetlenia. W czasie, gdy nie korzystamy z klawiatury 
i wyświetlacza, wówczas po upływie czasu bezczynności określonego przez użytkownika 
wyświetlane będą informacje o systemie. Naciśnięcie klawisza Menu, gdy wyświetlany 
jest komunikat domyślny, powoduje, że wyświetlacz powraca do ostatniego komunikatu 
wyświetlanego, zanim pojawił się komunikat domyślny. Każde wyzwolenie, alarm lub 
pobudzenie zostaje wyświetlone natychmiast i automatycznie zastępuje komunikat 
domyślny.
850 SYSTEM ZABEZPIECZAJĄCY  – INSTRUKCJA OBSŁUGI 3–3



INTERFEJS PRZEDNIEGO PANELU STEROWANIA CHAPTER 3: INTERFEJSY
Figure 3-3: Hierarchia stron wyświetlacza 850
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Praca ze stronami 
wyświetlacza 

graficznego

Wyświetlacz zawiera pięć pozycji menu głównego oznaczonych jako Targets (cele), Status, 
Metering (pomiary), Setpoints (nastawy) i Records (zapisy). Znajdują się one na dole ekranu. 
Wybranie danej pozycji menu głównego powoduje wyświetlenie odpowiedniego 
podmenu.

Figure 3-4: Typowe działanie stron z menu głównego

Po menu 850 można poruszać się na dwa sposoby: za pomocą przycisków 
odpowiadających zakładkom programowym z ekranu albo wybierając pozycję z listy 
pozycji na ekranie za pomocą przycisków „do góry” i „do dołu”, które przesuwają 
wyróżnioną żółtym kolorem linię i naciskają przycisk „Enter”.

Figure 3-5: Przyciski zakładek
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Przyciski zakładek służą do tego, aby przejść do menu odpowiadającego etykiecie na 
zakładkach. Jeżeli mamy więcej niż 5 zakładek, wówczas na pierwszej i ostatniej zakładce 
są strzałki umożliwiające przewijanie na pozostałe zakładki.

Figure 3-6: Przyciski klawiatury

Poszczególne przyciski klawiatury mają następujące funkcje:

Przycisk Home służy do wyświetlenia ekranu głównego oraz wszystkich ekranów 
zdefiniowanych w menu Front Panel/Screens jako ekrany domyślne (default).

Przycisk Enter ma dwie funkcje. Służy do wyświetlenia podmenu, gdy wyróżniono pozycję. 
Służy też do zapisania żądanej wartości dla dowolnej wybranej nastawy.

Przyciski do góry i do dołu służą do wyboru/zaznaczenia pozycji w menu a także do 
wyboru wartości z listy wartości dla wybranej pozycji.
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Przyciski do góry, do dołu, w lewo i w prawo na membranowej pokrywie przedniej służą 
do przesuwania żółtego wyróżnienia. Te przycisku są używane też na ekranach 
specjalnych do przechodzenia do wielu obiektów.

Przycisk Escape służy do wyświetlenia poprzedniego menu. Ten przycisk można też użyć 
do anulowania zmiany nastawy.

Przycisk Reset kasuje wszystkie zatrzaśnięte sygnały sygnalizacji diodowej, komunikaty 
celów oraz zatrzaśnięte przekaźniki wyjściowe, pod warunkiem że warunki wywołujące te 
zdarzenia nie są już obecne.
Aby zmienić (lub wyświetlić) pozycję w (lub z) menu 850:
1. Za pomocą przycisków odpowiadających zakładkom (Targets, Status, Metering, 

Setpoints, Records) na ekranie wybrać menu.
2. Za pomocą przycisków do góry i do dołu zaznaczyć pozycję.
3. Nacisnąć Enter, aby wyświetlić listę wartości dla wybranej pozycji. (Niektóre pozycję 

są tylko do przeglądania.)
4. Za pomocą przycisków do góry i do dołu zaznaczyć wartość.
5. Nacisnąć Enter, aby przypisać zaznaczoną wartość do pozycji.

Schemat 
jednokreskowy

Ustawienie BKR1 LED dla konfiguracji kolorów symbolu wyłącznika
We wszystkich urządzeniach z serii 8 można konfigurować kolor symbolu wyłącznika 
zgodnie z ustawieniem kolorystyki w menu Setpoints > Device > Front Panel > Display 
Properties > Color Scheme.

Schemat jednokreskowy dla 850 i kolor statusu wyłącznika
850 zawiera schemat jednokreskowy (ang. single line diagram, SLD) reprezentujący układ 
elektroenergetyczny. Dostępny schemat jednokreskowy został wstępnie skonfigurowany 
tak, aby przedstawiać:

• status wyłącznika,

• podłączenie wejść AC,

• napięcie sieci.

Schematowi jednokreskowemu towarzyszą typowe wartości mierzone skojarzone 
z układem elektroenergetycznym.
Schemat jednokreskowy został skonfigurowany jako menu domyślne, ale to można 
zmienić w Setpoints > Device > Front Panel > Default Screen.
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Figure 3-7: SLD i ekran typowych wartości mierzonych

Ikona statusu wyłącznika zmienia stan stosownie do wejścia statusu wyłącznika, a kolor 
ikony zmienia się stosownie do ustawienia kolorystyki (Setpoints > Device > Front Panel > 
Display Properties > Color Scheme). 

W przykładzie ekranu z panelu przedniego wyświetlane są poniższe parametry.

Diody na panelu przednim o dużej wytrzymałości i membranowym
Informacje na temat diod na panelu przednim:

• Liczba diod: 17 

• Programowalność: Dowolny argument FlexLogic

• Tryb resetowania: samoresetujące lub zatrzaskowe

Na przednim panelu 850 znajdują się dwie kolumny zawierające po 7 wskaźników 
diodowych oraz 3 wskaźniki w postaci przycisków z diodą. Nie można programować 
wskaźników „IN-SERVICE” (dioda 1) i „PICKUP” (dioda 4) w pierwszej kolumnie diod. Trzy 
dolne wskaźniki diodowe w pierwszej kolumnie diod i 7 wskaźników diodowych w drugiej 
kolumnie diod są w pełni programowalne. Wskaźniki „TRIP” (dioda 2) i „ALARM” (dioda 3) 
również można programować, a ich uruchomienie może zostać spowodowane albo 
wybranym argumentem FlexLogic przypisanym w ich własnym menu albo poprzez 
zadziałanie dowolnego członu zabezpieczenia, sterowania lub monitorowania, dla którego 
wybrano funkcję wyzwolenia, alarmu lub alarmu zatrzaskowego.

Parametr Wejście dla wartości

Ia Metering\ CT Bank 1 -J1\ J1 Ia

Ib Metering\ CT Bank 1 -J1\J1 Ib

Ic Metering\ CT Bank 1 -J1\J1 Ic

Ig Metering\ CT Bank 1 -J1\J1 Ig

Ep Metering\ Energy 1\ Pwr1 Pos WattHours

Eq Metering\ Energy 1\ Pwr1 Pos VarHours

P Metering\ Power 1\ Pwr1 Real

Q Metering\ Power 1\Pwr1 Reactive

PF Metering\ Power 1\Pwr1 PF

 Breaker Status 

Color Scheme Open Color Close Color Not Configured Unknown Disconnected 

Red (Open) Red Green Orange Orange Orange 

Green (Open) Green Red Orange Orange Orange 
3–8 850 SYSTEM ZABEZPIECZAJĄCY  – INSTRUKCJA OBSŁUGI



CHAPTER 3: INTERFEJSY INTERFEJS PRZEDNIEGO PANELU STEROWANIA
Klawisz RESET służy do resetowania dowolnych zatrzaśniętych wskaźników diodowych 
lub komunikatów celu po wykasowaniu warunku (warunki zatrzaskowe można też 
zresetować w menu RESETTING). 

Figure 3-8: Numeracja diod

Figure 3-9: Typowy panel wskaźników diodowych 

Niektóre wskaźniki statusu są wspólne, a inne dotyczą konkretnych funkcji i zależą od 
dostępności w danym kodzie zamówienia. Poniżej opisano wspólne wskaźniki statusu 
z pierwszej kolumny.

• IN SERVICE 

– Kolor zielony = przekaźnik ma załączone zasilanie, przeszedł pomyślnie autotest, 
został zaprogramowany i jest gotowy do pracy. Ta dioda sygnalizuje, że 
przyłożone jest zasilanie sterowania, że wszystkie monitorowane wejścia, wyjścia 
i systemy wewnętrzne są sprawne oraz że urządzenie zostało zaprogramowane

– Kolor czerwony = przekaźnik nie przeszedł pomyślnie autotestu, nie został 
zaprogramowany albo jest wyłączony z eksploatacji 

• TRIP 

Ta dioda sygnalizuje, że zadziałał człon wybrany do spowodowania wyzwolenia. Ten 
wskaźnik zawsze ma zatrzaśnięcia; jako taki wymaga zainicjowania komendy 
resetowania, aby zezwolić na wyzerowanie zatrzaśnięcia.

• ALARM

Ta dioda sygnalizuje, że zadziałał argument FlexLogic™ służący jako przełącznik 
alarmowy. Zatrzaśnięcie wskaźnika zależy od wybranej funkcji zabezpieczenia. 
Konieczne jest zainicjowanie komendy resetowania, aby zezwolić na wyzerowanie 
zatrzaśnięcia.

• PICKUP

Ta dioda sygnalizuje, że nastąpiło pobudzenie co najmniej jednego członu. Ten 
wskaźnik nie jest nigdy zatrzaskiwany.

• TEST MODE

LED 1
LED 2

LED 3

LED 4

LED 5

LED 6

LED 7

LED 8
LED 9

LED 10

LED 11

LED 12

LED 13

LED 14

LED 15 LED 16 LED 17

IN SERVICE

TRIP

ALARM

PICK UP

AR ENABLED

AR IN PROGRESS

AR LOCKOUT

BKR OPEN

BKR CLOSED

LOCAL MODE

SYNCHECK OK

TEST MODE

MESSAGE
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Ta dioda sygnalizuje, że przekaźnik ustawiono na tryb testowy.

• MESSAGE

Ta dioda sygnalizuje obecność komunikatów celów wykrytych przez przekaźnik. 

• LOCAL MODE

Ta dioda sygnalizuje, że przekaźnik pracuje w trybie lokalnym. 
Sygnalizacja statusu wyłącznika bazuje na zestykach 52a i 52b wyłącznika. Gdy oba 
zestyki są podłączone przewodami do przekaźnika i skonfigurowane, status zamkniętego 
wyłącznika jest wyznaczony zamkniętym zestykiem 52a i otwartym zestykiem 52b. 
I odwrotnie, status otwartego wyłącznika jest wyznaczony otwartym zestykiem 52a 
i zamkniętym zestykiem 52b. Jeżeli oba zestyki 52a i 52b są otwarte, bo wyłącznik został 
wyjęty z aparatury rozdzielczej, oba wskaźniki diodowe wyłącznika otwartego 
i wyłącznika zamkniętego będą wyłączone.
Wskaźniki przyczyn zdarzeń z pierwszej kolumny opisano następująco:
Diody przyczyn zdarzeń są WŁĄCZANE lub WYŁĄCZANE przez człony zabezpieczenia, dla 
których wybrano albo „Self-Reset” albo „Latched” jako opcję w odpowiednich 
ustawieniach celu. Jeżeli w ustawieniu celu członu zabezpieczenia wybrano opcję „Self-
Reset”, wówczas odpowiadająca mu dioda przyczyny zdarzenia pozostanie włączona 
dopóty, dopóki potwierdzony będzie skojarzony z tym członem argument zadziałania. 
Jeżeli w ustawieniu celu członu zabezpieczenia wybrano opcję „Latched”, wówczas 
odpowiadające mu diody przyczyny zdarzenia WŁĄCZĄ się wtedy, gdy zostanie 
potwierdzony skojarzony z tym członem argument zadziałania i pozostaną WŁĄCZONE do 
momentu naciśnięcia przycisku RESET na panelu przednim po zresetowaniu argumentu.
Etykiety domyślne dostarczane są w pakiecie dołączonym do każdego 850, wraz 
z szablonami niestandardowych etykiet. Dostępny jest szablon dla niestandardowych 
diod, który można edytować i wydrukować, patrz publikacja GET-20035 na stronie http://
www.gegridsolutions.com/multilin. Etykiety domyślne można zastąpić etykietami 
drukowanymi przez użytkownika. Dostosowanie działania diod przez użytkownika 
przynosi szczególne korzyści w instalacjach, w których do komunikacji z operatorami 
używa się języków innych niż angielski.

FASTPATH: Szczegółowe informacje na temat programowania diod i przycisków można znaleźć 
w punkcie Panel czołowy.

Ikony na ekranie głównym
Na kolejnym rysunku przedstawiono ikony dostępne na ekranie przednim. Opisy tych ikon 
z ekranu można znaleźć w tabelach poniżej.

Figure 3-10: Ikony na ekranie głównym
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Table 3-1: Ikona zabezpieczeń

NOTE

NOTE: Ikona zabezpieczeń przedstawia wyłącznie poziom dostępu bezpieczeństwa poprzez 
panel przedni.

Table 3-2: Ikona grupy nastaw

Table 3-3: Ikona Wifi

Table 3-4: Ikona aktywnego celu

Table 3-5: Ikona stanu sprawności wyłącznika

Table 3-6: Ikona zapisywania ustawień

NOTE

NOTE: Nie odłączać zasilania od przekaźnika, gdy ikona zapisywania ustawień jest WŁ. 
Odłączenie zasilania może spowodować utratę zapisywanych danych.

Table 3-7: Ikona trybu lokalnego

Komunikaty przekaźnika

Komunikaty celów Cele to komunikaty wyświetlane na ekranie w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek 
zmiany stanu sygnału zabezpieczenia, sterowania, monitorowania lub sygnału cyfrowego. 
Dla wygody użytkownika cele dla poszczególnych członów są załączone domyślnie. 
Użytkownik może wyłączyć cele dla dowolnego konkretnego członu, wybierając 
i wprowadzając ustawienie „Disabled” w menu tego członu.

Stan zabezpieczeń Kolor ikony zabezpieczeń

Brak zalogowanego użytkownika Ikona jest zielona i zablokowana

Użytkownik zalogował się Ikona jest czerwona i odblokowana 

Opis

Wskazuje na aktywną grupę nastaw

Stan Wifi Kolor ikony Wifi

Wyłączone Ikona jest szara i przekreślona czerwoną linią 

Rozłączone Szary 

Trwa łączenie Pomarańczowy

Połączone Zielony

Opis

W przypadku wyłączenia ustawienia autonawigacji celów tylko dioda komunikatów i ikona 
aktywnego celu sygnalizują aktywne komunikaty celów.

Opis

Ikona stanu sprawności wyłącznika jest niebieska, gdy w ustawieniu funkcji stanu sprawności 
wyłącznika nie wybrano opcji wyłączenia (disabled). Wyłączenie ustawienie powoduje, że ikona ma 
kolor szary.

Opis

Sygnalizuje, że trwa zapisywanie pliku w przekaźniku (tj. podczas zmiany jednego z ustawień 
przekaźnika).  
Ikona jest WŁ. (przekaźnik zapisuje w pamięci flash)  
Ikona jest WYŁ. (przekaźnik nie zapisuje w pamięci flash) 

Opis

Sygnalizuje, że tryb lokalny jest aktywny. W trybie lokalnym sterowanie wyłącznikami 
i odłącznikami można realizować jedynie za pomocą panelu przedniego przekaźnika.
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Komunikaty celów są wyświetlane w kolejności aktywowania, zaś w przypadku 
jednoczesnego aktywowania są wyświetlane w kolejności przedstawionej poniżej (od 
najwyższego do najniższego priorytetu):
1. Cele generowane przez naciśnięcie programowanego przycisku
2. Cele generowane przez zestyki wejściowe 
3. Cele generowane przez człony zabezpieczenia, sterowania i monitorowania 
4. Cele generowane przez komunikację.
W przypadku jednoczesnego wykrycia flag pobudzenia i zadziałania członu flaga 
pobudzenia nie zostaje wyświetlona. Zamiast tego wyświetlona zostaje flaga zadziałania. 
Dioda nr 6 w pierwszej kolumnie diod jest skonfigurowana fabrycznie tak, aby wyzwalał ją 
argument FlexLogic ANY TARGET (dowolny cel), aby zasygnalizować obecność co najmniej 
jednego komunikatu celu. Dioda ta jest oznaczona jako „MESSAGE”. Można ją 
zaprogramować na dowolny inny wybrany przez siebie argument FlexLogic.
LIMIT CZASU KOMUNIKATU:
Limit czasu ma zastosowanie do każdego ekranu innego niż ekran domyślny, do którego 
przechodzi użytkownik. Przykłady to m.in. wyświetlanie, pomiary lub przejście do ekranu 
z ustawieniem itp. Jeżeli użytkownik nie przejdzie dalej, nie naciśnie żadnego przycisku i/
lub nie zostanie zainicjowany żaden cel przez czas wskazany w nastawie limitu czasu 
komunikatu, przekaźnik powróci do ekranu domyślnego (ekran zestawienia pomiarów).
Komunikat celu przerywa bieg limitu czasu komunikatu. Ma przed nim pierwszeństwo. 
Odliczanie limitu czasu komunikatu rozpoczyna się po każdym komunikacie celu i jeżeli 
przez wskazany czas nie będzie żadnej aktywności, wyświetlacz powróci do ekranu 
domyślnego.
Naciśnięcie programowalnego przycisku aktywuje nowy ekran z komunikatem celu 
odpowiadającym zaprogramowanemu działaniu przycisku. Komunikat celu przycisku jest 
wyświetlany przez 10 sekund, a potem następuje domyślnie powrót do ekranu, który był 
wyświetlany przed naciśnięciem przycisku. Komunikat celu przycisku zostaje 
zarejestrowany na liście wraz z pozostałymi wygenerowanymi komunikatami celów. 
Komunikaty celów można wykasować albo naciskając przycisk odpowiadający zakładce 
„CLEAR” albo inicjując komendę RESET. Komenda „CLEAR” kasuje wyłącznie komunikaty 
celów, a zainicjowanie komendy RESET kasuje nie tylko komunikaty celów, ale też wszelkie 
zatrzaśnięte diody i przekaźniki wyjściowe.

Błędy autotestów Przekaźnik przeprowadza autodiagnostykę w momencie inicjalizacji (po załączeniu 
zasilania) oraz w sposób ciągły jako zadanie w tle, aby zapewnić prawidłowe działanie 
sprzętu i oprogramowania. Przewidziano dwa rodzaje ostrzeżeń autotestów, które 
sygnalizują problem drugorzędny lub poważny. Błędy drugorzędne sygnalizują problem 
z przekaźnikiem, który nie osłabia działania przekaźnika w zakresie zabezpieczenia 
i sterowania. Poważne błędy sygnalizują problem z przekaźnikiem, który powoduje 
wyłączenie go z eksploatacji.

CAUTION: Ostrzeżenia autotestów mogą sygnalizować poważny problem ze sprzętem 
przekaźnika!

Po wykryciu drugorzędnego problemu przekaźnik wykonuje następujące czynności:

• Wyświetla szczegółowy opis błędu na wyświetlaczu przekaźnika jako komunikat celu

• Rejestruje drugorzędny błąd autotestu w rejestratorze zdarzeń

• Miga diodą „ALARM”

Po wykryciu poważnego problemu przekaźnik wykonuje następujące czynności:

• Wyłącza spod napięcia przekaźnik krytycznej usterki

• Wyłącza spod napięcia wszystkie przekaźniki wyjściowe

• Blokuje człony zabezpieczenia i sterowania
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• Przełącza diodę "IN SERVICE" na kolor czerwony

• Miga diodą „ALARM”

• Wyświetla napis „Major Self-test error” z kodem błędu jako komunikat celu

• Rejestruje poważny usterkę autotestu w rejestratorze zdarzeń

NOTE

NOTE: Przekaźnik krytycznej usterki (przekaźnik wyjściowy 8) jest zasilany wtedy, gdy przekaźnik 
pracuje i nie występują żadne poważne błędy

Przy obu tych warunkach nie można wykasować celów, jeżeli błąd jest nadal aktywny.

Figure 3-11: Błędy drugorzędne

Figure 3-12: Błędy poważne
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Table 3-8: Drugorzędne błędy autotestów

Komunikat błędu 
autotestu1

Opis problemu Jak często 
przeprowadzany jest 
test

Rada

Order Code Error Sprzęt nie odpowiada 
kodowi zamówienia

Co 1 sekundę Jeżeli ostrzeżenie nie 
zresetuje się samo, należy 
skontaktować się z fabryką. 
W przeciwnym razie należy 
monitorować ponowne 
wystąpienia, gdy błędy będą 
wykrywane i będą się same 
resetować

CPU S/N Invalid Karta CPU nie zawiera 
ważnych danych 
odpowiadających 
kodowi zamówienia. 

Co 1 sekundę 

Slot“$” IO S/N 
Invalid2

 Karta WE/WY 
umieszczona 
w gnieździe $ nie 
zawiera ważnych 
danych 
odpowiadających 
kodowi zamówienia.

Co 1 sekundę

Comms S/N Invalid Karta komunikacyjna 
nie zawiera ważnych 
danych 
odpowiadających 
kodowi zamówienia.

Co 1 sekundę

CPanel S/N Invalid Panel sterowania nie 
zawiera ważnych 
danych 
odpowiadających 
kodowi zamówienia.

Co 1 sekundę

PSU S/N Invalid Zasilacz nie zawiera 
ważnych danych 
odpowiadających 
kodowi zamówienia.

Co 1 sekundę

RTC Error CPU nie może odczytać 
czasu z zegara czasu 
rzeczywistego

Co 1 sekundę

Product Serial 
Invalid

Numer seryjny 
produktu nie 
odpowiada typowi 
produktu

Co 1 sekundę

Comm Alert #1 Błąd komunikacji 
pomiędzy CPU a płytką 
komunikacyjną 

Co 1 sekundę

Comm Alert #2 Co 1 sekundę

Comm Alert #3 Co 1 sekundę

FLASH Error Stała pamięć została 
uszkodzona

Co 1 sekundę

SPI Error Błąd komunikacji 
pomiędzy CPU 
a diodami, klawiaturą 
lub pamięciami 
peryferyjnymi

 Co 1 sekundę

Invalid MAC 
Address

Adres MAC nie mieści 
się w zakresie produktu

Co 1 sekundę

Calibration Error Jednostka ma 
domyślne wartości 
kalibracji

Rozruch i co 1 sekundę

WiFi Default 
Settings

SSID i hasło mają 
fabryczne wartości 
domyślne

Co 1 sekundę Nastawić SSID i hasło
3–14 850 SYSTEM ZABEZPIECZAJĄCY  – INSTRUKCJA OBSŁUGI



CHAPTER 3: INTERFEJSY INTERFEJS PRZEDNIEGO PANELU STEROWANIA
Link Error Primary 
3

Port 1 lub port 4 (w 
zależności od kodu 
zamówienia) nie jest 
podłączony

Co 1 sekundę Upewnić się, że kabel 
Ethernet jest podłączony, 
sprawdzić, czy kabel działa 
(tzn. sprawdzić, czy nie ma 
uszkodzeń fizycznych lub 
przeprowadzić test ciągłości) 
i upewnić się, że urządzenie 
nadrzędne lub równorzędne 
działa. Jeżeli żadne z tych 
kwestii nie mają 
zastosowania, należy 
skontaktować się z fabryką.

Link Error 
Secondary

Port 5 nie jest 
podłączony

Co 1 sekundę Upewnić się, że kabel 
Ethernet jest podłączony, 
sprawdzić, czy kabel działa 
(tzn. sprawdzić, czy nie ma 
uszkodzeń fizycznych lub 
przeprowadzić test ciągłości) 
i upewnić się, że urządzenie 
nadrzędne lub równorzędne 
działa. Jeżeli żadne z tych 
kwestii nie mają 
zastosowania, należy 
skontaktować się z fabryką.

Traffic Error 
Primary

Nieprawidłowo duży 
ruch emisji (Broadcast) 
i emisji pojedynczej 
(Unicast) na porcie 1 lub 
porcie 4

Co 1 sekundę Skontaktować się z działem 
IT zakładu, aby sprawdzić, 
czy jakieś urządzenia w sieci 
nie działają nieprawidłowo

Traffic Error 
Secondary

Nieprawidłowo duży 
ruch emisji (Broadcast) 
i emisji pojedynczej 
(Unicast) na porcie 5

 Co 1 sekundę Skontaktować się z działem 
IT zakładu, aby sprawdzić, 
czy jakieś urządzenia w sieci 
nie działają nieprawidłowo

Ambient 
Temperature >80C

Temperatura otoczenia 
wokół produktu 
przekroczyła 80C

Co 1 sekundę Skontrolować, czy 
w obudowie montażowej nie 
ma niespodziewanych źródeł 
ciepła (tj. poluzowane kable 
pierwotne) i odpowiednio je 
zlikwidować

Event Rate High Została wygenerowana 
nieprawidłowo duża 
ilość zdarzeń, więc 
przekaźnik przestał 
rejestrować, aby 
zapobiec dalszym 
kwestiom

Co 1 sekundę Upewnić się, że nie 
nastawiono ustawień na 
wartości zbliżone do 
parametrów znamionowych. 
Upewnić się, że równania 
FlexLogic nie mają 
niepraktycznych ustawień 
czasowych dla zdarzeń 
statusów

IRIG-B Failure Wykryto 
nieprawidłowy sygnał 
wejściowy IRIG-B

Co 1 sekundę Upewnić się, że kabel IRIG-B 
jest podłączony, sprawdzić, 
czy kabel działa (tzn. 
sprawdzić, czy nie ma 
uszkodzeń fizycznych lub 
przeprowadzić test 
ciągłości), upewnić się, że 
odbiornik IRIG-B działa 
i sprawdzić poziom sygnału 
wejściowego (może być 
mniejszy niż w specyfikacji). 
Jeżeli żadne z tych kwestii 
nie mają zastosowania, 
należy skontaktować się 
z fabryką.

Komunikat błędu 
autotestu1

Opis problemu Jak często 
przeprowadzany jest 
test

Rada
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Table 3-9: Poważne błędy autotestów

NOTE

NOTE: W przypadku całkowitej utraty zasilania następuje wyłączenie przekaźnika krytycznej 
usterki (przekaźnik wyjściowy 8) spod napięcia.

Nieczynny Gdy przekaźnik jest wysyłany z fabryki, ustawienie DEVICE IN SERVICE jest nastawione na 
opcję „Not Ready”. Dioda IN SERVICE będzie świecić się na pomarańczowo, a przekaźnik 
krytycznej usterki będzie wyłączony spod napięcia, ale nie zostanie to zaklasyfikowane 
jako poważny autotest. W rejestratorze zdarzeń zostanie wygenerowane zdarzenie 
wyłączenia z eksploatacji.

Szybkie komunikaty Szybkie komunikaty to komunikaty ostrzeżeń, błędów lub informacji ogólnych 
wyświetlane w reakcji na naciśnięcia niektórych klawiszy. Fabryczny domyślny czas 
wyświetlania szybkiego komunikatu wynosi 2 sekund.

Wyjęcie etykiety
Poniższa procedura omawia sposób użycia przyrządu do wyjmowania etykiet.

Version Mismatch CPU i komunikacja nie 
mają tej samej wersji 
w oprogramowaniu 
układowym

Rozruch i co 1 sekundę Upewnić się, że w procesie 
uaktualniania wysłano 
oprogramowanie układowe 
zarówno CPU i komunikacji

SelfTestFWUpdate Aktualizacja 
oprogramowania 
układowego 
zakończona 
niepowodzeniem

Co 1 sekundę Spróbować ponownie 
przesłać oprogramowanie 
układowe. Jeżeli przesyłanie 
nie uda się za drugim razem, 
skontaktować się z fabryką

Remote CAN IO 
Mismatch

Wartość kart 
w gniazdach wykryta 
przez zdalne WE/WY 
nie odpowiada wartości 
zatwierdzonej przez 
konfigurację 
użytkownika

Co 1 sekundę Usterka 
zostaje zadeklarowana 
po 60 kolejnych 
usterkach

Naprawić niezgodność 
zdalnego WE/WY CANBUS.

1. – usterka zostaje zarejestrowana po wykryciu 5 kolejnych usterek
2. $ – to gniazdo (tj. F, G, H itp.)
3.Aby wyłączyć cel Link Error Primary, gdy nie jest używany z kodem zamówienia SE, 
należy zmienić adres IP na 127.0.0.1

Komunikat 
błędu 
autotestu

Zatrzaśni
ęty 
komunika
t celu

Opis problemu Jak często 
przeprowadzany 
jest test

Rada

Relay Not 
Ready

Nie Ustawienie 
PRODUCT SETUP 
INSTALLATION 
sygnalizuje, że 
przekaźnik nie jest 
w zaprogramowany
m stanie.

W momencie 
załączenia zasilania 
oraz każdorazowo 
w przypadku zmiany 
ustawienia 
PRODUCT SETUP 
INSTALLATION.

Zaprogramować 
wszystkie wymagane 
ustawienia, a potem 
nastawić ustawienie 
PRODUCT SETUP 
INSTALLATION na opcję 
„Ready”.

Major Self-Test 
(error code)

Tak Wykryto usterkę 
sprzętową jednostki

Co 1 sekundę Skontaktować się 
z fabryką i podać kod 
usterki spisany 
z wyświetlacza.

Komunikat błędu 
autotestu1

Opis problemu Jak często 
przeprowadzany jest 
test

Rada
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1. Zagiąć języczki przyrządu do góry, jak widać na zdjęciu. 

2. Wsunąć przyrząd do wyjmowania etykiet pod etykietę diod w sposób pokazany na 
kolejnym zdjęciu. Upewnić się, że zagięte języczki wskazują w kierunku od 
przekaźnika. Wsuwać przyrząd, aż języczki znajdą się wewnątrz kieszonki.

3. Wyjąć przyrząd razem z etykietą diod.
Poniżej opisano sposób wyjęcia etykiety przycisków programowanych przez użytkownika 
z przedniego panelu 850.
1. Wsunąć przyrząd do etykiet pod etykietę przycisków programowanych przez 

użytkownika w sposób pokazany na kolejnym zdjęciu. Upewnić się, że zagięty 
języczek wskazuje w kierunku od przekaźnika.
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2. Wyjąć przyrząd i etykietę przycisków programowanych przez użytkownika w sposób 
pokazany na zdjęciu.
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Interfejs programowy

Oprogramowanie EnerVista do konfiguracji serii 8
Chociaż można wprowadzać ustawienia ręcznie za pomocą klawiszy na panelu 
sterowania, można też pobrać ustawienia przez port komunikacyjny za pomocą 
komputera. GE Multilin udostępnia oprogramowanie EnerVista do konfiguracji serii 8, które 
bardzo ułatwia ten proces. Po uruchomieniu oprogramowania EnerVista do konfiguracji 
serii 8 można:

• programować i modyfikować ustawienia,

• pobierać i zapisywać pliku ustawień na dysk i z dysku,

• odczytywać wartości rzeczywiste,

• monitorować status,

• odczytywać dane sprzed wyzwolenia i zapisy zdarzeń,

• uzyskać pomoc w każdym temacie,

• uaktualniać oprogramowanie układowe 850.

Oprogramowanie EnerVista do konfiguracji serii 8 daje bezpośredni dostęp do wszystkich 
funkcji 850 za pomocą rozwijanych menu w znajomym środowisku Windows. W tej części 
można znaleźć niezbędne informacje, aby zainstalować oprogramowanie EnerVista do 
konfiguracji serii 8, uaktualnić oprogramowanie układowe przekaźnika oraz pisać 
i edytować pliki ustawień.
Oprogramowanie EnerVista do konfiguracji serii 8 może pracować bez podłączania 850 do 
komputera. W takim przypadku można zapisać ustawienia w pliku na przyszłość. Jeżeli 
podłączymy 850 do komputera i włączymy komunikację, będziemy mogli 
zaprogramować 850 z poziomu ekranu ustawień. Ponadto wartości mierzone, status 
i komunikaty wyzwoleń można wyświetlać za pomocą ekranu wartości rzeczywistych.

Wymagania 
sprzętowo-

programowe

Konieczne jest spełnienie poniższych wymagań dotyczących oprogramowania.

• Procesor dwurdzeniowy

• Microsoft Windows™ 7 lub 8.1; 32-bitowy lub 64-bitowy zainstalowany i działający 
prawidłowo.

• Co najmniej 1 GB dostępnego wolnego miejsca na twardym dysku.

• Co najmniej 2 GB zainstalowanej pamięci RAM.

• Ekran wyświetlacza 1280 x 800.

Oprogramowanie można zainstalować albo z płyty CD GE EnerVista albo ze strony 
internetowej GE Multilin: http://www.gegridsolutions.com/.
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Instalacja 
oprogramowania 

EnerVista do 
konfiguracji serii 8

Spełniwszy wskazane powyżej wymagania minimalne, należy przeprowadzić poniższą 
procedurę, aby zainstalować oprogramowanie EnerVista do konfiguracji serii 8 z 
dołączonej płyty CD GE EnerVista.
1. Włożyć płytę CD GE EnerVista CD do napędu CD-ROM.
2. Kliknąć przycisk Install Now i postępować zgodnie z instrukcjami instalacji, aby 

zainstalować bezpłatne oprogramowanie EnerVista na lokalnym komputerze.
3. Po zakończeniu instalacji uruchomić aplikację EnerVista Launchpad. 
4. Kliknąć pole IED Setup na pasku narzędzi LaunchPad.

5. W oknie EnerVista Launchpad kliknąć przycisk Add Product i wybrać system 
zabezpieczenia 850, jak widać poniżej. Wybrać opcję sieciową (Web), aby uzyskać 
najnowszą wersję oprogramowania albo wybrać płytę CD, jeżeli nie mamy połączenia 
z siecią, a następnie kliknąć przycisk Add Now, aby pokazać elementów 
oprogramowania dla 850.

6. EnerVista Launchpad pobiera najnowsze oprogramowanie instalacyjne z sieci lub 
z płyty CD i automatycznie rozpoczyna proces instalacji. W trakcie procesu 
pobierania wyświetlane jest okienko statusu z paskiem postępu.
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7. Wybrać pełną ścieżkę wraz z nazwą nowego katalogu, w którym zostanie 
zainstalowane oprogramowanie EnerVista do konfiguracji serii 8.

8. Kliknąć Next, aby rozpocząć instalację. Pliki zostają zainstalowane we wskazanym 
katalogu, sterownik USB zostaje pobrany do komputera a program instalacyjny 
automatycznie tworzy ikony i dodaje oprogramowanie EnerVista do konfiguracji serii 
8 do menu Start w systemie Windows.

9. Urządzenie 850 zostaje dodane do listy zainstalowanych urządzeń IED w oknie 
EnerVista Launchpad, co przedstawiono poniżej.

Jeżeli użytkownik zamierza komunikować się ze swojego komputera z przekaźnikiem 
850 za pomocą portu USB:

10. podłączyć kabel USB do portu USB w przekaźniku 850, a następnie do portu USB 
w komputerze. 

11. Uruchomić oprogramowanie EnerVista do konfiguracji serii 8 z okna LaunchPad.
12. W EnerVista > Device Setup:
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13. Wybrać USB jako rodzaj interfejsu.
14. Zaznaczyć przycisk Read Order Code.

Uaktualnienie 
oprogramowania

Najnowsze oprogramowanie EnerVista i oprogramowanie układowe można pobrać ze 
strony:
https://www.gegridsolutions.com/
Po dokonaniu uaktualnienia sprawdzić numer wersji w Help > About. Jeżeli nowa wersja 
nie będzie się wyświetlać, należy spróbować odinstalować oprogramowanie i ponownie 
zainstalować nowe wersje.
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Połączenie oprogramowania EnerVista do konfiguracji serii 8 z 
przekaźnikiem

Za pomocą funkcji 
Quick Connect

Za pomocą przycisku Quick Connect można ustanowić szybkie połączenie poprzez port 
USB na panelu przednim przekaźnika albo poprzez port Ethernet. Po naciśnięciu przycisku 
QuickConnect wyświetlone zostanie następujące okienko:

Jak widać na okienku, funkcja "Quick Connect" może szybko połączyć oprogramowanie 
z portem przednim, jeżeli na rozwijanej liście interfejsów wybierzemy USB. Wybrać „USB” 
i nacisnąć przycisk Connect. Jako interfejs dla szybkiego połączenia można wybrać też 
Ethernet albo WiFi, co przedstawiono dalej.
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Po połączeniu w oknie Site List pojawi się nowy obiekt o nazwie „Quick Connect”. 

Urządzenie obiektu zostało właśnie skonfigurowane za pomocą funkcji Quick Connect dla 
komunikacji albo przez USB albo przez Ethernet. Następnie przejść do punktu  
?Łączenie z przekaźnikiem, aby rozpocząć komunikację.
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Konfigurowanie 
komunikacji przez 

Ethernet

Przed rozpoczęciem sprawdzić, czy kabel Ethernet jest podłączony prawidłowo do portu 
RJ-45 Ethernet.

FASTPATH: 850 obsługuje maksymalnie 3 sesje TCP/IP.

1. Zainstalować i uruchomić najnowsza wersję oprogramowania EnerVista do 
konfiguracji serii 8 (dostępna na płycie CD GE EnerVista lub na stronie internetowej). 
Procedurę instalacji opisano w poprzednim punkcie.

2. Kliknąć przycisk Device Setup, aby otworzyć okno Device Setup i kliknąć przycisk Add 
Site, aby utworzyć nowy obiekt.

3. W polu "Site Name" wpisać wybraną nazwę obiektu. Można też dodać krótki opis 
obiektu. W tym przykładzie użyjemy określenia „Substation 1” jako nazwy obiektu. 

4. Nowy obiekt pojawi się na liście na górze, po lewej stronie.
5. Kliknąć przycisk Add Device, aby zdefiniować nowe urządzenie.
6. Wpisać wybraną nazwę w polu "Device Name" i (opcjonalnie) opis.
7. Wybrać „Ethernet” z rozwijanej listy interfejsów. Wyświetlony zostanie szereg 

parametrów interfejsu, które należy wprowadzić, aby Ethernet działał prawidłowo.

8. Wpisać wartości adresu IP, adresu urządzenia podrzędnego oraz portu Modbus 
przypisane do przekaźnika 850 (z menu Setpoints > Device > Communications).

9. Kliknąć przycisk Read Order Code, aby połączyć się z 850 i przekazać kod 
zamówienia. W razie wystąpienia błędu komunikacji, upewnić się, że wartości 
komunikacji przez Ethernet odpowiadają wartościom ustawień w przekaźniku.
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10. Kliknąć OK po otrzymaniu kodu zamówienia przekaźnika. Nowe urządzenie zostanie 
dodane w oknie Site List (lub w oknie Online) w lewym górnym rogu głównego okna 
oprogramowania EnerVista do konfiguracji serii 8.

Urządzenie 850 obiektu zostało właśnie skonfigurowane do komunikacji przez Ethernet. 
Przejść do następnego punktu, aby rozpocząć komunikację.

?Łączenie 
z przekaźnikiem

Po prawidłowym skonfigurowaniu parametrów komunikacji użytkownik może łatwo 
komunikować się z przekaźnikiem.
1. Rozwinąć listę obiektów klikając dwukrotnie na nazwę obiektu lub klikając pole «+», 

aby pokazać listę dostępnych urządzeń dla danego obiektu.
2. Drzewa wybranych obiektów można rozwinąć klikając pole «+». Dla każdego 

urządzenia widoczna jest następująca lista nagłówków:
Definicja urządzenia
Status
Pomiary
Szybka konfiguracja
Nastawy
Zapisy
Konserwacja.

3. Rozwinąć pozycję z listy Setpoints > Device > Front Panel i dwukrotnie kliknąć 
Display Properties lub Default Screens, aby otworzyć okno ustawień, jak pokazano:

4. Okno ustawień otwiera się z odpowiednim wskaźnikiem statusu na dole, po lewej 
stronie okna.
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5. Jeżeli wskaźnik statusu jest czerwony, sprawdzić, czy kabel szeregowy, USB lub 
Ethernet jest prawidłowo podłączony do przekaźnika i czy przekaźnik został 
prawidłowo skonfigurowany do komunikacji (czynności opisane wcześniej).

Teraz można edytować, drukować lub zmieniać ustawienia. Inne okna nastaw i komend 
można wyświetlać i edytować w podobny sposób. Okna wartości rzeczywistych ("Actual 
Values") również są dostępne do wyświetlania. Okna te można swobodnie ustawiać 
i zmieniać ich rozmiar.

Praca z nastawami i plikami nastaw
FASTPATH: W trakcie przesyłania pliku ustawień do urządzenia stan DEVICE IN SERVICE (Setpoints > 

Device > Installation) przechodzi w stan "Not Ready" na czas trwania przesyłu. Dzięki temu 
wszystkie nowe ustawienia zostaną na pewno zastosowane, zanim urządzenie będzie 
gotowe do pracy. Operacje przesyłania pliku ustawień obejmują zarówno 1) opcję w menu 
oprogramowania Enervista do konfiguracji serii 8 "Write Settings File to Device" (Zapisz plik 
ustawień w urządzeniu) jak i 2) zapisywanie zmian projektanta logiki online.

Zmiany pojedynczych ustawień z poziomu panelu przedniego w urządzeniu albo 
oprogramowania Enervista do konfiguracji serii 8 nie powodują zmiany stanu DEVICE IN 
SERVICE.

Włączenie urządzenia Z oprogramowania można korzystać w trybie online (z podłączonym przekaźnikiem), aby 
komunikować się bezpośrednio z przekaźnikiem. Uczestniczące w komunikacji przekaźniki 
są uporządkowane i pogrupowane według interfejsów komunikacyjnych i na obiekty. 
Obiekty mogą zawierać dowolną liczbę przekaźników wybranych z innych serii 
produktów.

Wprowadzanie 
nastaw

Wprowadzanie nastaw przedstawiono na przykładzie strony System Setup. W tym 
przykładzie zmieniamy nastawy detekcji napięcia.
1. Ustanowić komunikację z przekaźnikiem.
2. Wybrać pozycję z menu Setpoint > System > Voltage Sensing.
3. Zaznaczyć nastawę Aux. VT Secondary klikając w dowolnym miejscu w polu 

parametru. Zostaną wyświetlone trzy strzałki: dwie do zwiększania/zmniejszania 
wartości i jeszcze jedna do uruchomienia klawiatury numerycznej.
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4. Kliknięcie strzałki na końcu pola powoduje wyświetlenie interfejsu klawiatury 
numerycznej, za pomocą którego użytkownik może wpisać wartość mieszczącą się 
w zakresie nastawy wyświetlonym blisko górnej części klawiatury: Kliknąć =, aby 
wyjść z klawiatury i zachować nową wartość. Kliknąć X, aby wyjść z klawiatury 
i zachować starą wartość.

5. W przypadku nastaw, które wymagają ustawionych wcześniej wartości 
nienumerycznych (np. Phase VT Connection poniżej), należy kliknąć w dowolnym 
miejscu w polu wartości nastawy, aby wyświetlić strzałkę rozwijanego menu 
z opcjami do wyboru. Wybrać żądaną wartość z tej listy.

6. W oknie dialogowym Setpoints > System Setup > Voltage Sensing kliknąć Save, aby 
zapisać wartości w 850. Kliknąć YES, aby zaakceptować dowolne zmiany i wyjść 
z okna. Kliknąć Restore, aby zachować dotychczasowe wartości. Kliknąć Default, aby 
przywrócić wartości domyślne.

7. W przypadku nastaw, które wymagają ciągu tekstowego znaków alfanumerycznych 
(np. "relay name"), wartość można wprowadzić bezpośrednio w polu wartości 
nastawy.
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Obsługa plików Otwarcie dowolnego pliku automatycznie uruchamia aplikację lub aktywuje już otwartą 
aplikację.
Nowe pliki są dodawane do drzewa automatycznie.
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Korzystanie z plików 
nastaw

Interfejs oprogramowania pozwala na wprowadzanie zmian w ustawieniach przekaźnika 
na trzy sposoby:

• w trybie off-line (przekaźnik odłączony) - tworzenie lub edytowanie plików ustawień 
przekaźnika przeznaczonych do późniejszego pobrania do przekaźników 
uczestniczących w komunikacji,

• modyfikowanie bezpośrednio ustawień przekaźnika w trakcie połączenia 
z przekaźnikiem uczestniczącym w komunikacji, a następnie zapisywanie ustawień po 
zakończeniu modyfikacji,

• tworzenie/edytowanie plików ustawień w trakcie połączenia z przekaźnikiem 
uczestniczącym w komunikacji, a następnie zapisywanie ich w przekaźniku po 
zakończeniu modyfikacji.

Pliki ustawień są uporządkowane na podstawie nazw plików przypisanych przez 
użytkownika. Plik ustawień zawiera dane dotyczące następujących rodzajów ustawień 
przekaźnika:

• Definicja urządzenia

• Konfiguracja przekaźnika

• Konfiguracja systemu

• Zabezpieczenie

• Sterowanie 

• Wejścia/wyjścia

• Monitorowanie

• FlexLogic

• Szybka konfiguracja

• Podsumowanie zabezpieczenia

• Konfigurator IEC 61850

• Mapa użytkowników Modbus

Wprowadzone są domyślne wartości fabryczne i można je przywrócić po wszelkich 
zmianach.
850 wyświetla nastawy przekaźnika według tej samej hierarchii, co wyświetlacz na panelu 
przednim.

Pobieranie 
i zapisywanie plików 

nastaw

Utworzyć kopię zapasową ustawień eksploatacyjnych dla każdej jednostki oddanego do 
eksploatacji tak, aby można było powrócić do ustawień z momentu oddania do 
eksploatacji w razie nieumyślnych, nieuprawnionych lub tymczasowych zmian ustawień, 
po ustawieniu wartości domyślnych ustawień po aktualizacji oprogramowania 
układowego albo w razie konieczności wymiany jednostki. W tym punkcie opisano sposób 
tworzenia kopii zapasowej ustawień w pliku oraz wykorzystania tego pliku do 
przewrócenia ustawień w przekaźniku oryginalnym albo zamiennym.
Przed uaktualnieniem oprogramowania układowego konieczne jest zapisanie nastaw 
w pliku na lokalnym komputerze. Usilnie zalecamy zapisanie nastaw również przed 
wprowadzaniem jakichkolwiek zmian nastaw lub tworzeniem nowych plików nastaw.
Pliki nastaw w oknie są dostępne w oknie Files. Poniższa procedura służy do pobierania 
i zapisywania plików nastaw na lokalnym komputerze.
1. Upewnić się, że obiekt i odpowiadające mu urządzenie (urządzenia) zostały 

zdefiniowane i skonfigurowane prawidłowo tak, jak przedstawiono powyżej, 
w punkcie Łączenie z przekaźnikiem.

2. Wybrać żądane urządzenie z listy obiektu.
3. Zaznaczyć Read Device Settings na pozycji menu online lub kliknąć urządzenie 

prawym przyciskiem myszy i zaznaczyć Read Device Settings, aby uzyskać 
z urządzenia informacje o ustawieniach.
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4. Po kilku sekundach, w czasie których nastąpi pobieranie danych, oprogramowanie 
zażąda nazwy i ścieżki docelowej pliku nastaw. Odpowiednie rozszerzenie pliku 
zostanie przypisane automatycznie. Nacisnąć Receive, aby ukończyć proces. Do 
drzewa zostanie dodany nowy wpis, w okienku File, ze wskazaniem ścieżki i nazwy 
pliku dla pliku nastaw.

Dodawanie plików 
nastaw do 

środowiska.

Oprogramowanie EnerVista do konfiguracji serii 8 daje możliwość przeglądania 
i zarządzania dużą grupą plików nastaw. Poniższa procedura służy do dodawania 
istniejącego pliku do listy.
1. W okienku offline kliknąć prawym przyciskiem myszy Files i zaznaczyć pozycję Add 

Existing Settings File w pokazany sposób:

2. Wyświetlone zostanie okno dialogowe Open z prośbą, aby użytkownik wybrał 
zapisany wcześniej plik nastaw. Tak jak w każdej innej aplikacji MS Windows® należy 
wyszukać plik do dodania, a następnie kliknąć Open. Do listy plików zostanie dodany 
nowy plik i pełna ścieżka.
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Tworzenie nowego 
pliku nastaw

Oprogramowanie pozwala użytkownikowi tworzyć nowe pliki nastaw niezależnie od 
podłączonego urządzenia. Pliki te można przesłać do przekaźnika w późniejszym czasie. 
Poniższa procedura ilustruje sposób tworzenia nowych plików nastaw.
1. W okienku Offline kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać pozycję New Settings 

File. Wyświetlone zostanie poniższe okienko, które umożliwia konfigurowanie pliku 
nastaw dla prawidłowej wersji oprogramowania układowego. Ważne jest 
zdefiniowanie prawidłowej wersji oprogramowania układowego, aby nastawy, które 
nie są dostępnej w danej wersji, nie zostały pobrane do przekaźnika.

2. Wybrać wersję oprogramowania układowego i opcje kodu zamówienia dla nowego 
pliku nastaw.

3. Na przyszłość wprowadzić pewne przydatne informacje w polu Description, aby 
ułatwić zidentyfikowanie urządzenia i przeznaczenia pliku.

4. Aby wybrać nazwę i ścieżkę pliku, kliknąć przycisk obok pola File Name.
5. Wybrać nazwę i ścieżkę pliku, aby zapisać plik lub wybrać dowolną wyświetlaną 

nazwę pliku, aby zastąpić istniejący plik. Wszystkie pliki nastaw 850 powinny mieć 
rozszerzenie ‘.cid’ (na przykład ‘850 1.cid’).

6. Kliknąć OK, aby ukończyć proces. Na zakończenie tego kroku do środowiska 
programowego 850 zostanie dodany nowy plik z pełną ścieżką.

NOTE

NOTE: Nazwy plików nastaw nie mogą zawierać kropki oprócz kroki przed literami CID.
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Uaktualnianie plików 
nastaw do nowej 

wersji

Często konieczne jest uaktualnienie wersji dla wcześniej zapisanego pliku nastaw po 
przeprowadzeniu uaktualnienia oprogramowania układowego 850. Zilustrowano to za 
pomocą poniższej procedury:
1. Ustanowić komunikację z przekaźnikiem 850.
2. Wybrać pozycję menu Status > Information > Main CPU i zapisać wersję 

oprogramowania układowego.
3. Pobrać plik nastaw przeznaczony do uaktualnienia do środowiska oprogramowania 

EnerVista do konfiguracji serii 8, w sposób opisany w punkcie Dodawanie plików 
nastaw do środowiska.

4. W okienku File wybrać zapisany plik nastaw.
5. Z paska w oknie głównego menu wybrać pozycję menu Offline > Edit Settings File 

Properties i zanotować wersję pliku dla pliku nastaw. Jeżeli ta wersja różni się od 
wersji oprogramowania układowego zanotowanej w kroku 2, wybrać z rozwijanego 
menu nową wersję pliku odpowiadającą wersji oprogramowania układowego.

6. Na przykład jeżeli wersja oprogramowania układowego to J0J08AA150.SFD (wersja 
oprogramowania układowego 1.50) a obecna wersja pliku nastaw to 1.10, zmienić 
nową wersję pliku na “1.5x”.

7. W polu "Description" wpisać ewentualnie uwagi szczególne dotyczące pliku nastaw.
8. W polu "New File Version" wybrać żądaną wersję oprogramowania układowego.
9. Na zakończenie kliknąć OK, aby przekształcić plik nastaw na żądaną wersję. Instrukcje 

dotyczące załadowania pliku nastaw do 850 można znaleźć poniżej, w punkcie 
Ładowanie nastaw z pliku.
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Drukowanie nastaw Oprogramowanie umożliwia użytkownikowi wydrukowanie częściowych lub pełnych list 
nastaw. Poniższa procedura służy do wydrukowania listy nastaw:
1. Wybrać zapisany wcześniej plik nastaw w okienku File albo ustanowić komunikację 

z urządzeniem.
2. Jeżeli drukujemy z urządzenia online, wybrać pozycję menu Online > Print Device 

Information . Jeżeli drukujemy z wcześniej zapisanego pliku nastaw, wybrać pozycję 
menu Offline > Print Settings File.

3. Pojawi się okno dialogowe Print/Export Options. W górnej części wybrać Setpoints i w 
części dotyczącej filtrowania wybrać albo Include All Features (pełna lista) albo 
Include Only Enabled Features (lista tylko tych elementów, które są obecnie 
używane) i kliknąć OK.

4. Listy nastaw można drukować w taki sam sposób, klikając prawym przyciskiem 
myszy na wybrany plik (na liście plików) lub urządzenie (na liście urządzeń) 
i wybierając opcje Print Device Information lub Print Settings File.
3–34 850 SYSTEM ZABEZPIECZAJĄCY  – INSTRUKCJA OBSŁUGI



CHAPTER 3: INTERFEJSY INTERFEJS PROGRAMOWY
Drukowanie wartości 
z podłączonego 

urządzenia

Pełną listę wartości rzeczywistych można też wydrukować z podłączonego urządzenia 
stosując następującą procedurę:
1. Ustanowić komunikację z właściwym urządzeniem.
2. W głównym oknie wybrać pozycję menu Online > Print Device Information.
3. Pojawi się okno dialogowe Print/Export Options. W górnej części wybrać Actual 

Values i w części dotyczącej filtrowania wybrać albo Include All Features (pełna lista) 
albo Include Only Enabled Features (lista tylko tych elementów, które są obecnie 
używane) i kliknąć OK.

Wartości rzeczywiste można drukować w taki sam sposób, klikając prawym przyciskiem 
myszy wybrane urządzenie (na liście urządzeń) i wybierając opcję Print Device 
Information.

Ładowanie nastaw 
z pliku

CAUTION: 
Komunikat błędu pojawia się w przypadku próby przesłania pliku nastaw z numerem 
wersji, który nie odpowiada oprogramowaniu układowemu przekaźnika. Jeżeli od 
momentu zapisania pliku nastaw uaktualniono oprogramowanie układowe - patrz 
punkt Uaktualnianie plików nastaw do nowej wersji, w którym można znaleźć 
instrukcje dotyczące zmiany numery wersji dla pliku nastaw.

Poniższa procedura ilustruje sposób załadowania nastaw z pliku. Przed załadowaniem 
pliku nastaw należy najpierw dodać ten plik do środowiska 850 w sposób opisany 
w punkcie Dodawanie plików nastaw do środowiska.
1. Wybrać zapisany wcześniej plik nastaw z okienka File w oknie głównym 

oprogramowania 850.
2. Wybrać pozycję menu Offline > Edit Settings File Properties i sprawdzić, czy 

odpowiedni plik jest w pełni zgodny z wersją sprzętu i oprogramowania układowego 
docelowego przekaźnika. Jeżeli wersje nie są identyczne - patrz punkt Uaktualnianie 
plików nastaw do nowej wersji, w którym można znaleźć szczegółowe informacje 
dotyczące zmiany wersji pliku nastaw.

3. Kliknąć wybrany plik prawym przyciskiem myszy i wybrać pozycję Write Settings 
File to Device.

4. Z wyświetlanej listy urządzeń wybrać docelowy przekaźnik i kliknąć Send. W razie 
niezgodności wystąpi błąd tak, jak poniżej:

Jeżeli nie będzie niezgodności pomiędzy urządzeniem docelowym a plikiem ustawień, 
dane zostaną przesłane do przekaźnika. Na dole głównego okna widoczny będzie 
wskazanie ukończonej części w procentach.
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Odinstalowywanie 
plików i kasowanie 

danych

Wycofanie jednostki z eksploatacji może polegać na odłączeniu od niej zasilania oraz 
rozłączeniu od niej przewodów. Pliki można wykasować po odinstalowaniu 
oprogramowania EnerVista lub przekaźnika, na przykład w celu spełnienia przepisów 
w zakresie bezpieczeństwa danych. W komputerze pliki ustawień mogą być oznaczone za 
pomocą rozszerzenia .cid.
Aby wykasować bieżące pliki ustawień, wykonać następujące czynności:
1. Utworzyć plik ustawień domyślnych.
2. Zapisać plik ustawień domyślnych w przekaźniku.
3. Usunąć wszystkie inne pliki z rozszerzeniem .cid.
4. Usunąć wszystkie inne pliki danych, które mogą być w standardowych formatach np. 

COMTRADE lub .csv.
Nie można bezpośrednio wymazać pamięci flash, ale można z tej pamięci usunąć 
wszystkie zapisy i ustawienia. Wykonać to z poziomu panelu przedniego lub 
oprogramowania Enervista za pomocą komendy:
RECORDS > CLEAR RECORDS

Szybka konfiguracja
Dostęp do pozycji Quick Setup można uzyskać z różnych ekranów w oprogramowaniu 
EnerVista. Zmiany ustawień online i offline wprowadza się z odpowiedniego ekranu Quick 
Setup.

Figure 3-13: Pozycja Quick Setup na drzewie (online) w 850

Figure 3-14: Pozycja Quick Setup na drzewie (offline) w 850
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Szybka konfiguracja ma na celu umożliwić szybkie i proste programowanie przez 
użytkownika. Można łatwo nastawić parametry układu elektroenergetycznego 
i ustawienia niektórych prostych członów nadprądowych. Ekran Quick Setup wygląda 
następująco:

Figure 3-15: Okno Quick Setup

• Na tym ekranie można zobaczyć nazwy ustawień i jednostki. Aby wyświetlić zakres 
ustawień, przesunąć kursor nad pole wartości nastawy.

• Użytkownik może skonfigurować i zapisać ustawienia stosownie do potrzeby.

• Przyciski Save, Restore i Default pełnią te same funkcje, co na ekranach do 
konfiguracji poszczególnych ustawień.

• Jeżeli spróbujemy wprowadzić i zapisać wartość ustawienia, która wypada poza 
zakresem, pojawi się okno dialogowe z ostrzeżeniem. (Należy zwrócić uwagę, że 
850 SYSTEM ZABEZPIECZAJĄCY  – INSTRUKCJA OBSŁUGI 3–37



INTERFEJS PROGRAMOWY CHAPTER 3: INTERFEJSY
wartość nie zostaje zastąpiona maksymalną wartością ustawienia). Użytkownik musi 
poprawić wartość ustawienia i zapisać ją, aby móc przejść dalej.

Example:Wartość Phase CT Primary ma zakres ustawienia od 1 do 12000, lecz użytkownik 
wprowadza 12001 i próbuje to zapisać. Quick Setup wyświetla okienko dialogowe 
z ostrzeżeniem. Naciśnięcie OK sprawi, że ustawienie pozostanie na wartości 12001, a nie 
12000 (wartość maks.), jak w przypadku innych ekranów.

Uaktualnienie oprogramowania układowego
Aby uaktualnić oprogramowanie układowe 850, należy przeprowadzić procedury 
wyszczególnione w tym punkcie. Po pomyślnym zakończeniu niniejszej procedury 
850 będzie mieć zainstalowane nowe oprogramowanie układowe z fabrycznymi 
nastawami domyślnymi.Najnowsze pliki oprogramowania układowego są dostępne na 
stronie internetowej firmy GE Grid Solutions: http://www.gegridsolutions.com.

FASTPATH: Oprogramowanie EnerVista do konfiguracji serii 8 uniemożliwia pobranie niezgodnego 
oprogramowania układowego do przekaźnika 850.

FASTPATH: Należy zwrócić uwagę, że przesłanie oprogramowania układowego przez interfejs Wi-Fi 
jest niedozwolone. 
 Należy zwrócić uwagę, że przesyłanie oprogramowania układowego do przekaźnika 
z kartą komunikacyjną wymaga skonfigurowania niezależnego „działania portu 4”.

FASTPATH: Ważne jest, aby przed uaktualnieniem oprogramowania układowego zapisać bieżące 
ustawienia 850 do pliku w komputerze użytkownika. Po uaktualnieniu oprogramowania 
układowego konieczne będzie pobranie tego pliku z powrotem do 850. Szczegółowe 
informacje na temat zapisywania nastaw przekaźnika w pliku można znaleźć w punkcie 
Pobieranie i zapisywanie plików nastaw.
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Pobieranie nowego 
oprogramowania 

układowego 
przekaźnika

Pobieranie nowego oprogramowania układowego do pamięci flash w 850 przeprowadza 
się w następujący sposób:
1. Podłączyć przekaźnik do lokalnego komputera i zapisać nastawy w pliku w sposób 

przedstawiony w punkcie Pobieranie i zapisywanie plików nastaw.
2. Wybrać pozycję menu Maintenance > Update Firmware. Pojawi się poniższy ekran. 

Nacisnąć OK, aby kontynuować.

3. Oprogramowanie EnerVista do konfiguracji serii 8 poprosi o nowy plik 
oprogramowania układowego. Zlokalizować folder zawierający plik oprogramowania 
układowego do pobrania do 850. 

 Nazwa pliku oprogramowania układowego ma poniższy format. 

 Pojawi się poniższy ekran. Nacisnąć YES, aby kontynuować.

4. Oprogramowanie EnerVista do konfiguracji serii 8 przygotuje teraz 850 do otrzymania 
nowego pliku oprogramowania układowego. Panel przedni 850 wyświetli na chwilę 
komunikat „Upload Mode”, sygnalizujący tryb wysyłania. 
850 SYSTEM ZABEZPIECZAJĄCY  – INSTRUKCJA OBSŁUGI 3–39



INTERFEJS PROGRAMOWY CHAPTER 3: INTERFEJSY
5. Pojawi się poniższy ekran, kliknąć YES, aby kontynuować proces pobierania 
oprogramowania układowego.
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6. Po zakończeniu przesyłania programu rozruchowego 2 oprogramowanie EnerVista do 
konfiguracji serii 8 poprosi użytkownika, aby ponownie uruchomił przekaźnik. Po 
zakończeniu przesyłania programu rozruchowego 1 oprogramowanie EnerVista do 
konfiguracji serii 8 znów poprosi użytkownika, aby ponownie uruchomił przekaźnik.

CAUTION: Należy pamiętać, aby najpierw ponownie uruchomić przekaźnik, a potem nacisnąć OK. 
A nie odwrotnie.

7. Odczekać do zakończenia procesu wysyłania pliku Comms.

8. Odczekać do zakończenia procesu wysyłania pliku Mains.
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9. Oprogramowanie EnerVista do konfiguracji serii 8 powiadomi użytkownika, gdy 
850 zakończy pobieranie a także powiadomi użytkownika, aby wyłączył i ponownie 
włączyć zasilanie przekaźnika, aby ukończyć aktualizację oprogramowania 
układowego (Cycle power to the relay to complete firmware update.)

Po pomyślnym zaktualizowaniu oprogramowania układowego 850 przekaźnik jest 
wyłączony z eksploatacji i wymaga zaprogramowania nastaw. Aby umożliwić 
komunikację z przekaźnikiem, konieczne może być ręczne przeprogramowanie ustawień 
komunikacji.
Po ustanowieniu komunikacji konieczne jest ponowne pobranie zapisanych nastaw do 
przekaźnika. Szczegółowe informacje, patrz punkt Ładowanie nastaw z pliku.
Poszczególne wersje oprogramowania układowego mogą się nieznacznie różnić, jeżeli 
chodzi o adresy Modbus przypisane do elementów, ustawienia i odpowiadające im 
pozycje danych (czyli wartości domyślne, wartości min./maks., typ danych i rozmiar 
pozycji).
Dodanie nowych funkcji albo ulepszenie lub zmodyfikowanie dotychczasowych funkcji 
powoduje, że adresy są porządkowane na nowo.

Zaawansowane funkcje oprogramowania EnerVista do konfiguracji 
serii 8

Konfigurator SLD Za pomocą konfiguratora SLD użytkownicy mogą tworzyć niestandardowe schematy 
jednokreskowe (SLD) do wyświetlania na panelu przednim. Schematy jednokreskowe 
muszą być konfigurowane w konfiguratorze SLD w oprogramowaniu EnerVista do 
konfiguracji serii 8, w menu Setpoints > SLD Configurator. Konfigurator SLD umożliwia 
użytkownikom umieszczenie na schemacie jednokreskowym wyłączników, łączników, 
pozycji pomiarów i statusów.
Schematy jednokreskowe (SLD) przegląda się na panelu przednim wyświetlacza, 
a poszczególne strony SLD można wybrać jako strony domyślnego ekranu głównego. 
W serii 8 przewidziano sześć (6) stron SLD. Na każdej stronie mogą być zestawione obiekty 
aktywne i bierne. Obiekty statusów, pomiarów i sterowania są aktywne, zaś statyczne 
obrazy szyny, generatora, silnika, transformatora, uziemienie itp. to obiekty bierne.
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Figure 3-16: Strona SLD

Dla optymalnego wykorzystania można użyć pierwszą stronę SLD dla całościowego 
schematu jednokreskowego, zaś kolejne strony dla umiejscowienia CT/VT dotyczących 
konkretnego wyłącznika/łącznika, pomiarów i statusu. Konfigurowane schematy 
jednokreskowe, po zaprogramowaniu, zostają zapisane w pliku ustawień przekaźnika. 
Poszczególne strony SLD można też zapisywać jako lokalne pliki XML. Lokalnie zapisane 
pliki XML można potem ponownie załadować i wygenerować inny schemat. Schematy 
jednokreskowe przedstawiają obiekty, wykorzystując symbole GE (podobne do ANSI).

Figure 3-17: Szablon SLD

Na poniższym rysunku przedstawiono obiekty dostępne na potrzeby projektowania 
w konfiguratorze SLD oraz górne granice ich wykorzystania [X]. Górna granica oznacza 
maksymalny możliwy kod zamówienia.
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Figure 3-18: Biblioteka komponentów konfiguratora SLD

Obiekty sterowania
Do obiektów sterowania zalicza się wyłączniki i odłączniki, które można wybierać. Na 
poniższym rysunku przedstawiono różne symbole stosowane w standardowym stylu GE 
i w stylu IEC. Jeżeli mamy oznaczenie (z ang. tagged), blokadę (z ang. blocked) lub obejście 
(z ang. bypassed) elementu przełączającego, wówczas w prawym dolnym rogu elementu 
pojawią wskaźniki z literami „T”, „B” i „By”. Ponadto na górze obiektu wyświetlana jest 
nazwa wyłącznika/łącznika.

NOTE

NOTE: Wyświetlaną nazwę wyłącznika konfiguruje się w nastawie Setpoints > System  > Breakers  
> Breaker[X]  > Name. Ta nastawa ma ograniczenie do 13 znaków. Należy nadawać jak 
najkrótsze nazwy, aby były wyświetlane prawidłowo na SLD.
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Figure 3-19: Symbole obiektów sterowania 

Status obiektów sterowania jest zgodny z kolorystyką z ustawienia Setpoints > Device > 
Front Panel > Display Properties > Color Scheme. Domyślnie ustawienie to jest nastawione 
na opcję „Green (open)”. Nastawienie na opcję „Red (open)” powoduje odwrócenie kolorów 
statusów.
W razie użycia tego ustawienia symbole wyłącznika zmieniają się automatycznie na 
symbole Truck CB (wózek CB). W SLD przyjęto, że jeżeli używane jest wejście wyłącznika 
wstawionego/wyjętego (dowolne ustawienie oprócz „Off”), użyty zostanie właściwy 
symbol wózka CB.
Na poniższym rysunku przedstawiono kierunki ustawienia dostępne dla obiektów 
sterowania. Domyślna pozycja dla obiektów sterowania to 0 stopni. Ustawienie w wielu 
różnych kierunkach pozwala użytkownikowi skonfigurować schemat jednokreskowy 
zgodnie z dotychczasowymi rysunkami i zapewnić prawidłową stronę dla zestyków 
nieruchomych/ruchomych.
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Figure 3-20: Kierunek ustawienia dla wyłączników i łączników

Obiekty statusów
W skład obiektów statusów wchodzą argumenty cyfrowe. Na każdą stronę SLD można 
skonfigurować do 15 elementów statusu cyfrowego. Obiekty statusów są jak diody na 
ekranie. Jeżeli na schemacie widać kółko bez koloru, to oznacza, że stan przypisanego 
wejścia jest niski. Jeżeli widać kółko wypełnione czerwonym kolorem, stan przypisanego 
wejścia jest wysoki. Na poniższym rysunku przedstawiono przykład sygnału zablokowania 
ponownego zamykania („Reclose Blocked”) w stanie włączenia i w stanie wyłączenia.

Figure 3-21: Sygnał zablokowania ponownego zamykania

Ponadto do stylu GE i IEC dodano obiekty statusów zdalnych wyłączników. Status 
zdalnych wyłączników pozwala na monitorowanie trzech odległych wyłączników. Tymi 
obiektami nie można sterować i z tego względu nie można też ich używać do wyboru 
i uruchamiania.

Obiekty pomiarowe
W skład obiektów pomiarowych wchodzą elementy pomiarowe. Na każdą stronę SLD 
można skonfigurować do 15 elementów pomiarowych. Obiekt pomiarowy ma wejście dla 
wszystkich dostępnych wartości FlexAnalog. Jednostki dla tych wartości są skalowanie 
dynamicznie zgodnie z ustawieniami domyślnymi. Na poniższym rysunku przedstawiono 
element pomiarowy na skonfigurowanym SLD.
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Figure 3-22: Element pomiarowy na skonfigurowanym SLD

Obiekt statusu urządzenia
Funkcja konfigurowanych schematów jednokreskowych w serii 8 dopuszcza tylko jeden 
obiekt statusu urządzenia na stronę SLD. Status urządzenia nie ma żadnych właściwości. 
Jest on wyświetlany po prostu jako „Status: [status urządzenia]”. Ten obiekt pokazuje, czy 
wyłącznik jest otwarty/zamknięty.
Obiekty statyczne
Obiekty statyczne są wykorzystywane jako proste obrazy rastrowe lub bloki tekstowe/
rysunkowe do uzupełnienia schematu jednokreskowego. Z tymi obiektami statycznymi nie 
jest powiązane żadne sterowanie. W skład obiektów statycznych wchodzą narzędzie do 
rysowania, obiekt tekstowy i komponenty sieci elektroenergetycznej.
Interakcja przez panel przedni
Przekaźniki z serii 8 wykorzystują mechanizm wyboru przed uruchomieniem (z ang. 
Select-Before-Operate - SBO) do lokalnego sterowania wyłącznikami i łącznikami [IEC 
61850-7-2]. Na początku można za pomocą klawiszy nawigacyjnych przeglądać 
wszystkie dostępne wyłączniki i łączniki na schemacie. Po nawigowaniu należy dokonać 
wyboru obiektu wyłącznika lub łącznika, naciskając klawisz Enter. Po wybraniu 
właściwego łącznika lub wyłącznika można przeprowadzać na nim operacje sterowania. 
Seria 8 pozwala na lokalne otwieranie, zamykanie, oznaczanie, blokowanie i obejście. 
Sterowanie z panelu przedniego jest dozwolone tylko wtedy, gdy przekaźnik jest w trybie 
lokalnym.
Menu
Dostęp do schematu jednokreskowego można uzyskać na dwa sposoby z panelu 
przedniego przekaźnika. Pierwotnie strony SLD są umieszczone w menu Status > Summary 
> Single Line Diagram > SLD [X]. Jednak wygodniejszy sposób uzyskiwania dostępu do 
strony SLD polega na ustawieniu jej jako strony domyślnego ekranu głównego w menu 
SetpointsSLD [X]DeviceFront PanelHome ScreensHome Screen1 > . Naciskając przycisk 
ekranu głównego więcej niż jeden raz przechodzimy kolejno przez skonfigurowane strony 
ekranu głównego. Jeżeli właściwy SLD ustawiono na stronie od 2 do 10 ekranu głównego, 
to można go aktywować naciskając przycisk ekranu głównego dopóty, dopóki nie pojawi 
się ten schemat. Jeżeli nie skonfigurowano żadnego ekranu głównego, wówczas aktywne 
będą ekrany domyślne. Jeżeli ekrany domyślne zostaną wyłączone, wyświetlony będzie 
ekran Status > SummaryHome Screen1Values > .
Przeglądanie wyłączników/łączników i wybór
Na ekranie SLD aktywna jest tylko jedna strona na raz. Jeżeli aktywny jest SLD1, możliwe 
jest uruchamianie i sterowanie tylko wyłącznikami i łącznikami na SLD1. Domyślnie, 
przejście do menu SLD powoduje wyświetlenie na ekranie SLD1. Dostęp do schematów od 
SLD2 do SLD6 można uzyskać za pomocą przycisków nawigacyjnych, w sposób 
przedstawiony na poniższym rysunku: Wybór elementu aktywnego z szybkim 
komunikatem.
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Do przeglądania elementów sterowania na stronie SLD można użyć klawiszy 
nawigacyjnych. Na panelu przednim o dużej wytrzymałości można nawigować naciskając 
klawisze kierunku do góry i do dołu, a na membranowym panelu przednim - klawisze 
kierunku do góry, do dołu, w lewo i w prawo. Podczas nawigowania za pomocą panelu 
przedniego o dużej wytrzymałości kolejne naciśnięcia klawisza do dołu powodują 
przechodzenie przez dostępne na ekranie wyłączniki i łączniki. Naciskanie klawisza do 
góry powoduje przechodzenie w odwrotnej kolejności. W przypadku membranowego 
panelu przedniego, klawisze do góry, do dołu, w lewo i w prawo mogą powodować 
przechodzenie do najbliższego wyłącznika/łącznika, zależnie od kierunku naciśniętego 
przycisku.

Podczas przeglądania łączników/wyłączników aktywny element ma niebieską otoczkę. 
Aby wybrać wyłącznik/łącznik, otoczka wskaźnika przeglądania musi być wokół 
właściwego wyłącznika lub łącznika. Wtedy można wybrać wyłącznik lub łącznik, 
naciskając klawisz Enter. W momencie wybierania wyłącznika lub łącznika wyświetlony 
będzie szybki komunikat z informacją o wyborze danego wyłącznika lub łącznika, jak to 
widać na poniższym rysunku. Po wybraniu elementu do pracy wyświetlone zostaną 
przyciski sterowania SLD, a kolor wyróżnienia zmieni się na brązowoczerwony, co 
oznacza, że wybrano wyłącznik lub łącznik. Domyślnie przyciski sterowania są 
zaprogramowane na znakowanie (Tag), blokowanie (Block) i obejście (Bypass). Dla każdej 
akcji sterowania wyświetlany jest szybki komunikat. Patrz punkt Tryb sterowania 
lokalnego (wyłączniki i łączniki).

Figure 3-23: Wybór elementu aktywnego z szybkim komunikatem

NOTE

NOTE: Przeglądanie i wybór są dozwolone tylko wtedy, gdy przekaźnik jest w trybie lokalnym, 
a użytkownik ma dostęp bezpieczeństwa co najmniej na poziomie operatora. Aby 
sprawdzić, czy przekaźnik jest w trybie lokalnym, należy spojrzeć, czy na panelu zadań na 
górze ekranu widać symbol „LM”. Naciskanie klawiszy nawigacyjnych na stronach SLD, 
gdy wybrany jest tryb zdalny, nie powoduje żadnych skutków.

NOTE

NOTE: Przyciski sterowania wyświetlane na stronie SLD są aktywne tylko wtedy, gdy wybrany 
jest obiekt sterowania.

 
Rugged 
Front Panel 

Membrane  
Front Panel 
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NOTE

NOTE: Obiekt sterowania zostanie odznaczony, gdy użytkownik przejdzie na jakikolwiek ekran 
inny niż SLD albo naciśnie klawisz escape. Jeżeli po wyborze nie zostanie podjęte żadne 
działanie, obiekt zostanie automatycznie odznaczony po upływie limitu czasu wybory 
wyłącznika/łącznika (Setpoints > Control > Control Mode > Bkr/Sw Select Timeout). Po 
odznaczeniu etykiety przycisków sterowania powrócą do etykiet nawigacyjnych strony 
SLD, a kolor pola wokół obiektu zmieni się z powrotem na niebieski - do przeglądania. Po 
kolejnym naciśnięciu klawisza Escape zniknie wyróżnienie wokół obiektów oznaczające 
przeglądanie. Wyróżnienie wokół obiektów oznaczające przeglądanie zniknie w razie 
bezczynności w trakcie limitu czasu przeglądania (SetpointsBkr/Sw Select 
TimeoutDeviceFront PanelMessage Timeout > ). Wybranie obiektu powoduje, że nie działa 
przycisk ekranu głównego (Home). Należy odznaczyć obiekt, naciskając przycisk Escape, 
aby przycisk ekranu głównego mógł działać.

NOTE

NOTE: W razie dokonania uaktualnienia oprogramowania układowego z wersji 1.7x lub starszej 
operacje wyłącznika wykonywane z poziomu panelu przedniego będą wykorzystywały od 
teraz mechanizm wyboru przed uruchomieniem. Najpierw konieczne jest wybranie 
wyłącznika w drodze przeglądania i naciśnięcia klawisza Enter, aby dokonać wyboru. Po 
wybraniu wyłącznika można go otworzyć lub zamknąć za pomocą przycisków otwierania 
i zamykania.

Operacje sterowania
Operacje sterowania wykonywane poprzez panel przedni wyłącznika przeprowadza się 
tylko w trybie lokalnym (Setpoints > Control > Local Control Mode > Local Mode). Operacje 
otwierania i zamykania można wykonać, naciskając przyciski otwierania i zamykania na 
panelu przednim przekaźnika. Inne operacje np. oznaczanie, blokowanie i obejście można 
wykonać naciskając przyciski sterowania, które są wyświetlane po dokonaniu wyboru 
obiektu sterowania.

NOTE

NOTE: Operacje zdalne są dozwolone dla otwierania, zamykania, blokowania i obejścia. 
Oznaczanie musi być dokonane lokalnie.

NOTE

NOTE: Zaleca się stosowanie oznaczania wyłącznie do celów konserwacji. Oznaczony wyłącznik 
lub łącznik nie pozwala na obejście go, chociaż litery „By” mogą być wyświetlone na SLD 
pod elementem.

NOTE

NOTE: Jeżeli wyłącznik będzie wybrany, a status przekaźnika zmieni się na Out-of-Service 
(wyłączony z eksploatacji), zablokowane zostaną działania sterowania wyłącznikiem takie 
jak oznaczanie, blokowanie, obejście i otwieranie/zamykanie. Wyłącznik może pozostać 
w stanie wybrania, ale żadne działania nie zostaną wykonane.

Po oznaczeniu wybranego wyłącznika lub łącznika litera „T” zostanie wyświetlona pod 
powiązanym elementem. Podobnie w przypadku blokowania pod powiązanym 
wyłącznikiem lub łącznikiem pojawi się litera „B,” a w przypadku obejścia - litery „By,” tak, 
jak pokazano w ostatniej na poniższym rysunku. Litery oznaczające blokowanie i obejście 
będą wyświetlane także w przypadku zdalnego zablokowania lub obejścia wyłączników/
łączników. Są one powiązane z odpowiednim wyłącznikiem/łącznikiem w oknie 
konfiguratora SLD, więc skasowanie wyłącznika/łącznika spowoduje też skasowanie tych 
liter.
Na poniższym rysunku przedstawiono te operacje na wyłącznikach/łącznikach, które są 
dozwolone, gdy pod elementem sterowania widoczne są poszczególne wskazania 
literowe.
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Figure 3-24: Wskazania literowe dla operacji na wyłącznikach/łącznikach

Szczegółowe informacje na temat operacji oznaczania, blokowania i obejścia można 
znaleźć w punkcie Tryb sterowania lokalnego (wyłączniki i łączniki).

Breaker/Switch Position Letter Indication Operation Sample Indication
Open B Closing is blocked. 

BKR1

ByT B

Closed B Opening is blocked. 
Open B By Closing is blocked but bypassing is allowed.  

Closing is permitted. 
Closed B By Opening is blocked but bypassing is allowed.  

Opening is permitted. 
Open or Closed T Tagged by operator. No operation allowed. 
Open or Closed T By Tagged by operator. No operation allowed. 
Open or Closed T B By Tagged by operator. No operation allowed. 
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Edytor FlexCurve Za pomocą edytora FlexCurve użytkownik może przedstawiać w postaci graficznej 
i edytować krzywe FlexCurve. Ekran edytora FlexCurve wygląda następująco:

• Wyświetlone są krzywe zadziałania, które można edytować przeciągając koniuszki 
krzywych.

• Można wykreślić krzywą bazową na potrzeby odniesienia, aby dostosować krzywą 
zadziałania do indywidualnych potrzeb. Niebieska krzywa na ilustracji jest krzywą 
odniesienia. Może ona być bardzo silnie zależna, czasowo niezależna itd.

• Czasy wyzwolenia (resetowania i zadziałania) podane w tabelach i krzywe oddziałują 
na siebie nawzajem, tzn. zmiana wartości w tabeli wpływa na kształt krzywej 
i odwrotnie.

• Użytkownik może zapisać skonfigurowane czasy wyzwolenia.

• Użytkownik może eksportować skonfigurowane czasy wyzwolenia w pliku CSV.

• Użytkownik może pobrać czasy wyzwolenia z pliku CSV.

• Na powyższym ekranie przedstawiono model wyświetlania krzywych FlexCurve 
stosowany w 850. Wybrać Initialize, aby skopiować czasy wyzwolenia z wybranej 
krzywej do krzywej FlexCurve.
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Rejestrator stanów 
przejściowych 

(utrwalanie 
przebiegów)

Oprogramowanie może służyć do utrwalania przebiegów (lub wyświetlania pamięci 
śladów) z przekaźnika w momencie wystąpienia pobudzenia, wyzwolenia, alarmu lub 
innego warunku.

• Po uruchomieniu oprogramowania i ustanowieniu komunikacji wybrać pozycję menu 
Records > Transients > Transient Records, aby otworzyć okno przeglądarki 
rejestratora stanów przejściowych.

• Kliknąć Trigger Waveform, aby uruchomić utrwalanie przebiegu.

• Aby wyświetlić utrwalone przebiegi, kliknąć przycisk Launch Viewer. Pojawi się 
szczegółowe okno utrwalania przebiegów, jak poniżej.

• Kliknąć przycisk Save, aby zapisać wybrany przebieg na lokalnym komputerze. 
Pojawi się nowe okno z prośbą o nazwę pliku i ścieżkę. Jeden plik zostanie zapisany 
jako plik COMTRADE z rozszerzeniem "CFG". Drugi plik będzie plikiem "DAT" 
niezbędnym dla pliku COMTRADE, aby umożliwić prawidłowe wyświetlanie 
przebiegów.

• Aby zobaczyć wcześniej zapisany plik COMTRADE, kliknąć przycisk Open i wybrać 
odpowiedni plik COMTRADE.
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• Czerwona pionowa linia wskazuje na punkt wyzwolenia utrwalania.

• Data i godzina wystąpienia wyzwolenia utrwalania są wyświetlane w lewym górnym 
rogu okna. Aby zestawić utrwalony przebieg ze zdarzeniem, które wyzwoliło 
utrwalanie, należy zanotować godzinę i datę wskazane na wykresie, a następnie 
w rejestratorze zdarzeń odnaleźć zdarzenie odpowiadające temu czasowi. Zapis 
zdarzenia podaje dodatkowe informacje dotyczące przyczyny i warunków w sieci 
występujących w czasie zdarzenia.

• Na głównym pasku menu w oknie nacisnąć przycisk Preference, aby otworzyć stronę 
konfiguracji i móc zmieniać atrybuty wykresu.

Display graph values
at the corresponding
cursor line. Cursor
lines are identified
by their colors.

FILE NAME

Indicates the
file name and
complete path
(if saved).

CURSOR LINES

To move lines, locate the mouse
pointer over the cursor line, then
click and drag the cursor to the
new position.

TRIGGER LINE

Indicates the point
in time for the
trigger.

TRIGGER TIME & DATE

Displays the time and date
of the Trigger.

VECTOR DISPLAY SELECT

Click here to open a new graph
to display vectors.

CURSOR LINE POSITION

Indicates the cursor line position
in time with respect to the
beginning of the buffer.

DELTA

Indicates time difference
between the two cursor
lines.
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Pojawi się poniższe okno:

Dowolnie zmieniać kolory poszczególnych wykresów i w miarę potrzeby wybierać inne 
opcje zaznaczając właściwe pola. Kliknąć OK, aby zapisać te atrybuty wykresów 
i zamknąć okno. Ponownie pojawi się okno utrwalania przebiegów bazujące na 
wybranych atrybutach wykresów.
Aby wyświetlić wykres wektorowy dla wielkości zawartych w utrwalonym przebiegu, 
nacisnąć przycisk View Phasors, aby wyświetlić poniższe okno:

Preference Button
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Podsumowanie 
zabezpieczeń

Podsumowanie zabezpieczeń to jeden ekran zawierający zestawienie informacji o różnych 
ustawieniach członów zgrupowanych i członów monitorowania.
Ekran podsumowania zabezpieczeń umożliwia użytkownikowi:

• przeglądanie przypisań przekaźników wyjściowych (R3, R4) do członów,

• modyfikowanie przypisań przekaźników wyjściowych do członów,

• przeglądanie statusu funkcji członów,

• przechodzenie do ekranów poszczególnych członów po kliknięciu przycisku.

Po uruchomieniu oprogramowania i ustanowieniu komunikacji wybrać pozycję menu 
Setpoints > Protection Summary, aby otworzyć okno podsumowania zabezpieczeń. 
Ekran podsumowania zabezpieczeń wygląda następująco:
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Konwersja plików ustawień offline
Oprogramowanie EnerVista do konfiguracji serii 8 obsługuje konwersję plików ustawień 
offline utworzonych na platformie serii SR. Umożliwia to użytkownikom mającym 
urządzenia SR przekształcanie dotychczasowych plików ustawień offline 750 na pliki serii 
8 i zapisywanie ich w urządzeniach 850.
Oprogramowanie EnerVista do konfiguracji serii 8 ogranicza prace wykonywane ręcznie 
podczas przechodzenia ze starszego produktu na 850. Funkcja bierze dotychczasowy plik 
ustawień 750 dostarczony przez użytkownika i generuje nowy plik ustawień zgodny 
z kodem zamówienia serii 8 wskazanym przez użytkownika. Po zakończeniu importu 
wyniki zostają wyświetlone w interaktywnym oknie wyników.

Konwersja plików SR 
750/760

Oprogramowanie EnerVista do konfiguracji serii 8  w wersji obsługuje konwersję plików 
750/760 na pliki ustawień 850.
Konwersję można zainicjalizować tylko za pomocą EnerVista, poprzez komendy Offline/
New Settings File umieszczone na pasku zadań.
1. W pasku zadań kliknąć Offline i wybrać pozycję New Settings File. Pojawi się 

poniższe okno dialogowe Create New Settings File, które umożliwia konwersję pliku 
nastaw.

2. Wybrać wersję oprogramowania układowego i opcję kodu zamówienia dla nowego 
pliku nastaw.

3. Na przyszłość wprowadzić pewne przydatne informacje w polu Description, aby 
ułatwić zidentyfikowanie urządzenia i przeznaczenia pliku.

4. Aby wybrać nazwę i ścieżkę pliku, kliknąć przycisk obok pola File Name.
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5. Aby wybrać plik ustawień SR do inicjalizacji, kliknąć przycisk Initialize Settings from 
SR Settings File.

6. Aby zlokalizować i wybrać plik do przekształcenia, kliknąć przycisk obok pola Initialize 
Settings from SR Settings File.

CAUTION: Oprogramowanie EnerVista do konfiguracji serii 8 w wersji 1.2x i nowszej obsługuje 
konwersję wszystkich plików 750/760, o ile pochodzą z komputera 32-bitowego. Plik 
16-bitowy musi zostać przekształcony na 32-bitowy przy użyciu najnowszego 
oprogramowania 350 EnerVista Setup przed przystąpieniem do konwersji do 850.

7. Kliknąć OK, aby rozpocząć  konwersję i ukończyć proces. Na zakończenie tego kroku 
do środowiska programowego EnerVista do konfiguracji serii 8 zostanie dodany nowy 
plik z pełną ścieżką.

Raport 
podsumowania 

konwersji

Na zakończenie procesu konwersji wyniki zostają zestawione w postaci raportu konwersji.
Raport można znaleźć w oknie plików offline, pod nagłówkiem Device Definition.

Figure 3-25: Raport konwersji w oknie Offline

CAUTION: Zaleca się, aby użytkownik wydrukował na przyszłość raport z konwersji natychmiast 
po przeprowadzeniu konwersji. Wszystkie raporty z konwersji zostają usunięte 
i przestają być dostępne, gdy użytkownik usunie lub zmodyfikuje przekształcony plik 
z oprogramowania konfiguracyjnego serii 8.

Okno wyników Na poniższym rysunku przedstawiono przykładowe okno wyników podsumowania 
konwersji.

Figure 3-26: Okno wyników

W oknie wyników są następujące kolumny:

• Name: ta sama struktura drzewa, jak w oknie offline, ale z ikonami statusu

NOTE

NOTE: Ustawienia w oknie wyników są połączone z ekranami ustawień. To oznacza, że 
użytkownik może kliknąć w oknie wyników, aby przejść do odpowiedniego okna ustawień 
w serii 8.

• Value: przekształcona wartość dla pliku ustawień serii 8

• Original Name: nazwa ustawienia w pliku wejściowym 

• Original Value: wartość ustawienia w pliku wejściowym 
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CAUTION: Wszystkie inne ustawienia dostępne (nie przedstawione w raporcie konwersji) w pliku 
serii 8 ustawione są na wartości domyślne i użytkownik musi je sprawdzić przed 
przekazaniem przekaźnika do eksploatacji.

Ikony statusu

Ikona statusu pokazuje wyniki konwersji: 

   Konieczna jest konfiguracja ręczna 

   Udana konwersja 

   Wartość nie jest obsługiwana
Drukowanie raportu W razie potrzeby można wydrukować raport podsumowania 
konwersji za pomocą komendy File/Print w pasku zadań EnerVista albo za pomocą 
przycisku drukowania „GUI”.

NOTE

NOTE: Pomimo tego, że raport pokazuje udaną konwersję (zielone pole wyboru), użytkownik musi 
jednak sprawdzić ustawienia przed przekazaniem przekaźnika do eksploatacji.
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850 System zabezpieczający

Chapter 4: Nastawy

GE
Grid Solutions
Nastawy

Menu główne nastaw

850 ma bardzo liczne nastawy programowalne, dzięki którym przekaźnik jest bardzo 
elastyczny. Nastawy te pogrupowano w szereg menu dostępnych pod podanymi poniżej 
ścieżkami. Każde menu nastaw ma podsekcje, które szczegółowo opisują nastawy z tego 
menu.

NOTE

NOTE: Podana ścieżka służy do uzyskania dostępu do menu z panelu przedniego 
i z oprogramowania EnerVista do konfiguracji serii 8.

NOTE

NOTE: Dla niektórych wskazanych ustawień użytkownik może skonfigurować nazwy 
niestandardowe. Nazwy, które składają się z 13 znaków, nie powinny zawierać znaków 
o największej szerokości (czyli WWWWWWWWWWWWW). Mogłoby to spowodować, że 
3 ostatnie znaki zakryją nazwę ustawienia w przypadku wyświetlania z HMI lub programu 
w komputerze.
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Figure 4-1: Hierarchia wyświetlania głównych nastaw

Figure 4-2: Ekran głównych nastaw

Metody wprowadzania nastaw
Przed przekazaniem przekaźnika do eksploatacji należy wprowadzić nastawy definiujące 
charakterystykę systemu, wejścia, wyjścia przekaźnikowe i ustawienia zabezpieczenia, za 
pomocą jednej z następujących metod:

• panel przedni, przy użyciu klawiatury i wyświetlacza,

• przedni port USB podłączony do przenośnego komputera z uruchomionym 
oprogramowaniem EnerVista do konfiguracji serii 8,

• tylny port Ethernet (miedziany lub światłowodowy) podłączony do przenośnego 
komputera z uruchomionym oprogramowaniem EnerVista do konfiguracji serii 8,

• bezprzewodowe połączenie Wi-Fi z przenośnym komputerem z uruchomionym 
oprogramowaniem EnerVista do konfiguracji serii 8,

• tylny port RS485 i system SCADA z uruchomionym oprogramowaniem napisanym 
przez użytkownika.

Wszystkie te metody mogą służyć do wprowadzenia tych samych informacji. Jednak 
komputer znacznie ułatwia wpisywanie. W przypadku użycia komputera można 
przechowywać pliki w pamięci i pobierać je, co pozwala na szybkie wpisanie bez błędów. 
Dla ułatwienia tego procesu przekaźnik dostarczany jest wraz z płytą CD GE EnerVista 

Setpoints Device

System

Inputs

Outputs

Protection

Monitoring

Control

FlexLogic

Level 1 Level 2

Testing
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zawierającą oprogramowanie EnerVista do konfiguracji serii 8. Przekaźnik opuszczając 
fabrykę ma zaprogramowane wartości domyślne i to te wartości widać na wszystkich 
ilustracjach komunikatów nastaw.
Jako minimum, konieczne jest wprowadzenie nastaw SETPOINTS / SYSTEM, aby system 
działał prawidłowo. Jako zabezpieczenie przed zainstalowaniem przekaźnika, dla którego 
nie wprowadzono nastaw, wyświetlane jest ostrzeżenie autotestu Out-Of-Service. 
Ponadto przekaźnik krytycznej usterki jest wyłączony spod napięcia. Po zaprogramowaniu 
przekaźnika dla zamierzanego zastosowania należy zmienić nastawę SETPOINTS / 
DEVICE/INSTALLATION / Device In Service z opcji „Not Ready” (domyślna) na 
„Ready.”Przed przestawieniem przekaźnika w stan „Ready” należy przejść przez wszystkie 
poszczególne strony komunikatów nastaw i wprowadzić wartości albo z klawiatury albo 
z komputera.

Wspólne nastawy
Aby uprościć zastosowanie tego urządzenia jak tylko to możliwe, do różnych elementów 
wprowadzono podobne metody działania i podobne rodzaje nastaw. Zamiast powtarzać 
opisy działania dla tej klasy nastawy w instrukcji, przedstawiono ogólny opis w niniejszym 
omówieniu. Szczegółowe informacje właściwe dla konkretnego elementu można znaleźć 
w omówieniu tego elementu. Poniżej opisano postać i charakter tych nastaw.

• Nastawa FUNCTION: Nastawa <ELEMENT_NAME> FUNCTION (<nazwa_członu> 
funkcja) wyznacza charakterystykę działania poszczególnych elementów. Zakres tej 
nastawy: „Disabled” (wyłączone), „Trip” (wyzwolenie), „Alarm” (alarm), „Latched Alarm” 
(alarm zatrzaśnięty) i „Configurable” (konfigurowalne).

Jeżeli dla nastawy FUNCTION wybierzemy opcję „Disabled,” wówczas ten element nie 
będzie działać.
Jeżeli dla nastawy FUNCTION wybierzemy opcję „Trip,” wówczas ten element będzie 
działać. Gdy wybrana będzie opcja „Trip” i element zadziała, wówczas zadziała 
przekaźnik wyjściowy nr 1 „Trip” i zaświeci się dioda „TRIP”.
Jeżeli dla nastawy FUNCTION wybierzemy opcję „Alarm” lub „Latched Alarm,” 
wówczas ten element będzie działać. Gdy wybrana będzie ta funkcja i element 
zadziała, wówczas zaświeci się dioda „ALARM” i zadziała przypisany pomocniczy 
przekaźnik wyjściowy. Przekaźnik wyjściowy „Trip” nie zadziała i nie zaświeci się dioda 
„TRIP.”
Gdy wybrana będzie funkcja Alarm i element zadziała, wówczas dioda „ALARM” 
będzie migać i zresetuje się sama po wykasowaniu warunków zadziałania.
Gdy wybrana będzie funkcja Latched Alarm i element zadziała, wówczas dioda 
„ALARM” będzie migać w trakcie występowania warunku zadziałania i będzie świecić 
się światłem stałym po wykasowaniu warunków. Diodę „ALARM” można wyzerować 
wydając komendę zerowania.
Jeżeli dla nastawy FUNCTION wybierzemy opcję „Configurable,” wówczas ten 
element będzie działać w pełni, ale wyjścia nie będą wysterowywać żadnego 
działania, tak jak przekaźnik wyjściowy nr 1, dioda Alarm czy cokolwiek innego. 
Użytkownik musi zaprogramować argumenty z tego członu dla żądanego działania, 
to może być pomocniczy zestyk wyjściowy z listy dostępnych przekaźników 
w samym członie, FlexLogic, szyna wyzwalająca itp.

NOTE

NOTE: Argumenty FlexLogic generowane przez działanie poszczególnych elementów są aktywne 
i dostępne na potrzeby przypisania do wyjść albo użycia w równaniach FlexLogic, 
niezależnie od wybranej funkcji, z wyjątkiem przypadku, gdy funkcję nastawiono na 
„Disabled.”

• PICKUP: Nastawa służy do wyboru wartości progowej takiej, że zmierzony parametr 
wywołuje wyjście z członu pomiarowego wtedy, gdy jest równy lub większy niż ten 
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próg (dla członów „nad”) lub gdy jest równy lub mniejszy niż ten próg (dla członów 
„pod").

• PICKUP DELAY: Nastawa służy do wyboru stałego przedziału czasu w celu opóźnienia 
pojawienia się sygnału wejściowego jako wyjścia.

• DROPOUT DELAY: Nastawa służy do wyboru stałego przedziału czasu w celu 
opóźnienia odpadnięcia sygnału wyjściowego po jego wygenerowaniu.

• TDM: Ustawienie daje wybór opcji dla mnożnika czasowego (ang. Time Dial Multiplier), 
który modyfikuje czasy zadziałania zgodnie z wybraną krzywą zależną. Na przykład 
jeżeli wybierzemy krzywą bardzo silnie zależną z TDM=2, a prąd zwarcia będzie 
pięciokrotnie wyższy od poziomu PKP, wówczas nie może dojść do zadziałania członu 
dopóty, dopóki nie upłynie czas równy 2.59 s od momentu pobudzenia.

• OUTPUT RELAYS: Nastawa <ELEMENT_NAME> RELAYS  (<nazwa_członu> przekaźniki) 
służy do wyboru przekaźników, które muszą zadziałać, gdy element wygeneruje 
wyjście. Zakres to „Operate” (zadziałaj) lub „Do Not Operate” (nie zadziałaj). Można to 
zastosować do dowolnego zestawienia pomocniczych przekaźników wyjściowych. 
Ustawienie domyślnie to „Do Not Operate.” 

Dostępne przekaźniki pomocnicze różnią się w zależności od kodu zamówienia.

• DIRECTION: Nastawa <ELEMENT_NAME> DIRECTION (<nazwa_członu> kierunek) jest 
dostępna dla elementów nadprądowych, które podlegają kontroli ze strony członu 
kierunkowego. Zakres to „Disabled” (wyłączone), „Forward” (do przodu) i „Reverse” (do 
tyłu). Nastawienie na opcję „Disabled” powoduje, że człon może działać dla przepływu 
prądu w dowolnym kierunku. Nie ma nadzoru ze strony członu kierunkowego. 
Nastawienie na opcję „Forward” powoduje, że człon nadprądowy (OC) może działać, 
gdy człon kierunkowy wykryje zwarcie w kierunku do przodu. W tym trybie człon OC 
nie zadziała w przypadku zwarcia w kierunku do tyłu. Nastawienie na opcję „Reverse” 
powoduje, że człon nadprądowy (OC) może działać, gdy człon kierunkowy wykryje 
zwarcie w kierunku do tyłu i nie zadziała w kierunku do przodu.

• RESET: To ustawienie daje do wyboru zerowanie bezzwłoczne (Instantaneous) lub 
synchronizowane (Timed). Wybranie zerowania bezzwłocznego powoduje, że człon 
wyzeruje się natychmiast pod warunkiem, że wielkość spadnie poniżej 97-98% 
poziomu PKP, zanim nadejdzie czas dla zadziałania. Wybranie zerowania 
synchronizowane powoduje, że czas do wyzerowania jest obliczany na podstawie 
równania zerowania dla wybranej krzywej zależnej.

• BLOCK: Nastawa <ELEMENT_NAME> BLOCK (<nazwa_członu> blokada) służy do 
wyboru argumentu z listy argumentów FlexLogic, który zablokuje, gdy będzie 
aktywny, pracę elementu.

• EVENTS: Nastawę <ELEMENT_NAME> EVENTS (<nazwa_członu> zdarzenia) można 
nastawić na opcję „Enabled” (załączone) lub „Disabled” (wyłączone). Nastawienie na 
opcję „Enabled” powoduje, że w rejestratorze zdarzeń będą rejestrowane zdarzenia 
skojarzone z pobudzeniem, zadziałaniem lub innymi warunkami elementu.

• TARGETS: Nastawę <ELEMENT_NAME> TARGETS (<nazwa_członu> cele) można 
nastawić na opcję „Disabled” (wyłączone), „Self-Reset” (samoresetujące) lub „Latched” 
(zatrzaśnięte). Nastawienie na opcję „Self-Reset” lub „Latched” powoduje, że cele 
skojarzone z pobudzeniem, zadziałaniem lub innym warunkiem elementu będą 
wyświetlane na ekranie przekaźnika 850. Cele znikają z ekranu, gdy wybrana będzie 
opcja „Self-Reset” i zostaną wykasowane warunki. Cele pozostają na ekranie, gdy 
wybrana będzie opcja „Latched” i zostaną wykasowane warunki.

CAUTION: Aby mieć pewność, że plik ustawień w przekaźniku został zaktualizowany, należy po 
zmianie nastawy odczekać 30 sekund i dopiero wtedy wyłączyć i ponownie włączyć 
zasilanie.
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FASTPATH: W przypadku zmiany adresów IP i wysłania ich jako pliku ustawień jednostka uruchamia 
się ponownie dwa razy.

Schematy logiczne
Aby w pełni zrozumieć działanie poszczególnych elementów, należy zapoznać się 
z przedstawionymi schematami logicznymi. Sekwencyjne schematy logiczne ilustrują 
sposób wykorzystania poszczególnych nastaw, parametrów wejściowych i wewnętrznej 
logiki przez dany element, aby uzyskać wyjście. Oprócz tych schematów logicznych 
w rozdziale Nastawy można znaleźć też pisemne opisy poszczególnych elementów.

• Nastawy: Przedstawione jako blok z nagłówkiem ‘SETPOINT’. Dokładne brzmienie 
wyświetlonego komunikatu nastawy identyfikuje nastawę. Pod nazwą wymienione są 
główne funkcjonalne opcje nastawy do wyboru i są one włączone do logiki.

• Bloki komparatorów: Przedstawione jako blok ze wstawionym polem ‘RUN’ ze 
skojarzoną nastawą pobudzenia/odpadnięcia podaną bezpośrednio powyżej. 
Działanie członu detektora jest sterowane przez sygnał wchodzący do wstawki ‘RUN’. 
Pomiar/porównanie może zostać przeprowadzone tylko wtedy, gdy na wejściu ‘RUN’ 
podane będzie logiczne ‘1’. 
 Zależność pomiędzy nastawą a parametrem wejściowym jest zasygnalizowana za 
pomocą następujących symboli: „<” (mniej niż), „>” (więcej niż) itp. 

• Opóźnienia pobudzenia i odpadnięcia: Przedstawione jako blok ze wskazaniem 
dwóch timerów – tPKP (opóźnienie pobudzenia) i tDPO (opóźnienie odpadnięcia).

• Wskaźniki diodowe: Przedstawione jako następujący symbol schematyczny (X).

• Logika: Opisana za pomocą podstawowych bramek logicznych (AND, OR, XOR, NAND, 
NOR). Inwerter (logiczne NOT) przedstawiony jest jako kółko: O

• Argumenty FlexLogic: Przedstawione jako blok z nagłówkiem ‘FLEXLOGIC OPERANDS’. 
Poszczególny elementy generują flagi wyjściowe (argument), które można potem 
wykorzystać do utworzenia logiki w edytorze równań FlexLogic lub szyny 
wyzwalającej albo można przypisać bezpośrednio do wyzwolenia wyjścia. 
Argumenty ze wszystkich elementów przekaźnika tworzą listę argumentów FlexLogic. 

Skróty w tekstach nastaw
Na stronach nastaw stosuje się poniższe skróty.

• A: ampery

• kA: kiloampery

• V: wolty

• kV: kilowolty

• kW: kilowaty

• kvar: kilovary

• kVA: kilowoltoampery

• AUX: pomocnicze

• COM, Comms: komunikacja

• CT: przekładnik prądowy

• GND: uziemienie

• Hz: Herc

• MAX: maksimum

• MIN: minimum

• SEC, s: sekundy

• UV: podnapięciowe
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• OV: nadnapięciowe

• VT: przekładnik napięciowy

• Ctrl: sterowanie, kontrola

• Hr i hr: godzina

• O/L: przeciążenie

Urządzenie

Figure 4-3: Hierarchia wyświetlania urządzenia

Konfiguracja niestandardowa
Elementy konfiguracji niestandardowej umożliwiają dostosowanie konfiguracji serii 8 w 
taki sposób, aby w dalszym stopniu wspierać doświadczenie użytkownika (z ang. User 
eXperience - UX) w zakresie platformy serii 8. 
Tryb konfiguracji
Nowoczesne, wielofunkcyjne inteligentne urządzenia elektroniczne (IED), takie jak 
platforma serii 8) obsługują liczne funkcje i elementy m.in.: zabezpieczanie i sterowanie 
(P&C), monitorowanie aktywów, aparat elastycznej logiki (FlexLogic), zapisy i raportowanie, 
synchronizację czasową, testy/symulacje itp. Przy uwzględnieniu doświadczenia 
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użytkownika (UX) danego klienta, tryb konfiguracji kontroluje sposób prezentowania 
„nastaw”, wyświetlając tylko te ustawienia, które są używane zazwyczaj albo te, których 
konfiguracja jest ważna.
Obsługiwane są dwa tryby konfiguracji: Simplified (uproszczony) i Regular (zwykły).

• W uproszczonym trybie konfiguracji niektóre  zaawansowane funkcje/elementy lub 
kilka ustawień w danej funkcji są ukryte lub przeznaczone tylko do odczytu 
(wyszarzone).

• W zwykłym trybie wszystkie funkcje/elementy i nastawy urządzenia można 
edytować i żadne nie są ukryte ani wyszarzone.

Uproszczony tryb konfiguracji nie eliminuje żadnej funkcjonalności ani ustawienia 
z urządzenia. Steruje jedynie widokiem lub wyświetlaniem ustawień. Wszystkie ustawienia 
wprowadzone w zwykłym trybie konfiguracji są nadal stosowane w trybie uproszczonym 
(są albo ukryte albo tylko do odczytu). Dlatego można postrzegać uproszczony tryb 
konfiguracji również jako zablokowanie zaawansowanych nastaw.
Tryb konfiguracji ma zastosowanie tylko do pozycji „nastaw” i nie steruje widokiem/
prezentacją innych pozycji głównego menu np. Device Definition (definicja urządzeń), 
Status, Metering (pomiary), Records (zapisy), Commands (komendy) i Maintenance 
(konserwacja). Dostęp umożliwiający zmianę ustawienia trybu konfiguracji przysługuje roli 
„administratora”. Sterowanie trybem konfiguracji ma zastosowanie do HMI urządzenia 
i oprogramowania konfiguracyjnego a także plików ustawień online i offline.

NOTE

NOTE: Tryb konfiguracji nie wyłącza funkcjonalności ani ustawień urządzenia. Steruje jedynie 
widokiem lub prezentacją na ekranach HMI i oprogramowania konfiguracyjnego. Dlatego 
te ustawienia, które są ukryte lub przeznaczone tylko do odczytu, są zachowane 
i stosowane w urządzeniu.
Na stronie głównej widać ikonę strony głównej, która zmienia kolor stosownie do trybu 
konfiguracji. W uproszczonym trybie konfiguracji ikona strony głównej zmienia kolor na 
zielony.

W trybie zwykłym ikona strony głównej pozostaje niebieska.

Przykład 1: Więcej informacje na temat sterowania widokiem pozycji ustawień
Funkcja fazowego TOC 1 w trybie zwykłym ma 14 nastaw, które można edytować (odczyt/
zapis). W trybie uproszczonym ta funkcja ma tylko 6 z 14 nastaw udostępnionych do 
edytowania (odczyt-zapis), 5 nastaw jest ukrytych i 3 nastawy są tylko do odczytu/
wyświetlania.

NOTE

NOTE: Wszystkie nastawy z trybu zwykłego są nadal stosowane i wykorzystywane przez 
urządzenie. Na przykład „Input” jest ukryte, ale skonfigurowane jako „Phasor” w trybie 
zwykłym, zatem fazowe TOC 1 nadal stosuje „Phasor” jako wejście. Podobnie „Reset” jest 
tylko do odczytu, a fazowe TOC 1 nadal stosuje „Instantaneous” do zerowania. Ustawienia 
tylko do odczytu są wyszarzone.
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Figure 4-4: Porównanie nastaw dla trybu zwykłego i uproszczonego

Przykład 2: Więcej informacje na temat sterowania widokiem funkcji/elementów
Poniżej przedstawiono różnice pomiędzy ekranami nastaw wejściowych dla trybu 
zwykłego i uproszczonego. W trybie uproszczonym Virtual Inputs i Remote Inputs są ukryte 
i nie można zmieniać ich konfiguracji. Jednak urządzenie nadal przyjmuje i przetwarza 
wejścia wirtualne i zdalne w oparciu o konfigurację przeprowadzoną w trybie zwykłym. 
W ten sposób uproszczony tryb konfiguracji nie zmienia działania urządzenia.

Figure 4-5:  Porównanie ekranów wejść dla trybu zwykłego i uproszczonego

Ścieżka: Setpoints > Device > Config Mode

CONFIG MODE
Zakres: Simplified, Regular
Wartość domyślna: Regular

To ustawienie umożliwia wybór trybu konfiguracji, gdy dostęp do niego uzyskuje rola 
„administratora.” W zwykłym trybie konfiguracji można edytować wszystkie 
ustawienia/funkcje. W uproszczonym trybie konfiguracji wybrane ustawienia/funkcje są 
ukryte albo wartości są tylko do odczytu, co ma przyczyniać się do poprawy 
doświadczenia użytkownika (UX) w przypadku minimalnych zmian nastaw.

 
r Simplified 

 

 

    ..\Current\Phase TOC 1
Item Name Value Unit
Function Disabled
Signal Input CT Bank 1 -J1
Input Phasor
Pickup 1.000 x CT
Curve IEEE Mod Inverse
TDM 1.00
Reset Instantaneous
Direction Disabled
Voltage Restraint Disabled
Volt Lower Limit 0.1 p.u.
Block Off
Relays Do Not Operate
Events Enabled
Targets Self-Reset

PTOC 1

    ..\Current\Phase TOC 1
Item Name Value Unit
Function Disabled
Signal Input CT Bank 1 -J1
Pickup 1.000 x CT
Curve IEEE Mod Inverse
TDM 1.00
Reset Instantaneous
Direction Disabled
Voltage Restraint Disabled
Relays Do Not Operate

PTOC 1

r Simplified 

 

 

    ..\Setpoints\Inputs
Item Name
Contact Inputs
Virtual Inputs
Analog Inputs
Remote Inputs

Inputs V Inputs MA In Rem In

    ..\Setpoints\Inputs
Item Name
Contact Inputs
Analog Inputs

Inputs MA In
4–8 850 SYSTEM ZABEZPIECZAJĄCY  – INSTRUKCJA OBSŁUGI



CHAPTER 4: NASTAWY URZĄDZENIE
Zegar

Zegar czasu 
rzeczywistego

Ścieżka: Setpoints > Device > Real Time Clock

Oprócz własnego wewnętrznego zegara, 850 może odbierać wzorzec czasu z kilku źródeł 
czasu na potrzeby znakowania czasowego zdarzeń, rejestratora stanów przejściowych 
i innych zjawisk zachodzących w przekaźniku. Dokładność znacznika czasu bazuje na 
wykorzystywanym wzorcu czasu. 850 obsługuje zegar wewnętrzny, SNTP, IRIG-B i PTP 
IEEE 1588 jako potencjalne odniesienia czasu.
Jeżeli dostępne są co najmniej dwa źródła czasu, stosowane jest źródło czasu o wyższym 
priorytecie według tabeli Źródła czasu, gdzie 1 uznaje się za najwyższy priorytet. Należy 
zwrócić uwagę, że można zamienić miejscami priorytety źródła czasu dla PTP i IRIG-B. 
Jeżeli zarówno PTP jak i IRIG-B są dostępne dla 850, wówczas zegar 850 domyślnie 
synchronizuje się z PTP przez IRIG-B. Jeżeli PTP  nie jest dostępne dla 850, CPU 
synchronizuje zegar wewnętrzny z IRIG-B.

Table 4-1: Źródła czasu

* Można zamienić miejscami priorytet IRIG-B i PTP.
FASTPATH: Nie zostanie wystawiona synchronizacja przez IEC103, DNP, Modbus i IEC104, jeżeli jest 

źródło synchronizacji z IRIG-B, SNTP lub PTP.

Konfiguracja 
protokołu PTP

Ścieżka: Setpoints > Device > Real Time Clock > Precision Time

PORT 4(5) PTP FUNCTION
Zakres: Disabled, Enabled
Wartość domyślna: Enabled

Wybranie opcji „Disabled” dla ustawienia portu powoduje, że protokół PTP jest 
wyłączony w tym porcie. Przekaźnik nie generuje ani nie nasłuchuje komunikatów PTP 
na tym porcie.

PORT 4(5) PATH DELAY ADDER
Zakres: 0 do 60000 ns w krokach po 1 ns
Wartość domyślna: 0 ns

Czas dostarczany przez protokół PTP jest podwyższany o wartość czasu w ustawieniu, 
zanim czas ten zostanie wykorzystany do zsynchronizowania zegara czasu 
rzeczywistego w przekaźniku. Służy to skompensowaniu opóźnień w dostarczaniu 
czasu, które nie zostały skompensowane w sieci. W sieci z pełną zgodnością z Power 
Profile (PP) mechanizmy opóźnienia w urządzeniach równorzędnych oraz opóźnienia 
wywołanego przetwarzaniem kompensują wszystkie opóźnienia występujące 
pomiędzy głównym zegarem nadrzędnym a przekaźnikiem. W takich sieciach, 
ustawienie wynosi zero. 

W sieciach zawierających jeden lub więcej switchów i/lub zegarów, w których nie 
wdrożono obu tych mechanizmów, nie wszystkie opóźnienia zostają skompensowane, 
zatem czas przybycia komunikatu do przekaźnika jest późniejszy niż czas wskazany 
w komunikacie. Za pomocą tego ustawienia można w przybliżeniu skompensować to 
opóźnienie. Ponieważ jednak przekaźnik „nie wie,” że przełączenie w sieci dynamicznie 
zmienia wielkość nieskompensowanego opóźnienia, nie istnieje ustawienie, które 

Źródło czasu Priorytet

PTP (IEEE1588) 1*

IRIG-B 2*

SNTP 3

Zegar wewnętrzny 4
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zawsze i w pełni korygowałoby nieskompensowane opóźnienie. Można wybrać 
ustawienie, które redukuje błąd najgorszego przypadku do połowy zakresu pomiędzy 
minimalnym a maksymalnym nieskompensowanym opóźnieniem, jeżeli te wartości są 
znane.

PORT 4(5) PATH DELAY ASYMMETRY
Zakres: -1000 do +1000 ns w krokach po 1 ns
Wartość domyślna: 0 ns

Ustawienie odpowiada ustawieniu „Delay Asymmetry” (asymetria opóźnienia) 
w protokole PTP, które jest wykorzystywane przez mechanizm opóźnienia 
w urządzeniach równorzędnych do kompensowania wszelkich różnic w opóźnieniu 
propagacji pomiędzy dwoma kierunkami łącza. Z wyjątkiem nietypowych przypadków 
dwa światłowody mają zasadniczo tę samą długość i skład, zatem należy nastawić to 
ustawienie na zero. 

W nietypowych przypadkach, w których długość łącza w obu kierunkach jest różna, 
należy nastawić to ustawienie na liczbę nanosekund, o jaką opóźnienie propagacji 
w sieci Ethernet do przekaźnika jest dłuższe niż średnie opóźnienia propagacji do 
przekaźnika i z przekaźnika. Na przykład jeżeli na podstawie fizycznej długości 
światłowodów oraz prędkości propagacji w światłowodach wiadomo, że opóźnienie 
z przekaźnika do switcha Ethernet, do którego jest podłączony, wynosi 9000 ns, oraz że 
opóźnienie ze switcha do przekaźnika wynosi 11000 ns, wówczas średnie opóźnienie 
wynosi 10000 ns, a asymetria opóźnienia ścieżki wynosi +1000 ns. 

STRICT POWER PROFILE
Zakres: Enabled, Disabled
Wartość domyślna: Enabled

Profil elektroenergetyczny (IEEE Std C37.238™ 2011) wymaga, aby przekaźnik wybierał 
tylko zegary zgodne z profilem elektroenergetycznym jako główny zegar nadrzędny, 
aby doprowadzany czas miał w najgorszym przypadku błąd rzędu ±1 µs, a także aby 
wdrożyć mechanizm opóźnienia w urządzeniach równorzędnych. Gdy w ustawieniu 
ścisłego profilu energetycznego wybrano opcję załączenia (Enabled), przekaźnik 
wybiera na zegary nadrzędne jedynie te zegary, które wyświetlają kody identyfikacyjne 
IEEE_C37_238. Korzysta z portu tylko wtedy, gdy działa mechanizm opóźnienia 
w urządzeniach równorzędnych. Gdy w ustawieniu ścisłego profilu energetycznego 
wybrano opcję wyłączenia (Disabled), przekaźnik używa zegarów bez identyfikacji 
profilu elektroenergetycznego, gdy nie ma zegarów z profilem elektroenergetycznym, 
a także używa portów nawet wtedy, gdy mechanizm opóźnienia w urządzeniach 
równorzędnych nie działa.

To ustawienie dotyczy wszystkich portów w przekaźniku mających możliwość obsługi 
protokołu PTP.

PTP DOMAIN NUMBER
Zakres: 0 do 255
Wartość domyślna: 0

To ustawienie nastawia się na numer domeny zegara (zegarów), który może być 
głównym zegarem nadrzędnym i względem którego może być dokonywana 
synchronizacja. Sieć może obsługiwać wiele domen dystrybucji czasu rozróżnianych za 
pomocą unikatowych numerów domeny. Częściej występuje pojedyncza domena 
korzystająca z domyślnego numeru domeny zero.

To ustawienie dotyczy wszystkich portów w przekaźniku mających możliwość obsługi 
protokołu PTP.
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PTP VLAN PRIORITY
Zakres: 0 do 7
Wartość domyślna: 4

To ustawienie służy do wyboru wartości dla pola priorytetu w znaczniku 802.1Q VLAN 
w komunikatach żądania wydawanych przez mechanizm opóźnienia w urządzeniach 
równorzędnych. Zgodnie z PP (profil elektroenergetyczny) domyślny priorytet sieci VLAN 
to 4, ale zalecane jest nastawienie na 7 zgodnie z PTP.

W zależności od charakterystyki urządzenia, z którym przekaźnik jest połączony 
bezpośrednio, priorytet sieci VLAN może nie mieć znaczenia. 

To ustawienie dotyczy wszystkich portów w przekaźniku mających możliwość obsługi 
protokołu PTP.

PTP VLAN ID
Zakres: 0 do 4095
Wartość domyślna: 0

To ustawienie służy do wyboru wartości dla pola ID znaczniku 802.1Q VLAN 
w komunikatach żądania wydawanych przez mechanizm opóźnienia w urządzeniach 
równorzędnych. Identyfikator jest podawany zgodnie z PP (Power Profile). Ponieważ te 
komunikaty mają adres docelowy, który wskazuje, że nie mają być mostkowane, ich 
identyfikator VLAN niczemu nie służy, a więc można pozostawić jego wartość domyślną.

W zależności od charakterystyki urządzenia, z którym przekaźnik jest połączony 
bezpośrednio sieci VLAN ID może nie mieć znaczenia.

To ustawienie dotyczy wszystkich portów w przekaźniku mających możliwość obsługi 
protokołu PTP.

PTP PRIORITY
Zakres: 1, 2
Wartość domyślna: 1

To ustawienie nastawia priorytet czasu PTP dla przekaźnika. Jeżeli nastawimy na 1 i 
dostępny będzie IRIG-B, przekaźnik będzie synchronizować odniesienie czasu 
przekaźnika z czasem PTP. Jeżeli nastawimy na 2 i dostępny będzie IRIG-B, przekaźnik 
będzie synchronizować swoje odniesienie z czasem IRIG-B.

Zegar Ścieżka: Setpoints > Device > Real Time Clock > Clock

DATE 
Format: miesiąc/dzień/rok
Zakres: Miesiąc: 1 do 12; dzień: 1 do 31; rok: 2008 do 2094
Wartość domyślna: 01/01/2008

TIME
Zakres: 0 do 23: 0 do 59:0 do 59
Wartość domyślna: 00:00:00

LOCAL TIME OFFSET FROM UTC
Zakres: –24.0 do 24.0 h w krokach po 0.5 h
Wartość domyślna: 0.0 hrs

REAL TIME CLOCK EVENTS
Zakres: Disabled, Enabled
Wartość domyślna: Załączone

IRIG-B
Zakres: Disabled, Enabled
Wartość domyślna: Disabled
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DAYLIGHT SAVINGS TIME
Zakres: Disabled, Enabled
Wartość domyślna: Disabled

DST START MONTH
Zakres: od stycznia do grudnia (wszystkie miesiące)
Wartość domyślna: Nie ustawiono

DST START DAY
Zakres: od NDZ do SOB (wszystkie dni tygodnia)
Wartość domyślna: Nie ustawiono

DST START WEEK
Zakres: 1st, 2nd, 3rd, 4th, Last
Wartość domyślna: Nie ustawiono

DST START HOUR
Zakres: 0 do 23
Wartość domyślna: 2

DST END MONTH
Zakres: od stycznia do grudnia (wszystkie miesiące)
Wartość domyślna: Nie ustawiono

DST END WEEK
Zakres: 1st, 2nd, 3rd, 4th, Last
Wartość domyślna: Nie ustawiono

DST END DAY
Zakres: od NDZ do SOB (wszystkie dni tygodnia)
Wartość domyślna: Nie ustawiono

DST END HOUR
Zakres: 0 do 23
Wartość domyślna: 2

IRIG-B
IRIG-B jest dostępny w ramach podstawowej oferty produktu. Usterka IRIG-B wyzwala 
wydarzenie i komunikat celu.

FASTPATH: Należy zwrócić uwagę, że IRIG-B jest wykrywany automatycznie. Typ sygnału jest 
wykrywany w sprzęcie, więc nie ma opcji do skonfigurowania.

Protokół SNTP Ścieżka: Setpoints > Device > Real Time Clock > SNTP

SNTP FUNCTION
Zakres: Disabled, Enabled
Wartość domyślna: Disabled

SNTP SERVER IP ADDRESS
Zakres: format adresu w standardzie IP
Wartość domyślna: 0.0.0.0

SNTP UDP PORT NUMBER
Zakres: 0 do 65535 w krokach po 1
Wartość domyślna: 123

SNTP SERVER 2 IP ADDRESS
Zakres: format adresu w standardzie IP
Wartość domyślna: 0.0.0.0
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SNTP 2 UDP PORT NUMBER
Zakres: 0 do 65535 w krokach po 1
Wartość domyślna: 123

FASTPATH: Ustawienia SNTP i PTP zostają zastosowane po ponownym uruchomieniu przekaźnika.
850 SYSTEM ZABEZPIECZAJĄCY  – INSTRUKCJA OBSŁUGI 4–13



URZĄDZENIE CHAPTER 4: NASTAWY
Zabezpieczenia
Dostępne są następujące funkcje zabezpieczeń:

• Basic Security – podstawowe funkcje zabezpieczeń stanowiące część domyślnej 
oferty produktu.

• CyberSentry – ten element odnosi się do zaawansowanych opcji zabezpieczeń 
dostępnych jako opcja programowa. Po zakupie tej opcji zostaje ona włączona 
automatycznie, a funkcja Basic Security zostaje wyłączona. 

OGÓLNE ZASADY DLA RÓL

• Wszystkie role są chronione hasłem, z wyjątkiem roli obserwatora, która jest 
definiowana przez użytkownika na urządzeniu. Użytkownik z możliwościami 
obserwatora zdefiniowanymi w usłudze Radius jest chroniony hasłem.

• Wszystkie role, z wyjątkiem roli obserwatora, obsługują tylko jedną sesję naraz.

• Rola obserwatora ma dostęp umożliwiający tylko odczyt do wszystkich wartości 
w przekaźniku, z wyjątkiem jednej komendy serwisowej opisanej w punkcie 
Procedura odzyskiwania hasła.

• Wszystkie role, z wyjątkiem roli obserwatora, mają dostęp do ustawienia „log out”, 
które skutkuje przełączeniem na rolę obserwatora.

• Dostępne jest ustawienie dostępu do nastaw służące do obejścia zabezpieczeń. 
W przypadku skorzystania z tej funkcji użytkownik uzyskuje całkowity dostęp do 
wszelkich operacji / zmian konfiguracji wykonywanych albo z panelu przedniego albo 
z oprogramowania EnerVista.

• Ustawienie dostępu do nastaw można włączyć bezpośrednio lub przypisać do wejścia 
cyfrowego.

• Jeżeli przypiszemy ustawienie dostępu do nastaw do wejścia cyfrowego, konieczne 
będzie aktywowanie wejścia cyfrowego za pomocą fizycznego klucza (zworki).

• Ustawienie dostępu do nastaw może być nastawione tylko przez administratora.

ZŁOŻONOŚĆ HASEŁ
Złożoność haseł jest dostępna zarówno w Basic Security jak i w CyberSentry.
Jeżeli załączymy złożoność haseł, konto użytkownika będzie wymagać alfanumerycznego 
hasła spełniającego następujące wymagania:

• Hasła nie mogą zawierać nazwy konta użytkownika ani części pełnej nazwy 
użytkownika składających się z więcej niż dwóch kolejnych znaków

• Hasła muszą zawierać od 6 do 20 znaków

• Hasła muszą zawierać znaki z trzech spośród czterech następujących kategorii: 
 - wielkie litery alfabetu angielskiego (od A do Z) 
 - małe litery alfabetu angielskiego (od a do z) 
 - 10 podstawowych cyfr (od 0 do 9) 
 - znaki inne niż alfabetyczne (na przykład ~, !, @, #, $,%, &)

PROCEDURA ODZYSKIWANIA HASŁA
W razie utraty wszystkich haseł można wyzerować 850 do fabrycznych ustawień 
domyślnych stosując się do poniższej procedury:
1. Klient wysyła email do działu obsługi klienta, podając prawidłowy numer seryjny 

i pisząc z możliwego do zidentyfikowania firmowego konta poczty elektronicznej.
2. Obsługa klienta podaje klientowi kod służący do wyzerowania przekaźnika do 

fabrycznych ustawień domyślnych.
3. Klient wprowadza podany mu kod z panelu przedniego, w menu Setpoints > Device > 

Installation > Service Command i zeruje przekaźnik do fabrycznych ustawień 
domyślnych.
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NOTE

NOTE: Uwaga: nawet obserwator może przeprowadzić tę operację.

NOTE

NOTE: • Obecnie maksymalna liczba sesji obserwatora z EnerVista jest ograniczona do trzech, 
gdy obecna jest karta komunikacyjna.

• Gdy brak karty komunikacyjnej, można zainicjować maksymalnie dwie sesje 
obserwatora za pośrednictwem EnerVista. Jeżeli połączonych jest dwóch 
obserwatorów, trzecie połączenie jest dozwolone tylko dla użytkownika będącego 
administratorem. Żaden operator nie ma dostępu. Jeśli jednak najpierw połączy się 
obserwator, przed jakimkolwiek innym użytkownikiem, dopuszczony będzie tylko 
jeden obserwator, nie dwóch, tak aby administrator zawsze mógł się połączyć. Dzieje 
się tak, ponieważ maksymalna liczba połączeń TCP z EnerVista, w przypadku braku 
karty komunikacyjnej, to tylko trzy. (Z kartą komunikacyjną maksymalna liczba 
połączeń TCP wynosi pięć.)

Zabezpieczenia 
podstawowe

Zabezpieczenia podstawowe (Basic Security) obsługują trzy role: administratora, 
operatora i obserwatora.
Struktura głównych ustawień jest dostępna po ścieżce: Setpoints > Device > Security.

LOGIN
To ustawienie pozwala użytkownikowi zalogować się w określonej roli.
1. Za każdym logowaniem w nowej roli użytkownik jest proszony na ekranie 

o wprowadzenie hasła.
2. Jeżeli użytkownik wprowadzi nieprawidłowe hasło, wyświetli się komunikat 

„Authentication Failed!” (niepowodzenie uwierzytelniania).
3. Po maksymalnej liczbie nieudanych uwierzytelnień wyświetli się komunikat „Account 

Blocked!” (konto zablokowane).
4. Obserwator jest opcją domyślną i nie wymaga hasła.
LOGOUT
To ustawienie wylogowuje aktualnego użytkownika i loguje się jako obserwator. Jeżeli 
użytkownik już jest obserwatorem, to ustawienie nie ma zastosowania. Po wylogowaniu 
następuje przełączenie na rolę obserwatora.
CHANGE PASSWORDS
1. Menu Change local passwords wyświetli się na panelu przednim i w oprogramowaniu 

EnerVista po pomyślnym zalogowaniu się roli Administratora.
2. Jeżeli załączymy złożoność haseł, konieczne będzie przestrzeganie zasad 

określonych w punkcie Złożoność haseł. Jeżeli wyłączymy złożoność haseł, to 
ustawienie będzie od 1 do 20 znaków alfanumerycznych. 
 Patrz ścieżka: Setpoints > Device > Security > Change Local Passwords.

3. Domyślne hasło to “0”, zaprogramowane fabrycznie.
4. Ustawienie „login” w tym menu jest podobne do ustawienia w nadrzędnych 

ustawieniach zabezpieczeń.
5. Obserwator nie ma skojarzonego ze sobą hasła. Nie ma zatem potrzeby przedstawiać 

go na liście ról zmieniających hasło.
LOAD FACTORY DEFAULTS
Zmienić to ustawienie może rola administratora. To ustawienie resetuje wszystkie 
ustawienia, hasła do komunikacji i zabezpieczeń oraz wszystkie zapisy.
ACCESS LOCKOUT
Blokada dostępu to liczba uwierzytelnień zakończonych niepowodzeniem (domyślnie 3, 
a maksymalnie 99), zanim urządzenie zablokuje kolejne próby uwierzytelniania na okres 
blokady. Wartość 0 oznacza wyłączenie blokady.
ACCESS LOCKOUT PERIOD
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Okres blokady dostępu to okres trwania blokady w minutach (domyślnie 3, a maksymalnie 
9999). Wartość “0” oznacza brak okresu blokady.
ACCESS TIMEOUT
Limit czasu dostępu to czas bezczynności, po którym użytkownik zostaje automatycznie 
wylogowany. Ten limit czasu dotyczy wszystkich użytkowników niezależnie od kanału 
komunikacyjnego (szeregowy, Ethernet lub dostęp bezpośredni).
PASSWORD COMPLEXITY
To ustawienie przewidziano, aby umożliwić wybór pomiędzy prostymi a złożonymi 
hasłami.

• Ustawienie jest dostępne tylko dla administratora.

• Domyślnie złożoność haseł jest wyłączona.

• Gdy załączymy złożoność haseł, stosowane będą zasady określone w punkcie 
Złożoność haseł.

SETPOINT ACCESS
Ustawienie to jest dostępne tylko dla administratora. Dostęp do nastaw służy do celu 
obejścia zabezpieczeń. Można go włączyć lub przypisać do wejścia cyfrowego. Jeżeli 
przypiszemy go do wejścia cyfrowego, konieczne będzie aktywowanie wejścia cyfrowego 
za pomocą fizycznego klucza.

NOTE

NOTE: Jeżeli osiągnięto maksymalną liczbę zalogowanych ról obserwatora w przekaźniku, 
należy zalogować się na ekranie Security w ciągu jednej minuty od ustanowienia 
połączenia, bo w przeciwnym razie sesja zostanie zakończona.

FACTORY SERVICE MODE
Załączenie funkcji trybu serwisu faktycznego powoduje, że urządzenie może przejść 
w tryb serwisu fabrycznego. Wartość domyślna to „Disabled” (wyłączone).
REQUIRE PW FOR RESET KEY
Ustawienie to jest dostępne tylko dla administratora. Wymagane hasło do klucza 
zerowania służy do obejścia zabezpieczeń. Jeżeli załączymy to ustawienie i w przekaźniku 
wystąpi alarm lub wyzwolenie, przycisk Reset nie będzie dostępny dla operatora. Tylko 
administrator może wyzerować przekaźnik używając swojego hasła.
REQUIRE PW FOR D/T CHANGE
Jeżeli wyłączymy to ustawienie, wówczas każda rola może nastawić datę/godzinę. Jeżeli 
załączymy to ustawienie, wówczas tylko administrator będzie mógł nastawić datę/
godzinę.

CyberSentry W opcji CyberSentry obsługiwane są następujące elementy:

• CyberSentry zapewnia bezpieczne tunelowanie komunikacji MODBUS pomiędzy 
CyberSentry a oprogramowaniem konfiguracyjnym EnerVista, przy użyciu SSH.

• Obsługiwane są wszystkie role, które są obsługiwane w Basic Security.

• Dodano uwierzytelnianie z serwera przy pomocy usługi RADIUS.

BEZPIECZNE TUNELOWANIE

Zapis zdarzenia Opis

FAILED AUTH Doszło do niepowodzenia uwierzytelniania. Dodano 
znacznik czasu w UTC z momentu wystąpienia.

AUTH LOCKOUT Doszło do blokady uwierzytelniania z powodu zbyt 
wielu nieudanych prób uwierzytelnienia.

LOGIN Zdarzenie, które ma wskazać moment zalogowania się 
danej roli.

LOGOUT Zdarzenie, które ma wskazać moment wylogowania się 
danej roli lub upływ limitu czasu.
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W tej opcji obsługiwane są następujące elementy:

• W opcji CyberSentry seria 8 obsługuje bezpieczne tunelowanie SSH komunikacji 
MODBUS pomiędzy sobą a oprogramowaniem konfiguracyjnym EnerVista.

• Bezpieczne tunelowanie SSH jest obsługiwane tylko przez Ethernet.

• Jeżeli ustanowimy zabezpieczenia obejściowe (poprzez dostęp do nastaw), 
komunikacja przez Ethernet nie będzie szyfrowana.

MAPA DOSTĘPU DLA RÓL
Na poniższym rysunku przedstawiono szczegółową mapę dostępu dla ról.

Figure 4-6: Mapa dostępu dla ról

FASTPATH: Komendy można wydawać swobodnie za pomocą protokołów innych niż Modbus (np., 
DNP, IEC 104 i IEC 61850) bez uwierzytelniania użytkownika albo szyfrowania danych 
nawet, jeżeli w przekaźniku załączono zaawansowane funkcje bezpieczeństwa.

STRUKTURA USTAWIEŃ ZABEZPIECZEŃ
Na poniższym rysunku przedstawiono rozmieszczenie ustawień zabezpieczeń (Security) 
w ramach hierarchii wyświetlania na urządzeniu.
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Figure 4-7: Struktura ustawień zabezpieczeń

USTAWIENIA ZABEZPIECZEŃ

LOGIN
Zakres: Administrator, Operator, Observer
Wartość domyślna: Observer

To ustawienie pozwala użytkownikowi zalogować się w określonej roli.

– Za każdym logowaniem w nowej roli użytkownik jest proszony o wprowadzenie 
hasła.

– Jeżeli użytkownik wprowadzi nieprawidłowe hasło, wyświetlony zostanie 
komunikat „Authentication Failed!” (niepowodzenie uwierzytelniania).

– Po maksymalnej liczbie nieudanych uwierzytelnień zostanie wyświetlony 
komunikat „Account Blocked!” (konto zablokowane). 

– Rola użytkownika jako obserwatora jest opcją domyślną i nie wymaga hasła.
4–18 850 SYSTEM ZABEZPIECZAJĄCY  – INSTRUKCJA OBSŁUGI



CHAPTER 4: NASTAWY URZĄDZENIE
LOGOUT
Zakres: Yes, No
Wartość domyślna: No

To ustawienie wylogowuje aktualnego użytkownika. Po wylogowaniu się z panelu 
następuje przełączenie na rolę obserwatora.

DEVICE AUTHENTICATION
Zakres: Yes, No
Wartość domyślna: Yes

Ustawienie uwierzytelniania z urządzenia daje wybór pomiędzy wyłączeniem 
a załączeniem tego typu uwierzytelniania. Domyślnie uwierzytelnianie z urządzenia jest 
włączone, ale przewidziano opcję wyłączenia go, którą można wybrać, gdy dostępny 
jest serwer RADIUS i użytkownik chce korzystać wyłącznie z niego, a nie z obu rodzajów 
uwierzytelniania.

Tylko rola administratora może zmienić to ustawienie. Jeżeli administrator je wyłączy, 
rola pozostanie zalogowana, ale nie będzie mogła już zapisywać żadnych ustawień. 
W EnerVista wyskakujące okienko ostrzeże użytkownika, że takie zmiany nie zostaną 
zapisane.

Jeżeli wyłączymy uwierzytelnianie z urządzenia, EnerVista będzie nadal wyświetlać oba 
przyciski radiowe do wyboru pomiędzy uwierzytelnianiem z urządzenia 
a uwierzytelnianiem z serwera. Patrz punkt Konfiguracja EnerVista. Jednak po wybraniu 
opcji local tylko opcja Administrator będzie dostępna w rozwijanym menu. Po 
zalogowaniu ta rola może tylko włączyć uwierzytelnianie z urządzenia. Po włączeniu 
uwierzytelniania z urządzenia administrator zyskuje dostęp do zapisu do wszystkich 
innych ustawień bez konieczności wylogowania się i ponownego zalogowania.

LOAD FACTORY DEFAULTS
Zakres: Yes, No
Wartość domyślna: No

Rola administratora może zmienić to ustawienie. To ustawienie resetuje wszystkie 
ustawienia, hasła do komunikacji i zabezpieczeń oraz wszystkie zapisy.

ACCESS LOCKOUT
Zakres: 0-99
Wartość domyślna: 3

Blokada dostępu to liczba uwierzytelnień zakończonych niepowodzeniem (domyślnie 3, 
a maksymalnie 99), zanim urządzenie zablokuje kolejne próby uwierzytelniania na okres 
blokady. Wartość “0” oznacza wyłączenie blokady.

ACCESS LOCKOUT PERIOD
Zakres: 0-9999 minut
Wartość domyślna: 3 minutes

Okres blokady dostępu to nastawiony okres trwania blokady w minutach (domyślnie 3, 
a maksymalnie 9999). Wartość “0” oznacza brak okresu blokady.

NOTE

NOTE: Należy zwrócić uwagę, że okres blokady mierzony jest momentu osiągnięcia maksymalnej 
liczby uwierzytelnień zakończonych niepowodzeniem. Dodatkowe próby zalogowania się 
w trakcie okresu blokady nie powodują wydłużenia tego czasu.

ACCESS TIMEOUT
Zakres: 2-999 minut
Wartość domyślna: 5 minutes

Limit czasu dostępu to czas bezczynności, po którym użytkownik zostaje automatycznie 
wylogowany. To ustawienie limitu czasu dotyczy wszystkich użytkowników niezależnie 
od kanału komunikacyjnego (szeregowy, Ethernet lub dostęp bezpośredni).
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ENABLE PASSWORD COMPLEXITY
Zakres: Disabled, Enabled
Wartość domyślna: Disabled

To ustawienie przewidziano, aby umożliwić wybór pomiędzy prostymi a złożonymi 
hasłami. Obowiązują następujące warunki:

– Ustawienie jest dostępne tylko dla administratora.

– Domyślnie złożoność haseł jest wyłączona.

– Gdy załączymy złożoność haseł, stosowane będą zasady określone w punkcie 
Złożoność haseł.

SYSLOG IP ADDRESS
Zakres: 0.0.0.0 do 223.255.255.254
Wartość domyślna: 0.0.0.0

Jest to adres IP docelowego serwera Syslog, do którego przesyłane są wszystkie 
zdarzenia zabezpieczeń.

SYSLOG PORT NUMBER
Zakres: 1 do 65535
Wartość domyślna: 514

Nastawia numer portu UDP docelowego serwera Syslog, do którego przesyłane są 
wszystkie zdarzenia zabezpieczeń.

SETPOINT ACCESS
Zakres: Off, On, wejście cyfrowe
Wartość domyślna: Off

– Ustawienie jest dostępne tylko dla administratora.

– Ustawienie dostępu do nastaw może zostać przypisane do wejścia cyfrowego.

– Gdy wejście cyfrowe będzie aktywne, użytkownik otrzyma dostęp administratora 
do panelu przedniego.

FACTORY SERVICE MODE
Zakres: Disabled, Enabled
Wartość domyślna: Disabled

– Gdy załączymy tę funkcję, dostępna będzie rola Factory i urządzenie będzie 
mogło przejść w tryb serwisu fabrycznego.

– To ustawienie może być nastawione tylko przez administratora.

– Wartość domyślna to „Disabled” (wyłączone). 

NOTE

NOTE: Nie można zmieniać hasła dla roli fabryki.

REQUIRE PW FOR RESET KEY
Zakres: Disabled, Enabled
Wartość domyślna: Disabled

Jeżeli załączymy to ustawienie i w przekaźniku wystąpi alarm lub wyzwolenie, przycisk 
Reset nie będzie dostępny dla operatora. Tylko administrator może wyzerować 
przekaźnik używając swojego hasła.

REQUIRE PW FOR D/T CHANGE
Zakres: Disabled, Enabled
Wartość domyślna: Disabled

Jeżeli wyłączymy to ustawienie, wówczas każda rola może nastawić datę/godzinę. 
Jeżeli załączymy to ustawienie, wówczas tylko administrator będzie mógł nastawić 
datę/godzinę.
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USTAWIENIA ZMIANY HASEŁ

– Obie pozycje w menu: Change Administrator Password (zmień hasło 
administratora) i Change Operator Password (zmień hasło operatora) są 
dostępne tylko dla administratora, który jest jedyną rolą mającą uprawnienia do 
zmiany hasła dla siebie i dla innych ról lokalnych.

– Każde menu zmiany hasła zawiera dwa ustawienia: New Password (nowe hasło) 
i Confirm Password (potwierdź hasło).

– W przypadku włączenia złożoności haseł każde ustawienie może zawierać od 
6 do 20 znaków alfanumerycznych. W przypadku wyłączenia złożoności haseł 
każde ustawienie może zawierać od 1 do 20 znaków alfanumerycznych.

– Jeżeli załączymy złożoność haseł, konieczne będzie przestrzeganie zasad 
określonych w punkcie Złożoność haseł.

– Hasło domyślne to “0”.

– Obserwator nie ma skojarzonego ze sobą hasła. Nie ma zatem potrzeby 
przedstawiać go na liście ról zmieniających hasło.

KONFIGURACJA ENERVISTA
Dla konfiguracji oprogramowania stosuje się następujące zasady:

• Niektóre ustawienia zabezpieczeń (np. konfiguracja Radius) są dostępne 
i konfigurowane tylko za pośrednictwem programu konfiguracyjnego EnerVista.

• Oprogramowanie EnerVista zezwala tylko na te zmiany, które są dozwolone dla roli, 
w której zalogował się użytkownik. Na przykład rola obserwatora nie może 
dokonywać zapisu w żadnych ustawieniach, a jedynie może je przeglądać.

• Jeżeli plik ustawień zostanie zmodyfikowany offline, EnerVista sprawdzi, jaka jest rola 
użytkownika, który próbuje pobrać plik, a zezwoli na tylko w przypadku roli 
administratora (patrz tabela poniżej). Jeżeli będzie to inna rola, EnerVista powiadomi 
użytkownika, że ta operacja jest dozwolona tylko dla administratorów (np. 
w wyskakującym okienku).

• Ekran logowania w EnerVista ma dwa przyciski radiowe do wyboru pomiędzy 
uwierzytelnianiem z urządzenia a uwierzytelnianiem z serwera.

– Jeżeli wybierzemy uwierzytelnianie z serwera, ekran pokaże pola „User Name:” 
(nazwa użytkownika) i „Password:” (hasło).

– Jeżeli wybierzemy uwierzytelnianie z urządzenia, pole „User Name:” zmieni się 
w rozwijane menu. 
 Jeżeli uwierzytelnianie z urządzenia będzie załączone wewnętrznie, rozwijane 
będzie będzie zawierać wszystkie wcześniej zdefiniowane role z serii 8. 
 Jeżeli wyłączymy uwierzytelnianie z urządzenia, rozwijane menu będzie 
zawierać tylko opcję Administrator. Ma to umożliwić włączenie uwierzytelniania 
z urządzenia. Po zalogowaniu się administrator może tylko włączyć 
uwierzytelnianie z urządzenia, ale po załączeniu uwierzytelniania z urządzenia 
przyznany zostanie dostęp do wszystkich innych ustawień.

• Pobranie pliku można przeprowadzić tylko z EnerVista.

Table 4-2: Tabela ról i dostępu do plików

Rola: Administrator Operator Obserwator

Dostęp do plików:

Odczyt 
 (Pobieranie z 850)

Wszystkie pliki Tak Tak Tak

Zapis (wysyłanie do 850) Plik ustawień Tak Nie Nie

Oprogramowanie 
układowe

Tak Nie Nie
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NOTE

NOTE: W szczególnych przypadkach dotyczących ustawień zabezpieczeń np. adresu IP i portu 
RADIUS zmodyfikowanie ich offline może spowodować przerwanie usług, gdy zostaną 
zastosowane online, jeżeli użytkownik nie będzie wiedział o wprowadzeniu zmiany. Z tego 
względu, jeżeli te ustawienia zostaną zmodyfikowane offline, nie zostaną one zapisane 
w trakcie operacji zapisu pliku.
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USTAWIENIA RADIUS
Poniżej przedstawiono ustawienia, które potrzeba konfigurować za pośrednictwem 
EnerVista, aby ustanowić komunikację z serwerem Radius w 850. Konfiguracja samego 
serwera RADIUS - patrz dokumentacja RADIUS. Przykład, patrz Poradnik komunikacji.

Table 4-3: Ustawienia Radius

Nazwa 
ustawienia

Opis Min. Maks. Domyślne Jed
nost
ki

Uprawnieni
a 
minimalne

Primary 
Radius IP 
Address 

Adres IP 
podstawowego 
serwera Radius. 
 Wartość domyślna 
wskazuje, że nie 
skonfigurowano 
żadnego 
podstawowego 
serwera Radius, 
zatem Radius jest 
wyłączony.

0.0.0.0 223.255.255.2
54

0.0.0.0 - Administrat
or

Primary 
Authenticati
on Port 

Port uwierzytelniania 
Radius

1 65535 1812 - Administrat
or

Vendor ID Identyfikator, który 
określa atrybuty 
właściwe dla danego 
dostawcy Radius 
używane przy 
protokole.

1 65535 Wartość, która 
oznacza 
General Electric 
(2910)

- Administrat
or

Radius 
Authenticati
on Method 

Metoda 
uwierzytelniania 
stosowana przez 
serwer Radius. 
Obecnie ustawiona 
na EAP-TTLS.

EAP-TTLS EAP-TTLS EAP-TTLS - Administrat
or

Timeout Limit czasu 
w sekundach 
pomiędzy kolejnymi 
żądaniami ponownej 
transmisji

0 9999 10 s Administrat
or

Retries Liczba ponownych 
prób przed 
zaniechaniem

0 9999 3 - Administrat
or

Radius 
Authenticati
on (Shared) 
Secret

Wspólny klucz tajny 
używany do 
uwierzytelniania. Jest 
on wyświetlany tylko 
w postaci gwiazdek. 
To ustawienie musi 
spełniać wymagania 
dotyczące haseł 
CyberSentry.

Wymaga
nia, patrz 
punkt dot. 
haseł

245 znaków N/D - Administrat
or

Confirm 
Radius 
Authenticati
on (Shared) 
Secret

Potwierdzenie 
wspólnego klucza 
tajnego. Wyświetlany 
tylko w postaci 
gwiazdek.

Wymaga
nia, patrz 
punkt dot. 
haseł

245 znaków N/D - Administrat
or
850 SYSTEM ZABEZPIECZAJĄCY  – INSTRUKCJA OBSŁUGI 4–23



URZĄDZENIE CHAPTER 4: NASTAWY
ZDARZENIA BEZPIECZEŃSTWA

• Rejestrator zdarzeń rejestruje zdarzenia opisane w tabeli Zdarzenia bezpieczeństwa.

Table 4-4: Zdarzenia bezpieczeństwa

ARGUMENTY FLEXLOGIC
Do CyberSentry dodano następujące argumenty.

Zapis zdarzenia Poziom Opis

FAILED_AUTH, ORIGIN, 
TIMESTAMP

Ostrzeżenie (4) Niepowodzenie uwierzytelniania ze 
znacznikiem czasu w UTC z momentu 
wystąpienia.

USER_LOCKOUT, ORIGIN, 
TIMESTAMP:

Błąd (3) Doszło do blokady użytkownika z powodu 
zbyt wielu nieudanych prób 
uwierzytelnienia.

SETTING_CHG, ORIGIN, 
TIMESTAMP:

Uwaga (5) Zdarzenie sygnalizujące zmianę (zmiany) 
ustawień.

LOGIN, ORIGIN, TIMESTAMP: Ostrzeżenie (4) Zdarzenie sygnalizujące moment 
zalogowania się danej roli.

LOGOUT, ORIGIN, TIMESTAMP: Ostrzeżenie (4) Zdarzenie sygnalizujące moment 
wylogowania się danej roli lub upływ limitu 
czasu.

RADIUS_UNREACH, ORIGIN, 
TIMESTAMP:

Krytyczny (2) Serwer RADIUS jest nieosiągalny. 
Pochodzenie: Adres IP i numer portu dla 
serwera RADIUS.

CLEAR_EVENT_RECORDS, 
ORIGIN, TIMESTAMP:

Ostrzeżenie (4) Wydana została komenda wykasowania 
zapisów zdarzeń.

CLEAR_TRANSIENT_RECORDS, 
ORIGIN, TIMESTAMP:

Uwaga (5) Wydana została komenda wykasowania 
zapisów stanów przejściowych.

CLEAR_FAULT_REPORTS, 
ORIGIN, TIMESTAMP:

Uwaga (5) Wydana została komenda wykasowania 
raportów zwarć.

Argument FlexLogic dla CyberSentry Opis

AUTHENTICATION FAIL Argument nastawiany dla autotestu i alarmu 
niepowodzenia uwierzytelnienia

UNAUTH SETTING CHANGE ATTEMPT Argument nastawiany dla działania polegającego na 
nieuprawnionej zmianie ustawienia

RADIUS SRV UNAVAILABLE Argument nastawiany dla autotestu niedostępnych 
serwerów RADIUS
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Komunikacja
Przekaźniki z serii 8 mają możliwość komunikacji dwustopniowej. Podstawowy procesor 
CPU obsługuje protokół Modbus poprzez port Ethernet, USB, szeregowy i WiFi. Ponadto 
podstawowy procesor CPU obsługuje też protokół IEC 103, DNP szeregowy, DNP TCP/IP 
i TFTP. Po dodaniu modułu komunikacyjnego do podstawy podstawowy port Ethernet 
zostaje wyłączone, ale dwa porty Ethernet na module komunikacyjnym mają rozszerzone 
możliwości komunikacyjne np. IEC61850, protokół redundancji równoległej IEC62439 (PRP) 
oraz protokół precyzyjnej synchronizacji czasu IEEE 1588 (PTP). Procesor komunikacyjny 
CPU obsługuje też protokoły Modbus TCP, IEC 104, DNP TCP, TFTP, SFTP i SNTP.

RS485 Przekaźniki z serii 8 są wyposażone w jeden szeregowy port komunikacyjny RS485 i jeden 
port Ethernet 10/100 Mbps umieszczone na tylnej karcie. Port RS485 ma ustawienia 
prędkości w bodach i parzystości. Ważne jest, aby te parametry były zgodne 
z ustawieniami w komputerze lub w innym urządzeniu podłączonym do tego portu. 
Istnieje możliwość łańcuchowego połączenia maksymalnie 32 przekaźników i podłączenia 
ich do DCS, PLC lub komputera korzystającego z portów RS485.
Ścieżka: Setpoints > Device > Communications > RS485

BAUD RATE
Zakres: 9600, 19200, 38400, 57600, 115200
Wartość domyślna: 115200

PARITY
Zakres: None, Odd, Even
Wartość domyślna: None

PORT PROTOCOL
Zakres: Modbus, DNP 3.0, IEC 60870-5-103
Wartość domyślna: Modbus

WiFi WiFi oznacza lokalne sieci bezprzewodowe (z ang. Wireless Local Area Networks, WLANs) 
oparte na zbiorze norm 802.11. Sieci WLAN zasadniczą zapewniają łączność, jaką daje sieć 
lokalna (LAN), lecz bez konieczności użycia kabli, dzięki czemu wygodniej z nich korzystać 
przy ograniczonym miejscu. WiFi pracuje na górze stosu TCP/IP tak samo, jak Ethernet. 
Siła sygnału i jego zakresu zależy od technologii i normy zastosowanej w antenie 
urządzenia bezprzewodowego, najlepsza to IEEE 802.11n.
WiFi definiuje dwa tryby pracy, a mianowicie ad-hoc, w przypadku wdrożeń na małą 
skalę, oraz tryb infrastruktury, który obsługuje bardziej niezawodne rodzaje zabezpieczeń 
i lepsze możliwości scentralizowanego zarządzania. Tryb infrastruktury wymaga punktu 
dostępu (AP). Urządzenia pracujące w tym trybie przesyłają wszystkie dane przez AP. 
Moduł WiFi zintegrowany w produktach z serii 8 jest zgodny z normami IEEE 802.11b/g/n. 
Urządzenia z serii 8 pracują w trybie infrastruktury. Zabezpieczenia są opcjonalne, ale 
włączone domyślnie i zaleca się pozostawienie w tym stanie, ponieważ ruch 
bezprzewodowy jest bardzo narażony na ataki cybernetyczne.
Zastosowana technologia zabezpieczeń to WPA2 (Wireless Protected Access wersja 2), 
w oparciu o normę IEEE 802.11i dotyczącą szyfrowania danych. WPA2 to druga wersja 
technologii WPA, która ma rozwiązywać problemy, jakie rodzą znane ograniczenia 
zabezpieczeń w jednym z algorytmów szyfrowania stosowanych w WPA, czyli TKIP 
(Temporal Key Integrity Protocol). WPA2 wykorzystuje protokół CCMP (Counter Mode with 
Cipher Block Chaining Message Authentication Code Protocol), which który zapewnia 
poprawiony mechanizm kryptograficznej hermetyzacji danych w oparciu o normę AES 
(Advanced Encryption Standard). Dzięki CCMP technologia WPA2 jest znacznie mocniejsza 
i bezpieczniejsza od jej poprzedników, WPA i WEP.
850 SYSTEM ZABEZPIECZAJĄCY  – INSTRUKCJA OBSŁUGI 4–25



URZĄDZENIE CHAPTER 4: NASTAWY
Klucze zabezpieczeń WPA2 istnieją w kilku postaciach. Seria 8 obsługuje WPA2 PSK (Pre-
Shared Key - klucz wstępny), który wykorzystuje 64 cyfry szesnastkowe. Klucz można 
faktycznie wprowadzić jako ciąg 64 cyfr szesnastkowych lub jako hasło składające się z od 
8 do 32 znaków ASCII, które można wydrukować. Dla wygody użytkownika ustawienia 
mogą akceptować klucz w postaci hasła. Wewnętrznie hasło ASCII zostaje użyte do 
wyprowadzenia klucza 256-bitowego.
Ustawienia WiFi
Poniżej przedstawiono ustawienia sieci WiFi dla produktu z serii 8. Tylko administrator ma 
uprawnienia do ich zmiany.
Ścieżka: Setpoints > Device > Communications > WiFi

WiFi Enable
To ustawienie włącza/wyłącza funkcjonalność WiFi. Domyślnie WiFi jest włączone 
w ofercie podstawowej, ale wyłączone w opcjach programowych z CyberSentry.
WiFi IP Address / Subnet Mask
Domyślny adres IP to 192.168.0.x, gdzie x wylicza się następująco:
X = (modulo 242 z 3 ostatnich cyfr numeru seryjnego) + 12  
Przykład: Numer seryjny jednostki to MJ3A16000405, domyślny adres Ip to będzie 
192.168.0.175 (gdzie 405 mod 242 = 163 + 12 = 175).
Ma to służyć zapewnieniu unikatowości adresu IP dla wszystkich urządzeń z serii 
8 obecnych w jednej sieci bezprzewodowej i użytkową przestrzeń adresową 
od192.168.0.12 do 192.168.0.253 dla urządzeń z serii 8.

NOTE

NOTE: Z pozostałej części zakresu adresów dla emisji pojedynczej od 192.168.0.1 do 
192.168.0.253 co najmniej dwa będą przeznaczone dla AP i laptopa z zainstalowanym 
oprogramowaniem EnerVista służącym do konfigurowania urządzeń z serii 8. Dla AP 
należy skonfigurować adres 192.168.0.1 i maskę 255.255.255.0 i załączyć DHCP 
z zakresem DHCP od 192.168.0.2 do 192.168.0.253. Dzięki temu laptopy, iPady i inne 
urządzenia mogą łączyć się z lokalną siecią bez konieczności statycznego konfigurowania 
ich własnych adresów IP i masek.

WiFi GWY IP Address
To ustawienie określa adres punktu dostępu AP, który urządzenie z serii 8 wykorzystuje do 
komunikacji przez WiFi.
WiFi Security
To ustawienie załącza zabezpieczenia WiFi. Nastawienie na opcję „None” oznacza, że nie 
ma zabezpieczeń a ruch jest otwarty. Domyślnie WiFi Security nastawiono na WPA2-PSK.
WiFi SSID
SSID to publiczna nazwa sieci bezprzewodowej. Wszystkie bezprzewodowe urządzenia 
w sieci WLAN muszą używać tej samej nazwy SSID, aby móc się ze sobą komunikować. 
Domyślną nazwę SSID podaje dostawca przy okazji wysyłki dowolnego nowego 
urządzenia z serii 8. Zaleca się, aby klient zmienił tę nazwę, tak jak potrzebuje, po 
początkowym rozruchu, aby zapewnić unikatowe nazwy SSID w przypadku 
skonfigurowania kilku sieci WLAN.

NOTE

NOTE: W AP należy wyłączyć emisję SSID. Jest to swego rodzaju dodatkowe zabezpieczenie, 
które wymaga od użytkownika znajomości nazwy SSID, zanim użytkownik będzie mógł 
połączyć się z urządzeniem, i z powodu którego przypadkowym osobom szukającym sieci 
bezprzewodowej trudniej jest natrafić na urządzenie i spróbować się połączyć.

WiFi WPA2 Passphrase
Hasło WPA2 służy do generowania klucza szyfrowania. To samo hasło musi zostać 
nastawione w AP i we wszystkich urządzeniach komunikujących się w tej samej sieci 
WLAN. Urządzenia z serii 8 obsługują ciąg maksymalnie 14 znaków ASCII, które można 
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drukować. Wewnętrznie wyliczany jest 256-bitowy klucz, poprzez zastosowanie do tego 
hasła funkcji wyprowadzenia klucza PBKDF2 przy użyciu nazwy SSID jako ciągu 
inicjującego i 4096 iteracji HMAC-SHA1.
Dla urządzeń z serii 8 zostaje skonfigurowane hasło domyślne, które podaje dostawca 
przy okazji wysyłki dowolnego nowego urządzenia z serii 8.
Wybierając nowe hasło należy zastosować zasady złożoności haseł CyberSentry 
(szczegółowe informacje na temat CyberSentry można znaleźć w instrukcji przekaźnika).
To pole jest widoczne tylko w przypadku nastawienia zabezpieczeń na WPA2-PSK.

NOTE

NOTE: Najlepiej, gdy hasło zostanie ustawione za pośrednictwem EnerVista a nie bezpośrednio 
z klawiatury, która ma ograniczenia co do miejsca i rodzaju obsługiwanych znaków. 
Jednak dla wygody przewidziano również ustawiania z klucza z klawiatury.

Status WiFi
Symbol WiFi jest wyświetlany na obszarze podpisu na przednim panelu produktu z serii 8. 
W poniższej tabeli wyszczególniono wszystkie możliwości przewidziane dla tej ikony:

Zdarzenia WiFi

NOTE

NOTE: Jeżeli przekaźnik jest w trybie serwisowym, a ustawienia mają wartości domyślne, 
wyzwolony zostaje błąd drugorzędny.

Procedura szybkiego uruchomienia WiFi
Poniżej przedstawiono informacje na temat ustawień i instrukcje dotyczące szybkiego 
skonfigurowania WiFi.
Wymagania sprzętowe

• Przekaźnik z serii 8 z funkcjonalnością WiFi

• Komputer z WiFi

• Punkt dostępu

Procedura szybkiego uruchomienia
1. Ustawienia sieci WiFi dla komputera:  

Hasło: podane wraz z przekaźnikiem z serii 8
2. Poniżej przedstawiono ustawienia punktu dostępu:

Stan WiFi Kolor ikony WiFi

Wyłączone Ikona jest szara i przekreślona czerwoną linią

Rozłączone Szary

Trwa łączenie Żółta

Połączono Zielony

Zdarzenie Opis

WiFi Connected To zdarzenie zostaje zarejestrowane, aby 
zasygnalizować połączenie z siecią.

WiFi Disconnected To zdarzenie zostaje zarejestrowane, aby 
zasygnalizować rozłączenie od sieci.

Adres IP: 192.168.0.1

Maska podsieci: 255.255.255.0

SSID: taka sama, jak wprowadzona w komputerze (nazwa SSID podana wraz 
z przekaźnikiem z serii 8)

Emisja wyłączona
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3. Jeżeli przekaźnik (przekaźniki) z serii 8 mieszczą się w zakresie, łączą się 
automatycznie z punktem dostępu.

4. Należy uruchomić oprogramowanie EnerVista na komputerze i skorzystać z funkcji 
wykrywania (Discover), pojawią się wszystkie przekaźniki mieszczące się w zakresie 
i zostaną wprowadzone w EnerVista dla wstępnej konfiguracji i przekazania do 
eksploatacji.

5. Po skonfigurowaniu przekaźnika należy zmienić domyślne ustawienia WiFi SSID 
i Passphrase w przekaźniku z serii 8, zanim przekaźnik zostanie oddany do 
eksploatacji. 

Figure 4-8: Przykład wdrożenia WiFi 

USB Parametry USB:
Adres IP: 172.16.0.2
Maska IP: 255.255.255.0
Brama IP: 172.16.0.1

FASTPATH: Zawsze po ponownym uruchomieniu urządzenia konieczne jest odłączenie i ponowne 
podłączenie kabla USB, aby zapewnić ustanowienie prawidłowej komunikacji przez USB.

FASTPATH: Nie ma możliwości podłączenia wielu przekaźników z serii 8 przez USB do jednego 
komputera, ponieważ w przypadku USB adres IP urządzenia 172.16.0.2 jest stały.

Typ zabezpieczeń: WPA2-PSK (WPA2-Personal)

Szyfrowanie: AES

Hasło: takie samo, jak wprowadzone w komputerze (hasło podane wraz 
z przekaźnikiem z serii 8)

DHCP załączony zakres od 192.168.0.12 do 192.168.0.253
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Porty Ethernet Przewidziano następujące oferty w zakresie komunikacji.

Oferta podstawowa
Tryby: 10/100 Mbps
Jeden port: RJ45 
Protokół: Modbus TCP

Karta komunikacyjna, opcja „C” - 2x porty miedziane (RJ45)
Tryby: 10/100 MB
Dwa porty: RJ45 (w tej opcji oba załączone porty są na karcie komunikacyjnej; port 
Ethernet umieszczony na podstawowym CPU jest wyłączony)
Protokoły: Modbus TCP, DNP 3.0, IEC 60870-5-104, IEC 61850 GOOSE, IEEE 1588, SNTP, IEC 
62439-3 klauzula 4 (PRP)

Karta komunikacyjna, opcja „S” - 2x porty światłowodowe ST
Tryby: 100 MB
Dwa porty: ST (w tej opcji oba załączone porty są na karcie komunikacyjnej; port Ethernet 
umieszczony na podstawowym CPU jest wyłączony)
Protokoły: Modbus TCP, DNP 3.0, IEC 60870-5-104, IEC 61850 GOOSE, IEEE 1588, SNTP, IEC 
62439-3 klauzula 4 (PRP)
Długość fali: 1310 nm
Typowa odległość dla łącza: 4 km

Menu ustawień sieciowych
Poniżej przedstawiono menu ustawień sieciowych w 850 z uwzględnieniem właściwości 
produktu 850. W przypadku zainstalowania karty komunikacyjnej port sieciowy 1 nie 
będzie dostępny. Jeżeli w użyciu jest więcej niż jeden port Ethernet, należy skonfigurować 
za pomocą adresów IP i maski każdy z nich tak, aby przynależał do innej sieci lub podsieci. 
W przeciwnym razie komunikacja staje się nieprzewidywalna, gdy dla tej samej podsieci 
skonfigurowano więcej niż jeden port.

NOTE

NOTE: Adres IP można wprowadzić za pomocą klawiszy do góry/do dołu. Wprowadzając adres IP 
należy najpierw nacisnąć klawisz „Back”, aby przełączyć z trybu klawiszy programowych 
na tryb klawiszy do góry/do dołu.

NETWORK 1, 4, 5, PRT1(4,5) IP ADDRESS
Zakres: format adresu w standardzie IPV4
Wartość domyślna: 169.254.3.3 (Port 1)
Wartość domyślna: 127.0.0.1 (Port 4, 5)

Ustawienie nastawia adres IPV4 portu w formacie wg standardu IPV4.

NOTE

NOTE: Ustawienie jest ważne dla portu 1, jeżeli brak jest opcjonalnej karty komunikacyjnej.

Ustawienie jest ważne dla portu 5, jeżeli ustawienie OPERATION dla portu 4 nastawiono na 
opcję INDEPENDENT.

PRT1(4,5) SUBNET IP MASK
Zakres: format maski w standardzie IPV4
Wartość domyślna: 255.255.255.0 (Port 1)
Wartość domyślna: 0.0.0.0 (Port 4, 5)

To ustawienie określa maskę IPv4 skojarzoną z odpowiednim adresem IP portu.
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PRT1 GWY ADDRESS

Ustawienie nastawia adres IPv4 GATEWAY portów w formacie wg standardu IPv4.

To ustawienie jest ważne tylko dla portu 1.

Ustawienia tego nie przewidziano dla portu 4 i 5, które są dostępne na karcie 
komunikacyjnej.

NOTE

NOTE: Karta komunikacyjna oferuje możliwość nastawienia szeregu statycznych tras i jednej 
trasy domyślnej wykorzystywanej zamiast domyślnych bram.

Uwagi: 

• Porty światłowodowe obsługują tylko prędkość 100 Mbps.

• Zmiany ustawień komunikacji Ethernet zostają zastosowane dopiero po ponownym 
uruchomieniu przekaźnika.

• Wszystkie porty Ethernet mają skojarzone ze sobą argumenty flex. Usterka jednego 
z portów Ethernet wyzwoli rejestrację zdarzenia, komunikat celu oraz odpowiedni 
zbiór argumentów.

PRT4 OPERATION
Zakres: Independent, LLA, PRP
Wartość domyślna: Independent

To ustawienie wyznacza tryb działania dla portów 4 i 5: INDEPENDENT, LLA lub PRP.

Działanie niezależne (INDEPENDENT): porty 4 i 5 działają niezależnie od siebie, każdy na 
własnym adresie MAC i IP.

Działanie LLA: działanie portów 4 i 5 wygląda następująco: 

Porty 4 i 5 korzystają z ustawień adresów MAC i IP portu 4, zaś port 5 jest w trybie 
gotowości, co polega na tym, że nie komunikuje się aktywnie po sieci Ethernet, ale 
monitoruje swoje łącze. Jeżeli port 4 jest aktywny a zostanie wykryty problem z utratą 
łącza, komunikacja zostanie natychmiast przełączona na port 5. W rezultacie port 
5 działa jako redundantne lub rezerwowe łącze do sieci w stosunku do portu 4.

LLA (Link Loss Alert) to firmowa funkcja obsługiwana przez porty światłowodowe 
w przekaźnikach z serii 8. Włączenie tej funkcji w porcie światłowodowym w serii 
8 powoduje, że funkcja może wykryć usterkę łącza światłowodowego. Jeżeli ustawienie 
OPERATION dla portu 4 nastawimy na LLA, wykrycie usterki łącza przez tę funkcję 
wyzwoli przeniesienie komunikacji z portu 4 na port 5. Jeżeli załączymy LLA w porcie 
z SFP innym niż światłowodowy, wówczas na klawiaturze zostanie wyświetlony 
komunikat „LLA not supported by Prt (4 or 5)” i zostanie zarejestrowane zdarzenie.

PRP (Parallel Redundancy Protocol): porty 4 i 5 wykorzystują ten sam adres MAC i łączą 
informacje w warstwie łącza. Należy z tego korzystać tylko wtedy, gdy te dwa porty są 
podłączone do osobnych równoległych sieci LAN. W tym trybie działania oba porty nie 
mogą być podłączone do tej samej sieci LAN. Urządzenia odbiorcze (850 ) przetwarzają 
pierwszą odebraną ramkę i ignorują duplikat poprzez jednostkę redundancji łącza (z 
ang. link redundancy entity - LRE) lub podobną usługę operującą poniżej warstwy 2. 
Oprócz LRE, PRP wykorzystuje tradycyjny sprzęt ethernetowy, ale oba porty muszą 
"wiedzieć", że są w PRP. Porty urządzeń PRP działające na tych samych adresach 
protokołu internetowego (IP) dla ruchu korzystającego z protokołów zarządzania IP np. 
protokołu rozpoznawania adresów (z ang. Address Resolution Protocol - ARP) muszą 
działać prawidłowo.

Duplicate Discard mode (jedyny tryb obsługiwany przez serię 8). Jest to normalne 
ustawienie dla działania PRP. Po jego nastawieniu nadawcza jednostka LRE może 
dołączać sześciooktetowe pole zawierające numer sekwencji, Redundancy Control 
Trailer (RCT), do obu wysyłanych przez siebie ramek. Odbiorcza jednostka LRE 
wykorzystuje numer sekwencji RCT i źródłowy adres MAC do wykrywania duplikatów. 
Przekazuje dalej tylko pierwszą ramkę z pary do swoich górnych warstw.
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Protokół Modbus Wszystkie porty komunikacyjne Ethernet i szeregowe obsługują protokół Modbus. Jedyny 
wyjątek występuje wtedy, gdy port szeregowy skonfigurowano dla pracy na DNP lub IEC 
60870-5-103 (patrz opisy poniżej). Dzięki temu oprogramowanie EnerVista do konfiguracji 
serii 8 (aplikacja urządzenia nadrzędnego Modbus) może komunikować się z 850. 
850 wdraża podzbiór szeregowego standardu komunikacyjnego Modicon Modbus RTU. 
Protokół Modbus nie jest zależny od sprzętu. To znaczy, warstwa fizyczna może mieć 
jedną z wielu standardowych konfiguracji sprzętowych. Dotyczy to USB, RS485, 
światłowodów itp. Modbus to protokół typu jedno urządzenie nadrzędne / wiele urządzeń 
podrzędnych, który nadaje się do konfiguracji wielopunktowej. 
850 jest zawsze urządzeniem podrzędnym Modbus z zakresem prawidłowych adresów 
urządzenia podrzędnego od 1 do 254.
FORMAT RAMKI DANYCH I SZYBKOŚĆ DANYCH
Jedna ramka danych w transmisji asynchronicznej do lub z 850 zawiera zazwyczaj 1 bit 
startu, 8 bitów danych i 1 bit stopu. Tworzą one 10-bitową ramkę danych. Jest to ważne 
w przypadku transmisji za pośrednictwem modemów przy dużych szybkościach 
transmisji bitów. Protokół Modbus można wdrożyć przy każdej standardowej prędkości 
komunikacji. 850 obsługuje pracę przy szybkości transmisji równej 9600, 19200, 38400, 
57600 i 115200 bps. Interfejs USB obsługuje ModBus TCP/IP.

KODY OBSŁUGIWANYCH FUNKCJI
850 obsługuje następujące funkcje:

• KOD FUNKCJI 03H - odczyt nastaw

• KOD FUNKCJI 04H - odczyt wartości rzeczywistych

• KOD FUNKCJI 05H - wykonanie operacji

• KOD FUNKCJI 06H - przechowanie pojedynczej nastawy

• KOD FUNKCJI 07H - odczyt statusu urządzenia

• KOD FUNKCJI 08H - test pętli zwrotnej

• KOD FUNKCJI 10H - przechowanie wielu nastaw

• KOD FUNKCJI 42H - odczyt ustawień grupy

• KOD FUNKCJI 43H - zapis ustawień grupy

Gdy urządzenie nadrzędne ModBus, np. oprogramowanie EnerVista do konifguracji serii 
8 komunikuje się z 850 przez Ethernet, adres urządzenia podrzędnego 850 , numer portu 
TCP oraz adres IP 850 dla skojarzonego portu muszą zostać skonfigurowane i są też 
skonfigurowane w urządzeniu nadrzędnym dla tego urządzenia. Domyślny numer portu 
ModBus TCP to 502. 
Można konfigurować następujące parametry ModBus:
Ścieżka: Setpoints  > Device  > Communications  > Modbus Protocol

MODBUS SLAVE ADDRESS
Zakres: 1 do 254 w krokach po 1
Wartość domyślna: 254

Dla portów RS485 każdy 850 musi mieć unikatowy adres od 1 do 254. Adres 0 jest 
adresem emisji nasłuchiwanej przez wszystkie urządzenia podrzędne protokołu 
Modbus. Adresy nie muszą następować po sobie w kolejności, ale żadne dwa urządzenia 
nie mogą mieć tego samego adresu, bo w przeciwnym razie wystąpią konflikty 
prowadzące do błędów. Zasadniczo, każde kolejne urządzenie dodawane do łącza 
używa kolejny wyższy adres, zaczynając od 1.
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MODBUS TCP PORT NUMBER
Zakres: 1 do 65535 w krokach po 1
Wartość domyślna: 502

Numer portu TCP używanego z protokołem Modbus przez Ethernet. Należy zwrócić 
uwagę, że maksymalna liczba jednoczesnych połączeń Modbus obsługiwanych przez 
Ethernet wynosi: 

• trzy dla 850 bez karty komunikacyjnej,

• pięć dla 850 z kartą komunikacyjną.

COMPATIBILITY
Zakres: Disabled, SR750
Wartość domyślna: Disabled

Tryb zgodności zmienia rejestry wartości rzeczywistych Modbus tak, aby emulować 
SR750. Emulacja obsługuje typowe dane wartości rzeczywistych dla powszechnych 
pozycji danych. Listę można znaleźć w Poradniku komunikacji przekaźników 
zabezpieczających z serii 8.

NOTE

NOTE: Gdy urządzenie zostanie zaprogramowane jako SR750, nie będzie możliwości pobrania 
wartości rzeczywistych 850 z Modbus.

MODBUS ACTIVITY TIMEOUT
Zakres: 0 do 3600 s w krokach po 1
Wartość domyślna: 0 s

Limit czasu aktywności Modbus określa minimalny czas bez komunikacji Modbus. Ten 
limit czasu służy do zadeklarowania stanu utraty komunikacji Modbus.

Modbus jest zawsze w stanie aktywnym, jeżeli limit czasu aktywności Modbus wynosi 
0 s.

ODPOWIEDZI MODBUS NA BŁĘDY
Wdrożono poniższe kody wyjątków odpowiedzi.

Kod funkcji 03H (odczyt nastaw)
Wdrożenie Modbus: Odczyt rejestrów wstrzymywania
Wdrożenie w 850: Odczyt nastaw
W przypadku wdrożenia Modbus w 850 kod funkcji może służyć do odczytu dowolnych 
nastaw („rejestry wstrzymywania”). Rejestry wstrzymywania to 16-bitowe (dwubajtowe) 
wartości przesyłane z najbardziej znaczącym bajtem w pierwszej kolejności. W rezultacie 
wszystkie nastawy 850 są przesyłane w postaci dwóch bajtów. Maksymalna liczba 
rejestrów, które można odczytać w jednej transmisji, wynosi 125.
Odpowiedź urządzenia podrzędnego na ten kod funkcji to adres urządzenia podrzędnego, 
kod funkcji, zliczona liczba bajtów danych, które potem nastąpią, same dane oraz CRC. 
Każda pozycja danych jest przesyłana jako dwubajtowa liczba, gdzie najbardziej znaczący 
bajt jest przesyłany w pierwszej kolejności.

Identyfikato
r błędu

Wyjątek Opis

01 NIEDOZWOLONA FUNKCJA Przesyłany kod funkcji nie należy do funkcji 
obsługiwanych przez 850.

02 NIEDOZWOLONY ADRES 
DANYCH

Adres, do którego jest odwołanie w polu danych 
przesyłanych przez urządzenie nadrzędne, nie jest 
dopuszczalnym adresem dla 850.

03 NIEDOZWOLONA WARTOŚĆ 
DANYCH

Wartość, do której jest odwołanie w polu danych 
przesyłanych przez urządzenie nadrzędne nie 
mieście się w zakresie dla wybranego adresu danych.
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Na przykład rozważmy żądanie, aby urządzenie podrzędne 17 odpowiedziało 3 rejestracji 
począwszy od adresu 006B. Na potrzeby tego przykładu dane rejestrów pod tymi 
adresami są następujące:

Pakiety urządzenie nadrzędne/urządzenie podrzędne mają następujący format:

Table 4-5: Format pakietu urządzenia nadrzędnego dla kodu funkcji 03H

Table 4-6: Format pakietu urządzenia podrzędnego dla kodu funkcji 03H

Przykład ASE 2000 V2
--> 00 00 00 00 00 06 FE 03 4A 8A 00 04

--> 00 00 00 00 00 0B FE 03 08 00 00 04 B0 00 00 00 64

Logowanie administratora i komendy poprzez Modbus dla przekaźników z serii 8
Logowanie jako administrator
Na poniższym przykładzie zilustrowano logowanie się jako administrator. Proces wymaga 
zapisania 44 bajtów, na które składa się identyfikator roli i hasło. Znaki hasła stanowią 22 
bajty i znaki roli również stanowią 22 bajty. Logowanie należy przeprowadzić za pomocą 
jednej komendy Modbus przy użyciu funkcji 10H (przechowanie wielu nastaw).

W poniższej tabeli przedstawiono dane, które mają zostać zapisane w przekaźniku, aby 
zalogować się jako administrator. Hasło przekaźnika w tym przykładzie to 0.

Adres  Dane

006B  022B

006C  0000

006D  0064

TRANSMISJA URZĄDZENIA 
NADRZĘDNEGO

 BAJTY  PRZYKŁAD  OPIS

ADRES URZĄDZENIA 
PODRZĘDNEGO

 1  FE  komunikat dla urządzenia 
podrzędnego 254

KOD FUNKCJI  1  03  odczyt rejestrów

ADRES POCZĄTKOWY 
DANYCH

 2  4A 8A  dane począwszy od 4A8A

LICZBA NASTAW  2  00 04  4 rejestry = razem 8 bajtów

CRC (mała, duża)  2  67 F4  Kod błędu CRC

ODPOWIEDŹ URZĄDZENIA 
PODRZĘDNEGO

 BAJTY  PRZYKŁAD  OPIS

ADRES URZĄDZENIA 
PODRZĘDNEGO

 1 FE  komunikat z urządzenia 
podrzędnego 254

KOD FUNKCJI  1  03  odczyt rejestrów

LICZBA BAJTÓW  1  08  4 rejestry = razem 8 bajtów

DANE 1  2  00 00  wartość w adresie 4A8A (16-
bitowa)

DANE 2  2  04 B0  wartość w adresie 4A8B (16-
bitowa)

DANE 3  2  00 00  wartość w adresie 4A8C (32-
bitowa)

DANE 4  2  00 64

CRC (mała, duża)  2  E7 75  Kod błędu CRC
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Table 4-7: Dane zapisane w przekaźniku w celu zalogowania jako administrator

Table 4-8: Format funkcji logowania jako administrator

Table 4-9: Format funkcji logowania jako administrator, cd.

Komendy wykorzystujące funkcję Modbus 10H (przechowywanie wielu nastaw)
Przesyłanie komend wymaga zapisania 4 bajtów w rejestrze adresów komend przy 
pomocy funkcji Modbus 10H (przechowywanie wielu nastaw). Te 4 bajty to wartości funkcji 
i komendy. Wartość funkcji zawsze wynosi 05.

Table 4-10: Rejestry komend Modbus

Opis Adres mapy pamięci Wartość do zapisania

DZIESIĘTNA SZESNASTK
OWA

DZIESIĘTNA SZESNASTKO
WA

Rola, znaki 1 i 2 62242 F322 16740 4164

Rola, znaki 3 i 4 62243 F323 28009 6D69

Rola, znaki 5 i 6 62244 F324 28265 6E69

Rola, znaki 7 i 8 62245 F325 29556 7374

Rola, znaki 9 i 10 62246 F326 29281 7261

Rola, znaki 11 i 12 62247 F327 29807 746F

Rola, znaki 13 i 14 62248 F328 29184 7200

Rola, znaki 15 i 16 62249 F329 0 0000

Rola, znaki 17 i 18 62250 F32A 0 0000

Rola, znaki 19 i 20 62251 F32B 0 0000

Rola, znaki 21 i 22 62252 F32C 0 0000

Hasło, znaki 1 i 2 62253 F32D 12288 3000

Hasło, znaki 3 i 4 62254 F32E 0 0000

Hasło, znaki 5 i 6 62255 F32F 0 0000

Hasło, znaki 7 i 8 62256 F330 0 0000

Hasło, znaki 9 i 10 62257 F331 0 0000

Hasło, znaki 11 i 12 62258 F332 0 0000

Hasło, znaki 13 i 14 62259 F333 0 0000

Hasło, znaki 15 i 16 62260 F334 0 0000

Hasło, znaki 17 i 18 62261 F335 0 0000

Hasło, znaki 19 i 20 62262 F336 0 0000

Hasło, znaki 21 i 22 62263 F337 0 0000

Urząd
zenie 
podrzę

dne nr

Funkcja Data 
początk
owa 
 Adres

Liczba 
 nastaw

Liczb
a 
bajtó

w

Dane 

1

Dane 2 Dane 

3

Dane 

4

Dane 

5

Dane 6 Dane 7 Dane 

8

Dane 

9

FE 10 F322 0016 2C 4164 6D69 6E69 7374 7261 746F 7200 0 0

Dane 

10

Dane 11 Dane 

12

Dane 

13

Dane 

14

Dane 

15

Dane 16 Dane 

17

Dane 

18

Dane 

19

Dane 

20

Dane 

21

Dane 

22

0 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Opis Adres mapy pamięci

DZIESIĘTNA SZESNASTKOWA

Rejestr komend 40129 0x0080

Rejestr funkcji komend 40130 0x0081
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Table 4-11: Przykłady wartości komend

Kompletną listę komend Modbus można znaleźć na końcu rozdziału 11.
Format funkcji dla komendy „Kasuj wszystko”:

Table 4-12: Format funkcji dla komendy „Kasuj wszystko”

Table 4-13: Format funkcji dla komendy „Kasuj dane zużycia energii”

Table 4-14: Format funkcji dla komendy „Wymuś wejście wirtualne 1”

Komendy wykorzystujące funkcję Modbus 05H (wykonaj operację) 
Konkretne operacje komend takie jak opisano powyżej można również wykonać za 
pomocą kodu funkcji 05H.

Table 4-15: Format dla kodu funkcji 05H

Table 4-16: Przykłady wartości komend

Table 4-17: Format funkcji dla komendy zerowania

Wartość komendy Opis wartości

1 Resetuj

96 Kasuj wszystkie zapisy

98 Kasuj zdarzenia

105 Kasuj dane zużycia energii

4096 Wymuś wejście wirtualne 1

Urządzenie 

podrzędne nr

Funkcja Adres początkowy 

danych 

Liczba nastaw Liczba bajtów Dane 1 Dane 2

FE 10 0080 0002 04 0005 0060

Urządzenie 

podrzędne nr

Funkcja Adres początkowy 

danych 

Liczba nastaw Liczba bajtów Dane 1 Dane 2

FE 10 0080 0002 04 0005 0069

Urządzenie 

podrzędne nr

Funkcja Adres początkowy 

danych 

Liczba nastaw Liczba bajtów Dane 1 Dane 2

FE 10 0080 0002 04 0005 1000

Transmisja urządzenia 
nadrzędnego

Bajt nr Przykład Opis

Adres urządzenia 
podrzędnego

1 FE komunikat dla urządzenia 
podrzędnego nr 254

Kod funkcji 1 05 wykonaj operację

Kod operacji 2 00 01 kod operacji

Wartość kodu 2 FF 00 wykonaj funkcję

CRC 2 DF 6A Kod błędu CRC

Wartość komendy Opis wartości

1 Resetuj

96 Kasuj wszystkie zapisy

98 Kasuj zdarzenia

105 Kasuj dane zużycia energii

4096 Wymuś wejście wirtualne 1

Urządzenie podrzędne nr Funkcja Kod operacji Wartość kodu

FE 05 0001 FF00
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Trasowanie Gdy mamy kartę konfiguracyjną, można skonfigurować trasę domyślną oraz 
maksymalnie 6 tras statycznych. Trasa domyślna stanowi ostatnią opcję wybieraną 
w przypadku braku innej trasy do danego punktu docelowego.
Ścieżka: Setpoints > Device > Communications > Routing > Default Route

GATEWAY ADDRESS

Zakres: format adresu emisji pojedynczej w standardzie IPV4 (0.0.0.1 do 
223.255.255.254)

Wartość domyślna: 127.0.0.1

To ustawienie nastawia bramę trasy domyślnej do użycia dla ruchu IP wysyłanego 
z przekaźnika w przypadku braku innej trasy do danego punktu docelowego IP.

To ustawienie jest dostępne tylko wtedy, gdy mamy kartę komunikacyjną.

Ścieżka: Setpoints > Device > Communications > Routing > Static RT1 (2 to 6)

RT1 (2,3,4,5,6) DESTINATION

Zakres: format adresu sieciowego w standardzie IPV4 (0.0.0.1 do 223.255.255.254)

Wartość domyślna: 127.0.0.1

To ustawienie nastawia trasę docelową IPv4. To ustawienie jest dostępne tylko wtedy, 
gdy mamy kartę komunikacyjną.

RT1 (2,3,4,5,6) MASK

Zakres: format maski sieciowej w standardzie IPV4

Wartość domyślna: 255.0.0.0

To ustawienie nastawia maskę IP skojarzoną z trasą. To ustawienie jest dostępne tylko 
wtedy, gdy mamy kartę komunikacyjną.

RT1 (2,3,4,5,6) GATEWAY

Zakres: format adresu emisji pojedynczej w standardzie IPV4 (0.0.0.1 do 
223.255.255.254)

Wartość domyślna: 127.0.0.1

To ustawienie nastawia trasę docelową IP. To ustawienie jest dostępne tylko wtedy, gdy 
mamy kartę komunikacyjną.

DODAWANIE I USUWANIE TRAS STATYCZNYCH

Wartości domyślne:

Zasada nr 1. 
 Domyślnie wartość pola punktu docelowego to 127.0.0.1 dla wszystkich tras 
statycznych (od 1 do 6). Jest to jednoznaczne ze stwierdzeniem, że trasy statyczne nie 
są konfigurowane. Gdy adres docelowy ma wartość 127.0.0.1, maska i brama również 
muszą mieć wartości domyślne.Zasada nr 2. 
 Domyślnie wartość domyślnego adresu bramy trasy to 127.0.0.1. To oznacza, że trasa 
domyślna nie jest konfigurowana.

Dodawanie trasy:

Zasada nr 3. 
 wykorzystać jeden z wpisów statycznych tras sieciowych o numerach od 1 do 6, aby 
skonfigurować statyczną trasę sieciową. Po skonfigurowaniu punktu docelowego trasy 
dla jednego z wpisów od 1 do 6 wpis ten staje się trasą statyczną i musi zachowywać 
wszystkie zasady wyszczególnione w kolejnym punkcie, „Ważne uwagi”.

Zasada nr 4. 
 Aby skonfigurować trasę domyślną, należy wprowadzić adres bramy domyślnej. 
Domyślny adres bramy musi zostać potwierdzony zgodnie z zasadą nr 5, tj. następną 
zasadą.
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Usuwanie trasy:

Zasada nr 5. 
 Usunięcie trasy polega na zastąpieniu punktu docelowego trasy adresem domyślnym 
(127.0.0.1). Usuwając trasę należy również przywrócić wartości domyślne dla maski 
i bramy.

Zasada nr 6. 
 Usunięcie trasy domyślnej polega na zastąpieniu bramy domyślnej wartością 
domyślną 127.0.0.1.

Ważne uwagi:
1. Obecnie trasy hosta nie są obsługiwane.
2. Maska trasy ma format maski IPv4. W danych binarnych jest to zbiór ciągłych bitów 

o wartości 1 od lewej do prawej, po których następuje jeden lub wiele ciągłych bitów 
o wartości 0.

3. Punkt docelowy trasy i maska muszą sobie odpowiadać.
4. Pozycję nr 3, powyżej, można zweryfikować sprawdzając, czy RtDestination i RtMask 

== RtDestination
5. Oto przykład prawidłowej konfiguracji: RtDestination= 10.1.1.0; Rt Mask= 

255.255.255.0
6. Oto przykład nieprawidłowej konfiguracji: RtDestination = 10.1.1.1; Rt Mask= 

255.255.255.0
7. Punktem docelowym trasy nie może być podłączona sieć. 
8. Brama trasy musi znajdować się w podłączonej sieci. Zasada ta odnosi się również do 

adresu bramy w trasie domyślnej.
9. Pozycję nr 8, powyżej, można zweryfikować sprawdzając, czy  

RtGwy i Prt4Mask) == (Prt4IP i& Prt4Mask) || (RtGwy i Prt5Mask) == (Prt5IP i Prt5Mask)

CELE
NIEPRAWIDŁOWA KONFIGURACJA TRASY

Opis: Skonfigurowano sieć, w której punkt docelowy i maska nie odpowiadają sobie.
Komunikat: „Wrong route configuration.
”Co należy zrobić: Skorygować adres IP i maskę nieprawidłowo skonfigurowanej trasy.

PRZYKŁAD TOPOLOGII

Figure 4-9: Przykład topologii

Na powyższym rysunku: Przykład topologii urządzenie z serii 8 jest podłączone przez dwa 
porty Ethernet dostępne na karcie komunikacyjnej.

• Port 4 (adres IP 10.1.1.2) łączy się z siecią LAN 10.1.1.0/24 i z Internetem przez ruter 1. 
Ruter 1 ma interfejs na 10.1.1.0/24, zaś adres IP tego interfejsu to 10.1.1.1.
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• Port 5 (adres IP 10.1.2.2) łączy się z siecią LAN 10.1.2.0/24 i z programem 
konfiguracyjnym EnerVista przez ruter 2. Ruter 2 ma interfejs na 10.1.2.0/24, zaś 
adres IP tego interfejsu to 10.1.2.1.

Konfiguracja
Adresy sieciowe:

PRT54IP ADDRESS = 10.1.1.2PRT4 SUBNET IP MASK = 255.255.255.0PRT5 IP ADDRESS = 
10.1.2.2PRT5 SUBNET IP MASK = 255.255.255.0

Ustawienia trasowania:
IPV4 DEFAULT ROUTE: GATEWAY ADDRESS = 10.1.1.1
STATIC NETWORK ROUTE 1:

– RT1 DESTINATION = 10.1.3.0/24RT1 NET MASK = 255.255.255.0RT1 GATEWAY = 
10.1.2.1

Działanie: Dodano jedną statyczną trasę sieciową do punktu docelowego 10.1.3.0/24, 
w którym znajduje się laptop z oprogramowaniem EnerVista. Ta trasa statyczna 
wykorzystuje inną bramę (10.1.2.1) niż trasa domyślna. Tą bramą jest adres rutera 2, który 
posiada wiedzę o punkcie docelowym 10.1.3.0 i może kierować pakiety przychodzące 
z urządzenia z serii 8 i zmierzające do oprogramowania EnerVista.
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Protokół DNP Ścieżka: Setpoints > Device > Communications > DNP protocol

DNP Channel (1 or 2) Port
Zakres: NONE, NETWORK - TCP, NETWORK - UDP
Wartość domyślna: NONE

Ustawienia DNP Channel 1 Port i DNP Channel 2 Port służą do wyboru portu 
komunikacyjnego przypisanego do protokołu DNP dla poszczególnych kanałów. Po 
nastawieniu tego ustawienia na opcję „Network - TCP” protokół DNP można używać 
przez TCP/IP na kanale 1 lub 2. Po nastawieniu tego ustawienia na opcję „Network - 
UDP” protokół DNP można używać przez UDP/IP.

DNP Address
Zakres: 0 do 65519 w krokach po 1
Wartość domyślna: 65519

Adres DNP nastawia adres urządzenia podrzędnego DNP. Ten numer identyfikuje 850 na 
łączu komunikacyjnym DNP. Każdemu urządzeniu podrzędnemu DNP należy przypisać 
unikatowy adres.

DNP Client Address 1 (2)
Zakres: adres w standardzie IP
Wartość domyślna: 0.0.0.0

Ustawienia adresu klienta DNP mogą wymusić, aby 850 odpowiadało maksymalnie 
dwóm konkretnym urządzeniom nadrzędnym DNP.

DNP TCP/UDP Port 1 (2)
Zakres: 1 do 65535 w krokach po 1
Wartość domyślna: 2000

NOTE

NOTE: „DNP Channel 1 Port” przyjmie “DNP TCP/UDP Port 1” i “DNP Client Address 1”, aby 
pozwalać na połączenia lub je odrzucać. Takie same zależności wykorzystuje kanał 2.

DNP Unsol Resp Function
Zakres: Enabled, Disabled
Wartość domyślna: Disabled

To ustawienie zostanie zastosowane dla komunikacji Ethernet tylko wtedy, gdy 
w urządzeniu będzie obecna główna karta lub dostępna będzie karta komunikacyjna. To 
ustawienie załącza/wyłącza funkcjonalność his niechcianych odpowiedzi. Jest ona 
wyłączana dla zastosowań RS485, ponieważ nie ma mechanizmu unikania kolizji.

DNP Unsol Resp Timeout
Zakres: 0 do 60 s w krokach po 1
Wartość domyślna: 5 s

Nastawia czas, przez jaki 850 czeka na potwierdzenie przez urządzenie nadrzędne DNP 
niechcianej odpowiedzi.

Unsol Resp Max Retries
Zakres: 1 do 255 w krokach po 1
Wartość domyślna: 10

Określa, ile razy 850 przesyła ponownie niechcianą odpowiedź bez potwierdzenia ze 
strony urządzenia nadrzędnego; wartość “255” dopuszcza nieskończoną liczbę 
ponownych prób.
850 SYSTEM ZABEZPIECZAJĄCY  – INSTRUKCJA OBSŁUGI 4–39



URZĄDZENIE CHAPTER 4: NASTAWY
DNP Unsol Resp Dest Addr
Zakres: 1 do 65519 w krokach po 1
Wartość domyślna: 1

Nastawia adres, do którego wysyłane są wszystkie niechciane odpowiedzi. Adres IP, na 
który wysyłane są niechciane odpowiedzi, jest wyznaczany przez 850 z bieżącego 
połączenia TCP lub najnowszego komunikatu UDP.

DNP Time Sync IIN Period
Zakres: 1 do 10080 min w krokach po 1
Wartość domyślna: 1440 min

To ustawienie wyznacza, jak często bit wewnętrznego wskazania potrzeby czasu (Need 
Time Internal Indication (IIN)) jest ustawiany przez 850. Dzięki zmianie tego czasu 
urządzenie nadrzędne DNP może wysyłać komendy synchronizacji czasu częściej lub 
rzadziej, zależnie od potrzeby.

NOTE

NOTE: Jeżeli wymóg dla synchronizacji wynosi więcej niż kilka sekund, radzimy wówczas 
użytkownikowi, aby rozważył synchronizację za pomocą innych środków np. IRIGB lub 
1588. Ze względu na asymetrię sieci, wszystkie czynniki takie jak spójność opóźnień 
w sieci, dryf zegara i dodatkowe opóźnienia spowodowane przez rutery umieszczone 
pomiędzy klientem a 850 przyczyniają się do błędów.

DNP Message Fragment Size
Zakres: 30 do 2048 w krokach po 1
Wartość domyślna: 240

To ustawienie wyznacza rozmiar, w bajtach, przy którym następuje fragmentacja 
komunikatu. Duże rozmiary fragmentów dają lepszą przepływność; mniejsze rozmiary 
fragmentów wymuszają większą liczbę potwierdzeń warstwy aplikacji, przez co transfer 
danych w kanałach komunikacyjnych z zakłóceniami może być bardziej niezawodny.

DNP OBJECT 1 Default Variation to DNP Object 32 Default Variation

Za pomocą tych ustawień użytkownik może wybrać numer domyślnej wariacji DNP dla 
obiektów typu 1, 2, 20, 21, 22, 23, 30 i 32. Wariacja domyślna odnosi się do odpowiedzi 
dla wariacji w przypadku zapytania o wariację 0 i/lub w skanach klasy 0, 1, 2 lub 3.

TCP Connection Timeout
Zakres: 10 do 300 s w krokach po 1
Wartość domyślna: 120 s

To ustawienie określa opóźnienie dla wykrywania martwych połączeń sieciowych TCP. 
Jeżeli w połączeniu DNP TCP nie odbywa się ruch danych przez czas dłuższy od czasu 
określonego w tym ustawieniu, połączenie zostanie przerwane przez 850. Dzięki temu 
połączenie zostanie zwolnione i klient będzie mógł użyć je ponownie.
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Listy punktów DNP / 
IEC104

Poniżej przedstawiono ścieżkę menu dla list punktów DNP/IEC104.
Ścieżka: Setpoints > Device > Communications > DNP/IEC104 Point Lists

Wejście binarne / Punkty MSP
Wejście analogowe / Punkty MME
Wyjście binarne / Punkty CSC / CDC

Istnieje możliwość skonfigurowania maksymalnie 96 punktów wejść binarnych dla 
protokołu DNP albo punktów MSP dla protokołu IEC 60870-5-104. Źródło danych dla 
każdego punktu jest programowane przez użytkownika i może zostać skonfigurowane 
poprzez przypisanie argumentów FlexLogic. Kompletna lista, patrz Kod formatu FC142.
Poniżej przedstawiono ścieżkę menu dla punktów wejść binarnych (DNP) lub punktów MSP 
(IEC 60870-5-104).
Ścieżka: Setpoints > Device > Communications > DNP/IEC104 Point Lists > Binary Input/MSP 
Points

Punkt 0 Wpis
...
Punkt 95 Wpis

Można skonfigurować do 32 punktów wejść analogowych dla protokołów DNP lub IEC 
60870-5-104. Poniżej przedstawiono ścieżkę menu dla punktów wejść analogowych (DNP) 
lub punktów MME (IEC 60870-5-104).
Ścieżka: Setpoints > Device > Communications > DNP/IEC104 Point Lists > Analog Input / 
MME Points

Wejście analogowe Punkt 0 Wpis
Punkt 0 Współczynnik skali
Punkt 0 Strefa nieczułości

DNP ANALOG INPUT POINT 0(31) SCALE FACTOR
Zakres: / 0.001, / 0.01, / 0.1, / 1, / 10, / 100, / 1000, / 10000, / 100000
Wartość domyślna: /1

Są to liczby, za pomocą których skaluje się wartości punktów wejść analogowych. 
Poszczególne ustawienia reprezentują współczynnik skali dla punktów wejść 
analogowych. Na przykład jeżeli nastawimy ustawienie DNP PHASE A VOLTAGE SCALE 
FACTOR na “/ 1000”, a napięcie fazy A będzie wynosić 72000 V, napięcie fazy A zostanie 
wysłane do 850 jako 72. Ustawienia te przydają się w momencie, gdy wartości wejść 
analogowych muszą zostać dostosowane i mieścić się w pewnych zakresach 
w urządzeniach nadrzędnych DNP. 

FASTPATH: Należy zwrócić uwagę, że współczynnik skali równy ”/ 0.1” odpowiada mnożnikowi 
równemu 10.

DNP ANALOG INPUT POINT 0(31) DEADBAND
Zakres: 1 do 100000000 w krokach po 1
Wartość domyślna: 30000

Ustawienie to wartość progowa, która określa warunek uruchomienia niechcianych 
odpowiedni zawierających dane z wejść analogowych. Poszczególne ustawienia 
reprezentują wartość domyślnej strefy nieczułości dla skojarzonego wejścia 
analogowego. Na przykład aby uruchomić niechciane odpowiedzi z 850, gdy prąd fazy 
A zmieni się o 15 A, należy nastawić DNP CURRENT DEADBAND dla prądu fazy A na 
wartość “15”. Należy zwrócić uwagę, że te ustawienia to domyślne wartości strefy 
nieczułości. Można wykorzystać punkty obiektu 34 DNP do zmiany wartości strefy 
nieczułości z domyślnej dla poszczególnych punktów wejść analogowych DNP. 
Każdorazowo po wyłączeniu i ponownym włączeniu zasilania 850 zastosowane zostają 
domyślne strefy nieczułości.
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Istnieje możliwość skonfigurowania maksymalnie 16 punktów wyjść binarnych dla 
protokołu DNP albo punktów CSC/CDC dla protokołu IEC 60870-5-104. Źródło danych dla 
każdego punktu jest programowane przez użytkownika i może zostać skonfigurowane 
poprzez przypisanie argumentów FlexLogic. Poniżej przedstawiono ścieżkę menu dla 
punktów wyjść binarnych (DNP) lub punktów CSC/CDC (IEC 60870-5-104).
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Ścieżka: Setpoints > Device > Communications > DNP/IEC104 Point Lists > Binary Output / 
CSC/CDC Points

Wyjście binarne Punkt 0 WŁ.
Wyjście binarne Punkt 0 WYŁ.
...
Wyjście binarne Punkt 15 WŁ.
Wyjście binarne Punkt 15 WYŁ.

FASTPATH: Listy punktów DNP / IEC 60870-5-104 rozpoczynają się zawsze od punktu 0 i kończą się 
wraz z pierwszą wartością „Off”. Ponieważ listy punktów DNP / IEC 60870-5-104 muszą 
mieścić się w jednym ciągłym bloku, wszelkie punkty przypisane po pierwszym punkcie 
„Off” zignorowane.

PUNKTY WEJŚĆ BINARNYCH
Do konfigurowania punktów danych wejść binarnych DNP służy menu DNP / IEC104 
POINT LISTS BINARY INPUT / MSP POINTS. Gdy na punkcie licznika binarnego wykonamy 
funkcję "zamrożenia", "zamrożona" wartość będzie dostępne w odpowiednim punkcie 
"zamrożonego" licznika.
PUNKTY WEJŚĆ BINARNYCH

Numer obiektu statycznego (stanu ustalonego): 1
Numer obiektu zdarzenia zmiany: 2
Obsługiwane kody funkcji żądania: 1 (odczyt), 22 (przypisz klasę)
Wariacja statyczna zgłaszana, gdy żądana jest wariacja 0: 2 (wejście binarne ze 
statusem), konfigurowane
Wariacja zdarzenia zmiany zgłaszana, gdy żądana jest wariacja 0: 2 (zmiana wejścia 
binarnego z czasem), konfigurowane
Częstotliwość skanowania zdarzeń zmian: 8 razy na cykl sieci elektroenergetycznej
Rozmiar bufora zdarzeń zmian: 1024
Domyślna klasa dla wszystkich punktów: 1

LICZNIKI NAZW/OPISÓW PUNKTÓW
Poniżej wyszczególniono zarówno liczniki binarne (Obiekt 20) i zamrożone liczniki (Obiekt 
21). Gdy na punkcie licznika binarnego wykonamy funkcję "zamrożenia", "zamrożona" 
wartość będzie dostępne w odpowiednim punkcie "zamrożonego" licznika. Wartości 
liczników cyfrowych 850 reprezentowane są w postaci 16- lub 32-bitowych liczb 
całkowitych. W protokole DNP 3.0 zdefiniowano liczniki jako liczby całkowite bez znaku. 
Należy uważnie interpretować ujemne wartości liczników.

LICZNIKI BINARNE
Numer obiektu statycznego (stanu ustalonego): 20
Numer obiektu zdarzenia zmiany: 22
Obsługiwane kody funkcji żądania: 1 (odczyt), 7 (zamroź), 8 (zamroź bez potwierdz.), 
9 (zamroź i kasuj), 10 (zamroź i kasuj, bez potwierdz.), 22 (przypisz klasę)
Wariacja statyczna zgłaszana, gdy żądana jest wariacja 0: 1 (32-bitowy licznik 
binarny z flagą)
Wariacja zdarzenia zmiany zgłaszana, gdy żądana jest wariacja 0: 1 (zdarzenie 
zmiany 32-bitowego licznika bez czasu)
Rozmiar bufora zdarzeń zmian: 10
Domyślna klasa dla wszystkich punktów: 3
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LICZNIKI ZAMROŻONE
Numer obiektu statycznego (stanu ustalonego): 21
Numer obiektu zdarzenia zmiany: 23
Obsługiwane kody funkcji żądania: 1 (odczyt)
Wariacja statyczna zgłaszana, gdy żądana jest wariacja 0: 1 (32-bitowy zamrożony 
licznik z flagą)
Wariacja zdarzenia zmiany zgłaszana, gdy żądana jest wariacja 0: 1 (zdarzenie 
zmiany 32-bitowego licznika bez czasu)
Rozmiar bufora zdarzeń zmian: 10
Domyślna klasa dla wszystkich punktów: 3

NAZWA/OPIS INDEKSU PUNKTÓW LICZNIKÓW BINARNYCH I ZAMROŻONYCH
0 Licznik cyfrowy 1
1 Licznik cyfrowy 2
2 Licznik cyfrowy 3
3 Licznik cyfrowy 4
4 Licznik cyfrowy 5
5 Licznik cyfrowy 6
6 Licznik cyfrowy 7
7 Licznik cyfrowy 8
8 Licznik cyfrowy 9
9 Licznik cyfrowy 10
10 Licznik cyfrowy 11
11 Licznik cyfrowy 12
12 Licznik cyfrowy 13
13 Licznik cyfrowy 14
14 Licznik cyfrowy 15
15 Licznik cyfrowy 16

WEJŚCIA ANALOGOWE
Należy zwrócić uwagę, że 16-bitowe i 32-bitowe wariacje wejść analogowych są 
transmitowane przez DNP jako liczby ze znakiem. Nawet w przypadku punktów wejść 
analogowych, które nie są ważne jako wartości ujemne, maksymalne dodatnie 
odwzorowanie to 32767 dla wartości 16-bitowych i 2147483647 dla wartości 32-
bitowych. Taki jest wymóg DNP. Strefy nieczułości dla wszystkich punktów analogowych 
są wyrażane w tych samych jednostkach, co wielkość wejścia analogowego. Na przykład 
wielkość wejścia analogowego mierzona w woltach ma odpowiadającą sobie strefę 
nieczułości w jednostkach woltów. Przewidziano ustawienia w przekaźniku służące do 
nastawiania wartości domyślnych stref nieczułości według typu danych. Strefy 
nieczułości dla poszczególnych punktów wejść analogowych można nastawiać za 
pomocą obiektu 34 DNP.

FASTPATH: 1. Wariacja domyślna odnosi się do odpowiedzi dla wariacji w przypadku zapytania 
o wariację 0 i/lub w skanach klasy 0, 1, 2 lub 3. Domyślne wariacje dla obiektów typu 
1, 2, 20, 21, 22, 23, 30 i 32 wybiera się za pomocą ustawień przekaźnika. To 
optymalizuje rozmiar danych odpytywania klasy 0.

2. W przypadku obiektów statycznych (zdarzenie bez zmiany) kwalifikatory 17 lub 28 
otrzymują odpowiedź tylko wtedy, gdy zapytanie jest wysyłane z kwalifikatorami 
odpowiednio 17 lub 28. W przeciwnym razie zapytania o obiekty statyczne wysyłane 
z kwalifikatorami 00, 01, 06, 07 lub 08 otrzymują odpowiedzi z kwalifikatorami 00 lub 
01. W przypadku obiektów zdarzeń zmiany kwalifikatory 17 lub 28 zawsze otrzymują 
odpowiedzi.
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Zimne restarty wdrożono tak samo, jak ponowne uruchomienia bez wyłączania zasilania – 
850 nie zostaje uruchomiony ponownie, ale proces DNP tak.
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IEC 60870-5-104 Protokół komunikacyjny IEC 60870-5-104 obsługiwany jest tylko przez porty Ethernet 4 i 5. 
Zmiany ustawień stają się aktywne po ponownym uruchomieniu.

FASTPATH: W 850 oba protokoły: DNP i IEC104 mogą działać jednocześnie, ale użytkownik musi wziąć 
pod uwagę to, że dostępna jest tylko jedna mapa punktów. Zatem oba protokoły 
korzystają z tego samego mapowania danych, czyli tego samego indeksu punktów i tego 
samego źródła punktów.

FASTPATH: 850 obsługuje jednocześnie maksymalnie dwa połączenia klientów IEC104.

Ścieżka: Setpoints > Device > Communications > IEC 60870-5-104

Port kanału 1
Port kanału 2
Wspólny adres ASDU
Adres 1 klienta
Adres 2 klienta
Numer portu TCP 1
Numer portu TCP 2
Okres danych cyklicznych
Informacje o obiekcie adres binarny
Informacje o obiekcie adres analogowy
Informacje o obiekcie adres liczniki
Informacje o obiekcie adres komenda
Informacje o obiekcie analogowy parametr

Domyślnie adres informacji o obiekcie dla różnych danych wygląda następująco:
M_SP (pojedyncze punkty) = 1000
M_ME (mierzona wartość) = 2000
M_IT (zintegrowane sumy całkowite) = 3000
C_SC lub C_DC (komenda pojedyncza lub podwójna) = 4000
P_ME_NB (parametr mierzonej wartości) = 5000

Każda mierzona wartość ma parametr mierzonej wartości (P_ME_NB) skojarzony z jej 
wartością progową.
Ustawienia stref nieczułości IEC 60870-5-104 służą do określenia, kiedy należy uruchomić 
spontaniczne odpowiedzi zawierające dane analogowe M_ME_NB_1. Poszczególne 
ustawienia reprezentują wartość progową dla poszczególnych punktów analogowych 
M_ME_NB_1.
Na przykład aby uruchomić spontaniczne odpowiedzi z 850, gdy wartość prądu zmieni się 
o 15 A, ustawienie „Analog Point xx Deadband” należy nastawić na 15. Należy zwrócić 
uwagę, że te ustawienia to domyślne wartości strefy nieczułości. Punkty P_ME_NB_1 
(parametr mierzonej wartości, wartość skalowana) można wykorzystać do zmiany 
wartości progowych z domyślnych dla wszystkich poszczególnych punktów analogowych 
M_ME_NB_1. Istnieją trzy sposoby wysyłania wielkości mierzonych do stacji nadrzędnej. 
Wielkości mierzone należą do grupy ogólnej i do grupy 2, zatem w przypadku 
odpytywania ogólnego lub odpytywania grupy 2 wszystkie wielkości mierzone zostają 
ujęte w odpowiedzi. Ponadto przewidziano ustawienie okresu danych cyklicznych, gdzie 
konfiguruje się w okresie skanowania wysyłanie wielkości mierzonych do urządzenia 
nadrzędnego. A ostatni sposób polega na spontanicznym wysyłaniu wtedy, gdy dochodzi 
do przepełnienia strefy nieczułości. Poniżej przedstawiono informacje z podmenu kanałów 
IEC104.
Komendy są wykonywane na wyjściach binarnych. 8 pierwszych wyjść binarnych 
konfiguruje się do odbierania komend wyboru/uruchomienia, a 8 kolejnych wyjść 
binarnych konfiguruje się do obierania komend bezpośredniego wykonania.
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Ustawienia IEC104 CHANNEL 1 PORT i IEC104 CHANNEL 2 PORT służą do wyboru portu 
komunikacyjnego przypisanego do protokołu IEC104 dla poszczególnych kanałów. Po 
nastawieniu tego ustawienia na opcję „Network - TCP” protokół IEC104 można używać 
przez TCP/IP na kanale 1 lub 2. Ustawienia IEC104 NETWORK CLIENT ADDRESS mogą 
wymusić, aby 850 odpowiadało maksymalnie dwóm konkretnym urządzeniom 
nadrzędnym IEC104, które posiadają skonfigurowane adresy IP. Poniżej przedstawiono 
ustawienia z tego podmenu.

FASTPATH: „IEC104 Channel 1 Port” przyjmuje „Port Number 1” i „Client Address 1”, aby pozwalać na 
połączenia lub je odrzucać. Tą samą metodę wykorzystuje kanał 2.

GRUPY DANYCH
Dane są uporządkowane w grupach, aby podawać wartości wtedy, gdy stacja sterująca 
zażąda ich poprzez odpytywanie ogólne lub grupy.

Grupa 1 jest nastawiana przez 96 pojedynczych punktów (M_SP).
Grupa 2 jest nastawiana przez 32 wartości mierzone (M_ME).
Grupa 3 jest nastawiana przez 32 mierzone wartości progowe (P_ME).

Te 96 pojedynczych punktów i 32 wartości mierzone również są wysyłane w odpowiedzi 
na odpytywanie ogólne.
Zintegrowane sumy całkowite (M_IT) mają własną grupę liczników 1 i są wysyłane 
w odpowiedzi na licznik ogólnego żądania.

IEC 60870-5-103 Mapa punktów dla 103 różni się od mapy, z której korzystają protokoły IEC104 i DNP. 
Protokół komunikacji szeregowej IEC 60870-5-103 jest obsługiwany tylko na tylnym porcie 
RS485.
Nie można włączyć DNP, 103 i Modbus jednocześnie. Tylko jedna instancja DNP3.0, IEC 103 
lub Modbus może być uruchomiona na porcie szeregowym RS485.
Ścieżka: Setpoints > Device > Communications > IEC60870-5-103

• IEC103 wspólny adres ASDU

• IEC103 limit czasu synchr.

• IEC103 limit czasu aktywności

IEC103 Common ASDU Addrs
Zakres: 0 do 254 w krokach po 1
Wartość domyślna: 0

IEC103 Sync Timeout
Zakres: 0 do 1440 minut w krokach po 1 min
Wartość domyślna: 0 min

IEC103 Activity Timeout
Zakres: 0 do 3600 s w krokach po 1 s
Wartość domyślna: 0 s

Wszystkie wejścia binarne są konfigurowane z argumentów FlexLogic. Kompletna lista, 
patrz Kod formatu FC142.

FASTPATH: Użytkownik musi uważnie konfigurować typ funkcji i numer informacji dla różnych 
punktów, ponieważ muszą one być unikatowe. Nie ma ani w oprogramowaniu EnerVista 
do konfiguracji serii 8ani w interfejsie HMI na panelu przednim mechanizmu wykrywania 
duplikacji indeksu informacji.
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FASTPATH: Listy punktów IEC 60870-5-103 rozpoczynają się zawsze od punktu 0 i kończą się wraz 
z pierwszą wartością „Off”. Ponieważ listy punktów IEC 60870-5-103 muszą mieścić się 
w jednym ciągłym bloku, wszelkie punkty przypisane po pierwszym punkcie „Off” 
zignorowane.
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IEC 61850 Opcjonalny procesor komunikacji obsługuje zarówno usługę IEC61850 GOOSE jak i usługę 
serwera IEC 61850 MMS zgodnie z normą IEC 61850 wyd. 2. Dzięki usłudze komunikatów 
GOOSE jednostka 850 może publikować/subskrybować status wejść cyfrowych oraz jego 
jakość i znacznik czasu do/z innych urządzeń IED z obsługą usługi komunikatów GOOSE, 
zaś dzięki obsłudze serwera centrum zdalnego sterowania, RTU/brama, lokalne HMI lub 
inne urządzenia z rolą klienta uzyskują dostęp do przekaźnika na potrzeby monitorowania 
i kontroli. Do konfiguracji usług IEC61850 służy oprogramowanie konfiguracyjne 850, czyli 
oprogramowanie EnerVista do konfiguracji serii 8. KONIECZNE jest ponowne 
uruchomienie, zanim jakiekolwiek wprowadzone zmiany zostaną zastosowane.

Konfigurator IEC 61850
850 obsługuje protokół IEC 61850 oznaczony opcją kodu zamówienia “2E”.
 Konfigurator IEC 61850 można znaleźć zarówno w części online jak i w części offline 
oprogramowania EnerVista do konfiguracji serii 8, które to części są przeznaczone 
odpowiednio do konfigurowania pliku ustawień 850 online i 850 offline.

Konfiguracja online i offline
PLIK USTAWIEŃ ONLINE
Przewidziano dwie opcje do konfigurowania pliku ustawień online przekaźnika.
1. Konfiguracja

– Skonfigurować 850 (z opcją w kodzie zamówienia: IEC 61850) z poziomu ekranu 
Device Setup lub Quick connect. 

– Pozycja „drzewa” konfiguratora IEC 61850 jest wyświetlona po konserwacji. Patrz 
rysunek poniżej.

– Uruchomić okno konfiguratora IEC 61850 online klikając dwukrotnie na pozycję 
„drzewa” IEC61850 Configurator.

– Wybrać żądane ustawienia z poszczególnych wyświetlanych zakładek (na 
ekranie konfiguratora), aby ukończyć konfigurację IEC 61850.

2. Opcja kliknięcia prawym przyciskiem myszy online 

– Wybrać dowolny przekaźnik online i kliknąć prawym przyciskiem myszy 
wybraną pozycję „drzewa”. Pojawi się więcej opcji do wyboru, co widać 
w kolejnych przykładach.

Przykład dodatkowych opcji
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Generate ICD file: Opcja menu generuje domyślny plik ICD z odnośną opcją kodu 
zamówienia i zapisuje plik według wcześniej wybranej przez użytkownika ścieżki.

Read Device Settings: Opcja menu odczytuje wszystkie ustawienia z przekaźnika 
przez TFTP i tworzy plik 850 z rozszerzeniem *.CID. Utworzony plik *.CID składa się 
z dwóch części. Części prywatnej, w której dostępne są wszystkie ustawienia inne niż 
IEC 61850, oraz części publicznej, w której wdrożone są ustawienia powiązane z IEC 
61850.

FASTPATH: Tworząc plik CID za pomocą narzędzia ICT/SCL pochodzącego od zewnętrznej firmy, 
użytkownik musi zapewnić, co następuje:

– Kod zamówienia w pliku CID musi odpowiadać kodowi zamówienia urządzenia, 
jeżeli plik CID jest zapisywany bezpośrednio w przekaźniku (bez użycia 
oprogramowania EnerVista). Wartość "Desc" w ustawieniach komunikacji pliku 
CID musi odpowiadać kodowi zamówienia przekaźnika.

– Maksymalne dozwolone usługi muszą być równe albo poniżej określonych 
limitów jak w ICD/CID.

– Skonfigurować zbiory danych tylko w węźle logicznym "LLN0".

– Nie zaleca się tworzenie nowych LD, LN i ustawień AP komunikacji.

PLIK USTAWIEŃ OFFLINE 
 Opcja menu Generate ICD generuje domyślny plik ICD z odnośną opcją kodu zamówienia 
i zapisuje plik według wcześniej wybranej przez użytkownika ścieżki.
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Szczegóły dot. konfiguratora IEC 61850
Konfigurator IEC61850 umożliwia użytkownikowi edytowanie wszystkich części pliku CID 
i ICD IEC61850 CID i ICD. Użytkownik nie może wykonywać żadnych innych operacji 
w oprogramowaniu EnerVista do konfiguracji serii 8, jeżeli otwarty jest konfigurator IEC 
61850. Użytkownik musi zamknąć sesję IEC61850, aby móc wykonywać inne operacje 
w oprogramowaniu EnerVista.
W skład konfiguratora IEC 61850 wchodzi pięć części:

• ICD/CID

• Ustawienia

• Raporty

• Odbiór GOOSE

• Transmisja GOOSE

Zdalne urządzenie 
Modbus

Zdalne urządzenie Modbus opisuje urządzenie w tej samej sieci, co urządzenie z serii 
8 oraz tryb pracy odpytywania dla wyszukiwania danych. Urządzenie z serii 8 działa jako 
nadrzędne urządzenie Modbus i inicjuje żądania do urządzenia podrzędnego Modbus ze 
zdefiniowaną częstotliwością odpytywania lub po sygnale wyzwalającym.
Ścieżka: Device > Communications > Remote Modbus Device > Device 1

DEVICE NAME
Zakres: 13 znaków alfanumerycznych
Wartość domyślna: BSG3

Zdalne urządzenie Modbus obsługuje obecnie urządzenie do monitorowania cieplnego 
Powell BriteSpot (BSG3). 27 argumentów analogowych i 27 cyfrowych, które są 
dostępne w urządzeniu, są obsługiwane i są wstępnie skonfigurowane w pliku ustawień 
domyślnych. Dane zdefiniowane dla BSG3 opisano w poradniku komunikacji 
przekaźników zabezpieczających z serii 8.

IP ADDRESS
Zakres: format adresu sieciowego w standardzie IPV4
Wartość domyślna: 0.0.0.0

SLAVE ADDRESS
Zakres: 1 do 254 w krokach po 1
Wartość domyślna: 254

MODBUS PORT
Zakres: 0 do 10000 w krokach po 1
Wartość domyślna: 502

POLL RATE
Zakres: OFF, 3 do 120 minut w krokach po 1
Wartość domyślna: 3 minutes

TRIGGER
Zakres: Dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off
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Rejestrator stanów przejściowych
Rejestrator stanów przejściowych zawiera przebiegi utrwalone z tą samą częstotliwością 
próbkowania, co inne dane przekaźnika z momentu wyzwolenia rejestracji. Domyślne 
dane zostają utrwalone dla wszystkich wejść prądu i napięcia AC dostępnych 
w przekaźniku zgodnie z zamówieniem. Zapis stanu przejściowego zostaje wygenerowany 
po zmianie stanu co najmniej jednego z przypisanych wyzwoleń rejestracji: „Trigger 
Source” (źródło wyzw. rejestr.), „Trigger on Pickup” (wyzw. rejestr. przy pobudzeniu), „Trigger 
on Operate” (wyzw. rejestr. przy zadziałaniu), „Trigger on Alarm” (wyzw. rejestr. przy 
alarmie) lub „Trigger on Trip” (wyzw. rejestr. przy wyzwoleniu).
Liczba cykli utrwalonych w pojedynczym zapisie stanu przejściowego waha się 
w zależności od liczby zapisów, częstotliwości próbkowania i liczby wybranych kanałów. 
W przypadku rejestratora stanów przejściowych mamy stałą wielkość przechowywanych 
danych; im więcej danych zostaje utrwalonych, tym mniej cykli będzie utrwalonych 
w zapisie. Ponieważ 9 kanałów analogowych zostaje domyślnie utrwalonych w zapisie, 
a liczba kanałów cyfrowych ma minimalny wpływ na długość zapisu, liczby cykli na zapis 
są podane w poniższej tabeli z dość dobrym przybliżeniem.

Ścieżka: Setpoints > Device > Transient Recorder

NUMBER OF RECORDS
Zakres: 1 do 16 w krokach po 1
Wartość domyślna: 5

Wybrana wartość z zakresu definiuje żądaną liczbę zapisów.

SAMPLES PER CYCLE
Zakres: 8/c, 16/c, 32/c, 64/c, 128/c
Wartość domyślna: 32/c

Ta nastawa daje do wyboru liczbę próbek na cykl, aby przedstawić przebieg. Zapisy 
przebiegów można przeglądać za pomocą programu komputerowego dla serii 8.

Liczba zapisów Częstotliwość 
próbkowania

Kanały analogowe Długość-cykle

1 128 9 250

1 64 9 450

1 32 9 751

1 16 9 1127

1 8 9 1503

8 128 9 55

8 64 9 100

8 32 9 167

8 16 9 250

8 8 9 334

16 128 9 29

16 64 9 53

16 32 9 88

16 16 9 132

16 8 9 176
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TRIGGER MODE
Zakres: Overwrite, Protected
Wartość domyślna: Overwrite

Gdy wybierzemy opcję „Overwrite”, nowe zapisy zastępują stare, co oznacza, że 
przekaźnik będzie zawsze zachowywał najnowsze zapisy zgodnie z wybraną liczbą 
zapisów. W trybie „Protected” przekaźnik będzie utrzymywał liczbę zapisów 
odpowiadającą wybranej liczbie zapisów bez zapisywania kolejnych zapisów 
wykraczających poza wybraną liczbę zapisów.

TRIGGER POSITION
Zakres: 0 do 100% w krokach po 1%
Wartość domyślna: 20%

To ustawienie wskazuje lokalizację wyzwolenia rejestracji w odniesieniu do wybranej 
długości zapisu. Na przykład przy wybranej pozycji wyzwolenia rejestracji wynoszącej 
20% długość każdego zapisy będzie podzielona tak, że dane sprzed wyzwolenia 
rejestracji będą zajmowały 20%, a dane po wyzwoleniu rejestracji będą zajmowały 
80%.

TRIGGER SOURCE:
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

Źródłem wyzwolenia rejestracji może być dowolne wejście cyfrowe: argument z listy 
argumentów FlexLogic, zestyk wejściowy, zestyk wyjściowy, wejście lub wyjście 
wirtualne albo wejście lub wyjście zdalne.

TRIGGER ON ANY PKP
Zakres: On, Off
Wartość domyślna: Off

Wybór ustawienia „On” umożliwia wyzwolenie rejestratora w momencie wykrycia 
warunku pobudzenia przez dowolny człon zabezpieczenia lub sterowania.

TRIGGER ON ANY OP
Zakres: On, Off
Wartość domyślna: Off

Wybór ustawienia „On” umożliwia wyzwolenie rejestratora w momencie wykrycia 
warunku zadziałania dowolnego załączonego członu zabezpieczenia lub sterowania.

TRIGGER ON TRIP
Zakres: On, Off
Wartość domyślna: Off

Wybór ustawienia „On” umożliwia wyzwolenie rejestratora w momencie, gdy zadziała 
dowolny człon zabezpieczenia skonfigurowany jako funkcja „wyzwolenia (wyłącznika)” 
lub gdy stan argumentu przypisanego do wywołania zadziałania wyjściowego 
przekaźnika wyzwolenia nr 1 zmieni się na „wysoki”.

TRIGGER ON ALARM
Zakres: On, Off
Wartość domyślna: Off

Wybór ustawienia „On” umożliwia wyzwolenie rejestratora w momencie, gdy zadziała 
dowolny człon zabezpieczenia skonfigurowany jako funkcja „alarmu” lub 
„zatrzaśniętego alarmu” lub gdy stan argumentu przypisanego do uruchomienia diody 
Alarm zmieni się na „wysoki”.

DIGITAL INPUT 1 to 64
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off
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ANALOG INPUT 1 to 16
Zakres: Off, dowolny argument analogowy FlexLogic
Wartość domyślna: Off
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Rejestrator danych
Rejestrator danych pobiera próbki i rejestruje do 16 parametrów analogowych 
z częstotliwością określoną przez użytkownika. Wszystkie dane są przechowywane 
w pamięci nieulotnej, gdzie informacje zostają zachowane w momencie utraty zasilania 
przekaźnika. 
Można skonfigurować rejestrator danych na kilka kanałów w długim okresie lub na 
większą liczbę kanałów w krótszym okresie. Przekaźnik automatycznie dzieli dostępną 
pamięć pomiędzy używane kanały.
Wybór określonej częstotliwości rejestrowania danych ma też wpływ na czas trwania 
zapisu danych. Rejestrator danych ma dłuższy czas trwania w przypadku częstotliwości 
próbkowania z dłuższymi odstępami (np. “1 minuta”, “30 minut”, “1 godzina”) w porównaniu 
do częstotliwości próbkowania z krótszymi odstępami (czyli „raz na cykl” lub „raz na 
sekundę”).
Zapisane dane można pobrać do programu EnerVista z serii 8 i wyświetlać z parametrami 
na osi pionowej i czasem na osi poziomej.

NOTE

NOTE: Jeżeli nie ma dostępnych danych dla całego czasu sprzed wyzwolenia rejestracji, 
wówczas pozycja wyzwolenia rejestracji będzie oparta na dostępnym czasie sprzed 
wyzwolenia rejestracji.

Ścieżka: Setpoints > Device > Data Logger

FUNCTION
Zakres: Disabled, Continuous, Triggered
Wartość domyślna: Continuous

To ustawienie służy do konfigurowania trybu pracy rejestratora danych. Ustawienie 
opcji „Continuous” (ciągły) powoduje, że rejestrator danych aktywnie rejestruje 
wszystkie skonfigurowane kanały z częstotliwością określoną w ustawieniu Data Logger 
Rate (częstotliwość rejestratora danych). Rejestrator danych w tym trybie jest 
nieczynny, gdy nie są skonfigurowane żadne kanały. Po ustawieniu opcji „Triggered” (po 
wyzw. rejestracji) rejestrator danych rozpoczyna rejestrowanie wszystkich 
skonfigurowanych kanałów w momencie wystąpienia narastającego zbocza 
wyzwolenia rejestracji (argument FlexLogic). Rejestrator danych ignoruje wszystkie 
późniejsze wyzwolenia rejestracji i kontynuuje rejestrowanie danych aż do zapełnienia 
aktywnego zapisu.

Clear Data Logger

Gdy rejestrator danych jest już pełny, potrzebna jest komenda Clear Data Logger, aby 
wykasować zapis rejestratora danych, zanim możliwe będzie uruchomienie nowego 
zapisu. Wykonanie komendy Clear Data Logger zatrzymuje również bieżący zapis 
i resetuje rejestrator danych tak, aby był gotowy na następne wyzwolenie rejestracji. 
Komendę Clear Data Logger można znaleźć w menu Records/Clear Records. Tabela 
Pojemność pamięci rejestratora danych przedstawia przykład zależności pojemności 
pamięci rejestratora danych od wybranej liczby kanałów oraz wybranej częstotliwości 
(odstępy w czasie) pobierania rejestrowanych wartości. Obszar bufora rejestratora 
danych można monitorować tak, aby został wygenerowany alarm, gdy zarejestrowane 
dane będą zajmowały 80% pojemności pamięci rejestratora danych. W tym samym 
czasie zostaje wygenerowany komunikat celu i argument „Data Logger ALRM”.

TRIGGER
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

To ustawienie służy do wyboru sygnału, który wywoła rozpoczęcie nowego zapisu przez 
rejestrator danych. Jako źródło wyzwolenia rejestracji można wykorzystać dowolny 
argument FlexLogic. Ustawienie z wyzwoleniem rejestracji ma zastosowanie tylko 
w przypadku nastawienia funkcji rejestratora danych na opcję „Triggered”.
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TRIGGER POSITION
Zakres: 0 do 50% w krokach po 1%
Wartość domyślna: 20%

Ta nastawa definiuje procent obszaru bufora przeznaczony do rejestrowania próbek 
sprzed wyzwolenia rejestracji.

RATE
Zakres: 1 cycle, 1 second, 30 seconds, 1 minute, 15 minutes, 30 minutes, 1 hour
Wartość domyślna: 1 minute

To ustawienie służy do określenia, co jaki przedział czasu rejestrowane są wartości 
rzeczywiste.

CHANNEL 1(16) SOURCE
Zakres: Off, dowolny parametr FlexAnalog
Wartość domyślna: Off

Ta nastawa służy do wyboru wartości analogowej pomiaru, która ma być rejestrowana 
w Kanale 1(16) dziennika danych. Parametry dostępne w danym przekaźniku zależą od: 
rodzaju przekaźnika, rodzaju i liczby zainstalowanych modułów sprzętowych CT/VT oraz 
rodzaju i liczby zainstalowanych modułów sprzętowych wejść analogowych. Po 
uruchomieniu przekaźnik automatycznie przygotowuje listę parametrów.

CHANNEL 1(16) MODE
Wartość domyślna: Sample
Zakres: Sample, Min, Max, Mean

Ta nastawa definiuje rodzaj próbki, która zostanie zarejestrowana w zapisie rejestratora 
danych w odniesieniu do wybranej częstotliwości, czyli przedziału czasu wybranego 
w ustawieniu „Rate.” 

Rejestrator danych, po jego załączeniu, wykonuje każde przejście zabezpieczenia 
i każdy z czterech trybów — Sample (próbka), Max (maks.), Min (min.) lub Mean (średnia). 
Wartości flexanalog są aktualizowane z częstotliwością przejścia zabezpieczenia:

W trybie „Sample” rejestrator danych zapisuje wartość flexanalog zaktualizowaną 
w pierwszym przejściu zabezpieczenia z przedziału czasu wybranego w nastawie 
„Rate.”

W trybie „Max” rejestrator danych zapisuje maksymalną wartość z danego przejścia 
zabezpieczenia dla wybranego parametru flexanalog spośród wszystkich wartości 
z przejścia zabezpieczenia z przedziału czasu wybranego w nastawie „Rate.”

W trybie „Min” rejestrator danych zapisuje minimalną wartość z danego przejścia 
zabezpieczenia dla wybranego parametru flexanalog spośród wszystkich wartości 
z przejścia zabezpieczenia z przedziału czasu wybranego w nastawie „Rate.”

W trybie „Mean” rejestrator danych zapisuje przeciętną wartość spośród wszystkich 
wartości przy częstotliwości przejścia zabezpieczenia, z przedziału czasu wybranego 
w nastawie „Rate.”

Średnia (przeciętna) jest obliczana po prostu przy użyciu dobrze znanego stosunku 
sumy wszystkich wartości i ich liczby w danych przedziale czasu.
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Figure 4-10: Pojemność pamięci rejestratora danych
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Raporty zwarć
Przekaźnik 850 obsługuje maksymalnie 15 raportów zwarć i skojarzony lokalizator zwarć, 
zanim zastąpi najstarszy raport. W tym menu wprowadza się warunki wyzwolenia 
rejestracji i charakterystykę pola zasilającego a także wielkości analogowe, które mają 
być zapisywane.
Funkcja ta, po załączeniu, monitoruje wyzwolenie rejestrowania przed zwarciem. Dane 
sprzed zwarcia są zapisywane w pamięci na potrzeby ewentualnego utworzenia raportu 
zwarcia na zboczu narastającym wyzwolenia przed zwarciem. Człon czeka na wyzwolenie 
rejestracji zwarcia tak długo, jak długo wyzwolenie rejestracji przed zwarciem jest 
potwierdzone, a co najmniej przez 1 sekundę. Gdy dojdzie do wyzwolenia rejestrowania 
zwarcia, dane dotyczące zwarcia zostaną zapisane i utworzony zostanie kompletny 
raport. Jeżeli w przeciągu 1 sekundy od odpadnięcia wyzwolenia rejestracji przed 
zwarciem nie dojdzie do wyzwolenia rejestracji zwarcia, człon resetuje się i nie zostaje 
utworzony zapis.
Programowany przez użytkownika raport zwarcia zawiera nagłówek z następującymi 
informacjami:

• Model przekaźnika

• Nazwa urządzenia

• Wersja oprogramowania układowego

• Data i godzina wyzwolenia rejestracji

• Nazwa wyzwolenia rejestracji przed zwarciem (argument FlexLogic)

• Nazwa wyzwolenia rejestracji w czasie zwarcia (argument FlexLogic)

• Aktywna grupa ustawień w momencie wyzwolenia rejestracji przed zwarciem

• Aktywna grupa ustawień w momencie wyzwolenia rejestracji w czasie zwarcia

Raport zwarcia zawiera następujące informacje:

• Wszystkie fazory prądu i napięcia (jeden cykl po wyzwoleniu rejestracji w czasie 
zwarcia)

• Wartości sprzed zwarcia dla wszystkich zaprogramowanych kanałów analogowych 
(jeden cykl przed wyzwoleniem rejestracji przed zwarciem)

• Wartości zwarcia wszystkich zaprogramowanych kanałów analogowych (jeden cykl 
po wyzwoleniu rejestracji w czasie zwarcia)

Każdy utworzony raport zwarcia można zapisać jako plik tekstowy przy użyciu 
oprogramowania EnerVista do konfiguracji serii 8. Nazwy plików są numerowane kolejno, 
co wskazuje, który plik jest starszy niż inne.
Utrwalone dane uwzględniają też rodzaj zwarcia i odległość do lokalizacji zwarcia a także 
liczbę cykli SPZ (gdy dotyczy).
Przekaźnik pozwala na lokalizację zwarć, w tym zwarć doziemnych, z VT połączonych 
w trójkąt. W takim przypadku brakująca składowa zerowa napięcia zostaje zastąpiona 
zewnętrznie podanym napięciem punktu neutralnego (VT w otwartym trójkącie) 
podłączonym do kanału napięcia pomocniczego w banku VT albo składową zerową 
napięcia wyznaczoną w przybliżeniu jako spadek napięcia wytworzony przez składową 
zerową prądu i podana przez użytkownika równoważna impedancja  składowej zerowej 
dla systemu za przekaźnikiem.
Rejestrację może wyzwalać dowolny argument FlexLogic, ale w większości zastosowań 
oczekujemy, że to będzie ten sam argument, zazwyczaj wyjście wirtualne, który służy do 
wysterowywania przekaźnika wyjściowego, aby on wyzwolił wyłącznik. W momencie 
wyzwolenia raportowania następuje automatyczne utworzenie zdarzenia FAULT RPT TRIG.
Jeżeli szereg członów zabezpieczenia np. członów nadprądowych zostanie zsumowany 
logicznie (operacja LUB), aby utworzyć wyzwolenie rejestracji raportu zwarcia, wówczas 
pierwsze zadziałanie dowolnego członu powodujące, że wyjście bramy OR staje się 
wysokie, wyzwala rejestrację raportu zwarcia. Jeśli jednak w trakcie zwarcia zadziałają 
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inne człony, a pierwszy człon, który zadziałał, nie został wyzerowany (albo wyjście bramy 
OR jest nadal wysokie), wówczas nie nastąpi ponowne wyzwolenie rejestracji raportu 
zwarcia. Jeżeli weźmiemy pod uwagę czas zerowania członów zabezpieczenia, istnieje 
bardzo niewielka szansa, aby raport zwarcia mógł został wyzwolony w ten sposób 
dwukrotnie. Ponieważ raport zwarcia musi utrwalić przydatną ilość danych sprzed zwarcia 
i po nim, nie może być wyzwalany częściej niż co 20 ms.
Raport zwarcia zawiera dane, w pamięci nieulotnej, dotyczące zdarzenia, przy okazji 
którego została wyzwolona rejestracja raportu. Każdy raport zwarcia jest przechowywany 
jako plik, przy czym maksymalnie może być piętnaście (15) plików. Szesnaste (16.) 
wyzwolenie rejestrowania powoduje nadpisanie najstarszego pliku.
Do przeglądania wszystkich utrwalonych danych konieczne jest oprogramowanie 
EnerVista do konfiguracji serii 8. Na wyświetlaczu na pokrywie przedniej przekaźnika 
można zobaczyć dane i czas wyzwolenia rejestracji, rodzaj zwarcia i lokalizację 
odległościową zwarcia.
Ścieżka: Setpoints > Device > Fault Report

FUNCTION
Zakres: Disabled, Enabled
Wartość domyślna: Disabled

PRE-FAULT TRIGGER
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

Ta nastawa określa argument FlexLogic do utrwalania danych sprzed zwarcia. Zbocze 
narastające tego argumentu zapisuje dane z jednego cyklu na potrzeby późniejszego 
raportowania. Człon czeka, aż wyzwolenie rejestracji zwarcia spowoduje faktycznie 
utworzenie zapisu, tak długo, jak długo argument wybrany jako PRE-FAULT TRIGGER 
będzie włączony („On”). Jeżeli argument pozostaje wyłączony („Off”) przez 1 sekundę, 
człon resetuje się i nie zostaje utworzony zapis.

FAULT TRIGGER
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

Ta nastawa określa argument FlexLogic™ do utrwalania danych w trakcie zwarcia. 
Zbocze narastające tego argumentu zapisuje dane jako dane zwarcia i powstaje nowy 
raport. To wyzwolenie rejestracji (a nie wyzwolenie rejestracji przed zwarciem) decyduje 
o dacie i godzinie raportu. Ten sygnał inicjuje obliczenia odległości do zwarcia.

UNITS OF LENGTH
Zakres: km, Miles
Wartość domyślna: km

To ustawienie określa jednostki miary, w kilometrach lub milach.

LENGTH OF FEEDER
Zakres: 0.1 do 99.9 km/mil w krokach po 0.1 km/mili
Wartość domyślna: 0.1 km/Miles

To ustawienie określa całkowitą długość linii zasilającej, w kilometrach lub w milach, 
czyli w jednostkach wybranych w ustawieniu UNITS OF LENGTH.

Z_1 (RESISTIVE/INDUCTIVE) OF FEEDER
Zakres: 0.01 do 250.00 Ω w krokach po 0.01 Ω
Wartość domyślna: 0.01 Ω

To ustawienie nastawia całkowitą składową rzeczywistą/urojoną impedancji składowej 
zgodnej linii zasilającej, w omach strony wtórnej.
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Z_0 (RESISTIVE/INDUCTIVE) OF FEEDER
Zakres: 0.01 do 650.00 Ω w krokach po 0.01 Ω
Wartość domyślna: 0.01 Ω

To ustawienie nastawia całkowitą składową rzeczywistą/urojoną impedancji składowej 
zerowej linii zasilającej, w omach strony wtórnej.

VT SUBSTITUTION
Zakres: None, I0, V0
Wartość domyślna: None

To ustawienie nastawia się na opcję None, jeżeli przekaźnik jest zasilany z VT 
połączonych w gwiazdę. Jeżeli wykorzystywane są VT połączone w trójkąt i przekaźnik 
jest zasilany napięciem punktu neutralnego (3V0), należy nastawić to ustawienie na V0. 
Metoda pozostanie dokładna, ponieważ lokalizator zwarć zestawi pomiary napięć 
międzyprzewodowych z pomiarami napięcia punktu neutralnego, aby odtworzyć 
napięcia przewodowe doziemne. Konieczne jest skonfigurowanie napięcia trójkątowego 
i napięcia punktu neutralnego w ustawieniu Voltage Sensing. Ponadto przekaźnik będzie 
sprawdzać, czy skonfigurowany sygnał pomocniczy jest oznaczony przez użytkownika 
jako Vn (w konfiguracji VT) i wstrzyma lokalizowanie zwarcia, jeżeli sygnał pomocniczy 
będzie oznaczony w inny sposób.

Jeżeli napięcie punktu neutralnego otwartego trójkąta nie będzie dostępne dla 
przekaźnika, możliwe jest przybliżenie poprzez założenie, że brakująca składowa zerowa 
napięcia to odwrócony spadek napięcia wytworzony przez składową zerową prądu 
i podana przez użytkownika równoważna impedancja składowej zerowej dla systemu 
za przekaźnikiem: V0 = –Z0 × I0. Aby załączyć ten tryb działania, należy nastawić to 
ustawienie na „I0”.

Z_0 (RESISTIVE/INDUCTIVE) OF SYSTEM
Zakres: 0.01 do 99.99 Ω w krokach po 0.01 Ω
Wartość domyślna: 0.01 Ω

To ustawienie nastawia całkowitą składową rzeczywistą/urojoną impedancji składowej 
zerowej sieci, w omach strony wtórnej.

Ustawienia są wykorzystywane tylko wtedy, gdy ustawienie VT SUBSTITUTION ma 
wartość „I0”. Amplitudę należy wprowadzić w omach strony wtórnej. Ta impedancja to 
średnia wartość równoważna systemu za przekaźnikiem. Można ją obliczyć jako 
impedancję Thevenina składowej zerowej na lokalnej szynie z odłączoną zabezpieczaną 
linią/linią zasilającą. Metoda jest dokładna tylko wtedy, gdy ustawienie idealnie 
odpowiada rzeczywistej impedancji sieci w trakcie zwarcia. Jeżeli sieć wykazuje się zbyt 
dużą zmiennością, to podejście wzbudza wątpliwości, i stosownie do tego należy 
traktować wyniki lokalizacji zwarć w przypadku zwarć doziemnych pojedynczego 
przewodu. Należy pamiętać o tym, że punkty uziemienia w pobliżu instalacji mają 
wpływ na impedancję składowej zerowej sieci (uziemione obciążenia, reaktory, 
transformatory połączone w zygzag, baterie kondensatorów bocznikujących itp.).

KANAŁY ANALOGOWE 1 do 32

Te ustawienia określają wartość rzeczywistą np. amplitudę napięcia lub prądu, 
prawdziwą wartość skuteczną, kąt fazowy, częstotliwość, temperaturę itd., które mają 
zostać zapisane w razie utworzenia raportu. Można skonfigurować maksymalnie 32 
kanały analogowe.

Dane zdarzenia
Funkcja danych zdarzenia zapisuje 64 wielkości FlexAnalog za każdym razem, gdy dojdzie 
do zdarzenia. Przekaźnik może utrwalić maksymalnie 1024 zapisy. Działanie funkcji 
danych zdarzenia odpowiada działaniu rejestratora zdarzeń. Jest to element platformy 
i należy do opcji podstawowych (‘Basic’), nie ma zatem zależności.
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Nie przewidziano załączania/wyłączania tej funkcji. Ona jest zawsze włączona (‘ON’).
Gdy w ustawieniach danych zdarzenia wprowadzane są zmiany, następuje wykasowanie 
danych zdarzenia i usunięcie pliku Snapshot.txt. Zapis zdarzenia pozostaje niezmieniony 
i nie zostaje wykasowany.
Ścieżka: Setpoints > Device > Event Data 

PARAMETER 1 to 64
Zakres: Off, dowolny parametr FlexAnalog
Wartość domyślna: Off
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Stany Flex
Funkcja stanów Flex zapewnia mechanizm, w którym dowolne z 256 stanów wybranych 
argumentów FlexLogic lub dowolne wejścia można wykorzystać na potrzeby skutecznego 
monitorowania.
Funkcja pozwala na zindywidualizowany dostęp do stanów argumentów FlexLogic 
w przekaźniku. Bity stanów są upakowane tak, że 16 stanów można odczytać 
w pojedynczym rejestrze Modbus. Bity stanów można skonfigurować tak, aby wszystkie 
interesujące użytkownika stany były dostępne w minimalnej liczbie rejestrów Modbus.
Ścieżka: Setpoints > Device > Flex States

PARAMETER 1 (to 256)
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

Panel czołowy
Przekaźnik ma łatwą w użytkowaniu pokrywę przednią służącą do nawigowania po menu, 
z 5 przyciskami do nawigowania i wysokiej jakości wyświetlaczem graficznym. Dla 
wygody na panelu umieszczono grupę 7 przycisków do wyboru wyższej/niższej wartości, 
funkcji zatwierdzania (Enter), przejścia na ekran główny (Home), wyjścia z danego ekranu 
(Escape), pomocy (Help) i zerowania (Reset) lub grupę 11 przycisków, w tym przycisków do 
góry/do dołu/w lewo/w prawo. Na pokrywie przedniej o dużej wytrzymałości 
i membranowej znajdują się 3 programowane przyciski i 12 diod programowanych. 
Patrz Interfejs przedniego panelu sterowania.

FASTPATH: Port USB na panelu przednim służy do połączenia z komputerem przenośnym.

LEDy programowalne Ścieżka: Setpoints > Device > Programmable LEDs

LED „TRIP”
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Any Trip

Nastawa wymaga przypisania argumentu FlexLogic, aby włączyć diodę „TRIP” 
w przypadku jej wyzwolenia. Ten wskaźnik zawsze ma zatrzaśnięcia i wymaga 
zainicjowania komendy zerowania, aby zezwolić na wyzerowanie zatrzaśnięcia.

Dioda może zostać uruchomiona także poprzez zadziałanie członu zabezpieczenia, 
sterowania lub monitorowania, dla którego wybrano funkcję „Trip”. 

LED „ALARM”
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Any Alarm

Nastawa wymaga przypisania argumentu FlexLogic, aby włączyć diodę „ALARM” 
w przypadku jej wyzwolenia. Jest to samoresetujący wskaźnik, chyba że zostanie 
zainicjowany z członu zabezpieczenia, sterowania lub monitorowania, dla którego 
wybrano funkcję „Latched Alarm”. Zerowanie diody zatrzaśniętego alarmu polega na 
zainicjowaniu komendy zerowania. 

LED 5 (17) NAME
LED 5 (24) NAME

Zakres: do 13 znaków alfanumerycznych
Wartość domyślna: LED 5

Nastawa służy do wyboru nazwy diody polegającego na wybraniu maksymalnie 13 
znaków alfanumerycznych.
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LED 5 (17) COLOR
Zakres: Off, Red, Green, Orange
Wartość domyślna: Orange

Nastawa wybiera kolor diody. Do wyboru są trzy kolory w zależności od preferencji 
użytkownika: czerwony, zielony i pomarańczowy.

NOTE

NOTE: To ustawienie nie jest dostępne dla diod od 18 do 24. To ustawienie jest dostępne dla diod 
15, 16 i 17 tylko w przypadku użycia panelu przedniego o dużej wytrzymałości lub 
membranowego.

LED 5 (17) TRIGGER
LED 5 (24) TRIGGER

Zakres: Off, dowolne argumenty FlexLogic
Wartość domyślna: Testing On

Nastawa wymaga przypisania argumentu FlexLogic, aby uruchomić wybraną diodę 
w momencie zadziałania. 

LED 5 (17) TYPE
LED 5 (24) TYPE

Zakres: Self-reset, Latched
Wartość domyślna: Testing On

Nastawa określa rodzaj sygnalizacji diodowej jako samoresetującej (Self-Reset - dioda 
resetuje się po odpadnięciu argumentu FlexLogic) lub zatrzaśniętej (Latched - dioda 
pozostaje zatrzaśnięta po odpadnięciu argumentu FlexLogic).

Table 4-18: Domyślne nastawy diod dla panelu przedniego o dużej wytrzymałości 
i membranowego 

Uwaga 1:

• LED 1: IN-SERVICE – nie można programować. Dioda ma na stałe zapisane zielone 
światło na czas, gdy przekaźnik jest w pełni sprawny, a pomarańczowe światło, gdy 
przekaźnik nie jest zaprogramowany albo występuje błąd autotestu.

• LED 2: TRIP - patrz nastawa domyślna i opis powyżej

• LED 3: ALARM - patrz nastawa domyślna i opis powyżej

Nazwa Kolor Sygnał wyzwalający Rodzaj 

LED1  
 Patrz uwaga 1 

LED 2

LED3

LED4

LED5 TEST MODE Orange Testing ON Self-Reset

LED6 MESSAGE Orange Active Target Self-Reset

LED7 LOCAL MODE Orange Local Mode ON Self-Reset

LED8 BKR OPEN Green BKR Opened Self-Reset

LED9 BKR CLOSED Red BKR Closed Self-Reset

LED10 LED 10 Green Off Self-Reset

LED11 SYNCHECK OK Green Sync 1 Check OK Self-Reset

LED12 AR ENABLED Orange AR1 Enabled Self-Reset

LED13 AR IN PROGRESS Orange AR1 In Progress Self-Reset

LED14 AR LOCKOUT Orange AR1 Lockout Self-Reset

LED15 PB 1 Orange Pushbutton 1 ON Self-Reset

LED16 PB 2 Orange Pushbutton 2 ON Self-Reset

LED17 PB 3 Orange Pushbutton 3 ON Self-Reset
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• LED 4: PICKUP – nie można programować. Dioda ma na stałe zapisane zielone światło 
na czas, gdy doszło do pobudzenia co najmniej jednego członu. 

Programowane 
przyciski

Przyciski programowane przez użytkownika stanowią łatwą, bezbłędną metodą 
wprowadzania informacji o stanie cyfrowym (wł., wył.). W zależności od pokrywy przedniej 
do programowania przewidziano od trzech do dziesięciu przycisków.
Stan cyfrowy przycisków można wprowadzić tylko lokalnie (poprzez bezpośrednie 
naciśnięcie przycisku na panelu przednim). Typowe zastosowania obejmują sterowanie 
wyłącznikiem, blokowanie SPZ oraz zmiany grup ustawień. Przyciski programowane przez 
użytkownika są zabezpieczone hasłem na poziomie sterowania.

Figure 4-11: Programowane przyciski i rodzaj panelu przedniego

Panel przedni o dużej wytrzymałości i membranowy 

Każdy przycisk potwierdza swoje własne argumenty ON i OFF FlexLogic (na przykład 
PUSHBUTTON 1 ON i PUSHBUTTON 1 OFF). Te argumenty są dostępne dla każdego 
przycisku i są wykorzystywane do programowania określonych działań. Każdy przycisk 
ma skojarzony ze sobą wskaźnik ledowy. Domyślnie wskaźnik ten pokazuje bieżący status 
odpowiadającego mu przycisku (WŁ. lub WYŁ.). Można to zmienić, programując ustawienie 
LED Trigger w menu ustawień programowanych diod.
Aktywowanie i dezaktywowanie przycisków programowanych przez użytkownika zależy 
od tego, czy zaprogramowano tryb zatrzaśnięcia czy samozerowania.
TRYB ZATRZAŚNIĘCIA 
W trybie zatrzaśnięcia (Latched Mode) przycisk można wysterować (aktywować) poprzez 
bezpośrednie naciśnięcie skojarzonego przycisku na panelu przednim. Przycisk pozostaje 
w stanie wysterowanym do momentu dezaktywacji komendą zerowania lub przez czas 
opóźnienia określonego przez użytkownika. Stan każdego przycisku jest przechowywany 
w pamięci nieulotnej i zostaje zachowany w czasie utraty zasilania.
Przycisk zostaje wyzerowany (dezaktywowany) w trybie zatrzaśnięcia poprzez 
bezpośrednie naciśnięcie skojarzonego aktywnego przycisku na panelu przednim. Można 
również, za pomocą ustawień PB 1 AUTORESET i PB 1 AUTORESET DELAY, zaprogramować 
zerowanie automatyczne. Te ustawienia załączają timer autozerowani i określają 
skojarzone opóźnienie. Timer autozerowania można wykorzystywać w zastosowaniach 
sterowania łącznikiem typu SBO (wybór-przed-uruchomieniem), w których przed 
wykonaniem komendy konieczne jest wybranie rodzaju komendy (ZAMKNIJ/OTWÓRZ). 
Wybór musi zostać wyzerowany automatycznie, jeżeli sterowanie nie zostanie 
zrealizowane w określonym czasie.
TRYB SAMOZEROWANIA 
W trybie samozerowania (Self-reset mode) przycisk pozostaje aktywny przez czas jego 
naciskania (czas trwania impulsu) plus czas odpadnięcia określony w ustawieniu PUSHBTN 
1 DROPOUT TIME. Przycisk zostaje wyzerowany (dezaktywowany) w trybie 
samozerowania po upływie opóźnienia odpadnięcia określonego w ustawieniu PUSHBTN 
1 DROPOUT TIME.Czas trwania impulsu przycisku musi wynosić co najmniej 50 ms, aby 
uruchomić przycisk. Dzięki temu przyciski programowane przez użytkownika mogą 
działać prawidłowo w trakcie zdarzeń wyłączania i ponownego włączania zasilania 
a także różnorodnych zakłóceń w sieci, które mogą powodować przejściowe 
potwierdzanie sygnałów operacyjnych.
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Działanie poszczególnych przycisków programowanych przez użytkownika można 
wstrzymać za pomocą ustawienia PUSHBTN 1 LOCK. Zastosowanie blokady powoduje, że 
przycisk ignoruje komendy wykonywane za pośrednictwem przycisków na panelu 
przednim. Funkcje blokowania nie są stosowane do funkcji autozerowania. W takim 
przypadku funkcję wstrzymania można użyć w operacjach sterowania typu SBO, aby 
uniemożliwić aktywowanie funkcji przycisku i zapewnić operację wyboru pojedynczo 
(„one-at-a-time”).
Za pomocą funkcji blokowania można również przeciwdziałać przypadkowemu 
naciśnięciu przycisków na panelu przednim.
Stany przycisków mogą być rejestrowane przez rejestrator zdarzeń i wyświetlane 
w postaci komunikatów celów. W trybie zatrzaśnięcia można skojarzyć komunikaty 
definiowane przez użytkownika z poszczególnymi przyciskami i wyświetlać je, gdy 
przycisk jest WŁĄCZONY lub zmienia swój stan na WYŁĄCZONY.
Ścieżka: Setpoints > Device > Programmable PBs > Pushbutton 1(X)

FUNCTION
Zakres: Self-reset, Latched, Disabled
Wartość domyślna: Self-reset

To ustawienie służy do wyboru charakterystyki przycisku. Po nastawieniu opcji 
„Disabled” przycisk jest nieaktywny a odpowiadające mu argumenty FlexLogic (zarówno 
ON jak i OFF) nie są potwierdzone. Nastawienie opcji Self-reset (samozerowanie) 
powoduje, że logika sterowania zostaje aktywowana przez impuls (dłuższy niż 100 ms) 
wydany wtedy, gdy przycisk zostanie naciśnięty fizycznie.

Gdy wybrano tryb Self-reset i nastąpiła aktywacja lokalna, logika sterowania przycisku 
potwierdza odpowiednie argument FlexLogic ON tak długo, jak długo przycisk jest 
naciskany fizycznie, a po jego zwolnieniu ustawienie PUSHBTN 1 DROPOUT TIME 
opóźnia dezaktywowanie argumentu. Argument OFF zostaje potwierdzony wtedy, gdy 
człon przycisku zostanie dezaktywowany.

Po nastawieniu opcji Latched (zatrzaśnięcie) logika sterowania zmienia stan 
odpowiedniego argumentu FlexLogic, naprzemiennie ON i OFF, po każdym naciśnięciu 
przycisku lub wirtualnym aktywowaniu przycisku (przypisując argumenty 
wysterowania i zerowania). W trybie Latched stany argumentów FlexLogic są 
przechowywane w pamięci nieulotnej. W razie utraty zasilania prawidłowy stan 
przycisku zostaje utrzymany po późniejszym włączeniu zasilania przekaźnika.

ID TEXT
Zakres: do 13 znaków alfanumerycznych
Wartość domyślna: Open (PB1), Close (PB2), F1 (PB3), Gnd Trip Enabled (PB4), SCADA 
Enabled (PB5), Hot Line Tag (PB6), Demand Reset (PB7), Alt Settings (PB8), Target Reset 
(PB9), PB Block (PB10)

To ustawienie określa składający się z 13 znaków wiersz komunikatu programowanego 
przez użytkownika i służy zidentyfikowaniu przycisku. 

ON TEXT
Zakres: do 13 znaków alfanumerycznych
Wartość domyślna: PB1 On (lub PB[X] On)

To ustawienie określa składający się z 13 znaków wiersz komunikatu programowanego 
przez użytkownika, który jest wyświetlany, gdy przycisk jest w pozycji „WŁ.”. Instrukcje 
dotyczące wprowadzania znaków alfanumerycznych z klawiatury można znaleźć 
w punkcie Praca ze stronami wyświetlacza graficznego.
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OFF TEXT
Zakres: do 13 znaków alfanumerycznych
Wartość domyślna: PB1 Off (lub PB[X] On)

To ustawienie określa składający się z 13 znaków wiersz komunikatu programowanego 
przez użytkownika, który jest wyświetlany, gdy następuje aktywowanie przycisku ze 
zmianą z pozycji „WŁ.” na pozycję „WYŁ., a w ustawieniu PUSHBUTTON 1 FUNCTION 
wybrano opcję „Latched”. Komunikat nie jest wyświetlany, gdy w ustawieniu 
PUSHBUTTON 1 FUNCTION wybrana jest opcja „Self-reset”, ponieważ argument 
przycisku będzie z założenia mieć status „OFF” po zwolnieniu tego przycisku. Do 
skonfigurowania długości komunikatu „OFF” służy ustawienie PRODUCT SETUP  DISPLAY 
PROPERTIES FLASH MESSAGE TIME .

Komunikat zaprogramowany w ustawieniach PUSHBTN 1 ID oraz PUSHBTN 1 ON TEXT 
będzie wyświetlany tak długo, jak długo potwierdzony będzie argument PUSHBUTTON 
1 ON, ale nie dłużej niż przez okres wskazany w ustawieniu FLASH MESSAGE TIME. Po 
upływie czasu szybkich komunikatów wyświetlony zostanie komunikat domyślny lub 
inny aktywny komunikat celu. Komunikat szybki zostanie wyzerowany natychmiast, 
jeżeli naciśnięty zostanie dowolny przycisk na panelu przednim przekaźnika lub 
dowolny nowy cel lub komunikat stanie się aktywny.

Ustawienie PUSHBTN 1 OFF TEXT jest powiązane z argumentem PUSHBUTTON 1 OFF 
i będzie wyświetlane razem z ustawieniem PUSHBTN 1 ID tylko wtedy, gdy człon 
przycisku jest w trybie „Latched”. 

HOLD PRESSED
Zakres: 0.0 do 10.0 s w krokach co 0.1 s
Wartość domyślna: 0.1 s

To ustawienie określa czas, przez jaki przycisk musi być naciskany, zanim zostanie 
uznany za aktywny.

Po zwolnieniu przycisku następuje wyzerowanie tego timera. Należy zwrócić uwagę, że 
każda operacja na przycisku będzie wymagać, aby naciskać go przez co najmniej 
60 ms. Ten minimalny czas musi upłynąć, zanim aktywowany zostanie timer 
przytrzymywania przycisku.

AUTORESET
Zakres: Disabled, Enabled
Wartość domyślna: Disabled

To ustawienie służy do załączenia funkcji autozerowania przycisku programowanego 
przez użytkownika. Ustawienie ma zastosowanie tylko wtedy, gdy przycisk jest w trybie 
„Latched”.

AUTORESET DELAY
Zakres: 0.2 do 600.0 s w krokach co 0.1 s
Wartość domyślna: 1.0 s

To ustawienie określa czas opóźnienia automatycznego zerowania przycisku w trybie 
„Latched.”

LOCK
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

To ustawienie przypisuje argument FlexLogic służący do wstrzymania możliwości 
operowania przyciskiem z przycisków na panelu przednim. Ta funkcja blokady nie ma 
zastosowania do autozerowania przycisku.
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DROPOUT TIME
Zakres: 0.0 do 600.0 s w krokach co 0.1 s
Wartość domyślna: 0.0 s

To ustawienie ma zastosowanie tylko w trybie „Self-reset” i określa czas trwania 
aktywnego statusu przycisku po zwolnieniu przycisku. To, jak długo argument pozostaje 
włączony, nie ma wpływu na czas trwania impulsu.

To ustawienie jest potrzebne do nastawienia czasu trwania impulsu operującego 
przyciskiem.

EVENTS
Zakres: Disabled, Enabled
Wartość domyślna: Enabled

Table 4-19: Wartości domyślne od PB1 do PB3 (panele przednie o dużej wytrzymałości 
i membranowe)

 PB1 PB2 PB3

Function Self-Reset Self-Reset Self-Reset

ID Text Open Close F1

ON Text PB1 ON PB2 ON PB3 ON

OFF Text PB1 OFF PB2 OFF PB3 OFF

LED Trigger PB1 ON PB2 ON PB3 ON

Hold Pressed 0.1s 0.1s 0.1s

Autoreset Disabled Disabled Disabled

Autoreset Delay 1.0s 1.0s 1.0s

Lock Off Off Off

Dropout Time 0.0s 0.0s 0.0s

Events Enabled Enabled Enabled
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Figure 4-12: Schemat logiczny przycisków
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Przyciski zakładek Przyciski zakładek stanowią łatwą, bezbłędną metodą wprowadzania informacji o stanie 
cyfrowym (wł., wył.). Można zaprogramować dwadzieścia (20) przycisków zakładek.
Stan cyfrowy przycisków zakładek można wprowadzić lokalnie (poprzez bezpośrednie 
naciśnięcie przycisku na panelu przednim) lub poprzez Modbus, określając prawidłową 
sekwencję KOMENDY. Typowe zastosowania obejmują sterowanie wyłącznikiem, 
blokowanie SPZ oraz zmiany grup ustawień. Przyciski zakładek są zabezpieczone hasłem 
na poziomie sterowania. W danym momencie można nacisnąć tylko jeden przycisk. 
W przypadku naciśnięcia wielu przycisków jednocześnie pierwszeństwo będzie mieć 
przycisk naciśnięty jako pierwszy.
Dostęp do ustawień przycisków zakładek: Setpoints > Device > Front Panel > Tab 
Pushbuttons > Tab PB1. Aby sterować przyciskami zakładek, należy przejść do Status > 
Summary > Tab Pushbuttons. Domyślnie wyświetlana jest strona zestawienia, aby można 
było szybko przyjrzeć się aktywnym przyciskom zakładek. Ze strony zestawienia można 
przejść do poszczególnych stron.Każdy przycisk zakładki potwierdza swoje własne 
argumenty FlexLogic OFF i ON (na przykład TAB PB 1 ON i TAB PB 1 OFF). Te argumenty są 
dostępne dla każdego przycisku i można je wykorzystywać do programowania 
określonych działań. Każdy przycisk ma skojarzony ze sobą wskaźnik „ledowy”. Domyślnie 
wskaźnik ten pokazuje bieżący status odpowiadającego mu stanu WŁ. przycisku.
Aktywowanie i dezaktywowanie przycisków zakładek zależy od tego, czy 
zaprogramowano tryb zatrzaśnięcia czy samozerowania.
TRYB SAMOZEROWANIA: W trybie samozerowania (Self-reset mode) przycisk zakładki 
pozostaje aktywny przez czas jego naciskania (czas trwania impulsu) plus czas 
odpadnięcia określony w ustawieniach. Przycisk zostaje dezaktywowany w trybie 
samozerowania po upływie opóźnienia odpadnięcia określonego w ustawieniu Dropout 
Time. Czas trwania impulsu przycisku musi wynosić co najmniej 100 ms, aby uruchomić 
przycisk.
TRYB ZATRZAŚNIĘCIA: W trybie zatrzaśnięcia (Latched Mode) przycisk można wysterować 
(aktywować) poprzez bezpośrednie naciśnięcie skojarzonego przycisku zakładki. Przycisk 
pozostaje w stanie wysterowanym do momentu dezaktywacji kolejnym naciśnięciem tego 
samego przycisku. Stan każdego przycisku jest przechowywany w pamięci nieulotnej 
i zostaje zachowany w czasie utraty zasilania.
Ścieżka: Setpoints > Device > Front Panel > Tab PBs > Tab PB1(X)

FUNCTION
Zakres: Self-reset, Latched, Disabled
Wartość domyślna: Disabled

To ustawienie służy do wyboru charakterystyki przycisku. Po nastawieniu opcji 
„Disabled” przycisk jest nieaktywny a odpowiadające mu argumenty FlexLogic (zarówno 
ON jak i OFF) nie są potwierdzone. Nastawienie opcji Self-reset (samozerowanie) 
powoduje, że logika sterowania zostaje aktywowana przez impuls wydany wtedy, gdy 
przycisk zostanie naciśnięty fizycznie.

Gdy wybrano tryb Self-Reset i nastąpiła aktywacja lokalna, logika sterowania przycisku 
potwierdza odpowiedni argument FlexLogic Tab PB [X] ON tak długo, jak długo przycisk 
jest naciskany fizycznie, a po jego zwolnieniu ustawienie Dropout Time opóźnia 
dezaktywowanie argumentu. Argument OFF zostaje potwierdzony wtedy, gdy człon 
przycisku zostanie dezaktywowany.

Po nastawieniu opcji Latched (zatrzaśnięcie) logika sterowania zmienia stan 
odpowiedniego argumentu FlexLogic, naprzemiennie ON i OFF, po każdym naciśnięciu 
przycisku. W trybie Latched stany argumentów FlexLogic są przechowywane w pamięci 
nieulotnej. W razie utraty zasilania prawidłowy stan przycisku zostaje utrzymany po 
późniejszym włączeniu zasilania przekaźnika. Gdy argument przycisku jest w stanie ON, 
argument będzie wyświetlany w komunikacie celu do momentu, gdy przycisk zostanie 
naciśnięty ponownie, aby zmienić jego stan na OFF.
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ID TEXT
Zakres: do 13 znaków alfanumerycznych
Wartość domyślna: Tab PB 1 (lub Tab PB[X])

To ustawienie określa składający się z 13 znaków wiersz komunikatu programowanego 
przez użytkownika i służy zidentyfikowaniu przycisku. Ten tekst służy do opisania 
przycisku w argumentach FlexLogic.

LINE 1 TEXT
Zakres: Znaki alfanumeryczne w 2 wierszach
Wartość domyślna: [puste]

To ustawienie określa tekst, który będzie wyświetlany w wierszu 1 przycisku w widoku 
normalnym.

LINE 2 TEXT
Zakres: Znaki alfanumeryczne w 2 wierszach
Wartość domyślna: [puste]

To ustawienie określa tekst, który będzie wyświetlany w wierszu 2 przycisku w widoku 
normalnym.

LINE 1 SHORT TEXT
Zakres: Znaki alfanumeryczne w 2 wierszach
Wartość domyślna: [puste]

To ustawienie określa tekst, który będzie wyświetlany w wierszu 1 przycisku w widoku 
zestawienia. Ten tekst będzie też wyświetlany na zakładkach podczas operowania 
przyciskami z widoku schematu jednokreskowego.

LINE 2 SHORT TEXT
Zakres: Znaki alfanumeryczne w 2 wierszach
Wartość domyślna: [puste]

To ustawienie określa tekst, który będzie wyświetlany w wierszu 2 przycisku w widoku 
zestawienia.

BUTTON COLOR
Zakres: Black, Red, Yellow, Blue, Green, Teal, Purple, White
Wartość domyślna: Black

To ustawienie określa kolor tła przyciski zakładki. Jeżeli przycisk jest nieaktywny, to 
domyślnie będzie wyświetlany jako szary.

TEXT COLOR
Zakres: Black, Red, Yellow, Blue, Green, Teal, Purple, White
Wartość domyślna: White

To ustawienie określa kolor tekstu przyciski zakładki.

INDICATOR COLOR
Zakres: Black, Red, Yellow, Blue, Green, Teal, Purple, White
Wartość domyślna: Yellow

To ustawienie określa kolor wskaźnika „ledowego” dla przycisku zakładki.

INDICATOR TRIGGER
Zakres: TAB PB 1 ON, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: TAB PB 1 ON

To ustawienie przypisuje argument FlexLogic, który spowoduje, że wskaźnik zmieni kolor 
z koloru domyślnego (biały) na wybrany kolor.
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HOLD PRESSED
Zakres: 0.1 do 10.0 s w krokach co 0.1 s
Wartość domyślna: 0.1 s

To ustawienie określa czas, przez jaki przycisk musi być naciskany, zanim zostanie 
uznany za aktywny.

Po zwolnieniu przycisku następuje wyzerowanie tego timera. Należy zwrócić uwagę, że 
każda operacja na przycisku będzie wymagać, aby naciskać go przez co najmniej 
100 ms.

AUTORESET
Zakres: Disabled, Enabled
Wartość domyślna: Disabled

To ustawienie załącza funkcję autozerowania przycisku zakładki. Ustawienie ma 
zastosowanie tylko wtedy, gdy przycisk jest w trybie „Latched”.

AUTORESET DELAY
Zakres: 0.2 do 600.0 s w krokach co 0.1 s
Wartość domyślna: 1.0 s

To ustawienie określa czas opóźnienia automatycznego zerowania przycisku w trybie 
„Latched.”

LOCK
Zakres: Dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

To ustawienie przypisuje argument FlexLogic służący do wstrzymania możliwości 
operowania przyciskiem z przycisków na panelu przednim. Ta funkcja blokady nie ma 
zastosowania do autozerowania przycisku.

DROPOUT TIME
Zakres: 0.0 s do 600.0 s w krokach po 0.1 s
Wartość domyślna: 0.0 s

To ustawienie ma zastosowanie tylko w trybie „Self-reset” i określa czas trwania 
aktywnego statusu przycisku po zwolnieniu przycisku. To, jak długo argument pozostaje 
włączony, nie ma wpływu na czas trwania impulsu.

To ustawienie jest potrzebne do nastawienia czasu trwania impulsu operującego 
przyciskiem.

EVENTS
Zakres: Disabled, Enabled
Wartość domyślna: Enabled
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Sygnalizator Opis
Graficzny panel sygnalizatora oferuje emulację konwencjonalnego fizycznego panelu 
sygnalizacyjnego w postaci podświetlonych „okienek”. Na każdym  okienku widnieje opis 
stanu alarmowego, który „zapala” okienko. Sygnalizator ma 36 wskaźników 
konfigurowanych (programowanych) przez użytkownika. Wskaźniki można rozmieścić na 
stronach w układzie 3x3 lub 2x2. Każdy wskaźnik może zawierać maksymalnie 3 wiersze 
konfigurowanego tekstu. Gdy wskaźniki są nieaktywne (np. skonfigurowany argument 
FlexOperand dla sygnalizatora nie został pobudzony), tło jest czarne, a tekst na pierwszym 
planie jest szary. Gdy skojarzony argument FlexOperand stanie się aktywny, tło i pierwszy 
plan będą miały żywsze kolory zgodnie z konfiguracją kolorów. Wyłączone wskaźniki są 
wyszarzone i nie mają tekstu.
Układ - jeżeli wybierzemy układ siatki 3x3, sygnalizator będzie mieć 4 strony. W układzie 
siatki 2x2 sygnalizator będzie mieć 9 stron. Poniżej przedstawiono numerację wskaźników.

Nawigowanie - Panel sygnalizatora można wyświetlić na dwa sposoby. Domyślnie panel 
sygnalizatora jest zaprogramowany jako jedna ze stron ekranu głównego. To oznacza, że 
będąc na stronie ekranu głównego, użytkownik może, naciskając wiele razy przycisk 
ekranu głównego, przechodzić kolejno przez wszystkie strony ekranu głównego. 
Ewentualnie dostęp do sygnalizatora można uzyskać przechodząc do menu 
Status\Summary\Annunciator\Page1. Można też przypisać poszczególne strony 
sygnalizatora jako stronę ekranu głównego. Jeżeli w konfiguracji załączono ustawienie 
autonawigacji, ekran automatycznie przeskakuje z ekranu głównego na stronę 
sygnalizatora, gdy pojawi się pierwszy aktywny alarm. Na stronach z aktywnymi 
alarmami będzie migała brązowoczerwona etykieta przycisku zakładki. Jeżeli inne strony 
będą miały aktywne alarmy, przycisk “>>” będzie wskazywać migającą etykietę.
Ścieżka: Setpoints > Device > Front Panel > Annunciator > Annunciator Setup 

PAGE LAYOUT
Zakres: 3x3, 2x2
Wartość domyślna: 3x3

To ustawienie wybiera układ siatki dla stron sygnalizatora. Domyślny układ siatki 3x3 
daje 4 strony sygnalizatora, a układ 2x2 - 9 stron.

 
Grid Layout 3x3 � Indicator Numbering 
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 

  
 
Grid Layout 2x2 � Indicator Numbering 
Page 1 Page 2 Page # Page 9 

33

34

35

36
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AUTO NAVIGATION
Zakres: Disabled, Enabled
Wartość domyślna: Enabled

Załączenie tego ustawienia powoduje automatyczne przechodzenie na stronę panelu 
sygnalizatora, z której nastąpiło pobudzenie wskazania. Na panelu sygnalizatora - jeżeli 
nie zostaną podjęte żadne działania, ekran powróci na stronę ekranu głównego po 
upływie ustawionego limitu czasu. 

Ścieżka: Setpoints > Device > Front Panel > Annunciator > Indicator 1 (36)

ALARM TYPE
Zakres: Off, Self-Reset, Latched
Wartość domyślna: Off

To ustawienie określa rodzaj alarmu. Alarmy samoresetujące (Self-Reset) podążają za 
stanem odpowiadającego im argumentu wejściowego. Alarmy zatrzaśnięte (Latched) 
można wyzerować za pomocą przycisku Reset lub w drodze potwierdzenia przez 
graficzny panel przedni.

Rodzaj alarmu dla każdego wskaźnik sygnalizatora można skonfigurować jako Off (wył.), 
Self-Reset (samoresetujący) lub Latched (zatrzaśnięty). Tryb domyślny to Off. W tym 
trybie wskaźnik jest wyszarzony i nie ma tekstu. W trybie samozerowania (Rysunek: 
Tryb samozerowania) stan nieaktywny wskaźnika ma domyślnie czarne tło i tekst 
w kolorze ciemnoszarym. Gdy skojarzony argument stanie się aktywny (np. przypisany 
argument FlexOperand zostanie pobudzony), pojawią się skonfigurowane kolory tła 
i tekstu na pierwszym planie. W trybie zatrzaśnięcia (Rysunek: Tryb zatrzaśnięcia) 
aktywowanie skonfigurowanego argumentu powoduje miganie tła. Jeżeli alarm 
zostanie wtedy potwierdzony lub wyzerowany, tło przestanie migać. Jeżeli argument 
stanie się nieaktywny, wskaźnik powróci do swoich kolorów domyślnych. Działanie tych 
trybów jest zgodne z normą ISA-18.1-1979 (R2004) - A-4-5-6 (samozerowanie) oraz M-6 
(zatrzaśnięcie).

Figure 4-13: Tryb samozerowania
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Figure 4-14: Tryb zatrzaśnięcia

Gdy zostanie wyświetlony panel sygnalizatora ze stanem alarmowym, można użyć 
klawiszy nawigacyjnych, aby wybrać wskaźnik. Po tym wyborze można potwierdzić 
stan alarmowy, naciskając przycisk Reset lub klawisz Enter. Wyświetlony zostanie 
komunikat zatwierdzenia potwierdzenia alarmu. Ponowne naciśnięcie klawisza Reset lub 
Enter potwierdza alarm, a naciśnięcie przycisku Escape służy zignorowaniu komunikatu. 
Gdy alarmy są aktywne w trybie zatrzaśnięcia, wówczas dotychczasowy stan alarmu 
zostanie utrzymany w razie utraty zasilania, ponieważ stany alarmów są zapisywanie 
w pamięci nieulotnej.

ALARM INPUT
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

To ustawienie określa argument wejściowy służący do aktywowania odpowiadającego 
mu wskaźnika. 

BACK COLOR
Zakres: Black, Red, Yellow, Blue, Green, Teal, Purple, White
Wartość domyślna: Red

To ustawienie określa kolor tła wskaźnika alarmu. Gdy wskaźnik stanie się aktywny, 
kolor tła zmieni się z domyślnego czarnego na zaprogramowany kolor tła alarmu. 

TEXT COLOR
Zakres: Black, Red, Yellow, Blue, Green, Teal, Purple, White
Wartość domyślna: White

To ustawienie określa kolor tekstu wskaźnika alarmu. 

TEXT LINE 1 (2,3)
Zakres: 15 znaków alfanumerycznych
Wartość domyślna: [puste]

Te ustawienia określają tekst wyświetlany w odpowiednim wierszu na wskaźniku 
alarmu. Możliwe jest wyświetlenie trzech wierszy, a w każdym do 15 znaków 
alfanumerycznych.
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Właściwości 
wyświetlacza

Niektóre właściwości obsługi komunikatów w przekaźniku można modyfikować na 
potrzeby różnych sytuacji za pomocą ustawień właściwości wyświetlacza na panelu 
przednim.
Ścieżka: Setpoints > Device > Front Panel > Display Properties

COLOR SCHEME
Zakres: Green (open), Red (open)
Wartość domyślna: Green (open)

To ustawienie określa kolorystykę dla statusu wyłącznika. Jeżeli zaprogramujemy opcję 
Green (open), status otwartego wyłącznika będzie pokazany za pomocą zielonego 
koloru na schemacie jednokreskowym i w statusie wyłącznika.

FLASH MESSAGE TIME
Zakres: 1 do 10 s w krokach po 1 s
Wartość domyślna: 5 s

Szybkie komunikaty to komunikaty o statusie, ostrzeżenia, błędu lub informacyjne 
wyświetlane przez kilka sekund w reakcji na naciśnięcia niektórych klawiszy w trakcie 
programowania. Te komunikaty przesłaniają wszelkie normalne komunikaty. Czas 
wyświetlania szybkiego komunikatu na wyświetlaczu można zmieniać stosownie do 
różnych szybkości czytania.

MESSAGE TIMEOUT
Zakres: 10 do 900 s w krokach po 1 s
Wartość domyślna: 30 s

Jeżeli przez pewien czas nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, przekaźnik 
automatycznie powróci do komunikatu (ekranu) domyślnego. Czas bezczynności 
modyfikuje się za pomocą tego ustawienia, dzięki czemu komunikaty pozostają na 
ekranie dostatecznie długo w trakcie programowania.

Komunikat celu przerywa bieg limitu czasu komunikatu i go unieważnia. Odliczanie 
limitu czasu komunikatu rozpoczyna się po każdym komunikacie celu i jeżeli przez 
wskazany czas nie będzie żadnej aktywności, wyświetlacz powróci do ekranu 
domyślnego.

SCREEN SAVER
Zakres: Off, On
Wartość domyślna: Off

Gdy wygaszacz ekranu jest nastawiony na opcję ON (wł.), podświetlenie wyświetlacza 
wyłącza się po upływie limitu czasu komunikatów (Message Timeout) plus 5 minut, pod 
warunek, że nie zostaną naciśnięte żadne przyciski i nie będą aktywne żadne 
komunikaty celów. Naciśnięcie przycisku lub aktywowanie się celu spowoduje włączenie 
się podświetlenia wyświetlacza LCD.

TARGET AUTO NAVIGATION
Zakres: Disabled, Enabled
Wartość domyślna: Disabled

Nastawienie autonawigowania celów na opcję Enabled spowoduje, że zastąpi ono 
aktualną stronę menu i przejdzie do strony komunikatów celów, gdy aktywny będzie cel.

Ikona aktywnych celów przedstawiona powyżej będzie jedynym wskazaniem 
aktywnych komunikatów celów.

LANGUAGE
Zakres: English, Polish
Wartość domyślna: English

W tym ustawieniu wybiera się język, w który wyświetlane będą ustawienia, pomiary, 
status oraz cele. Zakres zależy od kodu zamówienia przekaźnika.
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Ekrany domyślne Przekaźnik z serii 8 oferuje ułatwienie, które polega na skonfigurowaniu i wyświetlaniu 
maksymalnie trzech ekranów domyślnych ze wstępnie zdefiniowanej listy. Użytkownik 
wybiera poszczególne rodzaje ekranów do wyświetlania i programuje czas wyświetlania. 
Sekwencja wyświetlania ekranów rozpoczyna się po czasie bezczynności 
zaprogramowanym w nastawie Message Timeout, gdy nie naciśnięto żadnego przycisku 
i brak jest komunikatów celów. Naciśnięcie przycisku lub wystąpienie komunikatu celu 
wstrzymuje sekwencję wyświetlania ekranów domyślnych. Wyświetlanie ekranów zostaje 
wznowione dopiero po wykasowaniu komunikatów celów i gdy przez 30 sekund nie 
zarejestrowano naciśnięcia żadnego przycisku. Po skonfigurowaniu ekran główny zmienia 
się na pierwszy ekran określony w tej funkcji. Po upływie limitów czasów wyświetlania 
również nastąpi powrót do tego pierwszego ekranu (czyli ekranu domyślnego nr 1).
Jeżeli funkcja ekranów domyślnych jest wyłączona i nie zaprogramowano żadnych stron 
ekranu głównego, to po upływie okresu bezczynności czyli limitu czasu komunikatu na 
ekranie głównym pojawi się ekran Metering\ Summary\ Values .
Ścieżka: Setpoints > Device > Front Panel > Default Screen 

FUNCTION
Zakres: Disabled, Enabled
Wartość domyślna: Enabled

Ta nastawa załącza ten element. Wyświetlanie ekranu zaczyna się po 30 s od 
nastawienia tego elementu na opcję „Enabled”, pod warunkiem że nie wystawiono 
żadnych celów ani nie naciśnięto żadnego przycisku.

DISPLAY TIME
Zakres: 5 do 900 s w krokach po 1 s
Wartość domyślna: 10 s

Czas wyświetlania to ilość czasu, przez jaki każdy z trzech ekranów będzie wyświetlany 
w ciągu sekwencji wyświetlania.

DEFAULT SCREEN 1(3)
Zakres: różnorodne ekrany do wyboru
Wartość domyślna: SLD (tylko dla ekranu domyślnego 1), Off (tylko dla ekranu 
domyślnego 2/3) 

Nastawa umożliwia użytkownikowi wprowadzenie maksymalnie 3 ekranów 
domyślnych z listy ekranów.

Ekrany główne Ekrany główne umożliwiają użytkownikowi wybór zestawu stron jako stron ekranu 
głównego. Konfiguruje się wiele stron ekranu głównego i przechodzi do nich, naciskając 
wiele razy przycisk ekranu głównego. Użytkownik przechodzi przez wszystkie dostępne 
ekrany główne, wielokrotnie naciskając przycisk ekranu głównego.
Gdy powraca do ekranu głównego (naciskając przycisk Escape lub bezpośrednio przycisk 
ekranu głównego) poprzez poszczególne menu, wyświetlony zostanie ten ekran główny, 
do którego ostatnio uzyskał dostęp. Kolejne naciśnięcia przycisku ekranu głównego 
powodują przejścia do następnego na liście zaprogramowanego ekranu głównego.
Gdy przechodzimy na ekrany główne, etykiety przycisków zakładek pokazują 
podstawowe menu, tj. Targets (cele), Status, Metering (pomiary), Setpoints (nastawy) 
i Records (zapisy). Wyjątek stanowią ekrany z przyciskami zakładek, które zamiast tego 
pokazują przyciski z etykietami nawigacji.
Jeżeli ekrany domyślne są załączone, pierwszy ekran domyślny zostanie pokazany po 30 
sekundach plus okres bezczynności zdefiniowany w menu Setpoints > Device > Front 
Panel > Display Properties > Message Timeout. Jeżeli funkcja ekranów domyślnych 
i wygaszacz ekranu są wyłączone, to po okresie bezczynności ekran powróci domyślnie 
do ekranu Values (wartości). 
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Gdy ekrany główne będą zaprogramowane a funkcja ekranów domyślnych będzie 
włączona, ale ekrany będą nastawione na Off, to jako strona ekranu głównego 
wyświetlony zostanie ekran główny, do którego ostatnio uzyskano dostęp.
Domyślnie pierwszy ekran główny jest skonfigurowany do wyświetlania pierwszego 
schematu jednokreskowego.

NOTE

NOTE: Gdy na dowolnej stronie schematu jednokresowego zaznaczony zostanie obiekt, przycisk 
ekranu głównego nie będzie działać. Aby móc znów korzystać z funkcjonalności przycisku 
ekranu głównego, należy najpierw odznaczyć zaznaczony obiekt, naciskając przycisk 
Escape.
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Ścieżka: Setpoints > Device > Front Panel > Home Screens

HOME SCREEN 1
Zakres: Wszystkie dostępne strony
Wartość domyślna: SLD1

HOME SCREEN 2
Zakres: Wszystkie dostępne strony
Wartość domyślna: Tab PB Summary

HOME SCREEN 3
Zakres: Wszystkie dostępne strony
Wartość domyślna: Annunciator Pg 1

HOME SCREEN 4
Zakres: Wszystkie dostępne strony
Wartość domyślna: Values

HOME SCREEN 5 to 10
Zakres: Wszystkie dostępne strony
Wartość domyślna: Off

Zerowanie
Niektóre zdarzenia można zaprogramować do zatrzaskiwania diodowych wskaźników 
zdarzeń i komunikatów celu na wyświetlaczu. W zależności od zastosowania niektóre 
pomocnicze przekaźniki wyjściowe można zaprogramować na zatrzaśnięcie po 
wykasowaniu zdarzenia, które je wyzwoliło. Mechanizm zatrzaśnięcia, po jego 
nastawieniu, utrzymuje wszystkie zatrzaśnięte wskaźniki, komunikaty i pomocnicze 
przekaźniki wyjściowe w nastawionym stanie po skasowaniu warunku inicjującego aż do 
momentu otrzymania komendy RESET nakazującej powrót tych zatrzaśnięć (z wyjątkiem 
zatrzaśnięć FlexLogic) do stanu wyzerowanego.
Komenda RESET może zostać wysłana z przycisku Reset na pokrywie przedniej, 
z urządzenia zdalnego za pośrednictwem kanału komunikacyjnego albo z dowolnego 
zaprogramowanego argumentu FlexLogic. Wykonanie komendy RESET z dowolnego 
źródła tworzy ogólny argument FlexLogic RESET OP. Każde osobne źródło komendy RESET 
tworzy też swój osobny argument RESET OP (PB), RESET (COMMS) i RESET OP (OPERAND) do 
zidentyfikowania źródła komendy.

RESET INPUT 1(2,3):
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

Nastawa wybiera argument z listy argumentów FlexLogic. Cele, diody i zatrzaśnięte 
przekaźniki wyjściowe resetują się po potwierdzeniu z dowolnego spośród argumentów 
wybranych jako wejścia zerowania.
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Instalacja
Ścieżka: Setpoints > Device > Installation

DEVICE NAME
Zakres: do 13 znaków alfanumerycznych

Do urządzenia można przypisać nazwę alfanumeryczną.

DEVICE IN SERVICE
Wartość domyślna: Not Ready
Zakres: Not Ready, Ready

Przekaźnik jest ustawiony domyślnie na stan „Not Ready” (niegotowy) w momencie 
opuszczania fabryki. Jest to zabezpieczenie przed zainstalowaniem przekaźnika, dla 
którego nie wprowadzono ustawień. Po pomyślnym załączeniu zasilania dioda „IN 
SERVICE” zaczyna świecić się na czerwono. Przekaźnik w stanie „Not Ready” blokuje 
sygnalizowanie przez jakikolwiek przekaźnik wyjściowy. Te warunki utrzymują się 
dopóty, dopóki przekaźnik nie zostanie wyraźnie nastawiony na stan „Ready” (gotowy).

SERVICE COMMAND
Zakres: 0 do 65535
Wartość domyślna: 0

Szczegółowe informacje, patrz Procedura odzyskiwania hasła.

TEMPERATURE DISPLAY
Zakres: Celsius, Fahrenheit
Wartość domyślna: Celsius

Wybiera techniczną jednostkę do wyświetlania temperatury.

VALIDATE CANBUS IO
Zakres: NO, YES

W czasie inicjowania przekaźnika przekaźnik z serii 8 automatycznie przelicza 
zainstalowane karty WE/WY. Gdy oddamy przekaźnik do eksploatacji i nastawimy 
komendę Validate CANBUS IO (Potwierdź WE/WY CANBUS) na opcję YES, wówczas 
aktualna wartość z autodetekcji zostanie zapisana w pamięci nieulotnej. Ta wartość jest 
następnie używana do skonfigurowania wszystkich zależności wyświetlacza i do 
walidacji autotestu.

REMOTE IO DETECT VALUE
Zakres: do 6 znaków alfanumerycznych

Przedstawia literowy typ zainstalowanej karty zdalnych RTD - identyfikator (np. GGGG).

CURRENT CUTOFF
Zakres: 0.000 do 1.000 p.u. w krokach po 0.001 p.u.
Wartość domyślna: 0.020 p.u.

VOLTAGE CUTOFF
Zakres: 0.0 do 300.0 w krokach po 0.1 V
Wartość domyślna: 1.0 V

FASTPATH: Należy zachować ostrożność przy zmniejszaniu poziomów Voltage Cutoff i Current Cutoff, 
ponieważ przekaźnik przyjmuje niższe sygnały jako ważne pomiary. Zaleca się ustawienia 
domyślne równe “0.020 pu” dla prądu oraz “1.0 V” dla napięcia, chyba że konkretne 
zastosowanie wymaga innych wartości.
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System

Figure 4-15: Hierarchia wyświetlania systemu

Wyczuwanie prądu
Menu Current Sensing (wyczuwanie prądu) zapewnia menu do konfigurowania 
przekładników prądowych (CT) podłączonych do zacisków 850. Konfiguracja trójfazowych 
CT, doziemnego CT i czułego doziemnego CT wymaga dokonania wyboru znamionowych 
wartości dla strony pierwotnej CT. Wartości znamionowe dla strony wtórnej CT zostają 
wybrane w kodzie zamówienia 850. Wejścia CT są pogrupowane w banki po cztery prądy 
w 850 – trzy wejścia dla prądów fazowych A, B i C jedno wejście dla prądu doziemnego. 
Podstawowa karta AC ma dwa banki AC, określane w momencie zamawiania przekaźnika 
z jednym bankiem prądów lub jednym bankiem napięć.
System zabezpieczający pól zasilających 850 ma 9 wejść AC, z których 8 umieszczono na 
karcie włożonej do gniazda J, a jedno na karcie włożonej do gniazda K. 
8 wejść AC z karty w gnieździe J wygląda następująco:

• cztery prądy wejściowe AC, tj. 3 CT dla prądów fazowych i 1 CT dla prądu doziemnego 
lub podłączenia szczątkowego

• cztery napięcia wejściowe AC, tj. 3 VT dla napięć fazowych i 1 VT dla napięcia 
pomocniczego

Pojedyncze wejście A z karty w gnieździe K służy do podłączenie do czułego CT 
doziemnego do mierzenia niewielkich prądów, który nie da się mierzyć prawidłowo za 
pomocą wejścia prądowego standardowego typu.
Wybór wyczuwania prądu dla 850 zorganizowano w przedstawionej ścieżce menu:
Ścieżka: Setpoints > System > Current Sensing > CT Bank 1-J1
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CT BANK NAME
Zakres: do 13 znaków alfanumerycznych
Wartość domyślna: CT Bank 1-J1

PHASE CT PRIMARY
Zakres: 1 A do 12000 A
Wartość domyślna: 500 A

Wprowadzić wartość znamionową strony pierwotnej trójfazowych przekładników 
prądowych linii zasilającej połączonych z zaciskami fazowych CT w przekaźniku. 
Ponieważ fazowe CT są połączone w gwiazdę, obliczana suma fazorowa prądów trzech 
faz (Ia + Ib + Ic = prąd przewodu neutralnego = 3I0) jest wykorzystywana jako wejście dla 
punktu neutralnego.

GROUND CT PRIMARY
Zakres: 1 A do 12000 A
Wartość domyślna: 500 A

Wprowadzić wartość znamionową strony pierwotnej doziemnego przekładnika 
prądowego połączonego z zaciskami doziemnego CT w przekaźniku. Gdy używamy 
wejścia doziemnego do mierzenia prądu szczątkowego, prąd pierwotny musi być taki 
sam, jak prąd wybrany dla fazowych CT.

SENSITIVE GROUND CT PRIMARY (wyświetlane tylko wtedy, gdy zainstalowano czułe 
wejście doziemne)

Zakres: 1 A do 12000 A
Wartość domyślna: 500 A

Wprowadzić wartość znamionową strony pierwotnej czułego doziemnego przekładnika 
prądowego połączonego z zaciskami czułego doziemnego CT w przekaźniku.

FASTPATH: Odcięcie dla pomiarów prądu wynosi 0.02 x CT. Jest to minimalna wartość, powyżej której 
odbywają się pomiary.

Wyczuwanie napięcia

Tradycyjny VT Menu Voltage Sensing (wyczuwanie napięcia) zapewnia konfigurację dla wszystkich 
przekładników napięciowych VT (PT) podłączonych do zacisków napięcia w przekaźniku. 
850 można podłączyć do 4 VT, czyli trójfazowych VT z połączenia w gwiazdę lub trójkąt 
i jednego VT pomocniczego. Poniżej przedstawiono konfigurację wejść VT 850:
Ścieżka: Setpoints > System > Voltage Sensing > Ph VT Bnk1-J2

PHASE VT BANK NAME
Zakres: dowolne zestawienie 13 znaków alfanumerycznych
Wartość domyślna: Ph VT Bnk 1-J2

Wprowadzić nazwę napięcia fazowego z banku J2.

PHASE VT CONNECTION
Zakres: Wye, Delta
Wartość domyślna: Wye

Wybiera połączenie fazowych VT tak, aby odpowiadało VT (PT) podłączonym do 
przekaźnika.

PHASE VT SECONDARY
Zakres: 10.0 do 240.0 V w krokach po 0.1 V
Wartość domyślna: 120.0 V

Wybiera wyjściowe napięcie wtórne dla fazowych VT podłączonych do banku J2.
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PHASE VT RATIO
Zakres: 1.00 do 5000.00 w krokach po 0.01
Wartość domyślna: 1.00

Wybiera przekładnię fazowych VT tak, aby odpowiadała przekładni VT podłączonych do 
banku J2. 

AUX. VT NAME
Zakres: dowolne zestawienie 13 znaków alfanumerycznych
Wartość domyślna: Ax VT Bnk1-J2

Wprowadzić nazwę napięcia pomocniczego z banku J2.

AUX. VT CONNECTION
Zakres: Van, Vbn, Vcn, Vab, Vbc, Vca, Vn
Wartość domyślna: Van

Wybrać rodzaj napięcia odpowiadający napięciu przyłożonemu do zacisków Aux VT 
w przekaźniku z banku J2. Wybrać Vn (napięcie neutralne), jeżeli do pomocniczego VT 
w przekaźniku przyłożono napięcie neutralne.

AUX. VT SECONDARY
Zakres: 10.0 do 240.0 V w krokach po 0.1 V
Wartość domyślna: 120.0 V

Wybrać wyjściowe napięcie wtórne pomoc. VT podłączonego do wejścia pomoc. VT 
z banku J2.

AUX. VT RATIO
Zakres: 1.00 do 5000.00 w krokach po 0.01
Wartość domyślna: 1.00

Wybrać przekładnię pomocniczego VT tak, aby odpowiadała przekładni VT 
podłączonego do pomoc. wejścia VT z banku J2.

FASTPATH: Ustawienia napięcia znamionowego PHASE VT SECONDARY i AUX VT SECONDARY to 
napięcia odpowiednio na zaciskach fazowych VT i zaciskach pomocniczego VT, gdy 
zastosowane zostanie napięcie znamionowe.

Na przykład w systemie za znamionowym napięciem pierwotnym równym 13.8kV i z VT 
14400:120 V w połączeniu w trójkąt, napięcie wtórne wyniesie 115V, czyli (13800/
14400)*120. W przypadku połączenia w gwiazdę wprowadzona wartość napięcia to musi 
być napięcie fazowe, które wyniesie 115/√3 = 66.4 V.

W systemie 14.4 kV z połączeniem w trójkąt oraz z przekładnią zwojów strony pierwotnej 
do wtórnej VT równą 14400:120, wprowadzone napięcie wynosiłoby 120 V; czyli 14400/
120.

Sieć elektroenergetyczna
Ścieżka: Setpoints > System > Power System

NOMINAL FREQUENCY
Zakres: 60 Hz, 50 Hz
Wartość domyślna: 60 Hz

Wartość NOMINAL FREQUENCY (częstotliwość znamionowa) dla sieci 
elektroenergetycznej służy jako wartość domyślna do nastawiania częstotliwości 
próbkowania cyfrowego, jeżeli nie można zmierzyć częstotliwości sieci na podstawie 
dostępnych sygnałów. Może do tego dojść w przypadku, gdy nie będą obecne sygnały 
wybrane do śledzenia częstotliwości lub nie zostanie wykryta prawidłowa częstotliwość. 
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Zanim nastąpi powrót do częstotliwości znamionowej, algorytm śledzenia częstotliwości 
podtrzymuje ostatni prawidłowy pomiar częstotliwości przez bezpieczny okres czasu 
i czeka na ponowne pojawienie się sygnałów lub na zaniknięcie zniekształceń.

COST OF ENERGY
Zakres: Zakres: 0.1 do 100.0 c/kWh w krokach po 0.1 c/kWh
Wartość domyślna: 5.0 c/kWh

Ustawienie umożliwia użytkownikowi wybranie kosztu energii w centach za 
kilowatogodzinę.

Wyłączniki
Wykrywanie wyłącznika WŁ. przez 850 polega na monitorowaniu stanu/stanów albo 
jednego albo jeszcze lepiej dwóch zestyków wejściowych. Usilnie zalecamy 
monitorowanie statusu wyłącznika liniowego, wykorzystując oba zestyki pomocnicze 
wyłącznika 52a i 52b. Jednak korzystanie z tylko jednego z nich też jest dopuszczalne. 
Podłączenie wyłącznika do sieci elektroenergetycznej bądź odłączenie go (wyjęty przez 
mechanizm wstawiania wyłącznika albo odizolowany przez skojarzone odłączniki na 
nieruchomym wyłączniku) podawane jest poprzez monitorowanie zestyku wejściowego 
„BKR CONNECTED”. Jeżeli zestyk wejściowy wybrany w nastawie „BKR CONNECTED” 
zostanie potwierdzony, wówczas uznaje się, że wyłącznik jest podłączony do sieci strony 
pierwotnej. Gdy zostanie ustalone, że wyłącznik jest odłączony, wówczas stan wyłącznika 
jest pokazywany ani jako otwarty ani jako zamknięty.
Ścieżka: Setpoints > System > Breakers > Breaker X

NAME
Zakres: do 13 znaków alfanumerycznych
Wartość domyślna: BKR1

CONTACT INPUT 52a
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

Służy do wyboru zestyku wejściowego podłączonego do zestyku pomocniczego 
wyłącznika 52a.

CONTACT INPUT 52b
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

Służy do wyboru zestyku wejściowego podłączonego do zestyku pomocniczego 
wyłącznika 52b. 

CONNECTED
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

Wybrać zestyk wejściowy służący do wskazywania, czy wyłącznik jest podłączony 
(wstawiony albo odłączniki włączone) do systemu lub odłączony (wyjęty albo odłączniki 
wyłączone) od systemu. 

CLOSE RELAY SELECT
Zakres: Off, Relay 2
Wartość domyślna: Relay 2

Wybór opcji „Relay 2” (przekaźnik 2) przypisuje komendę START do przekaźnika 
wyjściowego 2 (CLOSE/AUX). Jeżeli wybierzemy „Off”, przekaźnik pomocniczy 2 będzie 
dostępny do wyboru we wszystkich członach z opcją przekaźnika pomocniczego 
w 869 i nie będzie on aktywowany komendą START.
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FASTPATH: Jeżeli wybierzemy „Relay 2”, przekaźnik pomocniczy 2 nie będzie dostępny do wyboru 
w żadnym członie.

Table 4-20: Status wyłącznika w zależności od dostępności zestyków 52a i 52b

Table 4-21: Status wyłącznika ze skonfigurowanymi oboma zestykami 52a i 52b

Figure 4-16: Wykrywanie podłączonego/odłączonego (wstawionego/wyjętego) 
wyłącznika

Figure 4-17: Schemat logiczny wykrywania stanu wyłącznika

Zestyk 52a 
skonfigurowany

Zestyk 52ba 
skonfigurowany

Status wyłącznika

Otwarty Zamknięty

Tak Tak zestyk 52a otwarty  
zestyk 52b 
zamknięty

zestyk 52a 
zamknięty  
zestyk 52b otwarty 

Tak Nie zestyk 52a otwarty zestyk 52a 
zamknięty 

Nie Tak zestyk 52b 
zamknięty

zestyk 52b otwarty 

Nie Nie Wyłącznik nieskonfigurowany 

Status zestyku 52a Status zestyku 52b Status wyłącznika

Wył. Wł. WYŁĄCZNIK otwarty

Wł. Wył. WYŁĄCZNIK zamknięty

Wł. Wł. Nieznany stan WYŁĄCZNIKA 

Wył. Wył. Nieznany stan WYŁĄCZNIKA 

SETPOINT

BKR 1 CONNECTED

FlexLogic operand =1, Off = 0

FlexLogic operand status

AN
D

O
R

FLEXLOGIC OPERANDS

BKR 1 Disconnected

FLEXLOGIC OPERANDS

BKR 1 Connected

894207A1.cdr

SETPOINT

52a CONTACT

FlexLogic operand =1, Off = 0

SETPOINT

52b CONTACT

FlexLogic operand =1, Off = 0

FlexLogic operand 
(BKR 52a state)

FlexLogic operand 
(BKR 52b status)

A
N

D
A

N
D

X
O

R

30 ms
S

R

PB LED: BREAKER CLOSED 

PB LED: BREAKER OPENED 

LED: ALARM

LATCH

O
R

A
N

D

O
R

O
R

RESET
(command)

A
N

D
A

N
D

FLEXLOGIC OPERANDS

BKR 1 Closed

FLEXLOGIC OPERANDS

BKR 1 Opened

FLEXLOGIC OPERANDS

BKR 1 Unkwn State

O
R At least one contact programmed

(to Trip and Close output relays)

TARGET MESSAGE

BKR 1 NOT CONFIGURED

FLEXLOGIC OPERANDS

BKR 1 Configured

892740A2.cdr
4–84 850 SYSTEM ZABEZPIECZAJĄCY  – INSTRUKCJA OBSŁUGI



CHAPTER 4: NASTAWY SYSTEM
Łączniki
Schemat jednokreskowy (SLD) w przekaźnikach z serii 8 można skonfigurować dla 
maksymalnie 9 odłączników. Wykrywanie odłącznika polega na monitorowaniu stanu/
stanów albo jednego albo jeszcze lepiej dwóch zestyków wejściowych 89a i 89b. Zaleca się 
monitorowanie statusu łącznika za pomocą obu zestyków pomocniczych 89a i 89b, jednak 
można też korzystać z tylko jednego z nich.Gdy oba zestyki są zaprogramowane, można 
monitorować łącznik pod kątem niezgodności stanu, czyli oba zestyki pomocnicze WYŁ. 
lub oba zestyki pomocnicze WŁ. w trakcie pracy. Można zaprogramować opóźnienie 
alarmu niezgodności, aby odzwierciedlać przejście łącznika w trakcie pracy z zamkniętego 
na otwarty i z otwartego na zamknięty. Jeżeli po upływie czasu opóźnienia nie wykryto 
niezgodności zestyków pomocniczych, łącznik będzie w jednym ze swoich normalnych 
stanów, czyli otwarty lub zamknięty. Jeżeli, jednak, po upływie czasu opóźnienia wykryta 
zostanie niezgodność zestyków wejściowych, przekaźnik wyda komunikat celu „SW1(9) 
Discrepancy” i zaświeci diodę ALARM. Stan niezgodności łącznika można wyzerować za 
pomocą argumentu przypisanego w nastawie Reset Alarm, pod warunkiem że oba zestyki 
wejściowe 89a i 89b pokazują normalne stany przełącznika.
Ścieżka: Setpoints > System > Switches > Switch 1(9)

NAME
Zakres: 13 znaków alfanumerycznych
Wartość domyślna: SW 1

Przypisać do odłącznika nazwę określoną przez użytkownika. Nazwa ta jest 
wykorzystywana w SLD, w szybkich komunikatach dotyczących odłącznika 1 i 
w rejestratorze zdarzeń.

CONTACT INPUT 89a
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

Wybrać argument (zazwyczaj pomocniczy zestyk zwierny połączony z zestykiem 
wejściowym w przekaźniku), który będzie odzwierciedlać status zestyku pomocniczego 
89a odłącznika.

CONTACT INPUT 89b
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

Wybrać argument (zazwyczaj pomocniczy zestyk rozwierny połączony z zestykiem 
wejściowym w przekaźniku), który będzie odzwierciedlać status zestyku pomocniczego 
89b odłącznika.

ALARM DELAY
Zakres: 0.000 do 6000.000 s w krokach po 0.001 s
Wartość domyślna: 2.000 s

To ustawienie określa wymagany przedział czasu niezbędny do opanowania 
przejściowej niezgodności pomiędzy zestykami pomocniczymi 89a i 89b w trakcie 
działania odłącznika. Jeżeli po upływie tego czasu nadal występuje przejściowa 
niezgodność, wówczas, ze względów alarmowych i/lub blokady, zostaje potwierdzony 
argument FlexLogic SW1(9) Discrepancy.

RESET ALARM
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

Wybrać argument z listy argumentów FlexLogic, który, gdy będzie potwierdzony, 
zresetuje stan niezgodności łącznika. Należy zwrócić uwagę, że wyzerowanie alarmu 
zadziała tylko po tym, jak pomiędzy zestykami pomocniczymi 89a i 89b łącznika nie 
będzie już stanu niezgodności.
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OPEN RELAY SELECT
Zakres: Off, Relay 1, ..., Relay X
Wartość domyślna: Off

Ta nastawa służy do wyboru przekaźnika wyjściowego z listy dostępnych przekaźników 
wyjściowych, który będzie służył do otwierania odłącznika, gdy zostanie wystawiona 
komenda otwarcia z panelu przedniego lub zdalnie. Ten przekaźnik wyjściowy jest 
sterowany z menu Switch Control.

CLOSE RELAY SELECT
Zakres: Off, Relay 1, ..., Relay X
Wartość domyślna: Off

Ta nastawa służy do wyboru przekaźnika wyjściowego z listy dostępnych przekaźników 
wyjściowych, który będzie służył do zamykania odłącznika, gdy zostanie wystawiona 
komenda zamknięcia albo z panelu przedniego albo zdalnie. Ten przekaźnik wyjściowy 
jest sterowany z menu Switch Control.

FASTPATH: Szczegółowe informacje na temat dostępnych przekaźników wyjściowych do wyboru, 
patrz punkt Przekaźniki wyjściowe.

EVENTS
Zakres: Disabled, Enabled
Wartość domyślna: Enabled

To ustawienie załącza lub wyłącza zdarzenia operacji odłącznika.

TARGETS
Zakres: Disabled, Self-Reset, Latched
Wartość domyślna: Enabled

To ustawienie załącza lub wyłącza cele operacji odłącznika.

W poniższych tabelach przestawiono logikę konfiguracji łącznika i statusu otwartego 
i zamkniętego.

Table 4-22: Konfiguracja łącznika ze statusem otwartym i zamkniętym 

Table 4-23: Status łącznika z zaprogramowanymi oboma zestykami 89a i 52b

Programowanie nastawy 
zestyku wejściowego 89a

Programowanie nastawy 
zestyku wejściowego 89b

Status łącznika

Otwarty Zamknięty

Tak Tak zestyk 89a otwarty  
zestyk 89b 
zamknięty

zestyk 89a 
zamknięty  
zestyk 89b otwarty

Tak Nie zestyk 89a otwarty zestyk 89a 
zamknięty

Nie Tak zestyk 89b 
zamknięty

zestyk 89b otwarty

Nie Nie Nieskonfigurowany

Status zestyku 89a Status zestyku 89b Status odłącznika

Wył. Wł. SW[X] otwarty

Wł. Wył. SW[X] zamknięty

Wł. Wł. SW[X] przerywany, niezgodność 
SW[X]

Wył. Wył.
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Figure 4-18: Schemat logiki wykrywania stanu łącznika
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Krzywe FlexCurve
Przekaźnik ma cztery programowalne krzywe FlexCurve - FlexCurve A, B, C i D. Punkty dla 
tych krzywych określa użytkownik w programie EnerVista. Krzywe zdefiniowane przez 
użytkownika mogą być wykorzystywane dla czasowego zabezpieczenia nadprądowego 
w ten sam sposób, co krzywe IEEE, IAC, ANSI i IEC. Każda z czterech krzywych FlexCurve 
ma 120 punktów ustawień do wprowadzania czasów zerowania i zadziałania, 40 punktów 
dla zerowania (od 0 do 0.98 razy wartość pobudzenia) i 80 dla zadziałania (od 1.03 do 20 
razy pobudzenie). Te dane są przekształcane na dwie ciągłe krzywe poprzez interpolację 
liniową pomiędzy punktami danych. 
Ścieżka: Setpoints > System > FlexCurves

NOTE

NOTE: Do wyboru, projektowania czy modyfikowania dowolnej spośród czterech krzywych 
FlexCurve należy używać programu z oprogramowania EnerVista 8 Series Setup.

W poniższej tabeli wyszczególniono 120 punktów oraz charakterystykę dla każdego z nich 
i pustą komórkę, w której użytkownik może wpisać wartość czasu, gdy wymagane jest 
zadziałanie (dla I > Ipobudzenie) lub zerowanie (dla I < Ipobudzenia).
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Pierwsze dwie kolumny (40 punktów) odpowiadają krzywej ZEROWANIA. Pozostałe 
4 kolumny, łącznie 80 punktów, odpowiadają krzywej ZADZIAŁANIA. Wartości 
charakterystyki zerowania mieszczą się w przedziale od 0 do 0.98xPKP, zaś wartości 
zadziałania — w przedziale od 1.03 do 20xPKP. 
Ostateczna krzywa powstanie w drodze interpolacji liniowej z punktów zdefiniowanych 
przez użytkownika. Jest to osobny proces dla krzywej ZEROWANIA i dla krzywej 
ZADZIAŁANIA. 
Definiowanie tych punktów odbywa się w module odrębnym od przekaźnika, przy użyciu 
programu konfiguracyjnego w oprogramowaniu EnerVista 8 Series Setup. Zawiera on 
środowisko graficzne do wyświetlania krzywej, co ułatwia tworzenie krzywej przez 
użytkownika.

FASTPATH: Korzystając z danej krzywej FlexCurve, przekaźnik stosuje przybliżenie liniowe dla czasów 
mieszczących się pomiędzy punktami wprowadzonymi przez użytkownika. Należy 
szczególnie uważnie nastawiać dwa punkty w pobliżu wielokrotności pobudzenia równej 1; 
czyli 0.98*Ipobudzenie i 1.03*Ipobudzenie. Zaleca się nastawienie obu czasów na podobną 
wartość; w przeciwnym razie przybliżenie liniowe może powodować niepożądane 
zachowanie w przypadku wielkości zadziałania zbliżonej do 1.00*Ipobudzenie.

KONFIGURACJA KRZYWYCH FLEXCURVE ZA POMOCĄ OPROGRAMOWANIA ENERVISTA 
8 SERIES SETUP
Oprogramowanie EnerVista 8 Series Setup pozwala na łatwą konfigurację i zarządzanie 
krzywymi FlexCurve oraz skojarzonymi z nimi punktami danych. Na podstawie wyboru 
standardowych krzywych można skonfigurować potencjalne krzywe FlexCurve, aby 
zapewnić w miarę jak najlepsze ich dostosowanie, zaś konkretne punkty danych można 
edytować później. Ewentualnie można zaimportować dane krzywej z określonego pliku 
(format .csv), wybierając ustawienie Import Data From.

CZAS 
ZEROWANIA 
[ms]

CZAS 
ZEROWANIA 
[ms]

CZAS 
ZADZIAŁANIA 
[ms]

CZAS 
ZADZIAŁANIA 
[ms]

CZAS 
ZADZIAŁANIA 
[ms]

CZAS 
ZADZIAŁANIA 
[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

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
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Krzywe i dane można eksportować, przeglądać i kasować za pomocą odpowiednich 
przycisków. Dostosowywanie krzywych FlexCurve do indywidualnych potrzeb polega na 
edytowaniu wartości czasu zadziałania (ms) przy wstępnie określonych jednostkowych 
wielokrotnościach prądu. Należy zwrócić uwagę, że wielokrotności pobudzenia zaczynają 
się przy zero (założenie „czasu zerowania”), czasie zadziałania poniżej pobudzenia i czasie 
zadziałania powyżej pobudzenia.
EDYTOWANIE KRZYWYCH REKLOZERA
Wybór krzywych reklozera jest o tyle szczególny, że krzywe reklozera można ukształtować 
w postaci krzywej złożonej z minimalnym czasem reakcji oraz stałym czasem powyżej 
określonych wielokrotności pobudzenia. Obsługiwanych jest 41 typów krzywych 
reklozera. Te określone czasy zadziałania są przydatne w przypadku koordynowania 
czasów zadziałania, zazwyczaj przy wyższych prądach i gdy urządzenia zabezpieczające 
we wcześniejszej i w dalszej części sieci mają różne charakterystyki zadziałania. 
Zamieszczone poniżej okno konfiguracji krzywych reklozera jest wyświetlane po 
nastawieniu opcji „Recloser Curve” w ustawieniu Initialize From. 

Figure 4-19: Inicjalizacja krzywych reklozera

MULTIPLIER: (mnożnik) skaluje (powiela) czasy zadziałania krzywej.
Adder: (sumator) dodaje czas wskazany w tym polu (w ms) do wartości czasu zadziałania 
każdej krzywej.
Minimum Response Time (MRT): (minimalny czas reakcji) po jego załączeniu ustawienie 
MRT określa najkrótszy czas zadziałania nawet wtedy, gdy krzywa sugeruje krótszy czas 
przy wyższych wielokrotnościach prądu. Następuje skuteczne zdefiniowanie złożonej 
charakterystyki zadziałania. W przypadku wielokrotności prądu poniżej punktu przecięcia 
to krzywa dyktuje czas zadziałania; w przeciwnym przypadku - MRT. Przy próbie 
zastosowania MRT krótszego od minimalnego czasu krzywej pojawi się komunikat 
z informacją.
High Current Time: (czas dla dużych prądów) użytkownik może nastawić wielokrotność 
pobudzenia, od którego to punktu czas zadziałania będzie stały. Zazwyczaj jest to 
potrzebne tylko przy wyższych poziomach prądu. Przekładnia HCT (HCT Ratio) określa 
wielokrotność pobudzenia dla dużych prądów; HCT określa czas zadziałania.

FASTPATH: Ustawienia mnożnika i sumatora wpływają jedynie na krzywą w charakterystyce, a na 
ustawienia MRT i HCT nie. Ustawienia HCT mają pierwszeństwo przed ustawieniami MRT 
dla wielokrotności pobudzenia większych od przekładni HCT.
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FASTPATH: Całkowity mnożnik („Total Multiplier”) wykorzystywany do obliczeń jest równy iloczynowi 
mnożnika w członie TOC i mnożnika w krzywej reklozera.

PRZYKŁAD
Można utworzyć krzywą złożoną na bazie standardowej krzywej GE_111 z MRT = 200 ms 
i HCT początkowo wyłączonym a następnie załączonym przy ośmiokrotności (8 x) 
pobudzenia z czasem zadziałania równym 30 ms. Przy około czterokrotności (4 x) 
pobudzenia czas zadziałania krzywej jest równy MRT i od tego momentu czas zadziałania 
pozostaje równy 200 ms (patrz poniżej).

Figure 4-20: Złożona krzywa reklozera z wyłączonym HCT

Gdy funkcja HCT jest załączona, czas zadziałania zostaje skrócony do 30 ms w przypadku 
wielokrotności pobudzenia przekraczających wartość 8-krotności pobudzenia.

Figure 4-21: Złożona krzywa reklozera z załączonym HCT

Niedozwolone jest skonfigurowanie krzywej złożonej z wydłużeniem czasu zadziałania 
przy wyższych wielokrotnościach pobudzenia. W przypadku dokonania takiej próby 
oprogramowanie EnerVista do konfiguracji serii 8 generuje komunikat błędu i odrzuca 
proponowane zmiany.
STANDARDOWE KRZYWE REKLOZERA
Standardowe krzywe reklozera przedstawiono na poniższych wykresach.
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Figure 4-22: Krzywe reklozera od GE101 do GE106

Figure 4-23: Krzywe reklozera GE113, GE120, GE138 i GE142
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Figure 4-24: Krzywe reklozera GE134, GE137, GE140, GE151 i GE201

Figure 4-25: Krzywe reklozera GE131, GE141, GE152 i GE200
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Figure 4-26: Krzywe reklozera GE133, GE161, GE162, GE163, GE164 i GE165

Figure 4-27: Krzywe reklozera GE116, GE117, GE118, GE132, GE136 i GE139
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Figure 4-28: Krzywe reklozera GE107, GE111, GE112, GE114, GE115, GE121 i GE122

Figure 4-29: Krzywe reklozera GE119, GE135 i GE202
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Wejścia

Figure 4-30: Hierarchia wyświetlania wejść

Zestyki wejściowe
Przekaźnik 850 jest wyposażony w szereg zestyków wejściowych, których liczba zależy od 
kodu zamówienia i które mogą służyć do różnorodnych funkcji np. sterowania 
wyłącznikiem, wyzwoleń zewnętrznych, blokowania członów zabezpieczenia itp. Zestyki 
wejściowe przyjmują sygnały wejść omywanych i bezprądowych. Sygnał wejściowy 
zestyku typu omywanego wymaga zewnętrznego źródła napięcia DC. Sygnał wejściowy 
zestyku typu bezprądowego wykorzystuje wewnętrzne źródło napięcia DC. W zależności 
od poziomu źródła DC można wybrać wartość progową napięcia (17 V, 33 V, 84 V, 166 V). 
Zestyki wejściowe mogą znajdować się na kartach WE/WY GN i zab. od łuku elektrycznego 
umieszczonych w gniazdach B’ lub ‘C’ lub ‘F’ lub ‘G’ lub ‘H’ lub we wszystkich.

NOTE

NOTE: Maksymalny prąd obciążenia, jaki może być doprowadzany przez zasilacz napięcia 
omywania +24 V, to 100 mA. Gdy wykorzystamy wewnętrzny zasilacz +24 V, należy 
uwzględnić ograniczenia prądowe zasilacza 24 V.

Zestyki wejściowe są albo otwarte albo zamknięte i mają programowany czas eliminacji 
odbicia, aby zapobiec fałszywemu zadziałaniu z powodu napięcia indukowanego. Czas 
eliminacji odbicia jest regulowany przez użytkownika zgodnie ze specyfikacją producenta.

Skanowany jest nieobrobiony status synchronicznie dla wszystkich zestyków wejściowych 
ze stałą szybkością równą jednemu przejściu zabezpieczenia (1/8 cyklu), co przedstawiono 
na poniższym rysunku. Napięcie wejściowe DC jest porównywane z wartością progową 
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nastawianą przez użytkownika. Nowy stan zestyku wejściowego musi być utrzymany 
przez nastawiany przez użytkownika czas eliminacji odbicia, aby przekaźnik mógł 
stwierdzić ważność nowego stanu zestyku. Na poniższym rysunku czas eliminacji odbicia 
nastawiono na 2.5 ms; stąd trzecia próbka z rzędu zatwierdza ważność zmiany stanu (znak 
nr 2 na schemacie). Po zatwierdzeniu ważności (eliminacja odbicia) nowy stan zostanie 
podany a argument FlexLogic będzie potwierdzony w czasie nowego przejścia 
zabezpieczenia. Znacznik czasu pierwszej próbki w sekwencji, która zatwierdza ważność 
nowego stanu, zostaje wykorzystana do zarejestrowania zmiany zestyku wejściowego 
w rejestratorze zdarzeń (znak nr 1 na rysunku).
Człony zabezpieczenia i sterowania a także równania FlexLogic i timery są wykonywane 
osiem razy na cykl sieci elektroenergetycznej. Czas trwania przejścia zabezpieczenia jest 
regulowany mechanizmem śledzenia częstotliwości. Argument FlexLogic 
odzwierciedlający stan zestyku po eliminacji odbicia zostaje zaktualizowany przy przejściu 
zabezpieczenia po eliminacji odbicia (oznaczono nr 2 na poniższym rysunku). Aktualizacja 
jest przeprowadzana na początku przejścia zabezpieczenia tak, że wszystkie funkcje 
zabezpieczenia i sterowania a także równania FlexLogic otrzymują zaktualizowane stany 
zestyków wejściowych.
Czas reakcji argumentu FlexLogic na zmianę zestyku wejściowego jest powiązany 
z ustawieniem czasu eliminacji odbicia plus maksymalnie jedno przejście zabezpieczenia 
(zmienne i zależne od częstotliwości sieci, jeżeli załączono śledzenie częstotliwości). Na 
przykład 8 przejść zabezpieczenia na cykl w sieci 60 Hz odpowiada przejściu 
zabezpieczenia co 2.1 ms. Przy ustawieniu czasu odbicia zestyków na 3.0 ms graniczne 
czasy potwierdzania argumentów FlexLogic™ wynoszą: 4.2 + 0.0 = 4.2 ms i 4.2 + 2.1 = 6.3 
ms. 4.2 ms to minimalny okres przejścia zabezpieczenia uwzględniający czas eliminacji 
odbicia, 3.0 ms.
Niezależnie od ustawienia czasu eliminacji odbicia zestyków zdarzenie zestyku 
wejściowego otrzymuje znacznik czasu z dokładnością rzędu 1 przejścia zabezpieczenia, 
przy wykorzystaniu czasu pierwszego skanu odpowiadającego nowemu stanowi (znak nr 
1 poniżej). Dlatego też znacznik czasu odzwierciedla zmianę napięcia DC na zaciskach 
zestyku wejściowego, która nie była przypadkowa, jako że została później zatwierdzona jej 
ważność za pomocą timera eliminacji odbicia. Algorytm eliminacji odbicia jest 
symetryczny: ta sama procedura i czas eliminacji odbicia są wykorzystywane do 
filtrowania przejść ze stanu niskiego do wysokiego (LOW-HIGH - znaki nr 1 i 2 na rysunku 
poniżej) i przejść ze stanu wysokiego do niskiego (HIGH-LOW - znaki nr 3 i 4 poniżej).
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Figure 4-31: Mechanizm eliminacji odbicia zestyków wejściowych i przykład 
synchronizowania znacznikami czasu
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Ścieżka: Setpoints > Inputs > Contact Inputs

Menu zestyków wejściowych zawiera ustawieni konfiguracyjne dla poszczególnych 
zestyków wejściowych a także wartości progowe napięcia dla wszystkich zestyków 
wejściowych.

Ścieżka: Setpoints > Inputs > Contact Inputs > CI Voltage Threshold

W zależności od kodu zamówienia wartość progową napięcia można skonfigurować dla 
wszystkich zestyków wejściowych (gniazdo F/G/H z kodem zamówienia ‘A’ lub ‘M’ lub ‘F’) 
albo dla poszczególnych grup zestyków wejściowych (gniazdo F/G/H z kodem zamówienia 
‘B’ lub ‘K’ i gniazdo B/C z kodem zamówienia ‘C’).
Jako przykład poniżej przedstawiono opis ustawień dla gniazda F z kodem zamówienia ‘A’, 
gniada G z kodem zamówienia ‘B’ i gniazda B z kodem zamówienia ‘C’. 

Karta zestyków wejściowych typu ‘A’ przydzielona do gniazda F wymaga skonfigurowania 
jednego progu napięcia dla wszystkich zestyków wejściowych. Karta zestyków 
wejściowych typu ‘B’ przydzielona do gniazda G ma dwie grupy po pięć zestyków 
wejściowych i dlatego wymaga dwóch ustawień progu napięcia. Zaś karta zestyków 
wejściowych typu ‘C’ przydzielona do gniazda B ma trzy grupy po pięć zestyków 
wejściowych i dlatego wymaga trzech ustawień progu napięcia.
Do rozróżniania poszczególnych ustawień progu napięcia służą numery gniazd lub 
zacisków. Na przykład: ‘Voltage Threshold/Slot F’ określa ustawienie progu dla wszystkich 
zestyków wejściowych w gnieździe F z kodem zamówienia ‘A’; zaś ‘Voltage Threshold/G13-
G17’ określa ustawienie progu dla grupy pięciu zestyków wejściowych z zaciskami od G13 
do G17.
Po uruchomieniu procesor przekaźnika ustala (na podstawie oceny zainstalowanych 
modułów), które zestyki wejściowe są dostępne i wtedy wyświetla ustawienia tylko dla 
nich.
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VOLTAGE THRESHOLD /[X]
Zakres: 17, 33, 84, 166 VDC
Wartość domyślna: 33 VDC

To ustawienie wskazuje minimalne napięcia wymagane do wykrycia zamkniętego 
zestyku wejściowego. Wartość dobiera się zgodnie z następującymi kryteriami: 17 dla 
źródeł 24 V, 33 dla źródeł 48 V, 84 dla źródeł od 110 do 125 V oraz 166 dla źródeł 250 V.

FASTPATH: Dla wewnętrznego omywania nastawić Voltage Threshold na 17V.

FASTPATH: Wybranie wartości progowych powyżej 17V powoduje, że wewnętrzne +24V zostanie 
wyłączone.

Ścieżka: Setpoints > Inputs > Contact Inputs > Contact Input 1

NAME
Zakres: do 13 znaków alfanumerycznych
Wartość domyślna: CI 1

Do zestyku wejściowego można przypisać alfanumeryczną nazwę do celów 
diagnostyki, nastawiania i rejestracji zdarzeń. Argument FlexLogic CI X ON (logiczne 1) 
odpowiada zamkniętemu zestykowi wejściowemu „X”, zaś CI X OFF odpowiada 
otwartemu zestykowi wejściowemu „X”.

DEBOUNCE TIME
Zakres: 0.0 do 16.0 ms w krokach po 0.5 ms
Wartość domyślna: 10.0 ms

Czas eliminacji odbicia określa czas, jaki zestyk potrzebuje do tego, aby przezwyciężyć 
warunki ‘odbicia zestyków’. Ponieważ czas ten jest różny dla różnych typów zestyków 
i producentów, należy nastawić maksymalny czas eliminacji odbicia zestyków (wg 
specyfikacji producenta) plus pewien margines, aby zapewnić prawidłowe działanie.

EVENTS
Zakres: Enabled, Disabled
Wartość domyślna: Enabled

Na przykład aby wykorzystać zestyk wejściowy F1 jako wejście statusu z zestyku 52b 
wyłącznika do utrzymania przekaźnika wyzwalającego i zarejestrowania go w menu 
Event Records, należy wprowadzić następujące zmiany ustawień:
CONTACT INPUT 1 NAME: "52b"
CONTACT INPUT 1 EVENTS: "Enabled"

FASTPATH: Zestyk 52b jest zamknięty, gdy wyłącznik jest otwarty, a otwarty wtedy, gdy wyłącznik 
jest zamknięty.

Wejścia wirtualne
Przekaźnik 850 ma 64 wejścia wirtualne, które może zaprogramować indywidualnie na 
reagowanie na sygnały wejściowe z klawiatury lub z protokołów komunikacyjnych. To 
daje następujące korzyści w porównaniu do samych zestyków wejściowych:

• Można zwiększyć liczbę wejść logicznych bez dodatkowego sprzętu.

• Można wywoływać funkcje logiczne zdalnie przez jeden kanał komunikacyjny.

• Tą samą funkcję logiczną można wywołać zarówno lokalnie poprzez zestyk wejściowy 
lub z klawiatury na panelu przednim jak i zdalnie za pośrednictwem komunikacji.

• Przełączniki na panelu można całkowicie zastąpić przełącznikami wirtualnymi, aby 
oszczędzić na kosztach i oprzewodowaniu.
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Wszystkie argumenty wejść wirtualnych mają domyślnie wartość „Off” (logiczne 0), chyba 
że zostanie odebrany właściwy sygnał wejściowy.
Ścieżka: Setpoints > Inputs > Virtual Inputs 

FUNCTION
Zakres: Disabled, Enabled
Wartość domyślna: Disabled

Jeżeli w ustawieniu wybrano opcję „Disabled”, wymuszony zostaje stan WYŁĄCZENIA 
wejścia (logiczne 0) niezależnie od próby zmiany wejścia. Nastawienie na opcję 
„Enabled” powoduje, że wejście działa w sposób przedstawiony na schemacie 
logicznym poniżej i generuje wyjściowe argumenty FlexLogic w reakcji na odebrane 
sygnały wejściowe i zastosowane ustawienia.

NAME
Zakres: do 13 znaków alfanumerycznych
Wartość domyślna: VI 1

Do  wejścia wirtualnego można przypisać alfanumeryczną nazwę do celów diagnostyki, 
nastawiania i rejestracji zdarzeń.

TYPE
Zakres: Latched, Self-reset
Wartość domyślna: Latched

Przewidziano dwa rodzaje pracy: samozerowanie i zatrzaśnięcie. Jeżeli nastawiono 
VIRTUAL INPUT x TYPE na opcję „Self-Reset”, gdy sygnał wejściowy przejdzie 
z WYŁĄCZONEGO na WŁĄCZONY, argument wyjścia zostanie nastawiony na WŁĄCZONY 
tylko na jedną ocenę równań FlexLogic i następnie powróci do stanu WYŁĄCZONEGO. 
Nastawienie na opcję „Latched” powoduje, że wejście wirtualne nastawia stan 
argumentu wyjścia na ten sam stan, co ostatnio otrzymane wejście.

FASTPATH: Tryb pracy z samozerowaniem generuje argument wyjścia dla pojedynczej oceny równań 
FlexLogic (czyli impuls jednego przejścia zabezpieczenia). Jeżeli zamierzamy wykorzystać 
argument nie tylko wewnętrznie w równaniu FlexLogic, prawdopodobnie konieczne będzie 
wydłużenie go w czasie. Do tego może przydać się timer FlexLogic z opóźnionym 
zerowaniem.

EVENTS
Zakres: Enabled, Disabled
Wartość domyślna: Enabled

Figure 4-32: Schemat logiczny wejść wirtualnych
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Wejścia analogowe
Przekaźnik z serii 8 może monitorować dowolną wielkość zewnętrzną z przetworników 
DcmA np. drgania, prąd wzbudzenia, ciśnienie, pozycję zaczepu itp. przy użyciu ‘wejść 
analogowych’. Do zacisków wejść analogowych można podłączyć dowolne standardowe 
zakresy wyjść przetworników: 0 do 1 mA, 0 do 5 mA, 0 do 10mA, 0 do 20 mA lub 4 do 20 
mA. Aby zapewnić prawidłowe działanie, należy zwrócić uwagę na biegunowość tych 
wejść. Obwody wejść analogowych są odizolowane jako grupa wraz z obwodami wyjść 
analogowych i obwodami czujników RTD; tylko jedno uziemienie odniesienia jest używane 
dla tych trzech obwodów. Przetworniki ograniczają izolację do ±36 V względem uziemienia 
bezpieczeństwa serii 8.
W zależności od kodu zamówienia przekaźnik z serii 8 obsługuje jedną opcjonalną kartę 
analogową DC. Karta analogowa ma 4 wejścia analogowe i 7 wyjść analogowych. Dla 
każdego członu można skonfigurować przekaźnik tak, aby spowodował alarm lub 
wyzwolenie, gdy mierzona wielkość wejścia analogowego będzie przekraczać poziom 
pobudzenia przez czas dłuższy od skojarzonego opóźnienia. Odpadnięcie członu nastąpi 
tylko wtedy, gdy spełniony zostanie zaprogramowany przez użytkownika stosunek 
odpadnięcia. 

NOTE

NOTE: Podłączone wejście analogowe jest nadal odczytywane i wyświetlane w menu METERING 
/ANALOG INPUTS, gdy funkcja wyzwalania lub funkcja alarmu będzie nastawiona na opcję 
„Disabled”, a wejście analogowe nie będzie wyłączone.

Ścieżka: Setpoints > Inputs > Analog Inputs > Analog In 1(X) Setup

Ustawienia

FUNCTION
Zakres: Disabled, Enabled
Wartość domyślna: Disabled

To ustawienie załącza lub wyłącza funkcję wejścia analogowego.

NAME
Zakres: dowolne zestawienie 13 znaków
Wartość domyślna: Anlp 1

Za pomocą tego ustawienia użytkownik może nadać symboliczną nazwę każdemu 
wejście analogowemu. Długość jest ograniczona do 13 znaków.

UNITS
Zakres: dowolne zestawienie 6 znaków
Wartość domyślna: units

Za pomocą tego ustawienia użytkownik może nadać symboliczną nazwę jednostkom 
technicznym. Długość jest ograniczona do 6 znaków.

RANGE
Zakres: 0 do 1 mA, 0 do 5 mA, 0 do 10 mA, 0 do 20 mA, 4 do 20 mA
Wartość domyślna: 0 do 1 mA

To ustawienie umożliwia wybór zakresu wejścia analogowego.

MIN VALUE
Zakres: -500000 do 500000 jednostek w krokach co 1 jednostkę
Wartość domyślna: 0

Dla nastawy WARTOŚCI MINIMALNEJ należy wprowadzić wartość, która odpowiada 
minimalnej wartości wyjściowej przetwornika. Na przykład jeżeli do wejścia 
analogowego jest podłączony przetwornik temperatury, który daje od 4 do 20 mA dla 
temperatur od 0 do 250°C, wówczas należy wprowadzić “0” dla WARTOŚCI MINIMALNEJ. 
Wówczas przekaźnik interpretuje 4 mA jako oznaczające 0°C. Wartości pośrednie 
pomiędzy wartościami minimalną i maksymalną są skalowane liniowo.
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MAX VALUE
Zakres: -500000 do 500000 jednostek w krokach co 1 jednostkę
Wartość domyślna: 0

Dla nastawy WARTOŚCI MAKSYMALNEJ należy wprowadzić wartość, która odpowiada 
maksymalnej wartości wyjściowej przetwornika. Na przykład jeżeli do wejścia 
analogowego jest podłączony przetwornik temperatury, który daje od 4 do 20 mA dla 
temperatur od 0 do 250°C, wówczas należy wprowadzić “250” dla WARTOŚCI 
MAKSYMALNEJ. Wówczas przekaźnik interpretuje 20 mA jako oznaczające 250°C. 
Wartości pośrednie pomiędzy wartościami minimalną i maksymalną są skalowane 
liniowo.

TRIP FUNCTION
Zakres: Disabled, Trip, Configurable
Wartość domyślna: Disabled

Wybór ustawienia Trip lub Configurable załącza funkcję wyzwalania dla wejścia 
analogowego. Jeżeli wybierzemy opcję Disabled, główna funkcja będzie nadal 
załączona i będzie odczytywać wartość miernika.

TRIP TYPE
Zakres: Over, Under
Wartość domyślna: Over

To ustawienie określa, czy do pobudzenia dochodzi wtedy, gdy wejście analogowe jest 
powyżej zaprogramowanego progu czy też poniżej.

TRIP PICKUP
Zakres: -500000 do 500000 jednostek w krokach co 1 jednostkę
Wartość domyślna: 20

To ustawienie podaje poziom pobudzenia dla wyzwolenia w jednostkach technicznych 
określonych w ustawieniu.

TRIP DROPOUT RATIO
Zakres: 2 do 20 w krokach po 1%
Wartość domyślna: 5%

To ustawienie przedstawia zmianę wartości pobudzenia, w procentach pobudzenia, przy 
której nastąpi skuteczne odpadnięcie członu. Stosunek odpadnięcia określa się 
w następujący sposób:

• Odpadnięcie = pobudzenie – pobudzenie * stosunek odpadnięcia /100, gdy w TRIP 
TYPE wybrano Over

• Odpadnięcie = pobudzenie + pobudzenie * stosunek odpadnięcia /100, gdy w TRIP 
TYPE wybrano Under

Na przykład jeżeli poziom pobudzenia wynosi 5000 µA, TRIP TYPE nastawiono na „Over”, 
a DROPOUT RATIO na “10%”, rzeczywiste odpadnięcie będzie wynosić 4500 µA. 
I odwrotnie, jeżeli TRIP TYPE będzie nastawione na „Under” przy tym samym stosunku 
odpadnięcia, rzeczywiste odpadnięcie będzie wynosić 5500 µA.

TRIP PICKUP DELAY
Zakres: 0 do 600 s w krokach co 1 s
Wartość domyślna: 2

Ta nastawa zadziała, jeżeli warunek pobudzenia dla wyzwolenia zostanie utrzymany 
przez czas dłuższy od nastawionego tu czas opóźnienia.

TRIP DROPOUT DELAY
Zakres: 0 do 600 s w krokach co 1 s
Wartość domyślna: 0

Ta nastawa służy do wyboru stałego przedziału czasu w celu opóźnienia odpadnięcia 
sygnału wyjściowego po jego wygenerowaniu.
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TRIP OUTPUT RELAY X

Szczegółowe informacje, patrz Wspólne nastawy.

ALARM FUNCTION
Zakres: Disabled, Alarm, Latched Alarm
Wartość domyślna: Disabled

Wybór ustawienia Alarm lub Latched Alarm załącza funkcję alarmu.

ALARM TYPE
Zakres: Over, Under
Wartość domyślna: Over

To ustawienie określa, czy do alarmu dochodzi wtedy, gdy wejście analogowe jest 
powyżej zaprogramowanego progu czy też poniżej.

ALARM PICKUP
Zakres: -500000 do 500000 jednostek w krokach co 1 jednostkę
Wartość domyślna: 10

To ustawienie podaje poziom pobudzenia dla alarmu w jednostkach technicznych 
określonych w ustawieniu.

ALARM DROPOUT RATIO
Zakres: 2 do 20 w krokach po 1%
Wartość domyślna: 5%

To ustawienie przedstawia zmianę wartości pobudzenia, w procentach pobudzenia, przy 
której nastąpi skuteczne odpadnięcie członu alarmowego. Stosunek odpadnięcia określa 
się w następujący sposób:

• Odpadnięcie = pobudzenie – pobudzenie * stosunek odpadnięcia /100, gdy w ALARM 
TYPE wybrano Over

• Odpadnięcie = pobudzenie + pobudzenie * stosunek odpadnięcia /100, gdy w ALARM 
TYPE wybrano Under

Na przykład jeżeli poziom pobudzenia wynosi 5000 µA, ALARM TYPE nastawiono na 
„Over”, a DROPOUT RATIO na “10%”, rzeczywiste odpadnięcie będzie wynosić 4500 µA. 
I odwrotnie, jeżeli ALARM TYPE będzie nastawione na „Under” przy tym samym stosunku 
odpadnięcia, rzeczywiste odpadnięcie będzie wynosić 5500 µA.

ALARM PICKUP DELAY
Zakres: 0 do 600 s w krokach co 1 s
Wartość domyślna: 2

Ta nastawa spowoduje zadziałanie członu, jeżeli warunek pobudzenia dla alarmu 
zostanie utrzymany przez czas dłuższy od nastawionego tu czas opóźnienia.

ALARM DROPOUT DELAY
Zakres: 0 do 600 s w krokach co 1 s
Wartość domyślna: 0

Ta nastawa służy do wyboru stałego przedziału czasu w celu opóźnienia odpadnięcia 
sygnału wyjściowego po jego wygenerowaniu.

ALARM OUTPUT RELAY X

Szczegółowe informacje, patrz Wspólne nastawy.

BLOCK
Zakres: Dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off
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EVENTS
Zakres: Disabled, Enabled
Wartość domyślna: Enabled

To ustawienie załącza lub wyłącza zdarzenia dla funkcji wejścia analogowego.

CELE
Range: Disabled, Self-Reset, Latched
Wartość domyślna: Latched

Wybór ustawienia Self-Reset lub Latched załącza cele dla funkcji wejścia analogowego.
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Figure 4-33: Schemat logiczny progów wejść analogowych
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Wejścia zdalne
Wejścia zdalne umożliwiają wymianę informacji o stanach cyfrowych pomiędzy 
urządzeniami w sieci Ethernet z obsługą IEC 61850. Zdalne wejścia, które tworzą 
argumenty FlexLogic w przekaźniku odbiorczym, są wydobywane z komunikatów GOOSE 
pochodzących od zdalnych urządzeń.
Należy zaprogramować wejście zdalne 1 tak, aby odtwarzało logiczny stan określonego 
sygnału pochodzącego z określonego urządzenia zdalnego na użytek lokalny. Do 
programowania służą trzy ustawienia przedstawione w punkcie Wejścia wirtualne.
Za pomocą ustawienia REMOTE INPUT 1 Name użytkownik może przypisać opisowy tekst 
do wejścia zdalnego.
Ustawienie REMOTE INPUT 1 Events służy do załączenia generowania zdarzeń 
każdorazowo po aktualizacji Remote input status.
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Wyjścia

Figure 4-34: Hierarchia wyświetlania wyjść

Przekaźniki wyjściowe
Przekaźnik systemu zabezpieczającego pól zasilających 850 ma szereg 
elektromechanicznych przekaźników wyjściowych, których liczbę wskazuje się 
w momencie zamawiania. Na przykład moduł WE/WY z gniazda F daje pięć przekaźników 
wyjściowych. 
Pierwszy przekaźnik wyjściowy (przekaźnik 1) w 850 to przekaźnik typu Forma A, który 
można wykorzystać do monitorowania cewki wyzwalającej i jest przeznaczony do 
wyzwalania łącznika wyłącznika. Przekaźnik zostaje zasilony w momencie zadziałania 
dowolnego członu, którego nastawę Function ustawiono na opcję "Trip". Przekaźnik można 
dostosować, zmieniając jego nazwę i rodzaj oraz dodając sygnały wyzwalające lub 
blokowanie, jak przedstawiono w opisach nastaw przekaźników wyjściowych. Przekaźnik 
wyjściowy 1 jest zaprogramowany wewnętrznie do wyzwalania łącznika wyłącznika, nie 
można go zmienić, wyłączyć ani zastąpić żadnym innym przekaźnikiem. W menu 
poszczególnych członów zabezpieczenia, sterowania lub monitorowania można wybrać 
dodatkowe przekaźniki wyjściowe, aby też zadziałały.
Przekaźnik wyjściowy 2 to przekaźnik typu Forma A, który można wykorzystać do 
monitorowania cewki zamykającej i jest on wybrany domyślnie do zamykania łącznika 
wyłącznika. 850 umożliwia wybór dowolnego dostępnego przekaźnika wyjściowego do 
zamykania łącznika wyłącznika w nastawie BreakerContactor > Close Relay Select 
setpoint Przekaźnik wyjściowy wybrany do zamykania łącznika wyłącznika może zostać 
pobudzony bezpośrednio z niektórych funkcji przekaźnika wyznaczonych do 
wykonywania czynności zamykania łącznika wyłącznika. Jeżeli przekaźnika 2 nie 
wybrano jako przekaźnika zamykającego, wówczas można go użyć do innych celów. 
Przekaźniki „wyzwalania” i „zamykania” mają stałą logikę zadziałania, ponieważ ich 
zerowanie jest uzależnione od sygnału zwrotnego z łącznika wyłącznika.
Przekaźniki pomocnicze „wyzwalania” i „zamykania” stosują się do odpowiedniej logiki 
wyzwalania i zamykania, co oznacza, że mają stałe charakterystyki zadziałania, ponieważ 
ich zerowanie jest uzależnione od sygnału zwrotnego z wyłącznika. Przekaźniki 
pomocnicze wybrane dla wyzwalania wyłącznika są również dostępne do wyboru 
4–108 850 SYSTEM ZABEZPIECZAJĄCY  – INSTRUKCJA OBSŁUGI



CHAPTER 4: NASTAWY WYJŚCIA
w menu wszystkich członów zabezpieczenia. Przekaźniki pomocnicze wybrane dla 
zamykania wyłącznika są wykluczone z listy do wyboru w menu wszystkich 
zabezpieczenia. Sposób wyboru przekaźnika pomocniczego dla wyzwalania i zamykania 
wyłącznika, patrz punkt Konfiguracja wyłączników.
Działanie przekaźników wyjściowych wybranych dla wyzwalania i zamykania wyłącznika, 
czyli przekaźników kontrolowanych przez wyłącznik, ma być kontrolowane stanem 
wyłącznika, który jest monitorowany przez zestyk 52a, zestyk 52b albo przez oba zestyki. 
Jeżeli w nastawie Type wybierzemy opcję "Pulsed", działanie przekaźników wyzwalania 
i zamykania będzie zgodne z logiką przedstawioną poniżej:

• Przekaźniki wyzwalania i zamykania resetują się po wykryciu stanu wyłącznika 
odpowiadającego komendzie. Kiedy komenda zostanie wysłana do jednego z tych 
szczególnych przekaźników, pozostanie on uruchomiony aż do momentu, gdy 
zostanie potwierdzona żądana zmiana stanu wyłącznika i zostanie wyzerowany 
warunek inicjujący. 

• Jeżeli komenda zresetuje się bez zmiany stanu wyłącznika, przekaźnik wyjściowy 
zostanie wyzerowany po domyślnym odstępie czasu równym 2 sekundy.

• Jeżeli żaden z zestyków pomocniczych wyłącznika, ani 52a ani 52b, nie będzie 
zaprogramowany na wejście logiczne, przekaźnik wyzwalania zresetuje się po 
domyślnym odstępie czasu równym 100 ms od momentu wyzerowania wejścia 
inicjującego. Przekaźnika zamykania zostanie wyzerowany po 200 ms. 

• Nastawa czasu utrzymania (Seal-In Time) jest dostępna tylko wtedy, gdy dla 
przekaźnika wyjściowego wybrano opcję impulsową ("Pulsed"). We wszystkich innych 
przypadkach nastawa czasu utrzymania jest ukryta i dezaktywowana. Domyślne 
ustawienie czasu ustawienia to 100 ms.

Jeżeli dla typu wybierzemy opcję zatrzaśniętą ("Latched"), przekaźnik wyjściowy zostanie 
zasilony przez komendę dowolnego wyzwolenia lub otwarcia i pozostanie zasilony po 
odpadnięciu członu. Zatrzaśnięte wyjścia pomocnicze można wyzerować za pomocą 
komendy zerowania.Jeżeli wybierzemy typ samoresetujący ("Self-reset"), przekaźnik 
wyjściowy zostanie zasilony, gdy zadziała odpowiadający mu człon i pozostanie zasilony 
do momentu odpadnięcia członu.

DOSTĘPNOŚĆ PRZEKAŹNIKÓW WYJŚCIOWYCH
Przekaźniki wyjściowe można wykorzystywać do wielu różnych celów np. otwierania 
i zamykania wyłączników, styczników, łączników, sterowania urządzeniami 
podstawowymi np. silnikiem, transformatorem, generatorem, do blokowania lub nadzoru, 
do wzajemnego uzależniania itp. Aby uniknąć używania tego samego przekaźnika 
wyjściowego do dwóch kompletnie innych działań, przekaźnik z serii 8 sprawdza 
przypisania tych przekaźników wyjściowych i uniemożliwia wykorzystanie ich dla 

Zestyk 52a 
skonfigurowany

Zestyk 52ba 
skonfigurowany

Działanie przekaźnika

Tak Tak Przekaźnik wyzwalania i przekaźnik zamykania działają 
nadal, aż nastąpi wykrycie, że wyłącznik jest otwarty lub 
zamknięty przy użyciu obu zestyków: 52a i 52b zgodnie 
z logiką detekcji wyłącznika.

Tak Nie Przekaźnik wyzwalania działa nadal, aż 52a zasygnalizuje 
otwarty wyłącznik. Przekaźnik zamykania działa nadal, aż 
52a zasygnalizuje otwarty wyłącznik.

Nie Tak Przekaźnik wyzwalania działa nadal, aż 52b zasygnalizuje 
otwarty wyłącznik. Przekaźnik zamykania działa nadal, aż 
52b zasygnalizuje otwarty wyłącznik.

Nie Nie Przekaźnik wyzwalania działa po otrzymaniu komendy 
wyzwolenia i pozostaje w stanie „wysokim”, aż upłynie 
domyślny czas równy 100 ms. Przekaźnik zamykania działa 
po otrzymaniu komendy zamknięcia i resetuje się po upływie 
czasu równego 200 ms.
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niektórych innych działań. W tym celu przekaźniki wyjściowe, które już zostały przypisane 
do jakiegoś działania, są ukryte dla menu innych członów. Na przykład, jeżeli przekaźnik 
wyjściowy 1 został przypisany w nastawie Trip Relay Select do wyzwalania wyłącznika 1, 
ten przekaźnik wyjściowy będzie ukryty na listach wyjść dostępnych do wyboru w menu 
otwierania lub zamykania łącznika i odwrotnie. W tabeli poniżej określono zależność 
dostępności przekaźników wyjściowych zgodnie z zasadą "kto pierwszy, ten lepszy".

NOTE

NOTE: Przekaźnik pomocniczy 1 to przekaźnik wyjściowy typu forma A i w oprogramowaniu 
układowym jest przypisany jako "Trip", do wyzwalania wyłącznika z zadziałania 
dowolnego członu, którego nastawę Function ustawiono na opcję Trip. Dlatego przekaźnik 
1 (wyzwalanie) jest ukryty w menu członów.Przekaźnik pomocniczy 2 jest przekaźnikiem 
wyjściowym typu forma A i jest programowany w nastawie Close Relay Select 
w konfiguracji wyłącznika. Przekaźnik pomocniczy 2 służy do zamykania wyłącznika 
w momencie zadziałania członu wydającego komendę zamykania. Dlatego przekaźnik 
pomocniczy 2 jest ukryty i nie można go wybierać w menu członów. Ten sam warunek 
dotyczy każdego innego przekaźnika pomocniczego wybranego w nastawie Breaker 
Relay Select.

PRZEKAŹNIK KRYTYCZNEJ USTERKI
Przekaźnik z serii 8 jest wyposażony w jeden przekaźnik wyjściowy (nr 8 - „przekaźnik 
krytycznej usterki”) służący do sygnalizacji awaryjnej. Przekaźnik krytycznej usterki to 
zestyk typu C z jednym zestykiem zwiernym i jednym rozwiernym (bez zasilania 
sterowania). Dla tego przekaźnika wyjściowego nie przewidziano żadnych nastaw 
programowanych przez użytkownika.

NOTE

NOTE: Szczegółowe informacje na temat statusu przekaźników wyjściowych w stanie 
przekaźnika niegotowego lub wykrycia poważnego błędu autotestu można znaleźć 
w punkcie „Błędy autotestów”.

Wybrane miejsce Przekaźniki wyjściowe 
przypisane/nieprzypisane

Dostępne/ukryte

Przekaźniki wyjściowe w: 
Setpoints > Protection > Control > 
Monitoring Elements

BKR [1-3] Trip Relay Select 
 BKR [1-3] Close Relay Select 
 SW [1-9] Open Relay Select 
 SW [1-9] Close Relay Select 
 Inne przekaźniki pomocnicze

Dostępny 
 Ukryty 
 Ukryty 
 Ukryty 
 Dostępny

Przekaźniki wyjściowe w członach 
sterowania ze zdolnością przywracania

BKR [1-3] Trip Relay Select 
 BKR [1-3] Close Relay Select 
 SW [1-9] Close Relay Select 
 SW [1-9] Open Relay Select 
 Inne przekaźniki pomocnicze 
UWAGA: Człony wydające 
komendy zamykania są 
bezpośrednio powiązane 
z odpowiedniki wyłącznikami 
dla zamykania/przywracania.

Ukryty 
 Ukryty 
 Ukryty 
 Ukryty 
 Dostępny

Setpoints > System > Switch [X] > Open 
Relay Select

BKR [1-3] Trip Relay Select 
 BKR [1-3] Close Relay Select 
 SW [1-9] Close Relay Select 
 Inne przekaźniki pomocnicze

Ukryty 
 Ukryty 
 Ukryty 
 Dostępny

Setpoints > System > Switch [X] > Close 
Relay Select

BKR [1-3] Trip Relay Select 
 BKR [1-3] Close Relay Select 
 SW [1-9] Open Relay Select 
 Inne przekaźniki pomocnicze

Ukryty 
 Ukryty 
 Ukryty 
 Dostępny

Setpoints > System > Breaker [X] > Trip 
Relay Select

BKR [1-3] Close Relay Select 
 SW [1-9] Open Relay Select 
 SW [1-9] Close Relay Select 
 Inne przekaźniki pomocnicze

Ukryty 
 Ukryty 
 Ukryty 
 Dostępny

Setpoints > System > Breaker [X] > Close 
Relay Select

BKR [1-3] Trip Relay Select 
 SW [1-9] Open Relay Select 
 SW [1-9] Close Relay Select 
 Inne przekaźniki pomocnicze

Ukryty 
 Ukryty 
 Ukryty 
 Dostępny
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CHAPTER 4: NASTAWY WYJŚCIA
UTRZYMANIE CIĄGŁOŚCI PROCESU
Przekaźniki wyjściowe działają (mogą być zamykane/otwierane) wtedy, gdy system 
zabezpieczający pól zasilających 850 pracuje. Jeżeli przekaźnik przejdzie w tryb 
wyłączenia z eksploatacji, wówczas wszystkie wcześniej zasilone przekaźniki wyjściowe 
zmienią status na wyłączone spod napięcia. Jeżeli przekaźnik wyjściowy był używany do 
utrzymania ciągłego procesu lub do przytrzymywania stycznika silnika, gdy był zasilony, 
proces lub stycznik silnika zostanie przerwany. Aby proces nie został przerwany, można 
zastosować poniższy układ podłączenia:

Figure 4-35: Utrzymanie ciągłości procesu w przypadku poważnego błędu przekaźnika

Jeżeli przekaźnik wyjściowy będzie zasilony w trakcie stanu przekaźnika pracującego, 
zestyk zwierny będzie zamknięty, a zestyk rozwierny będzie otwarty. Proces odbywa się. 
Jeżeli przekaźnik przejdzie w tryb wyłączenia z eksploatacji, przekaźnik wyjściowy 
zostanie odłączony od napięcia, a proces będzie nadal się odbywał, ponieważ zestyk 
rozwierny będzie zamknięty. Konieczne jest zainstalowanie zewnętrznego łącznika lub 
przycisku stop szeregowo z zestykami wyjściowymi przekaźnika, aby można było w razie 
konieczności zatrzymać proces.

Przekaźnik wyjściowy 
(F1) Wyzwolenie

Ścieżka: Setpoints > Outputs > Output Relays > Trip

NAME
Zakres: do 13 znaków alfanumerycznych
Wartość domyślna: Trip

Nastawa służy do nadania nazwy przekaźnikowi wyzwalania poprzez wybranie 
maksymalnie 13 znaków alfanumerycznych.

SEAL-IN TIME (wyświetlane tylko, gdy Type=Pulsed)
Zakres: 0.00 do 9.99 s w krokach po 0.01 s
Wartość domyślna: 0.10 s

To ustawienie wskazuje czas, jaki ma być dodany do czasu zerowania wyjścia 
Przekaźnika 1 „wyzwolenia”, co zwiększa szerokość impulsu. Jest to przydatne w tych 
zastosowaniach, w których zestyki 52 sygnalizujące stan wyłącznika są szybsze od 
zestyków 52 odpowiadających za przerwanie prądu cewki.

BLOCK
Zakres: Disabled, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Disabled

To ustawienie określa blokadę przekaźnika wyjściowego wyzwalania. Gdy wybrane 
wejście będzie potwierdzone, przekaźnik wyjściowy wyzwalania będzie zablokowany. 

TYPE
Zakres: Self-Reset, Latched, Pulsed
Wartość domyślna: Latched

To ustawienie określa typ sekwencji przekaźnika wyjściowego wyzwalania. Opis 
funkcjonalności może znaleźć w punkcie Wyjścia > Przekaźniki wyjściowe > Przekaźniki 
wyzwalania i zamykania.
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WYJŚCIA CHAPTER 4: NASTAWY
OPERATION
Zakres: Non-Failsafe, Failsafe
Wartość domyślna: Non-Failsafe

Działanie w trybie odpornym na uszkodzenia (failsafe) powoduje, że przekaźnik 
wyjściowy będzie zasilony wtedy, gdy sygnał warunku wyzwolenia będzie niski, zaś 
wyłączony spod napięcia wtedy, gdy ten sygnał będzie wysoki. Przekaźnik odporny na 
uszkodzenia zmienia swój stan (jeżeli nie został jeszcze aktywowany przez argument 
sterujący tym przekaźnikiem wyjściowym) także wtedy, gdy od 850 zostanie odłączone 
zasilanie. I odwrotnie, przekaźnik nieodporny na uszkodzenia będzie wyłączony spod 
napięcia w swoim normalnym stanie nieaktywowanym i nie zmieni swojego stanu, gdy 
od 850 zostanie odłączone napięcie (jeżeli nie został jeszcze aktywowany przez człon 
zabezpieczenia).

EVENTS
Zakres: Disabled, Enabled
Wartość domyślna: Enabled
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CHAPTER 4: NASTAWY WYJŚCIA
Figure 4-36: Schemat logiczny przekaźnika 1 „WYZWOLENIE”
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WYJŚCIA CHAPTER 4: NASTAWY
Przekaźnik wyjściowy 
2 (F4) 

zaprogramowany jako 
Zamykanie

Przekaźnik wyjściowy 2 (F4) oznaczono na schemacie połączeń jako CLOSE/AUX. Zgodnie 
z nazwą można go używać jako przekaźnik zamykania lub jako przekaźnik pomocniczy. 
Wybór w menu: Setpoints > System > Breakers (Contactor) > Breakers 1 (Contactor 1) > 
Close Relay Select. Jeżeli w ustawieniu Close Relay Select będzie wybrana wartość Off, 
wówczas przekaźnik wyjściowy 2 działa jako przekaźnik pomocniczy. Jeżeli wybrana 
będzie wartość Relay 2, wówczas przekaźnik wyjściowy 2 działa jako przekaźnik 
zamykania. Wartość domyślna to Off. Poniższy opis dotyczy funkcjonalności przekaźnika 
2 jako przekaźnika „zamykania”. Funkcjonalność „pomocnicza” przekaźnika 2, patrz 
rysunek: Logika rodzajowa przekaźników pomocniczych, umieszczony na końcu tego 
punktu.
Ścieżka: Setpoints > Outputs > Output Relays > Aux Relay 2 (Close)

NOTE

NOTE: Przekaźniki wyjściowe wybrane w menu Breaker do zamykania wyłącznika są wykluczone 
z listy wyjść przeznaczonych do wyboru w menu wszystkich członów, w których 
przewidziano taki wybór przekaźników wyjściowych.

NOTE

NOTE: For Jeżeli przekaźnik pomocniczy 2 zostanie wybrany dla zamykania wyłącznika lub 
zamykania stycznika, nazwa przekaźnika w menu Output Relays zmieni się na „Close”. 
Jeżeli przekaźnik wyjściowy 2 nie zostanie wybrany, jego nazwa powróci do wartości „Aux 
Relay 2”.
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Figure 4-37: Schemat logiczny „zamykania”
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Pomocnicze 
przekaźniki wyjściowe

Przekaźnik 850 wyposażono w pomocnicze przekaźniki wyjściowe. W momencie 
zamawiania należy wskazać karty WE/WY oraz liczbę pomocniczych przekaźników 
wyjściowych. Przekaźniki pomocnicze mogą być zasilane bezpośrednio z menu elementu 
zabezpieczenia lub sterowania albo z ich właściwych menu poprzez przypisanie 
argumentu FlexLogic (bodziec) w nastawie „Aux Rly # Operate”.  
Zmiana stanu dowolnych przekaźników pomocniczych będzie wstrzymana, jeżeli 
przekaźnik 850 będzie w trybie „Not Ready”. 

NAME
Zakres: do 13 znaków alfanumerycznych
Wartość domyślna: Aux Rly #

Nastawa służy do nadania nazwy pomocniczemu przekaźnikowi wyjściowemu poprzez 
wybranie maksymalnie 13 znaków alfanumerycznych.

SEAL-IN TIME (wyświetlane tylko, gdy Type=Pulsed)
Zakres: 0.00 do 9.99 s w krokach po 0.01 s
Wartość domyślna: 0.10  s

Gdy wybierzemy typ impulsowy (Type = Pulsed), w menu wyświetlona będzie nastawa 
„AUX RLY # SEAL-IN TIME” służąca do wyboru przedziału czasu, przez jako przekaźnik 
wyjściowy pozostanie zasilony. Rzeczywisty czas, przez jaki przekaźnik wyjściowy 
pozostanie zasilony, zaczyna się od czasu pierwszego wyzwolenia (bodźca) wyjścia 
i kończy się w momencie upływu czasu utrzymania wyjścia (Seal-In Time). Czas 
utrzymania stosuje się na zboczu opadającym przekaźnika wyjściowego. Jeżeli 
w trakcie odliczania czasu utrzymania pojawi się kolejny impuls/impulsy, czas 
utrzymania zostanie zastosowane ponownie do ostatniego impulsu, co w rezultacie 
wydłuża czas, przez jaki wyjście pozostanie zasilone, zanim przejście do trybu 
niezasilonego.

BLOCK
Zakres: Disabled, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Disabled

To ustawienie określa blokadę pomocniczego przekaźnika wyjściowego. Gdy wybrane 
wejście będzie potwierdzone, przekaźnik pomocniczy będzie zablokowany.

OPERATE
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

To ustawienie umożliwia wybór dowolnego argumentu z listy argumentów FlexLogic lub 
komunikacji, który można wykorzystać do zasilenia pomocniczego przekaźnika 
wyjściowego.

TYPE
Zakres: Self-Reset, Latched, Pulsed
Wartość domyślna: Pulsed

Jeżeli wybierzemy typ Self-reset, przekaźnik wyjściowy będzie zasilony tak długo, jak 
człon będzie w trybie zadziałania, a zresetuje się, gdy nastąpi odpadnięcie członu. 
Wybranie opcji Latched powoduje, że przekaźnik wyjściowy pozostanie zasilony po 
odpadnięciu członu. Zatrzaśnięte wyjścia pomocnicze można wyzerować wydając 
komendę zerowania. Opcja Pulsed, patrz nastawa SEAL-IN TIME (wyświetlana tylko, gdy 
Type = Pulsed)

OPERATION
Zakres: Non-Failsafe, Failsafe
Wartość domyślna: Non-Failsafe

Działanie w trybie odpornym na uszkodzenia (failsafe) powoduje, że przekaźnik 
wyjściowy będzie zasilony wtedy, gdy argument przypisany do ustawienia OPERATE 
AUX RLY # będzie niski, zaś wyłączony spod napięcia wtedy, gdy ten argument będzie 
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wysoki. Przekaźnik odporny na uszkodzenia zmienia swój stan (jeżeli nie został jeszcze 
aktywowany przez argument sterujący tym przekaźnikiem wyjściowym) także wtedy, 
gdy od 850 zostanie odłączone zasilanie. I odwrotnie, przekaźnik nieodporny na 
uszkodzenia będzie wyłączony spod napięcia w swoim normalnym stanie 
nieaktywowanym i nie zmieni swojego stanu, gdy od 850 zostanie odłączone napięcie 
(jeżeli nie został jeszcze aktywowany przez człon zabezpieczenia).

EVENTS
Zakres: Disabled, Enabled
Wartość domyślna: Enabled

Figure 4-38: Logika rodzajowa przekaźników pomocniczych

Przekaźnik krytycznej 
usterki nr 8

Przekaźnik 850 jest wyposażony w jeden przekaźnik wyjściowy (nr 8 - „przekaźnik 
krytycznej usterki) służący do sygnalizacji awaryjnej. Przekaźnik krytycznej usterki to 
zestyk typu C z jednym zestykiem zwiernym i jednym rozwiernym (bez zasilania 
sterowania). Dla tego przekaźnika wyjściowego nie przewidziano żadnych nastaw 
programowanych przez użytkownika. Logika dla tego przekaźnika została przedstawiona 
poniżej.

Figure 4-39: Schemat przekaźnika krytycznej usterki nr 8
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Wyjścia wirtualne
Przekaźnik 850 ma 96 wyjścia wirtualne, które można przypisać przypisać za 
pośrednictwem FlexLogic do odpowiednich zastosowań. Te wyjście wirtualne, których nie 
przypisano do zastosowań, zostają nastawione na OFF (logiczne 0).
Do każdego wyjścia wirtualnego można przypisać nazwę. Każda zmiana stanu wyjścia 
wirtualnego może zostać zarejestrowana jako zdarzenie, jeżeli tak zaprogramujemy. 
Wyjścia wirtualne są rozstrzygane za każdym przejściem zabezpieczenia w drodze oceny 
równań FlexLogic.
Na przykład jeżeli wyjście wirtualne 1 to sygnał wyzwalania z FlexLogic, a przekaźnik 
wyzwalania jest wykorzystywany do sygnalizowanyia zdarzeń, ustawienia programuje się 
następująco:
Virtual Output 1 NAME: Trip
Virtual Output 1 Events: Enabled
Ścieżka: Setpoints > Outputs > Virtual Outputs > Virtual Outputs 1 (32)

NAME
Zakres: do 13 znaków alfanumerycznych
Wartość domyślna: VO 1

Do  wyjścia wirtualnego można przypisać alfanumeryczną nazwę do celów diagnostyki, 
nastawiania i rejestracji zdarzeń.

EVENTS
Zakres: Disabled, Enabled
Wartość domyślna: Disabled

Wyjścia analogowe
Opis
W zależności od kodu zamówienia przekaźnik z serii 8 obsługuje jedną opcjonalną kartę 
analogową DC. Karta analogowa ma 4 wejścia analogowe i 7 wyjść analogowych. 
Przewidziano trzy scenariusze kanałów wyjść analogowych dla zakresu wyjść 
analogowych od wartości minimalnej do maksymalnej: A, B i C przedstawione na rysunku 
poniżej. Charakterystykę typu A stosuje się, gdy zakres minimalny wynosi 0, 
a maksymalny jest wartością dodatnią (+ve). Charakterystykę typu B stosuje się, gdy 
zakres minimalny i maksymalny są zdecydowanie wartościami dodatnimi (+ve). 
Charakterystykę typu C stosuje się, gdy zakres minimalny jest wartością ujemną (-ve), 
a maksymalny jest wartością dodatnią (+ve). Na poniższym schemacie zilustrowano te 
charakterystyki.

Figure 4-40: Charakterystyki kanałów wyjść analogowych

Ścieżka: Setpoints > Outputs > Analog Outputs > Analog Output 1(X)
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FUNCTION
Zakres: Disabled, Enabled
Wartość domyślna: Disabled

RANGE
Zakres: 0 to 1 mA, 0 to 5 mA, 0 to 10 mA, 0 to 20 mA lub 4 to 20 mA
Wartość domyślna: 0 do 1 mA

To ustawienie umożliwia wybór zakresu wyjścia analogowego.

PARAMETER
Zakres: Off, dowolny argument Flex Analog
Wartość domyślna: Off

To ustawienie służy do wyboru mierzonego parametru do sterowania poziomem 
wyjścia analogowego.

MINIMUM VALUE
Zakres: Wypełniony zależnie od wybranego parametru analogowego
Wartość domyślna: 0

To ustawienie określa minimalną wartość dla wielkości wyjścia analogowego. Wypełnia 
się na podstawie wybranego parametru analogowego.

MAXIMUM VALUE
Zakres: Wypełniony zależnie od wybranego parametru analogowego
Wartość domyślna: 0

To ustawienie określa maksymalną wartość dla wielkości wyjścia analogowego. 
Wypełnia się na podstawie wybranego parametru analogowego.

Każdy kanał można zaprogramować tak, aby reprezentował parametr FlexAnalog 
dostępny w danym przekaźniku z serii 8. Zakres i kroki są takie same, jak zakres 
FlexAnalog.
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Zabezpieczenie

Człony zabezpieczenia 850 uporządkowano w sześciu (6) jednakowych grupach nastaw: 
od grupy nastaw 1 do grupy nastaw 6.

Figure 4-41: Hierarchia wyświetlania zabezpieczeń

Każda grupa nastaw ma te same funkcje zabezpieczenia zależne od kodu zamówienia 
przekaźnika.
Człony pola zasilającego

• Podprądowe (37)

Człony prądowe

• Krzywe nadprądowe czasowo zależne

• Procent obciążenia do wyzwolenia

• Czasowe zabezpieczenie nadprądowe fazowe (51P)

• Bezzwłoczne zabezpieczenie nadprądowe fazowe (50P)

• Kierunkowe zabezpieczenie nadprądowe fazowe (67P)

• Czasowe zabezpieczenie nadprądowe składowej zerowej (51N)

• Bezzwłoczne zabezpieczenie nadprądowe składowej zerowej (50N)

• Kierunkowe zabezpieczenie nadprądowe punktu składowej zerowej (67N)

• Czasowe zabezpieczenie nadprądowe doziemne (51G)

• Bezzwłoczne zabezpieczenie nadprądowe doziemne (50G)

• Kierunkowe zabezpieczenie nadprądowe doziemne (67G)

• Czułe czasowe zabezpieczenie nadprądowe doziemne (51SG)

• Czułe bezzwłoczne zabezpieczenie nadprądowe doziemne (50SG)

• Czułe kierunkowe zabezpieczenie nadprądowe doziemne (67SG)

• Strefowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe (87G)

• Zabezpieczenie od załączenia wyłącznika w przypadku zwarcia (SOTF)

• Czasowe zabezpieczenie nadprądowe reagujące na składową przeciwną (51_2)
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• Bezzwłoczne zabezpieczenie nadprądowe reagujące na składową przeciwną (50_2)

• Kierunkowe zabezpieczenie nadprądowe reagujące na składową przeciwną (67_2)

• Przerwany przewód

• Zabezpieczenie na wypadek skoku obciążenia

• Zabezpieczenie przeciążeniowe cieplne (49)

Człony napięciowe

• Krzywe podnapięciowe

• Fazowe zabezpieczenie podnapięciowe (27P)

• Synchronizowane zabezpieczenie podnapięciowe (27T)

• Zabezpieczenie podnapięciowe pomocnicze (27X)

• Fazowe zabezpieczenie nadnapięciowe (59P)

• Pomocnicze zabezpieczenie nadnapięciowe (59X)

• Zabezpieczenie nadnapięciowe składowej zerowej (59N)

• Zabezpieczenie nadnapięciowe reagujące na składową przeciwną (59_2)

Człony admitancyjne

• Admitancja punktu neutralnego (21YN)

Człony mocowe

• Zabezpieczenie kierunkowe mocy Power (32)

• Zabezpieczenie ziemnozwarciowe watometryczne (32N)

Człony częstotliwościowe

• Szybkie zabezpieczenie podczęstotliwościowe

• Zabezpieczenie podczęstotliwościowe (81U)

• Zabezpieczenie nadczęstotliwościowe (81O)

• Prędkość zmian częstotliwości (81R)
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Człony pola zasilającego

Podprądowe (37) Przekaźnik 850 zawiera trzy człony podprądowe na grupę zabezpieczeń. Człon 
podprądowy reaguje na prąd fazowy. Wystąpi alarm, jeżeli amplituda dowolnego prądu 
fazowego spadnie poniżej poziomu pobudzenia dla alarmu podprądowego na czas 
określony przez opóźnienie alarmu podprądowego. Ponadto dojdzie do wyzwolenia, jeżeli 
amplituda dowolnego prądu fazowego spadnie poniżej poziomu pobudzenia dla 
wyzwolenia podprądowego na czas określony przez opóźnienie wyzwolenia 
podprądowego. Poziomy pobudzenia alarmu i wyzwolenia powinno się nastawić na 
wartość mniejszą niż najniższe obciążenie pola zasilającego w czasie normalnych operacji.
Człon podprądowy wymaga statusu ‘zamknięcia’ wyłącznika, aby aktywować człon. 
Ponadto człon podprądowy można zablokować w momencie zamykania wyłącznika 
liniowego na czas określony w ustawieniu Start Block Delay. Blokadę można wykorzystać 
w zastosowaniach, gdy potrzeba czasu, aby wytworzony został pewien roboczy poziom 
obciążenia, zanim człon podprądowy spowoduje wyzwolenie lub alarm.

FASTPATH: Wyłącznik musi zostać skonfigurowany jako Wyłącznik 1 (zaprogramowany w menu 
Setpoints > System > Breaker 1), aby monitorować status zamknięcia wyłącznika.

Ścieżka: Setpoints > Protection > Group 1 > Feeder > Undercurrent 1(X)

TRIP FUNCTION
Zakres: Disabled, Trip, Configurable
Wartość domyślna: Disabled

To ustawienie załącza funkcjonalność wyzwolenia dla zabezpieczenia podprądowego.

START BLOCK DELAY
Zakres: 0.00 do 600.00 s w krokach po 0.01 s
Wartość domyślna: 0.50 s

Człon podprądowy pozostaje zablokowany, gdy wyłącznik zamknie się na czas 
określony w tym ustawieniu. Ustawienie START BLOCK DELAY umożliwia wytworzenie się 
pewnego poziomu obciążenia, zanim człon podprądowy spowoduje wyzwolenie lub 
alarm.

TRIP PICKUP
Zakres: 0.05 do 0.95 x CT w krokach po 0.01 x CT
Wartość domyślna: 0.60 x CT

To ustawienie określa próg pobudzenia dla funkcji wyzwolenia.

TRIP PICKUP DELAY
Zakres: 0.00 do 180.00 s w krokach po 0.01 s
Wartość domyślna: 1.00 s

To ustawienie określa opóźnienie dla funkcji wyzwolenia.

TRIP DROPOUT DELAY
Zakres: 0.00 do 180.00 s w krokach po 0.01 s
Wartość domyślna: 1.00 s

To ustawienie określa opóźnienie zerowania komendy wyzwolenia. Należy nastawić na 
tyle długie opóźnienie, aby wyłącznik lub stycznik mógł rozłączyć linię zasilającą.

TRIP OUTPUT RELAY X

Szczegółowe informacje, patrz Wspólne nastawy.
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ALARM FUNCTION
Zakres: Disabled, Alarm, Latched Alarm
Wartość domyślna: Disabled

To ustawienie załącza funkcjonalność alarmu dla zabezpieczenia podprądowego.

ALARM PICKUP
Zakres: 0.10 do 0.95 x CT w krokach po 0.01 x CT
Wartość domyślna: 0.70 x CT

To ustawienie określa próg pobudzenia dla funkcji alarmu.

ALARM PICKUP DELAY
Zakres: 0.00 do 180.00 s w krokach po 0.01 s
Wartość domyślna: 1.00 s

To ustawienie określa opóźnienie dla funkcji alarmu.

ALARM DROPOUT DELAY
Zakres: 0.00 do 180.00 s w krokach po 0.01 s
Wartość domyślna: 1.00 s

To ustawienie określa opóźnienie zerowania komendy alarmu.

ALARM OUTPUT RELAY X

Szczegółowe informacje, patrz Wspólne nastawy.

BLOCK
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

Zabezpieczenie podprądowe może zostać zablokowane przez dowolny potwierdzony 
argument FlexLogic.

EVENTS
Zakres: Disabled, Enabled
Wartość domyślna: Enabled

TARGETS
Zakres: Disabled, Self-reset, Latched
Wartość domyślna: Latched
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Figure 4-42: Schemat logiczny zabezpieczenia podprądowego
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Człony prądowe
Figure 4-43: Hierarchia wyświetlania członów prądowych

Opis
Przekaźnik ma sześć grup nastaw z członami nadprądowymi czasowymi: dwoma 
fazowymi, dwoma składowej zerowej, jednym doziemnym, jednym czułym doziemnym 
i jednym reagującym na składową przeciwną na każdą grupę. Programowanie 
charakterystyk czasowo-prądowych tych członów wygląda tak samo we wszystkich 
przypadkach i mówiono je tylko w tej części. Wymaganą krzywą ustanawia się 
programują prąd pobudzenia, kształt krzywej, mnożnik krzywej i czas zerowania. Kształt 
krzywej może być albo standardowy albo definiowany przez użytkownika 
i zaprogramowany za pomocą funkcji FlexCurve. Dokładna koordynacja może wymagać 
zmiany czasowej charakterystyki nadprądowej poszczególnych członów w różnych 
warunkach. Dla zamykania ręcznego lub uruchamiania ze stanu zimnego można uzyskać 
różne charakterystyki czasowo-prądowe, zwiększając wartość prądu pobudzenia. 
W przekaźniku 850  prąd pobudzenia może być zwiększany pomiędzy cyklami SPZ.
Przekaźnik ma sześć grup nastaw. Programowanie charakterystyk czasowo-prądowych 
tych członów wygląda tak samo we wszystkich przypadkach i mówiono je tylko w tej 
części. Wymaganą krzywą ustanawia się programują prąd pobudzenia, kształt krzywej, 
mnożnik krzywej i czas zerowania. Kształt krzywej może być albo standardowy albo 
definiowany przez użytkownika i zaprogramowany za pomocą funkcji FlexCurve. 
Dokładna koordynacja może wymagać zmiany czasowej charakterystyki nadprądowej 
poszczególnych członów w różnych warunkach.
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Krzywe nadprądowe 
czasowo zależne

Krzywe nadprądowe czasowo zależne wykorzystywane przez czasowe człony 
nadprądowe to kształty krzywych wg norm IEEE, IEC, GE typ IAC, ANSI, I2t oraz I4t. Dzięki 
nim możliwa jest prosta koordynacja z urządzeniami w dalszej części instalacji.
Jeżeli te kształty krzywych nie są odpowiednie, można wykorzystać krzywe FlexCurves™ 
i dostosować charakterystyki krzywych czasowo zależnych do indywidualnych potrzeb. 
Krzywa czasowo niezależna może stanowić właściwą opcję, jeżeli potrzebujemy tylko 
prostego zabezpieczenia.

Table 4-24: RODZAJE KRZYWYCH NADPRĄDOWYCH

Ustawienie mnożnika czasowego umożliwia wybór wielokrotności podstawowego kształtu 
krzywej (gdzie mnożnik czasowy = 1) za pomocą ustawienia kształtu krzywej. 
W przeciwieństwie do elektromechanicznego równoważnika mnożnika czasowego, czasy 
zadziałania są wprost proporcjonalne do wartości ustawienia mnożnika czasowego (TD 
MULTIPLIER). Na przykład wszystkie czasy dla mnożnika równego 10 są 10-krotnością 
mnożnika 1 lub podstawowych wartości krzywej. Ustawienie mnożnika na zero powoduje 
bezzwłoczną reakcję na wszystkie poziomy prądu powyżej pobudzenia.
Obliczenia czasu dla czasowego zab. nadprądowego są dokonywane przy użyciu 
zmiennej z pamięci wewnętrznej pojemności energetycznej. Gdy ta zmienna wskazuje, że 
pojemność energetyczna osiągnęła 100%, następuje zadziałanie czasowego członu 
nadprądowego. Jeżeli w tej zmiennej nagromadzone zostanie mniej niż 100% pojemności 
energetycznej a prąd spadnie poniżej wartości progowej odpadnięcia równej od 97 do 
98% wartości pobudzenia, należy zmniejszyć tę zmienną. Przewidziano dwa rodzaje tej 
operacji zerowania: „bezzwłoczną” i „synchronizowaną”. Opcja „bezzwłoczna” jest 
przeznaczona dla zastosowań z innymi przekaźnikami takimi jak większość przekaźników 
statycznych, które nastawiają pojemność energetyczną bezpośrednio na zero, gdy prąd 
spada poniżej wartości progowej zerowania. Opcję „synchronizowana” można 
wykorzystać, gdy przekaźnik musi koordynować się z przekaźnikami 
elektromechanicznymi.

KRZYWE IEEE
Kształty krzywych czasowych nadprądowych IEEE są zgodne z normami branżowymi 
oraz klasyfikacją krzywych IEEE C37.112-1996 dla krzywych bardzo silnie, silnie 
i umiarkowanie zależnych. Krzywe IEEE są wyprowadzane ze wzoru:

Gdzie:
T = czas zadziałania (w sekundach)
TDM = ustawienie mnożnika
I = prąd wejściowy
Ipickup = ustawienie prądu pobudzenia

IEEE ANSI IEC GE TYP IAC INNE

Bardzo silnie 
zależna IEEE

Bardzo silnie 
zależna ANSI

Krzywa IEC A (BS 
142)

Bardzo silnie 
zależna IAC

I2t

Silnie zależna IEEE Silnie zależna ANSI Krzywa IEC B (BS 
142)

Silnie zależna IAC I4t

Umiarkowanie 
zależna IEEE

Normalnie zależna 
ANSI

Krzywa IEC C (BS 
142)

Zależna IAC FlexCurves™ A, B, 
C oraz D

Umiarkowanie 
zależna ANSI

Zależna IEC 
z krótkim czasem 
zwłoki

Zależna IAC 
z krótkim czasem 
zwłoki

Krzywa reklozera

Czasowo 
niezależna
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A, B, p = stałe
TRESET = czas zerowania w sekundach (przy założeniu, że pojemność energetyczna 
wynosi 100% a RESET jest „synchronizowany”)
tr = stała charakterystyki

Table 4-25: STAŁE KRZYWYCH CZASOWO ZALEŻNYCH IEEE

Table 4-26: CZASY WYZWALANIA KRZYWYCH IEEE (W SEKUNDACH)

KRZYWE ANSI
Kształty krzywych czasowych nadprądowych ANSI są zgodne z normami branżowymi 
oraz klasyfikacją krzywych ANSI C37.90 dla krzywych bardzo silnie, silnie i umiarkowanie 
zależnych. Krzywe ANSI C37.90  są wyprowadzane z następującego wzoru:

Gdzie:
T = czas zadziałania (w sekundach)
TDM = ustawienie mnożnika

KSZTAŁT KRZYWEJ IEEE A B P tr

Bardzo silnie zależna IEEE 28.2 0.1217 2.000 29.1

Silnie zależna IEEE 19.61 0.491 2.000 21.6

Umiarkowanie zależna IEEE 0.0515 0.1140 0.02000 4.85

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

BARDZO SILNIE ZALEŻNA IEEE

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

SILNIE ZALEŻNA IEEE

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

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

UMIARKOWANIE ZALEŻNA IEEE

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
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I = prąd wejściowy
Ipickup = ustawienie prądu pobudzenia
A to E = stałe
TRESET = czas zerowania w sekundach (przy założeniu, że pojemność energetyczna 
wynosi 100% a RESET jest „synchronizowany”)
tr = stała charakterystyki

Table 4-27: STAŁE KRZYWYCH CZASOWO ZALEŻNYCH ANSI

Table 4-28: CZASY WYZWALANIA KRZYWYCH ANSI (W SEKUNDACH)

KSZTAŁT KRZYWEJ ANSI A B C D E tr

Bardzo silnie zależna ANSI 0.0399 0.2294 0.5000 3.0094 0.7222 5.67

Silnie zależna ANSI 0.0615 0.7989 0.3400 -0.2840 4.0505 3.88

Normalnie zależna ANSI 0.0274 2.2614 0.3000 -4.1899 9.1272 5.95

Umiarkowanie zależna ANSI 0.1735 0.6791 0.8000 -0.0800 0.1271 1.08

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

BARDZO SILNIE ZALEŻNA ANSI

0.5 2.000 0.872 0.330 0.184 0.124 0.093 0.075 0.063 0.055 0.049

1.0 4.001 1.744 0.659 0.368 0.247 0.185 0.149 0.126 0.110 0.098

2.0 8.002 3.489 1.319 0.736 0.495 0.371 0.298 0.251 0.219 0.196

4.0 16.004 6.977 2.638 1.472 0.990 0.742 0.596 0.503 0.439 0.393

6.0 24.005 10.466 3.956 2.208 1.484 1.113 0.894 0.754 0.658 0.589

8.0 32.007 13.955 5.275 2.944 1.979 1.483 1.192 1.006 0.878 0.786

10.0 40.009 17.443 6.594 3.680 2.474 1.854 1.491 1.257 1.097 0.982

SILNIE ZALEŻNA ANSI

0.5 1.567 0.663 0.268 0.171 0.130 0.108 0.094 0.085 0.078 0.073

1.0 3.134 1.325 0.537 0.341 0.260 0.216 0.189 0.170 0.156 0.146

2.0 6.268 2.650 1.074 0.682 0.520 0.432 0.378 0.340 0.312 0.291

4.0 12.537 5.301 2.148 1.365 1.040 0.864 0.755 0.680 0.625 0.583

6.0 18.805 7.951 3.221 2.047 1.559 1.297 1.133 1.020 0.937 0.874

8.0 25.073 10.602 4.295 2.730 2.079 1.729 1.510 1.360 1.250 1.165

10.0 31.341 13.252 5.369 3.412 2.599 2.161 1.888 1.700 1.562 1.457

NORMALNIE ZALEŻNA ANSI

0.5 2.142 0.883 0.377 0.256 0.203 0.172 0.151 0.135 0.123 0.113

1.0 4.284 1.766 0.754 0.513 0.407 0.344 0.302 0.270 0.246 0.226

2.0 8.568 3.531 1.508 1.025 0.814 0.689 0.604 0.541 0.492 0.452

4.0 17.137 7.062 3.016 2.051 1.627 1.378 1.208 1.082 0.983 0.904

6.0 25.705 10.594 4.524 3.076 2.441 2.067 1.812 1.622 1.475 1.356

8.0 34.274 14.125 6.031 4.102 3.254 2.756 2.415 2.163 1.967 1.808

10.0 42.842 17.656 7.539 5.127 4.068 3.445 3.019 2.704 2.458 2.260

UMIARKOWANIE ZALEŻNA ANSI

0.5 0.675 0.379 0.239 0.191 0.166 0.151 0.141 0.133 0.128 0.123

1.0 1.351 0.757 0.478 0.382 0.332 0.302 0.281 0.267 0.255 0.247

2.0 2.702 1.515 0.955 0.764 0.665 0.604 0.563 0.533 0.511 0.493

4.0 5.404 3.030 1.910 1.527 1.329 1.208 1.126 1.066 1.021 0.986

6.0 8.106 4.544 2.866 2.291 1.994 1.812 1.689 1.600 1.532 1.479

8.0 10.807 6.059 3.821 3.054 2.659 2.416 2.252 2.133 2.043 1.972

10.0 13.509 7.574 4.776 3.818 3.324 3.020 2.815 2.666 2.554 2.465
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KRZYWE IEC
W zastosowaniach w Europie przekaźnik oferuje trzy standardowe krzywe zdefiniowane 
w normie IEC 255-4 oraz w brytyjskiej normie BS142. Są one określane jako krzywa IEC A, 
krzywa IEC B oraz krzywa IEC C. Wzór dla tych krzywych:

Gdzie:
T = czas zadziałania (w sekundach)
TDM = ustawienie mnożnika
I = prąd wejściowy
Ipickup = ustawienie prądu pobudzenia
K, E = stałe
tr = stała charakterystyki
TRESET = czas zerowania w sekundach (przy założeniu, że pojemność energetyczna 
wynosi 100% a RESET jest „synchronizowany”)

Table 4-29: STAŁE KRZYWYCH CZASOWO ZALEŻNYCH IEC (BS)

Table 4-30: CZASY WYZWALANIA KRZYWYCH IEC (W SEKUNDACH)

KSZTAŁT KRZYWEJ IEC (BS) K E tr

Krzywa IEC A (BS142) 0.140 0.020 9.7

Krzywa IEC B (BS142) 13.500 1.000 43.2

Krzywa IEC C (BS142) 80.000 2.000 58.2

Zależna IEC z krótkim czasem 
zwłoki

0.050 0.040 0.500

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

KRZYWA IEC 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

KRZYWA IEC 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

KRZYWA IEC 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
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KRZYWE IAC
Krzywe dla rodziny przekaźników firmy General Electric typ IAC są wyprowadzane ze 
wzoru:

Gdzie:
T = czas zadziałania (w sekundach)
TDM = ustawienie mnożnika
I = prąd wejściowy
Ipickup = ustawienie prądu pobudzenia
A to E = stałe
tr = stała charakterystyki
TRESET = czas zerowania w sekundach (przy założeniu, że pojemność energetyczna 
wynosi 100% a RESET jest „synchronizowany”)

Table 4-31: STAŁE KRZYWYCH CZASOWO ZALEŻNYCH GE TYP IAC

Table 4-32: CZASY WYZWALANIA KRZYWYCH IAC (W SEKUNDACH)

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

 ZALEŻNA IEC Z KRÓTKIM CZASEM ZWŁOKI

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

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

KSZTAŁT KRZYWEJ 
IAC

A B C D E tr

Bardzo silnie zależna 
IAC

0.0040 0.6379 0.6200 1.7872 0.2461 6.008

Silnie zależna IAC 0.0900 0.7965 0.1000 -1.2885 7.9586 4.678

Zależna IAC 0.2078 0.8630 0.8000 -0.4180 0.1947 0.990

Zależna IAC z krótkim 
czasem zwłoki

0.0428 0.0609 0.6200 -0.0010 0.0221 0.222

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

BARDZO SILNIE ZALEŻNA IAC

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
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KRZYWE I2T
Krzywe dla I2t są wyprowadzane ze wzoru:

Gdzie:
T = czas zadziałania (w sekundach)
TDM = ustawienie mnożnika
I = prąd wejściowy
Ipickup = ustawienie prądu pobudzenia
TRESET = czas zerowania w sekundach (przy założeniu, że pojemność energetyczna 
wynosi 100% a RESET jest „synchronizowany”)

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

SILNIE ZALEŻNA IAC

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

ZALEŻNA IAC

0.5 0.578 0.375 0.266 0.221 0.196 0.180 0.618 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

 ZALEŻNA IAC Z KRÓTKIM CZASEM ZWŁOKI

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

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

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
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Table 4-33: CZASY WYZWALANIA KRZYWYCH I2T (W SEKUNDACH)

KRZYWE I4T
Krzywe dla I4t są wyprowadzane ze wzoru:

Gdzie:
T = czas zadziałania (w sekundach)
TDM = ustawienie mnożnika
I = prąd wejściowy
Ipickup = ustawienie prądu pobudzenia
TRESET = czas zerowania w sekundach (przy założeniu, że pojemność energetyczna 
wynosi 100% a RESET jest „synchronizowany”)

Table 4-34: CZASY WYZWALANIA KRZYWYCH I4T (W SEKUNDACH)

Krzywe FLEXCURVE 
 Niestandardowe krzywe FlexCurve opisano szczegółowo w tym rozdziale, punkt Krzywe 
FlexCurve. Kształty krzywych wyprowadzane są ze wzoru:

Gdzie:
T = czas zadziałania (w sekundach), 
TDM = ustawienie mnożnika, 
I = prąd wejściowy, 
Ipickup = ustawienie prądu pobudzenia,
TRESET = czas zerowania w sekundach (przy założeniu, że pojemność energetyczna 
wynosi 100% a RESET jest „synchronizowany”)

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 15.63 123.5 10.00

100.00 4444.44 2500.00 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

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 0.1975 0.0625 0.0123 0.0039 0.0016 0.0008 0.0004 0.0002 0.00015 0.0001

0.10 1.9753 0.6250 0.1235 0.0391 0.0160 0.0077 0.0042 0.0024 0.0015 0.0010

1.00 19.753 6.250 1.235 0.391 0.160 0.077 0.042 0.024 0.015 0.010

10.00 197.531 62.500 12.346 3.906 1.600 0.772 0.416 0.244 0.152 0.100

100.00 1975.31 625.00 123.46 39.06 16.00 7.72 4.16 2.44 1.52 1.00

600.00 11851.9 3750.0 740.7 234.4 96.00 46.3 25.0 14.65 9.14 6.00
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KRZYWE CZASOWO NIEZALEŻNE
Kształt krzywej czasowo niezależnej zadziała w momencie przekroczenia poziomu 
pobudzenia przez wskazany okres. Podstawowe opóźnienie krzywej czasowo niezależnej 
wyraża się w sekundach. Mnożnik krzywej wynoszący od 0.05 do 600 pozwala na 
regulowanie tego opóźnienia w zakresie od 50 do 600000 milisekund.

Gdzie:
T = czas zadziałania (w sekundach)
TDM = ustawienie mnożnika
I = prąd wejściowy
Ipickup = ustawienie prądu pobudzenia
TRESET = czas zerowania w sekundach (przy założeniu, że pojemność energetyczna 
wynosi 100% a RESET jest „synchronizowany”)

Procent obciążenia do 
wyzwolenia

Procent obciążenia do wyzwolenia oblicza się z fazy z najwyższym odczytem prądu. Jest 
to stosunek tego prądu do najniższego ustawienia pobudzenia wśród członów fazowych 
czasowych i bezzwłocznych nadprądowych. Jeżeli wszystkie te człony będą wyłączone, 
wyświetlana będzie wartość “0”.

Czasowe 
zabezpieczenie 

nadprądowe fazowe 
(51P)

Człon TOC w przekaźniku 850 można skonfigurować korzystając z dowolnych 
standardowych krzywych zależnych IEEE, ANSI, IEC czy IAC, dowolnej krzywej spośród 
czterech krzywych FlexCurve albo nastawić jako czasowo niezależny. Wybór mnożnika 
czasowego (TDM) i minimalnego  pobudzenia (PKP) pomaga użytkownikowi precyzyjnie 
nastawić zabezpieczenie, aby uzyskać dokładną koordynację z urządzeniami 
w wcześniejszej i dalszej części systemu i na potrzeby niektórych warunków takich jak 
zamykanie ręcznie i konserwacja.
Ustawienia tej funkcji są stosowane do każdej z trzech faz, aby generować flagi 
pobudzenia i wyzwolenia osobno dla poszczególnych faz. Nie przewidziano „strefy 
nieczułości” na wypadek sytuacji, gdy prąd jest powyżej poziomu pobudzenia. Jednak 
dokładność pobudzenia jest zagwarantowana w granicach dokładności wejścia prądu 
równej 1.5 % powyżej nastawionej wartości PKP. Flaga pobudzenia TOC zostaje 
potwierdzona, gdy prąd na dowolnej fazie jest powyżej wartości PKP. Flaga wyzwolenia 
TOC zostaje potwierdzona, gdy człon pozostaje pobudzony przez czas określony przez 
wybraną krzywą zależną i amplitudę prądu. Człon opada od pobudzenia bez zadziałania, 
jeżeli mierzony prąd spadnie poniżej 97-98% wartości pobudzenia, zanim nadejdzie czas 
zadziałania. Wybór charakterystyki czasowo niezależnej powoduje, że czas zadziałania 
TOC określany jest wyłącznie przez ustawienie TDM. Wybór TDM w trybie czasowo 
niezależnym nastawia czas do zadziałania w sekundach.
Ścieżka: Setpoints > Protection > Group 1(6) > Current > Phase TOC 1(X) 

FUNCTION
Zakres: Disabled, Trip, Alarm, Latched Alarm, Configurable
Wartość domyślna: Disabled

INPUT
Zakres: Phasor, RMS
Wartość domyślna: Phasor

PICKUP
Zakres: 0.050 do 30.000 x CT w krokach po 0.001 x CT
Wartość domyślna: 1.000 x CT
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CURVE
Zakres: IEEE Extremely / Very / Moderately Inverse; ANSI Extremely / Very / Normally /
Moderately Inverse; Definite time IEC A / B / C and Short Inverse; IAC Extremely / Very /
Inverse / Short Inverse; FlexCurve A / B / C / D, I2t, I4t
Wartość domyślna: IEEE Moderately Inverse

TDM
Zakres: 0.05 do 600.00 w krokach po 0.01
Wartość domyślna: 1.00

Ustawienie daje wybór opcji dla mnożnika czasowego (ang. Time Dial Multiplier), który 
modyfikuje czasy zadziałania zgodnie z wybraną krzywą zależną. Na przykład jeżeli 
wybierzemy krzywą bardzo silnie zależną z TDM=2, a prąd zwarcia będzie pięciokrotnie 
wyższy od poziomu PKP, wówczas nie dojdzie do zadziałania członu, zanim nie upłynie 
2.59 s od momentu pobudzenia. 

RESET
Zakres: Instantaneous, Timed
Wartość domyślna: Instantaneous

To ustawienie daje do wyboru zerowanie bezzwłoczne (Instantaneous) lub 
synchronizowane (Timed). Wybranie zerowania bezzwłocznego powoduje, że człon 
fazowego TOC zresetuje się natychmiast pod warunkiem, że prąd spadnie poniżej 97-
98% poziomu PKP dla fazowego TOC. Wybranie zerowania synchronizowane powoduje, 
że czas do wyzerowania jest obliczany na podstawie równania zerowania dla wybranej 
krzywej zależnej.

DIRECTION
Zakres: Disabled, Forward (Ph Dir OC [1-4] FWD), Reverse (Ph Dir OC [1-4] REV)
Wartość domyślna: Disabled

VOLTAGE RESTRAINT
Zakres: Disabled, Enabled
Wartość domyślna: Disabled

To ustawienie załącza lub wyłącza funkcję ograniczenia napięcia dla członu TOC. 
Nastawienie opcji „Enabled” powoduje, że ta funkcja obniża wartość pobudzenia 
poszczególnych członów czasowego zabezpieczenia nadprądowego fazowego w stałej 
zależności względem odpowiedniego wejściowego napięcia fazowego.

Jeżeli zabezpieczenie jest kontrolowane przez funkcję pobudzenia ze stanu zimnego, SPZ 
lub blokowania ręcznego zamknięcia, wówczas ograniczenie napięcia TOC fazowego nie 
działa, nawet jeżeli wybierzemy opcję „Enabled”.

Ograniczenie napięcia służy do obniżenia poziomu pobudzenia prądu dla funkcji TOC 
w proporcji liniowej, jak widać na rysunku poniżej. Na przykład jeżeli ustawienie PICKUP 
dla fazowego TOC nastawiono na 1.000 XCT, na wypadek, gdy zwarcia w sieci powodują 
spadek napięcia na zaciskach generatora do 0.4 pu (stosunek napięcia międzyfazowego 
do znamionowego napięcia międzyfazowego VT), nowe pobudzenie przy ograniczeniu 
napięcia wyniesie 1.000*0.4=0.400 xCT. W trakcie zwarcia, gdy napięcie spada, 
pobudzenie przekaźnika nadprądowego też spada liniowo i należy sprawdzać tak, aby 
dla przypadku ograniczenia nowe pobudzenia przekaźnika z ograniczeniem napięcia 
było niższe niż (około 50%) prąd zwarcia. Więcej informacji można znaleźć w normie IEEE 
C37.102-2006, Załącznik A.
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Figure 4-44: Charakterystyka ograniczenia napięcia dla fazowego TOC

BLOCK
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

OUTPUT RELAY X

Szczegółowe informacje, patrz Wspólne nastawy.

EVENTS
Zakres: Enabled, Disabled
Wartość domyślna: Enabled

TARGETS
Zakres: Self-reset, Latched, Disabled
Wartość domyślna: Self-reset
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Figure 4-45: Schemat logiczny czasowego zabezpieczenia nadprądowego fazowego
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Bezzwłoczne 
zabezpieczenie 

nadprądowe fazowe 
(50P)

Człon IOC w 850 składa się z odpowiednika trzech osobnych bezzwłocznych przekaźników 
nadprądowych (po jednym na fazę) - urządzenie ANSI 50P - przy czym wszystkie mają 
identyczne charakterystyki. Ustawienia tej funkcji są stosowane do każdej z trzech faz, 
aby generować flagi pobudzenia i wyzwolenia osobno dla poszczególnych faz. Nie 
przewidziano „strefy nieczułości” na wypadek sytuacji, gdy prąd jest powyżej poziomu 
pobudzenia. Jednak dokładność pobudzenia jest zagwarantowana w granicach 
dokładności wejścia prądu równej 3% powyżej nastawionej wartości PKP. Flaga 
pobudzenia IOC zostaje potwierdzona, gdy prąd na dowolnej fazie jest powyżej wartości 
PKP. Flaga zadziałania IOC zostaje potwierdzona, jeżeli człon pozostaje pobudzony przez 
czas określony w ustawieniu PH IOC PKP DELAY. Człon opada od pobudzenia bez 
zadziałania, jeżeli mierzony prąd spadnie poniżej 97-98% wartości pobudzenia, zanim 
nadejdzie czas zadziałania.
Ścieżka: Setpoints > Protection > Group1(6) > Current > Phase IOC 1(X) 

FUNCTION
Zakres: Disabled, Trip, Alarm, Latched Alarm, Configurable
Wartość domyślna: Disabled

SIGNAL INPUT
Zakres: W zależności od kodu zamówienia 
Wartość domyślna: CT Bank 1-J1

To ustawienie umożliwia wybór zakresu banku wejść prądowych. Powyżej wymieniono 
trzy domyślne nazwy banków, które można zmienić w: Setpoints > System > Current 
Sensing > [Name] > CT Bank Name.

INPUT
Zakres: Phasor, RMS
Wartość domyślna: Phasor

PICKUP
Zakres: 0.050 do 30.000 x CT w krokach po 0.001 x CT
Wartość domyślna: 1.000 x CT

DIRECTION
Zakres: Disabled, Forward (Ph Dir OC [1-4] FWD), Reverse (Ph Dir OC [1-4] REV)
Wartość domyślna: Disabled

PICKUP DELAY
Zakres: 0.000 do 6000.000 s w krokach po 0.001 s
Wartość domyślna: 0.000 s

DROPOUT DELAY
Zakres: 0.000 do 6000.000 s w krokach po 0.001 s
Wartość domyślna: 0.000 s

BLOCK
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

OUTPUT RELAY X

Szczegółowe informacje, patrz Wspólne nastawy.

EVENTS
Zakres: Enabled, Disabled
Wartość domyślna: Enabled

TARGETS
Zakres: Self-reset, Latched, Disabled
Wartość domyślna: Self-reset
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Figure 4-46: Schemat logiczny bezzwłocznego zabepieczenia nadprądowego fazowego
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Kierunkowe 
zabezpieczenie 

nadprądowe fazowe 
(67P)

Człony kierunkowego zabezpieczenia nadprądowego fazowego w 850  (po jednym dla 
poszczególnych faz A, B i C) wyznaczają kierunek przepływu prądu fazowego dla stanu 
ustalonego i warunków zwarcia i mogą służyć do sterowania działaniem fazowych 
członów nadprądowych, wysyłając bity kierunkowe do wejść tych tych członów.

Człon ma wysłać sygnał kierunkowy do członu nadprądowego, aby zapobiec jego 
zadziałaniu, gdy prąd płynie w konkretnym kierunku. Kierunek przepływu prądu ustala się 
w drodze pomiaru kąta fazowego pomiędzy prądem z fazowych CT a napięciem 
międzyprzewodowym z VT, w oparciu o połączenie 90° lub kwadraturowe. Aby zwiększyć 
bezpieczeństwo w razie zwarć trójfazowych bardzo blisko VT służących do pomiaru 
napięcia polaryzującego, przewidziano funkcję pamięci napięcia. Funkcja ta zapamiętuje 
pomiar napięcia polaryzującego z 3 ostatnich cykli - od momentu zapadu napięcia do 
poziomu poniżej „wartości progowej napięcia polaryzującego” - i wykorzystuje je do 
ustalenia kierunku. Zapamiętane napięcie pozostaje ważne przez jedną sekundę od 
momentu zapadu napięcia.
Głównym elementem kierunkowego członu fazowego jest komparator kąta fazowego 
z dwoma wejściami: sygnałem wyzwalającym zadziałanie (prąd fazowy) i sygnałem 
polaryzującym (napięcie w linii, przesunięte w kierunku wyprzedzającym o kąt 
charakterystyki, ECA).
W poniższej tabeli przedstawiono sygnały wyzwalające zadziałanie i polaryzujące 
stosowane dla kontroli fazowo-kierunkowej:
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Ścieżka: Setpoints > Protection > Group1(6) > Current > Phase Dir OC 1(X) 

FUNCTION
Zakres: Disabled, Enabled
Wartość domyślna: Disabled

ECA
Zakres: 0° do 359°, w krokach po 1°
Wartość domyślna: 30°

To ustawienie służy do wskazania kąta charakterystyki członu, czyli kąta, o jaki napięcie 
polaryzujące zostaje przesunięte w kierunku wyprzedzającym, aby uzyskać 
niezawodne działanie. 

POLARIZING V THRESHOLD
Zakres: 0.050 do 3.000 x VT w krokach po 0.001 x VT
Wartość domyślna: 0.700 x VT

To ustawienie służy do ustalenia minimalnego poziomu napięcia, dla którego pomiar 
kąta fazowego jest wiarygodny. Ustawienie bazuje na dokładności VT. 

REV WHEN V MEM EXP
Zakres: No, Yes
Wartość domyślna: No

To ustawienie służy do wyboru wymaganego działania po upływie ważności 
zapamiętanego napięcia. Nastawienie na opcję "Yes" powoduje wymuszenie kierunku 
wstecz (‘Reverse’) dla wartości wyjścia członu kierunkowego, kiedy upłynie ważność 
zapamiętanego napięcia; nastawienie na opcję "No” powoduje, że człon kierunkowy 
będzie mieć kierunek do przodu (‘Forward’), kiedy upłynie ważność zapamiętanego 
napięcia. 

BLOCK
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

EVENTS
Zakres: Enabled, Disabled
Wartość domyślna: Enabled

TARGETS
Zakres: Self-reset, Latched, Disabled
Wartość domyślna: Self-reset

FASTPATH: Kierunkowy człon fazowy reaguje na prąd obciążenia płynący do przodu. W przypadku 
następującego potem zwarcia w tył człon potrzebuje trochę czasu – rzędu 8 ms – aby 
zmienić sygnał kierunkowy. Niektóre człony zabezpieczenia np. bezzwłoczny nadprądowy 
mogą reagować na zwarcia w tył, zanim sygnał kierunkowy zostanie zmieniony. Dlatego 
do wszystkich bezzwłocznych członów zabezpieczenia poddawanych nadzorowi przez 
kierunkowy człon fazowy musi zostać dodany czas koordynacji równy co najmniej 10 ms. 
Jeżeli obawy powoduje odwrócenie kierunku przepływu prądu, potrzebne jest dłuższe 
opóźnienie – rzędu 20 ms.

FAZA SYGNAŁ 
WYZWALAJĄCY 
ZADZIAŁANIE

SYGNAŁ POLARYZUJĄCY (Vpol)

SEKWENCJA FAZ ABC SEKWENCJA FAZ ACB

A Kąt Ia Kąt Vbc × (1∠ECA) Kąt Vcb × (1∠ECA)

B Kąt Ib Kąt Vca × (1∠ECA) Kąt Vac × (1∠ECA)

C Kąt Ic Kąt Vab × (1∠ECA) Kąt Vba × (1∠ECA)
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Figure 4-47: Schemat logiczny kierunkowego zabezpieczenia nadprądowego fazowego
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Czasowe 
zabezpieczenie 

nadprądowe 
składowej zerowej 

(51N)

850 oblicza prąd neutralny (In) za pomocą następującego wzoru:
|In|=|Ia+Ib+Ic|
Ustawienia tej funkcji są stosowane do prądu neutralnego, aby generować flagi 
wyzwolenia lub pobudzenia. Flaga pobudzenia TOC punktu neutralnego zostaje 
potwierdzona, gdy prąd neutralny jest powyżej wartości PKP. Flaga wyzwolenia TOC 
punktu neutralnego zostaje potwierdzona, gdy człon pozostaje pobudzony przez czas 
określony przez wybraną krzywą zależną i amplitudę prądu. Człon opada od pobudzenia 
bez zadziałania, jeżeli mierzony prąd spadnie poniżej 97-98% wartości pobudzenia, zanim 
nadejdzie czas zadziałania. Wybór charakterystyki czasowo niezależnej powoduje, że czas 
zadziałania TOC punktu neutralnego określany jest wyłącznie przez ustawienie TDM.
Ścieżka: Setpoints > Protection > Group 1(6) > Current > Neutral TOC 1(X)

FUNCTION
Zakres: Disabled, Trip, Alarm, Latched Alarm, Configurable
Wartość domyślna: Disabled

INPUT
Zakres: Phasor, RMS
Wartość domyślna: Phasor

Ten wybór określa metodę przetwarzania sygnału prądu. Może to być wartość 
skuteczna (RMS) albo amplituda fazorowa składowej podstawowej.

PICKUP
Zakres: 0.050 do 30.000 x CT w krokach po 0.001 x CT
Wartość domyślna: 1.000 x CT

CURVE
Zakres: IEEE Extremely/Very/Moderately Inverse 
 ANSI Extremely/Very/Normally/Moderately Inverse 
 Definite time 
 IEC A/B/C and Short Inverse 
 IAC Extremely/Very/Inverse/Short Inverse 
 FlexCurve A/B/C/D, I2t, I4t 
Wartość domyślna: IEEE Moderately Inverse

To ustawienie nastawia kształt wybranej krzywej zależnej nadprądowej. Jeżeli żaden 
standardowy kształt krzywej nie jest właściwy, można utworzyć krzywą FlexCurve. 
Więcej informacji na temat konfiguracji i zastosowania, patrz Ustawienie krzywych 
użytkownika i krzywych FlexCurve.

TDM
Zakres: 0.05 do 600.00 w krokach po 0.01
Wartość domyślna: 1.00

To ustawienie daje wybór opcji mnożnika czasowego, który modyfikuje czasy z krzywej 
zależnej. Na przykład jeżeli wybierzemy krzywą bardzo silnie zależną ANSI z TDM=2, 
a prąd zwarcia będzie pięciokrotnie wyższy od poziomu PKP, wówczas nie dojdzie do 
zadziałania członu, zanim nie upłynie czas równy 2.59 s od momentu pobudzenia.

RESET
Zakres: Instantaneous, Timed
Wartość domyślna: Instantaneous

To ustawienie daje do wyboru zerowanie bezzwłoczne (Instantaneous) lub 
synchronizowane (Timed). Wybranie zerowania bezzwłocznego powoduje, że człon TOC 
punktu neutralnego zresetuje się natychmiast pod warunkiem, że prąd spadnie poniżej 
97-98% poziomu PKP dla TOC punktu neutralnego, zanim nadejdzie czas dla zadziałania.
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DIRECTION
Zakres: Disabled, Forward (Ntrl Dir OC [1-4] FWD), Reverse (Ntrl Dir OC [1-4] REV)
Wartość domyślna: Disabled

BLOCK
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

OUTPUT RELAY X

Szczegółowe informacje, patrz Wspólne nastawy.

EVENTS
Zakres: Enabled, Disabled
Wartość domyślna: Enabled

TARGETS
Zakres: Self-reset, Latched, Disabled
Wartość domyślna: Self-reset
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Figure 4-48: Schemat logiczny czasowego zabezpieczenia nadprądowego składowej 
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zerowej
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Bezzwłoczne 
zabezpieczenie 

nadprądowe 
składowej zerowej 

(50N)

Człon bezzwłocznego zabezpieczenia nadprądowego składowej zerowej w 850 oblicza 
prąd neutralny (In) za pomocą następującego wzoru:
|In| = |Ia + Ib + Ic|
Człon zasadniczo reaguje na amplitudę fazora częstotliwości podstawowej prądu punktu 
neutralnego obliczonego na podstawie prądów fazowych. Aby zapewnić lepsze działanie 
stosuje się ograniczenie składowej zgodnej. Niewielka część (6.25%) amplitudy składowej 
zgodnej prądu zostaje odjęta w następujący sposób od amplitudy składowej zerowej 
prądu w momencie tworzenia wielkości powodującej zadziałanie członu:
Iop = 3 * (|I_0| - K * |I_1|) 
 gdzie K = 1/16 i |I_0| = 1/3 * |In|
Ograniczenie składowej zgodnej pozwala na bardziej czułe ustawienia, ponieważ 
równoważy fałszywe składowe zerowe prądów powstające na skutek:

• asymetrii sieci w warunkach dużych obciążeń,

• błędów przekształcenia przez przekładniki prądowe (CT) w trakcie zwarć na dwóch 
przewodach i zwarć trójfazowych,

• stanów przejściowych przy wyłączaniu w trakcie zwarć na dwóch przewodach 
i zwarć trójfazowych.

Ograniczenie składowej zgodnej należy uwzględnić podczas testów pod kątem 
dokładności pobudzenia i czasu reakcji (wielokrotność pobudzenia). Wielkość powodująca 
zadziałanie zależy od sposobu wstrzykiwania prądów probierczych do przekaźnika 
(wstrzykiwanie jednofazowe: Iop = 0.9375 * I_injected wstrzykiwanie trójfazowe czystej 
składowej zerowej: Iop = 3 * I_injected).
Ustawienia tej funkcji są stosowane do prądu neutralnego, aby generować flagi 
wyzwolenia i pobudzenia. Flaga pobudzenia IOC punktu neutralnego zostaje 
potwierdzona, gdy prąd neutralny jest powyżej wartości PKP. Flaga zadziałania IOC punktu 
neutralnego zostaje potwierdzona, jeżeli człon pozostaje pobudzony przez czas określony 
w ustawieniu Neutral IOC PKP Delay. Jeżeli opóźnienie pobudzenia zostanie nastawione na 
0.000 sekund, flagi pobudzenia i zadziałania zostaną potwierdzone w tym samym 
momencie. Człon opada od pobudzenia bez zadziałania, jeżeli prąd neutralny spadnie 
poniżej 97-98% wartości pobudzenia.
Ścieżka: Setpoints > Protection > Group 1(6) > Current > Neutral IOC 1(X)

FUNCTION
Zakres: Disabled, Trip, Alarm, Latched Alarm, Configurable
Wartość domyślna: Disabled

SIGNAL INPUT
Zakres: W zależności od kodu zamówienia
Wartość domyślna: CT Bank 1-J1

To ustawienie umożliwia wybór zakresu banku wejść prądowych. Powyżej wymieniono 
trzy domyślne nazwy banków, które można zmienić w: Setpoints > System > Current 
Sensing > [Name] > CT Bank Name.

PICKUP
Zakres: 0.050 do 30.000 x CT w krokach po 0.001 x CT
Wartość domyślna: 1.000 x CT

DIRECTION
Zakres: Disabled, Forward (Ntrl Dir OC [1-4] FWD), Reverse (Ntrl Dir OC [1-4] REV)
Wartość domyślna: Disabled

PICKUP DELAY
Zakres: 0.000 do 6000.000 s w krokach po 0.001 s
Wartość domyślna: 0.000 s
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DROPOUT DELAY
Zakres: 0.000 do 6000.000 s w krokach po 0.001 s
Wartość domyślna: 0.000 s

BLOCK
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

OUTPUT RELAY X

Szczegółowe informacje, patrz Wspólne nastawy.

EVENTS
Zakres: Enabled, Disabled
Wartość domyślna: Enabled

TARGETS
Zakres: Self-reset, Latched, Disabled
Wartość domyślna: Self-reset
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Figure 4-49: Schemat logiczny bezzwłocznego zabezpieczenia nadprądowego 
składowej zerowej
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Kierunkowe 
zabezpieczenie 

nadprądowe punktu 
składowej zerowej 

(67N)

Człon kierunkowego zabezpieczenia nadprądowego składowej zerowej w 850 zapewnia 
wskazanie kierunku zwarcia zarówno do przodu jak i do tyłu: odpowiednio Ntrl Dir OC FWD 
i Ntrl Dir OC REV. Argumenty wyjścia zostają potwierdzone, jeżeli amplituda prądu 
wyzwalającego zadziałanie jest powyżej poziomu pobudzenia (jednostka nadprądowa) 
i kierunek zwarcia jest postrzegany jako odpowiednio kierunek do przodu lub do tyłu 
(jednostka kierunkowa).
Jednostka nadprądowa reaguje na amplitudę fazora częstotliwości podstawowej prądu 
punktu neutralnego obliczonego z prądów fazowych. Dla funkcji skierowanej do przodu 
i skierowanej do tyłu przewidziano osobne ustawienia pobudzenia. Człon stosuje 
ograniczenie składowej zgodnej, aby zapewnić lepsze działanie: niewielka, programowana 
przez użytkownika część amplitudy składowej zerowej prądu zostaje odjęta od amplitudy 
składowej zerowej prądu w momencie tworzenia wielkości powodującej zadziałanie 
członu.
Iop = 3 * (|I_0| - K * |I_1|)
Ograniczenie składowej zgodnej pozwala na bardziej czułe ustawienia, ponieważ 
równoważy fałszywe składowe zerowe prądów powstające na skutek:

• asymetrii sieci w warunkach dużych obciążeń,

• błędów przekształcenia przez przekładniki prądowe (CT) w trakcie zwarć na dwóch 
przewodach i zwarć trójfazowych,

• stanów przejściowych przy wyłączaniu w trakcie zwarć na dwóch przewodach 
i zwarć trójfazowych.

Ograniczenie składowej zgodnej należy uwzględnić podczas testów pod kątem 
dokładności pobudzenia i czasu reakcji (wielokrotność pobudzenia). Wielkość powodująca 
zadziałanie zależy od sposobu wstrzykiwania prądów probierczych do przekaźnika 
(wstrzykiwanie jednofazowe: Iop = (1 – K) × Iinjected; wstrzykiwanie trójfazowe czystej 
składowej zerowej: Iop = 3 × Iinjected).
W przypadku niewielkich prądów ograniczenie składowej zgodnej jest eliminowane. Jeżeli 
składowa zgodna prądu wynosi poniżej 0.8 x CT, eliminuje się ograniczenie zmieniając 
stałą K na zero. To umożliwia lepsze reagowanie na zwarcia wysokorezystancyjne, gdy 
asymetria jest bardzo niewielka i nie ma ryzyka istotnych błędów CT, ponieważ prąd ma 
małą wartość.
Jednostka kierunkowa wykorzystuje składową zerową prądu (I_0) do rozróżniania 
kierunków zwarć i można ją zaprogramować tak, aby wykorzystywała albo składową 
zerową napięcia (obliczane - „Calculated V0” lub mierzone - „Measured VX”), prąd 
doziemny (Ig) albo obie te wartości do polaryzacji. W poniższych tabelach określono człon 
kierunkowego zab. nadprądowego składowej zerowej.

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 charakterystyki członu
In = prąd neutralny
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Nastawienie POLARIZING VOLTAGE na opcję „Measured VX” powoduje, że zamiast V_0 
wykorzystana zostanie jedna trzecia tego napięcia. Na poniższym rysunku objaśniono 
zastosowanie jednostki kierunkowej członu spolaryzowanej napięciem, poprzez pokazanie 
charakterystyki komparatora kąta fazowego z polaryzacją napięciem dla zwarcia 
doziemnego fazy A, gdzie:

ECA = 90° (kąt charakterystyki członu = oś charakterystyki działania)
FWD LA = 80° (kąt graniczny do przodu = kątowa wartość graniczna ± z ECA dla 
zadziałania)
REV LA = 80° (kąt graniczny do tyłu = kątowa wartość graniczna ± z ECA dla 
zadziałania).

Człon zawiera logikę zmiany kierunku przepływu prądu: jeżeli kierunek wstecz jest 
wskazywany przez co najmniej 1.25 cyklu sieci elektroenergetycznej, ewentualne 
wskazanie kierunku do przodu zostanie opóźnione o 1.5 cyklu sieci elektroenergetycznej. 
Człon ma emulować elektromechaniczne urządzenie kierunkowe. Większe sygnały 
wyzwalające zadziałanie i polaryzujące będą dawały szybsze rozróżnianie kierunku, co 
zwiększy bezpieczeństwo zadziałania członu.
Funkcja skierowana do przodu ma być bezpieczniejsza niż funkcja skierowana do tyłu 
i dlatego należy ją wykorzystywać dla kierunku wyzwalania. Funkcja skierowana do tyłu 
ma być szybsza niż funkcja skierowana do przodu i dlatego należy ją wykorzystywać dla 
kierunku blokowania. Dzięki temu możliwa jest lepsza koordynacja zabezpieczenia.
Należy uwzględnić powyższe kwestie, gdy wykorzystujemy kierunkowy człon 
nadprądowy składowej zerowej do ustalania kierunku dla innych członów zabezpieczenia.

Figure 4-50: Charakterystyki spolaryzowane napięciem kierunkowego zabezpieczenia 
punktu neutralnego
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Ścieżka: Setpoints > Protection > Group 1(6) > Current > Neutral Directional OC 1(X) 

FUNCTION
Zakres: Disabled, Enabled
Wartość domyślna: Disabled

POLARIZING MODE
Zakres: Voltage, Current, Dual
Wartość domyślna: Voltage

To ustawienie służy do wyboru trybu polaryzacji dla jednostki kierunkowej.

• Wybór trybu polaryzacji napięciem (Voltage) powoduje, że człon do polaryzacji 
wykorzystuje kąt składowej zerowej napięcia. Użytkownik może wybrać albo 
składową zerową napięcia V_0 obliczaną z napięć fazowych albo składową zerową 
napięcia doprowadzaną zewnętrznie jako napięcie pomocnicze V_X. 
 Obliczane V_0 można wykorzystać jako napięcie polaryzujące tylko wtedy, gdy 
przekładniki napięciowe są podłączone w gwiazdę. Napięcie pomocnicze można 
wykorzystywać jako napięcie polaryzujące, jeżeli napięcie pomocnicze jest 
podłączone do źródła składowej zerowej napięcia (np. strona wtórna przekładników 
napięciowych połączona w otwarty trójkąt). 
 Odpowiednio składowa zerowa napięcia (V_0) lub napięcie pomocnicze (V_X) musi 
być większe od ustawienia 0.02 x VT, aby uznać je za ważne jako sygnał polaryzujący. 
Jeżeli sygnał polaryzujący jest nieważny, nie będzie wskazania ani kierunku do 
przodu ani kierunku do tyłu.

• Wybór trybu polaryzacji prądem (Current) powoduje, że człon do polaryzacji 
wykorzystuje kąt prądu doziemnego mierzonego na wejściu prądu doziemnego. 
Doziemny CT musi być podłączony pomiędzy uziemieniem a punktem neutralnym 
odpowiedniego źródła prądu doziemnego. Prąd doziemny musi być większy od 0.05 
x CT, aby został uznany za ważny jako sygnał polaryzujący. Jeżeli sygnał 
polaryzujący jest nieważny, nie będzie wskazania ani kierunku do przodu ani kierunku 
do tyłu. 
 Zaleca się, aby wybierając polaryzację prądem analizować sygnał polaryzujący, 
żeby zapewnić utrzymanie znanego kierunku niezależnie od lokalizacji zwarcia. Na 
przykład jeżeli jako źródło polaryzacji wykorzystujemy prąd punktu neutralnego 
autotransformatora, należy upewnić się, że w przypadku zwarcia po stronie wyższego 
napięcia nie doszło do odwrócenia kierunku przepływu prądu doziemnego. 
Sprawdzając ten stan, należy przyjąć, że impedancja strony niższego napięcia jest 
minimalna. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku transformatora gwiazda/
trójkąt/gwiazda, gdzie prąd w jednym punkcie neutralnym w uzwojeniu 
transformatora może zmienić kierunek przepływu, gdy chodzi o zwarcia po obu 
stronach transformatora.

• Wybór trybu polaryzacji podwójnej Dual powoduje, że człon przeprowadza oba 
porównania kierunkowe w opisany powyżej sposób. Dany kierunek zostaje 
potwierdzony, jeżeli wskazują na niego albo komparatory napięcia albo prądu. 
W razie sprzecznego wskazania (jednocześnie do przodu i do tyłu) kierunek do przodu 
ma pierwszeństwo względem kierunku do tyłu.

POLARIZING VOLTAGE
Zakres: Calculated V0, Measured VX
Wartość domyślna: Calculated V0

Służy do wyboru napięcia polaryzującego wykorzystywanego przez jednostkę 
kierunkową, gdy nastawiony jest tryb polaryzacji "Voltage" lub "Dual" Jako napięcie 
polaryzujące można zaprogramować albo składową zerową napięcia obliczaną 
z napięć fazowych ("Calculated V_0") albo doprowadzaną zewnętrznie jako napięcie 
pomocnicze ("Measured VX"). 
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POS SEQ RESTRAINT
Zakres: 0.000 do 0.500 w krokach po 0.001
Wartość domyślna: 0.063

To ustawienie reguluje wielkość ograniczenia składowej zgodnej. Aby usunąć 
ograniczenie, należy nastawić na zero. Jeżeli spodziewamy się znacznych asymetrii 
w sieci lub słabego działania CT, należy nastawić na wyższą wartość. 

ECA
Zakres: -90° do 90°, w krokach po 1°
Wartość domyślna: 75°

To ustawienie określa kąt charakterystyki członu (ECA) dla kierunku do przodu w trybie 
polaryzacji "Voltage". Tryb polaryzacji "Current" wykorzystuje stały kąt ECA równy 0°. 
Kąt ECA w kierunku do tyłu to kąt nastawiony dla kierunku do przodu i przesunięty 
o 180°. 

FORWARD LIMIT ANGLE
Zakres: 40° do 90°, w krokach po 1°
Wartość domyślna: 90°

To ustawienie określa symetryczny (w obu kierunkach od ECA) kąt graniczny dla 
kierunku do przodu. 

FORWARD PICKUP
Zakres: 0.050 do 30.000 x CT w krokach po 0.001 x CT
Wartość domyślna: 0.050 x CT

To ustawienie określa poziom pobudzenia dla jednostki nadprądowej członu w kierunku 
do przodu. Dobierając to ustawienie, należy pamiętać, że w konstrukcji wykorzystano 
technikę ograniczenia składowej zgodnej dla trybu działania „Calculated 3I0”. 

REVERSE LIMIT ANGLE
Zakres: 40° do 90°, w krokach po 1°
Wartość domyślna: 90°

To ustawienie określa symetryczny (w obu kierunkach od ECA) kąt graniczny dla 
kierunku do tyłu. 

REVERSE PICKUP
Zakres: 0.050 do 30.000 x CT w krokach po 0.001 x CT
Wartość domyślna: 0.050 x CT

To ustawienie określa poziom pobudzenia dla jednostki nadprądowej członu w kierunku 
do tyłu. Dobierając to ustawienie, należy pamiętać, że w konstrukcji wykorzystano 
technikę ograniczenia składowej zgodnej dla trybu działania „Calculated 3I0”. 

BLOCK
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

EVENTS
Zakres: Enabled, Disabled
Wartość domyślna: Enabled

TARGETS
Zakres: Self-reset, Latched, Disabled
Wartość domyślna: Self-reset
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Figure 4-51: Schemat logiczny kierunkowe zabezpieczenia nadprądowego składowej 
zerowej 
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Czasowe 
zabezpieczenie 

nadprądowe 
doziemne (51G)

850 posiada człon czasowego zabezpieczenia nadprądowego doziemnego. Ustawienia tej 
funkcji są stosowane do wejściowego prądu doziemnego, aby generować flagi 
wyzwolenia lub pobudzenia. Flaga pobudzenia TOC doziemnego zostaje potwierdzona, 
gdy prąd doziemny jest powyżej wartości PKP. Flaga wyzwolenia TOC doziemnego zostaje 
potwierdzona, gdy człon pozostaje pobudzony przez czas określony przez wybraną 
krzywą zależną i amplitudę prądu. Człon opada od pobudzenia bez zadziałania, jeżeli 
mierzony prąd spadnie poniżej 97-98% wartości pobudzenia, zanim nadejdzie czas 
zadziałania. Wybór charakterystyki czasowo niezależnej powoduje, że czas zadziałania 
TOC doziemnego określany jest wyłącznie przez ustawienie TDM.
Ścieżka: Setpoints > Protection > Group 1(6) > Current > Ground TOC 1(X) 

FUNCTION
Zakres: Disabled, Trip, Alarm, Latched Alarm, Configurable
Wartość domyślna: Disabled

INPUT
Zakres: Phasor, RMS
Wartość domyślna: Phasor

PICKUP
Zakres: 0.050 do 30.000 x CT w krokach po 0.001 x CT
Wartość domyślna: 1.000 x CT

CURVE
Zakres: IEEE Extremely/Very/Moderately Inverse, 
 ANSI Extremely/Very/Normally/Moderately Inverse, 
 Definite time IEC A/B/C and Short Inverse, 
 IAC Extremely/Very/Inverse/Short Inverse 
 FlexCurve A/B/C/D, I2t, I4t
Wartość domyślna: IEEE, Moderately Inverse

TDM
Zakres: 0.05 do 600.00 w krokach po 0.01
Wartość domyślna: 1.00

RESET
Zakres: Instantaneous, Timed
Wartość domyślna: Instantaneous

DIRECTION
Zakres: Disabled, Forward, Reverse
Wartość domyślna: Disabled

BLOCK
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

OUTPUT RELAY X

Szczegółowe informacje, patrz Wspólne nastawy.

EVENTS
Zakres: Enabled, Disabled
Wartość domyślna: Enabled

TARGETS
Zakres: Self-reset, Latched, Disabled
Wartość domyślna: Self-reset
4–156 850 SYSTEM ZABEZPIECZAJĄCY  – INSTRUKCJA OBSŁUGI



CHAPTER 4: NASTAWY ZABEZPIECZENIE
Figure 4-52: Schemat logiczny czasowego zabezpieczenia nadprądowego doziemnego
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Bezzwłoczne 
zabezpieczenie 

nadprądowe 
doziemne (50G)

Przekaźnik 850 posiada człon bezzwłocznego zabezpieczenia nadprądowego doziemnego. 
Ustawienia tej funkcji są stosowane do mierzonego prądu doziemnego, aby generować 
flagi wyzwolenia i pobudzenia. Flaga pobudzenia IOC doziemnego zostaje potwierdzona, 
gdy prąd doziemny jest powyżej wartości PKP. Flaga zadziałania IOC doziemnego zostaje 
potwierdzona, jeżeli człon pozostaje pobudzony przez czas określony w ustawieniu Ground 
IOC PKP Delay. Jeżeli opóźnienie pobudzenia zostanie nastawione na 0.000 sekund, flagi 
pobudzenia i zadziałania zostaną potwierdzone w tym samym momencie. Człon opada od 
pobudzenia bez zadziałania, jeżeli prąd doziemny spadnie poniżej 97-98% wartości 
pobudzenia.
Ścieżka: Setpoints > Protection > Group 1(6) > Current > Ground IOC 1(X)

FUNCTION
Zakres: Disabled, Trip, Alarm, Latched Alarm, Configurable
Wartość domyślna: Disabled

PICKUP
Zakres: 0.050 do 30.000 x CT w krokach po 0.001 x CT
Wartość domyślna: 1.00 x CT

DIRECTION
Zakres: Disabled, Forward, Reverse
Wartość domyślna: Disabled

PICKUP DELAY
Zakres: 0.000 do 6000.000 s w krokach po 0.001 s
Wartość domyślna: 0.000 s

DROPOUT DELAY
Zakres: 0.000 do 6000.000 s w krokach po 0.001 s
Wartość domyślna: 0.000 s

BLOCK
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

OUTPUT RELAY X

Szczegółowe informacje, patrz Wspólne nastawy.

EVENTS
Zakres: Enabled, Disabled
Wartość domyślna: Enabled

TARGETS
Zakres: Self-reset, Latched, Disabled
Wartość domyślna: Self-reset
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Figure 4-53: Schemat logiczny bezzwłocznego zabezpieczenia nadprądowego 
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Kierunkowe 
zabezpieczenie 

nadprądowe 
doziemne (67G)

Człon kierunkowego zabezpieczenia nadprądowego doziemnego w 850. Zapewnia on 
wskazanie kierunku zwarcia zarówno do przodu jak i do tyłu: odpowiednio argumenty Gnd 
Dir OC FWD i Gnd Dir OC REV. Argumenty wyjścia zostają potwierdzone, jeżeli amplituda 
prądu wyzwalającego zadziałanie jest powyżej poziomu pobudzenia (jednostka 
nadprądowa) i kierunek zwarcia jest postrzegany jako odpowiednio kierunek do przodu lub 
do tyłu (jednostka kierunkowa).
Jednostka nadprądowa reaguje na amplitudę fazora częstotliwości podstawowej prądu 
doziemnego. Dla funkcji skierowanej do przodu i skierowanej do tyłu przewidziano osobne 
ustawienia pobudzenia.
W poniższych tabelach określono człon kierunkowego zabezpieczenia nadprądowego 
doziemnego.
Gdzie:

V_0 = 1/3 * (Vag + Vbg + Vcg) = składowa zerowa napięcia
Nastawienie POLARIZING VOLTAGE na opcję „Measured VX” powoduje, że zamiast V_0 
wykorzystana zostanie jedna trzecia tego napięcia. Na poniższym rysunku objaśniono 
zastosowanie jednostki kierunkowej członu spolaryzowanej napięciem, poprzez pokazanie 
charakterystyki komparatora kąta fazowego z polaryzacją napięciem dla zwarcia 
doziemnego fazy A, gdzie:

ECA = 90° (kąt charakterystyki członu = oś charakterystyki działania)
FWD LA = 80° (kąt graniczny do przodu = kątowa wartość graniczna ± z ECA dla 
zadziałania)
REV LA = 80° (kąt graniczny do tyłu = kątowa wartość graniczna ± z ECA dla 
zadziałania).

Człon zawiera logikę zmiany kierunku przepływu prądu: jeżeli kierunek wstecz jest 
wskazywany przez co najmniej 1.25 cyklu sieci elektroenergetycznej, ewentualne 
wskazanie kierunku do przodu zostanie opóźnione o 1.5 cyklu sieci elektroenergetycznej. 
Człon ma emulować elektromechaniczne urządzenie kierunkowe. Większe sygnały 
wyzwalające zadziałanie i polaryzujące będą dawały szybsze rozróżnianie kierunku, co 
zwiększy bezpieczeństwo zadziałania członu.
Funkcja skierowana do przodu ma być bezpieczniejsza niż funkcja skierowana do tyłu 
i dlatego należy ją wykorzystywać dla kierunku wyzwalania. Funkcja skierowana do tyłu 
ma być szybsza niż funkcja skierowana do przodu i dlatego należy ją wykorzystywać dla 
kierunku blokowania. Dzięki temu możliwa jest lepsza koordynacja zabezpieczenia.
Należy uwzględnić powyższe odchylenie, gdy wykorzystujemy kierunkowy człon 
nadprądowy doziemny do ustalania kierunku dla innych członów zabezpieczenia.
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Figure 4-54: Charakterystyki spolaryzowane napięciem kierunkowego zabezpieczenia 
doziemnego

Ścieżka: Setpoints > Protection > Group 1(6) > Current > Ground Directional OC 1(X)

FUNCTION
Zakres: Disabled, Enabled
Wartość domyślna: Disabled

POLARIZING MODE
Zakres: Voltage, Current, Dual
Wartość domyślna: Voltage

To ustawienie służy do wyboru trybu polaryzacji dla jednostki kierunkowej.

• Wybór trybu polaryzacji napięciem (Voltage) powoduje, że człon do polaryzacji 
wykorzystuje kąt składowej zerowej napięcia. Użytkownik może wybrać albo 
składową zerową napięcia V_0 obliczaną z napięć fazowych albo składową zerową 
napięcia doprowadzaną zewnętrznie jako napięcie pomocnicze V_X. 
 Obliczane V_0 można wykorzystać jako napięcie polaryzujące tylko wtedy, gdy 
przekładniki napięciowe są podłączone w gwiazdę. Napięcie pomocnicze można 
wykorzystywać jako napięcie polaryzujące, jeżeli napięcie pomocnicze jest 
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podłączone do źródła składowej zerowej napięcia (np. strona wtórna przekładników 
napięciowych połączona w otwarty trójkąt). 
 Odpowiednio składowa zerowa napięcia (V_0) lub napięcie pomocnicze (V_X) musi 
być większe od ustawienia 0.02 x VT, aby uznać je za ważne jako sygnał polaryzujący. 
Jeżeli sygnał polaryzujący jest nieważny, nie będzie wskazania ani kierunku do 
przodu ani kierunku do tyłu.

• Wybór trybu polaryzacji prądem (Current) powoduje, że człon wykorzystuje kąt prądu 
polaryzacji mierzonego na wejściu prądu doziemnego K1-CT (jeżeli dostępne). Prąd 
polaryzacji musi być większy od 0.05 x CT, aby został uznany za ważny jako sygnał 
polaryzujący. Jeżeli sygnał polaryzujący jest nieważny, nie będzie wskazania ani 
kierunku do przodu ani kierunku do tyłu. 
 Zaleca się, aby wybierając polaryzację prądem analizować sygnał polaryzujący, 
żeby zapewnić utrzymanie znanego kierunku niezależnie od lokalizacji zwarcia.

• Wybór trybu polaryzacji podwójnej Dual powoduje, że człon przeprowadza oba 
porównania kierunkowe w opisany powyżej sposób. Dany kierunek zostaje 
potwierdzony, jeżeli wskazują na niego albo komparatory napięcia albo prądu. 
W razie sprzecznego wskazania (jednocześnie do przodu i do tyłu) kierunek do przodu 
ma pierwszeństwo względem kierunku do tyłu.

POLARIZING VOLTAGE
Zakres: Calculated V0, Measured VX
Wartość domyślna: Calculated V0

Służy do wyboru napięcia polaryzującego wykorzystywanego przez jednostkę 
kierunkową, gdy nastawiony jest tryb polaryzacji "Voltage" lub "Dual" Jako napięcie 
polaryzujące można zaprogramować albo składową zerową napięcia obliczaną 
z napięć fazowych ("Calculated V_0") albo doprowadzaną zewnętrznie jako napięcie 
pomocnicze ("Measured VX"). 

FORWARD ECA
Zakres: -90° do 90°, w krokach po 1°
Wartość domyślna: 75°

To ustawienie określa kąt charakterystyki członu (ECA) dla kierunku do przodu w trybie 
polaryzacji "Voltage". Tryb polaryzacji "Current" wykorzystuje stały kąt ECA równy 0°. 
Kąt ECA w kierunku do tyłu to kąt nastawiony dla kierunku do przodu i przesunięty 
o 180°. 

FORWARD LIMIT ANGLE
Zakres: 40° do 90°, w krokach po 1°
Wartość domyślna: 90°

To ustawienie określa symetryczny (w obu kierunkach od ECA) kąt graniczny dla 
kierunku do przodu. 

FORWARD PICKUP
Zakres: 0.050 do 30.000 x CT w krokach po 0.001 x CT
Wartość domyślna: 0.050 x CT

To ustawienie określa poziom pobudzenia dla jednostki nadprądowej członu w kierunku 
do przodu. 

REVERSE LIMIT ANGLE
Zakres: 40° do 90°, w krokach po 1°
Wartość domyślna: 90°

To ustawienie określa symetryczny (w obu kierunkach od ECA) kąt graniczny dla 
kierunku do tyłu. 
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REVERSE PICKUP
Zakres: 0.050 do 30.000 x CT w krokach po 0.001 x CT
Wartość domyślna: 0.050 x CT

To ustawienie określa poziom pobudzenia dla jednostki nadprądowej członu w kierunku 
do tyłu. 

BLOCK
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

EVENTS
Zakres: Enabled, Disabled
Wartość domyślna: Enabled

TARGETS
Zakres: Self-reset, Latched, Disabled
Wartość domyślna: Self-reset

Figure 4-55: Schemat logiczny kierunkowego zabezpieczenia nadprądowego 
doziemnego
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Czułe czasowe 
zabezpieczenie 

nadprądowe 
doziemne (51SG)

850 posiada człon czułego czasowego zabezpieczenia nadprądowego doziemnego. 
Ustawienia tej funkcji są stosowane do prądu czułego wejścia doziemnego, aby 
generować flagi wyzwolenia lub pobudzenia. Flaga pobudzenia TOC czułego doziemnego 
zostaje potwierdzona, gdy czuły prąd doziemny jest powyżej wartości PKP. Flaga 
wyzwolenia TOC czułego doziemnego zostaje potwierdzona, gdy człon pozostaje 
pobudzony przez czas określony przez wybraną krzywą zależną i amplitudę prądu. Człon 
opada od pobudzenia bez zadziałania, jeżeli mierzony prąd spadnie poniżej 97-98% 
wartości pobudzenia, zanim nadejdzie czas zadziałania. Wybór charakterystyki czasowo 
niezależnej powoduje, że czas zadziałania TOC czułego doziemnego określany jest 
wyłącznie przez ustawienie TDM.
Ścieżka: Setpoints > Protection > Group 1(6) > Current > Sensitive Ground TOC 1(X) 

FUNCTION
Zakres: Disabled, Trip, Alarm, Latched Alarm, Configurable
Wartość domyślna: Disabled

INPUT
Zakres: Phasor, RMS
Wartość domyślna: Phasor

Ten wybór określa metodę przetwarzania sygnału prądu. Może to być wartość 
skuteczna (RMS) albo amplituda fazorowa składowej podstawowej.

PICKUP
Zakres: 0.005 do 3.000 x CT w krokach po 0.001 x CT
Wartość domyślna: 1.000 x CT

To ustawienie nastawia poziom pobudzenia czułego zabezpieczenia nadprądowego 
doziemnego określony jako wielokrotność znamionowego prądu CT. Na przykład 
ustawienie PKP na 0.9 x CT z 300:5 CT przekłada się na prąd pierwotny 270A.

CURVE
Zakres: IEEE Extremely/Very/Moderately Inverse, 
 ANSI Extremely/Very/Normally/Moderately Inverse, 
 IEC A/B/C and Short Inverse, 
 IAC Extremely/Very/Inverse/Short Inverse, 
 I2t, I4t, FlexCurve A/B/C/D, Definite time 
Wartość domyślna: IEEE Mod Inverse

To ustawienie nastawia kształt wybranej krzywej zależnej nadprądowej. Jeżeli żaden 
standardowy kształt krzywej nie jest właściwy, można utworzyć krzywą FlexCurve. 
Więcej informacji na temat konfiguracji i zastosowania, patrz Ustawienie krzywych 
użytkownika i krzywych FlexCurve.

TDM
Zakres: 0.05 do 600.00 w krokach po 0.01
Wartość domyślna: 1.00

To ustawienie daje wybór opcji mnożnika czasowego, który modyfikuje czasy z krzywej 
zależnej. Na przykład jeżeli wybierzemy krzywą bardzo silnie zależną ANSI z TDM = 2, 
a prąd zwarcia będzie pięciokrotnie wyższy od poziomu PKP, wówczas dojdzie do 
zadziałania członu, ale nie wcześniej niż po upływie czasu równego 2.59 s od momentu 
pobudzenia. 
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RESET
Zakres: Instantaneous, Timed
Wartość domyślna: Instantaneous

To ustawienie daje do wyboru zerowanie bezzwłoczne (Instantaneous) lub 
synchronizowane (Timed). Wybranie zerowania bezzwłocznego powoduje, że człon TOC 
czułego doziemnego zresetuje się natychmiast pod warunkiem, że prąd spadnie poniżej 
97-98% poziomu PKP dla TOC czułego doziemnego, zanim nadejdzie czas dla 
zadziałania.

DIRECTION
Zakres: Disabled, Forward, Reverse
Wartość domyślna: Disabled

To ustawienie określa kierunek zadziałania członu TOC czułego doziemnego. 
Wprowadzanie kierunku dla członu TOC czułego doziemnego nie powoduje 
automatycznego zastosowania wyboru. Wykrywanie kierunku jest realizowane przez 
człon kierunkowego nadprądowego zabezpieczenia czułego doziemnego, który musi 
być załączony i skonfigurowany zgodnie z kryteriami kierunkowości prądów linii 
zasilającej.

BLOCK
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

TOC czułe doziemne zostaje zablokowane, gdy wybrany argument zostanie 
potwierdzony.

OUTPUT RELAY X

Szczegółowe informacje, patrz Wspólne nastawy.

EVENTS
Zakres: Enabled, Disabled
Wartość domyślna: Enabled

Wybór ustawienia Enabled załącza zdarzenia dla funkcji TOC czułego doziemnego.

TARGETS
Zakres: Self-reset, Latched, Disabled
Wartość domyślna: Self-reset

Wybór opcji Self-reset lub Latched załącza cele dla funkcji TOC czułego doziemnego.
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Figure 4-56: Schemat logiczny czułego czasowego zabezpieczenia nadprądowego 
doziemnego
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Czułe bezzwłoczne 
zabezpieczenie 

nadprądowe 
doziemne (50SG)

850 posiada człon czułego bezzwłocznego zabezpieczenia nadprądowego doziemnego. 
Ustawienia tej funkcji są stosowane do mierzonego czułego prądu doziemnego, aby 
generować flagi wyzwolenia i pobudzenia. Flaga pobudzenia IOC czułego doziemnego 
zostaje potwierdzona, gdy czuły prąd doziemny jest powyżej wartości PKP. Flaga 
zadziałania IOC czułego doziemnego zostaje potwierdzona, jeżeli człon pozostaje 
pobudzony przez czas określony w ustawieniu Sensitive Ground IOC PKP Delay. Jeżeli 
opóźnienie pobudzenia zostanie nastawione na 0.00 sekund, flagi pobudzenia i zadziałania 
zostaną potwierdzone w tym samym momencie. Człon opada od pobudzenia bez 
zadziałania, jeżeli czuły prąd doziemny spadnie poniżej 97-98% wartości pobudzenia.
Ścieżka: Setpoints > Protection > Group 1(6) > Current > Sensitive Ground IOC 1(X)

FUNCTION
Zakres: Disabled, Trip, Alarm, Latched Alarm, Configurable
Wartość domyślna: Disabled

PICKUP
Zakres: 0.005 do 3.000 x CT w krokach po 0.001 x CT
Wartość domyślna: 1.000 x CT

To ustawienie nastawia poziom pobudzenia czułego bezzwłocznego zabezpieczenia 
nadprądowego określony jako wielokrotność znamionowego prądu CT dla wejścia 
czułego CT. Na przykład ustawienie PKP na 0.9 x CT z 300:5 CT przekłada się na prąd 
pierwotny 270A.

DIRECTION
Zakres: Disabled, Forward, Reverse
Wartość domyślna: Disabled

To ustawienie określa kierunek zadziałania członu czułego czasowego zabezpieczenia 
nadprądowego doziemnego. Wprowadzanie kierunku dla członu IOC czułego 
doziemnego nie powoduje automatycznego zastosowania wyboru. Wykrywanie 
kierunku jest realizowane przez człon kierunkowego nadprądowego zabezpieczenia 
czułego doziemnego, który musi być załączony i skonfigurowany zgodnie z kryteriami 
kierunkowości prądów linii zasilającej.

PICKUP DELAY
Zakres: 0.000 do 6000.000 s w krokach po 0.001 s
Wartość domyślna: 0.000 s

To ustawienie daje wybór opcji opóźnienia pobudzenia wykorzystywanego do 
opóźnienia zadziałania zabezpieczenia.

DROPOUT DELAY
Zakres: 0.000 do 6000.000 s w krokach po 0.001 s
Wartość domyślna: 0.000 s

To ustawienie daje wybór opcji opóźnienia odpadnięcia w celu opóźnienia odpadnięcia 
detekcji stanu nadprądowego.

BLOCK
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

IOC czułe doziemne zostaje zablokowane, gdy wybrany argument zostanie 
potwierdzony.

OUTPUT RELAY X

Szczegółowe informacje, patrz Wspólne nastawy.

EVENTS
Zakres: Enabled, Disabled
Wartość domyślna: Enabled
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TARGETS
Zakres: Self-reset, Latched, Disabled
Wartość domyślna: Self-reset
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Figure 4-57: Schemat logiczny czułego bezzwłocznego zabezpieczenia nadprądowego 
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Czułe kierunkowe 
zabezpieczenie 

nadprądowe 
doziemne (67SG)

Przekaźnik 850 posiada człon czułego kierunkowego zabezpieczenia nadprądowego 
doziemnego. Zapewnia on wskazanie kierunku zwarcia zarówno do przodu jak i do tyłu: 
odpowiednio argumenty S.Gnd Dir OC FWD i S.Gnd Dir OC REV. Argumenty wyjścia zostają 
potwierdzone, jeżeli amplituda prądu wyzwalającego zadziałanie jest powyżej poziomu 
pobudzenia (jednostka nadprądowa) i kierunek zwarcia jest postrzegany jako odpowiednio 
kierunek do przodu lub do tyłu (jednostka kierunkowa).
Jednostka nadprądowa reaguje na amplitudę fazora częstotliwości podstawowej czułego 
prądu doziemnego. Dla funkcji skierowanej do przodu i skierowanej do tyłu przewidziano 
osobne ustawienia pobudzenia.
Jednostka kierunkowa wykorzystuje czuły prąd doziemny (Ig) do rozróżniania kierunków 
zwarć i można ją zaprogramować tak, aby wykorzystywała albo składową zerową 
napięcia (obliczane - „Calculated V0” lub mierzone - „Measured VX”), prąd doziemny (Ig) 
albo obie te wartości do polaryzacji. W poniższych tabelach określono człon czułego 
kierunkowego zabezpieczenia nadprądowego doziemnego.

Gdzie:
V_0 = 1/3 * (Vag + Vbg + Vcg) = składowa zerowa napięcia

Nastawienie POLARIZING VOLTAGE na opcję „Measured VX” powoduje, że zamiast V_0 
wykorzystana zostanie jedna trzecia tego napięcia. Na poniższym rysunku objaśniono 
zastosowanie jednostki kierunkowej członu spolaryzowanej napięciem, poprzez pokazanie 
charakterystyki komparatora kąta fazowego z polaryzacją napięciem dla zwarcia 
doziemnego fazy A, gdzie:

ECA = 90° (kąt charakterystyki członu = oś charakterystyki działania)
FWD LA = 80° (kąt graniczny do przodu = kątowa wartość graniczna ± z ECA dla 
zadziałania)
REV LA = 80° (kąt graniczny do tyłu = kątowa wartość graniczna ± z ECA dla 
zadziałania)

Człon zawiera logikę zmiany kierunku przepływu prądu: jeżeli kierunek wstecz jest 
wskazywany przez co najmniej 1.25 cyklu sieci elektroenergetycznej, ewentualne 
wskazanie kierunku do przodu zostanie opóźnione o 1.5 cyklu sieci elektroenergetycznej. 
Człon ma emulować elektromechaniczne urządzenie kierunkowe. Większe sygnały 
wyzwalające zadziałanie i polaryzujące będą dawały szybsze rozróżnianie kierunku, co 
zwiększy bezpieczeństwo zadziałania członu.
Funkcja skierowana do przodu ma być bezpieczniejsza niż funkcja skierowana do tyłu 
i dlatego należy ją wykorzystywać dla kierunku wyzwalania. Funkcja skierowana do tyłu 
ma być szybsza niż funkcja skierowana do przodu i dlatego należy ją wykorzystywać dla 
kierunku blokowania. Dzięki temu możliwa jest lepsza koordynacja zabezpieczenia.
Należy uwzględnić powyższe odchylenie, gdy wykorzystujemy czuły kierunkowy człon 
nadprądowy doziemny do ustalania kierunku dla innych członów zabezpieczenia.

Jednostka kierunkowa Jednostka nadprądowa

Tryb polaryzacji Kierunek Porównywane fazory

Napięcie Do przodu -V_0 Isg CZUŁY PRĄD DOZIEMNY 
(Isg)

Do tyłu -V_0 -Isg

Prąd Do przodu Ig Isg

Do tyłu Ig -Isg

Podwójne Do przodu -V_0 Isg

lub

Ig Isg

Do tyłu -V_0 -Isg

lub

Ig -Isg
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Figure 4-58: Charakterystyki spolaryzowane napięciem czułego kierunkowego 
zabezpieczenia doziemnego

Ścieżka: Setpoints > Protection > Group 1(6) > Current > Sens Ground Directional OC 1(X)

FUNCTION
Zakres: Disabled, Enabled
Wartość domyślna: Disabled

POLARIZING MODE
Zakres: Voltage, Current, Dual
Wartość domyślna: Voltage

To ustawienie służy do wyboru trybu polaryzacji dla jednostki kierunkowej.

• Wybór trybu polaryzacji napięciem (Voltage) powoduje, że człon do polaryzacji 
wykorzystuje kąt składowej zerowej napięcia. Użytkownik może wybrać albo 
składową zerową napięcia V_0 obliczaną z napięć fazowych albo składową zerową 
napięcia doprowadzaną zewnętrznie jako napięcie pomocnicze V_X. 
 Obliczane V_0 można wykorzystać jako napięcie polaryzujące tylko wtedy, gdy 
przekładniki napięciowe są podłączone w gwiazdę. Napięcie pomocnicze można 
wykorzystywać jako napięcie polaryzujące, jeżeli napięcie pomocnicze jest 

827805Y1.CDR

VAG
(reference)

VBG

VCG

-Isg line

Isg line

ECA line

-ECA line

LA

LA

LA

LA

ECA

FWD LA
line

FWD Operating
Region

REV Operating
Region

FWD LA
line

REV LA
line

REV LA
line

-3V_0 line

3V_0 line
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podłączone do źródła składowej zerowej napięcia (np. strona wtórna przekładników 
napięciowych połączona w otwarty trójkąt). 
 Odpowiednio składowa zerowa napięcia (V_0) lub napięcie pomocnicze (V_X) musi 
być większe od ustawienia 0.02 x VT, aby uznać je za ważne jako sygnał polaryzujący. 
Jeżeli sygnał polaryzujący jest nieważny, nie będzie wskazania ani kierunku do 
przodu ani kierunku do tyłu.

• Wybór trybu polaryzacji prądem (Current) powoduje, że człon do polaryzacji 
wykorzystuje kąt prądu doziemnego mierzonego na wejściu prądu doziemnego. Prąd 
doziemny musi być większy od 0.05 x CT, aby został uznany za ważny jako sygnał 
polaryzujący. Jeżeli sygnał polaryzujący jest nieważny, nie będzie wskazania ani 
kierunku do przodu ani kierunku do tyłu. 
 Zaleca się, aby wybierając polaryzację prądem analizować sygnał polaryzujący, 
żeby zapewnić utrzymanie znanego kierunku niezależnie od lokalizacji zwarcia.

• Wybór trybu polaryzacji podwójnej Dual powoduje, że człon przeprowadza oba 
porównania kierunkowe w opisany powyżej sposób. Dany kierunek zostaje 
potwierdzony, jeżeli wskazują na niego albo komparatory napięcia albo prądu. 
W razie sprzecznego wskazania (jednocześnie do przodu i do tyłu) kierunek do przodu 
ma pierwszeństwo względem kierunku do tyłu.

POLARIZING VOLTAGE
Zakres: Calculated V0, Measured VX
Wartość domyślna: Calculated V0

Służy do wyboru napięcia polaryzującego wykorzystywanego przez jednostkę 
kierunkową, gdy nastawiony jest tryb polaryzacji "Voltage" lub "Dual" Jako napięcie 
polaryzujące można zaprogramować albo składową zerową napięcia obliczaną 
z napięć fazowych ("Calculated V_0") albo doprowadzaną zewnętrznie jako napięcie 
pomocnicze ("Measured VX"). 

FORWARD ECA
Zakres: -90° do 90°, w krokach po 1°
Wartość domyślna: 75°

To ustawienie określa kąt charakterystyki członu (ECA) dla kierunku do przodu w trybie 
polaryzacji "Voltage". Tryb polaryzacji "Current" wykorzystuje stały kąt ECA równy 0°. 
Kąt ECA w kierunku do tyłu to kąt nastawiony dla kierunku do przodu i przesunięty 
o 180°. 

FORWARD LIMIT ANGLE
Zakres: 40° do 90°, w krokach po 1°
Wartość domyślna: 90°

To ustawienie określa symetryczny (w obu kierunkach od ECA) kąt graniczny dla 
kierunku do przodu. 

FORWARD PICKUP
Zakres: 0.005 do 3.000 x CT w krokach po 0.001 x CT
Wartość domyślna: 0.050 x CT

To ustawienie określa poziom pobudzenia dla jednostki nadprądowej członu w kierunku 
do przodu. 

REVERSE LIMIT ANGLE
Zakres: 40° do 90°, w krokach po 1°
Wartość domyślna: 90°

To ustawienie określa symetryczny (w obu kierunkach od ECA) kąt graniczny dla 
kierunku do tyłu. 
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REVERSE PICKUP
Zakres: 0.005 do 3.000 x CT w krokach po 0.001 x CT
Wartość domyślna: 0.050 x CT

To ustawienie określa poziom pobudzenia dla jednostki nadprądowej członu w kierunku 
do tyłu. 

BLOCK
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

EVENTS
Zakres: Enabled, Disabled
Wartość domyślna: Enabled

TARGETS
Zakres: Self-reset, Latched, Disabled
Wartość domyślna: Self-reset

Figure 4-59: Schemat logiczny czułego kierunkowego zabezpieczenia nadprądowego 
doziemnego
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Strefowe 
zabezpieczenie 

ziemnozwarciowe 
(87G)

Przekaźnik 850 posiada człon strefowego zabezpieczenia ziemnozwarciowego (RGF) 
Strefowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe (RGF) zapewnia detekcję zwarć doziemnych 
w przypadku prądów zwarciowych o małej amplitudzie, zwłaszcza zwarć doziemnych 
w pobliżu punktu neutralnego w uzwojeniu połączonym w gwiazdę. Wewnętrzne zwarcie 
doziemne w uzwojeniu połączonym w gwiazdę z uziemieniem impedancyjnym generuje 
prąd zwarcia doziemnego o małej amplitudzie zależny od pozycji zwarcia względem 
punktu neutralnego w uzwojeniu.
Na poniższym schemacie przedstawiono zależność prądu zwarciowego od odległości 
zwarcia od punktu neutralnego.

Figure 4-60: Prąd zwarciowy względem odległości od punktu neutralnego

Wypadkowy prąd pierwotny może być pomijalny w przypadku zwarć doziemnych 
uzwojenia w granicach 35% odległości od punktu neutralnego, ponieważ napięcie zwarcia 
nie jest napięciem sieci, ale raczej wynikiem przekładni transformatora pomiędzy 
uzwojeniami pierwotnymi a odsetkiem zwartych zwojów. 
Zastosowanie strefowego zabezpieczenia ziemnozwarciowego zwiększa obszar zasięgu 
dla zwarć w kierunku punktu neutralnego dla uzwojenia uziemionego przez niską 
impedancję.

Figure 4-61: Strefa strefowego zabezpieczenia ziemnozwarciowego
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Wdrożenie strefowego zabezpieczenia ziemnozwarciowego w 850 polega na 
niskoimpedancyjnym układzie prądowo-różnicowym. 850 oblicza amplitudę doziemnego 
prądu różnicowego jako wartość bezwzględną z sumy wektorów obliczonego prądu 
szczątkowego i mierzonego prądu doziemnego i stosuje prąd ograniczenia zdefiniowany 
jako maksymalny mierzony prąd linii (Imax), aby uzyskać procentową wartość zbocza. 
Ustawienie zbocza umożliwia użytkownikowi wyznaczenie czułości członu w oparciu 
o klasę i jakość używanych CT.Na poniższym rysunku przedstawiono typowe 
oprzewodowanie pomiędzy przekładnikami prądowymi uzwojeniem i doziemnym 
a zaciskami 850, aby zapewnić prawidłowe działania zabezpieczenia.

Figure 4-62: Oprzewodowanie trzech CT dla strefowego zabezpieczenia 
ziemnozwarciowego

Zabezpieczenie RGF w 850  uwzględnia mechanizm nadzoru prądu doziemnego, aby 
zapewnić większe bezpieczeństwo w trakcie innych niż doziemne zwarć zewnętrznych 
skojarzonych z nasyceniem CT, które mogą dawać w rezultacie fałszywy prąd punktu 
neutralnego i mogą zagrozić bezpieczeństwu zabezpieczenia RGF 1. Gdy w ustawieniu 
GROUND CURRENT SUPERVISION wybierzemy opcję „Enabled”, algorytm będzie 
sprawdzać, przed podjęciem decyzji o zadziałaniu, czy prąd doziemny mierzony przez 
przekaźnik będzie zgodny z wybranym poziomem w ustawieniu GROUND CURRENT 
SUPERV LEVEL. Nadzór prądu doziemnego nie będzie aktywny, jeżeli w ustawieniu 
GROUND CURRENT SUPERVISION wybierzemy opcję „Disabled”. Zabezpieczenie RGF 
1 działa również bez nadzoru.
Ustawienia tej funkcji są stosowane do prądu doziemnego i wszystkich trzech prądów 
fazowych, aby generować flagi wyzwolenia i pobudzenia. Flaga pobudzenia RGF 1 zostaje 
potwierdzona, gdy ograniczony doziemny prąd różnicowy jest powyżej wartości PKP. 
Flaga zadziałania RGF 1 zostaje potwierdzona, jeżeli człon pozostaje pobudzony przez czas 
określony w ustawieniu RGF 1 PKP DELAY. Człon opada od pobudzenia bez zadziałania, 
jeżeli obliczany ograniczony doziemny prąd różnicowy spadnie poniżej 97-98% wartości 
pobudzenia, zanim nadejdzie czas zadziałania.Do wstrzymywania funkcji strefowego 
zabezpieczenia ziemnozwarciowego można wykorzystać wejście blokowania.
Ścieżka: Setpoints > Protection > Group 1(6) > Current > RGF 1 (X)
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FUNCTION
Zakres: Disabled, Trip, Alarm, Latched Alarm, Configurable
Wartość domyślna: Disabled

PICKUP
Zakres: 0.050 do 30.000 x CT w krokach po 0.001 x CT
Wartość domyślna: 0.300 x CT

To ustawienie określa minimalny poziom pobudzenia doziemnego prądu różnicowego 
wymagany dla zadziałania. Wartość pobudzenia jest wyrażana jako wielokrotność 
prądu znamionowego (strony pierwotnej) fazowego CT.

SLOPE
Zakres: 0 do 100% w krokach po 1%
Wartość domyślna: 50%

To ustawienie definiuje zbocze jako stosunek pomiędzy doziemnym prądem 
różnicowym a maksymalnym prądem linii (doziemny prąd ograniczenia), wyrażony 
w procentach. Człon RGF 1 zadziała, jeżeli rzeczywisty stosunek doziemnego prądu 
różnicowego do prądu ograniczenia będzie większy niż zbocze, a doziemny prąd 
różnicowy będzie większy od ustawienia RGF 1 Pickup. 

PICKUP DELAY
Zakres: 0.000 do 6000.000 s w krokach po 0.001 s
Wartość domyślna: 0.100 s

Ustawienie RGF 1 Pickup Time Delay określa czas, jakiego człon RGF 1 potrzebuje, aby 
zadziałać po tym, jak nastąpiło jego pobudzenie. To opóźnienie ma pierwszeństwo przed 
stanem fałszywego doziemnego prądu różnicowego wywołanym nasyceniem CT 
z powodu zwarć zewnętrznych innych niż doziemne lub w trakcie załączania zasilania 
transformatora. Ponieważ zabezpieczenie RGF 1 ma wykrywać małe prądy zwarć 
doziemnym, to opóźnienie wyłączenia takiego zwarcia nie stanowi większego problemu. 
Z drugiej strony opóźnione zadziałanie RGF 1 spowodowane fałszywym doziemnym 
prądem różnicowym wywołanym zwarciem poza strefą można wykorzystać jako 
rezerwę dla zabezpieczeń w dalszej części instalacji w razie, gdyby nie udało im się 
wyłączyć zwarcia. 

GND CURR SUPERV
Zakres: Disabled, Enabled
Wartość domyślna: Disabled

To ustawienie załącza lub wyłącza nadzór prądu doziemnego w funkcji RGF 1. 
Nastawienie na opcję „Disabled” powoduje, że funkcja RGF 1 działa bez nadzoru prądu 
doziemnego. Poziom prądu doziemnego jest monitorowany wtedy, gdy w ustawieniu 
wybrano opcję „Enabled”. 

GND CURR SUPERV LEVEL
Zakres: 0.050 do 30.000 x CT w krokach po 0.001 x CT
Wartość domyślna: 0.300 x CT

To ustawienie określa poziom mierzonego prądu doziemnego, powyżej którego 
dozwolone jest zadziałanie zabezpieczenia RGF 1. Ustawienie jest wyrażane jest 
wielokrotność prądu znamionowego (strony pierwotnej) CT doziemnego. Mierzony prąd 
doziemny jest porównywany z ustawieniem tylko wtedy, gdy w GROUND CURRENT 
SUPERVISION wybrana będzie opcja „Enabled”. 

BLOCK
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

OUTPUT RELAY X

Szczegółowe informacje, patrz Wspólne nastawy.
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EVENTS
Zakres: Enabled, Disabled
Wartość domyślna: Enabled

TARGETS
Zakres: Self-reset, Latched, Disabled
Wartość domyślna: Self-reset
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Przykład: Transformator: 5 MVA, 13.8 kV/4.16 kV, typ D/Yg1
Rg = 10 om
Fazowe CT: 800:5
CT doziemny: 300:5
Ifgnd (maks.) = 4.16 kV/(10 om *v3) = 240 A - maksymalny prąd zwarcia doziemnego

Aby wykryć zwarcie doziemne na uzwojeniu połączonym w gwiazdę w odległości 15% od 
punktu neutralnego, przekaźnik wykryje doziemny prąd różnicowy wynoszący:

Igd = (15x240)/100 = 36 A/800 = 0.045 x CT – ustawienie PKP dla zabezpieczenia RGF
Obciążenie transformatora prawie tego nie odczuje w przypadku zwarć doziemnych 
w pobliżu punktu neutralnego uzwojenia, zatem obciążenie znamionowe uzwojenia 
można wykorzystać jako odniesienie dla zdefiniowania ustawienia zbocza RGF 1. 
Obciążenie znamionowe dla uzwojenia połączonego w gwiazdę 4.16 kV wynosi: 

Iznamionowe = 5 MVA/(4.16 kV*v3) = 693 A
Ustawienie zbocza, % = (36 A/693 A)*100 = 5.1%. Należy wybrać 5%, jeżeli spodziewamy 
się, że transformator będzie przez większość czasu pracował z pełnym obciążeniem. Jeżeli 
przez większość czasu transformator pracuje z obciążeniami mniejszymi niż znamionowe, 
ustawienie zbocza można nastawić na wyższą wartość:

przy obciążeniu 70% ustawienie zbocza wyniesie: (36 / 485 A)*100 = 7%
przy obciążeniu 50% ustawienie zbocza wyniesie: (36 / 346 A)*100 = 10% 
przy obciążeniu 30% ustawienie zbocza wyniesie: (36 / 208 A)*100 = 17%

Można wykorzystać funkcję nadzoru prądu doziemnego i/lub opóźnienie pobudzenia RGF 
1, jeżeli problemem jest nasycenie CT z powodu znacznego zwarcia zewnętrznego.
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Figure 4-63: Schemat logiczny strefowego zabezpieczenia ziemnozwarciowego
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Zabezpieczenie od 
załączenia wyłącznika 
w przypadku zwarcia 

(SOTF)

Zabezpieczenie od załączenia wyłącznika w przypadku zwarcia (z ang. Switch on to Fault - 
SOTF) przewidziano dla szybkiego wyłączania każdego wykrytego zwarcia natychmiast 
po ręcznym zamknięciu lub po zamknięciu wyłącznika, który był długo otwarty. Bez SOTF 
istnieje ryzyko, że w przypadku zamknięcia wyłącznika w momencie bliskiego zwarcia 
trójfazowego mierzone napięcia mogą być zbyt małe, żeby strefy impedancji czy 
kierunkowe stopnie nadprądowe zadziałały prawidłowo. 

NOTE

NOTE: Zabezpieczenia SOTF 1 (2 lub 3) są skojarzone z wyłącznikiem 1. Logika SOTF wykorzystuje 
status wyłącznika z BKR1. Zabezpieczenia SOTF 4 (5 lub 6) są skojarzone z wyłącznikiem 2. 
Logika SOTF wykorzystuje status wyłącznika z BKR2. Ustawienia CT Input i VT Input należy 
skonfigurować tak, aby odpowiadały właściwym wyłącznikom.

Ścieżka: Setpoints > Protection > Group 1(6) > Current > SOTF 1(X)

FUNCTION
Zakres: Disabled, Trip, Alarm, Latched Alarm, Configurable
Wartość domyślna: Disabled

VT INPUT
Zakres: Ph VT Bnk1-J2
Wartość domyślna: Ph VT Bnk1-J2

CT INPUT
Zakres: CT Bank 1-J1
Wartość domyślna: CT Bank 1 -J1

DEAD LINE MAX VOLTAGE
Zakres: 0.05 do 1.00 x VT w krokach po 0.01
Wartość domyślna: 0.20 x VT

To ustawienie nastawia próg napięcia linii bez napięcia. Napięcia powyżej tego 
ustawienia nie uwzględnia się dla stanu linii bez napięcia. Aby był stan linii bez napięcia, 
wszystkie fazy muszą być poniżej tego progu.

DEAD LINE MAX CURRENT
Zakres: 0.05 do 1.00 x CT w krokach po 0.01
Wartość domyślna: 0.05 x CT

Za pomocą tego ustawienia użytkownik może zdefiniować próg prądu linii bez napięcia. 
Prądów powyżej tej wartości ustawienia nie uznaje się za stan linii bez napięcia. Aby był 
stan linii bez napięcia, wszystkie fazy muszą być poniżej tego progu.

DEAD LINE PICKUP DELAY
Zakres: 0.000 do 6000.000 s w krokach po 0.001
Wartość domyślna: 10.000 s

Za pomocą tego ustawienia użytkownik może zdefiniować opóźnienie pobudzenia dla 
linii bez napięcia. Gdy już wystąpi stan linii bez napięcia dla prądu I dla napięcia, sygnał 
linii bez napięcia zostanie nastawiony po tym opóźnieniu, jeżeli warunki będą nadal 
prawdziwe. Ta wartość powinna być dłuższa od najdłuższego czasu cyklu SPZ.

SOTF MAX VOLTAGE
Zakres: 0.05 do 3.00 x VT w krokach po 0.01
Wartość domyślna: 0.50 x VT

Za pomocą tego ustawienia użytkownik może zdefiniować próg maksymalnego 
napięcia SOTF. Powyżej tego ustawienia człon nie jest w stanie SOTF. Aby być w stanie 
SOTF, ta sama faza dla prądu i dla napięcia musi być w stanie SOTF.

FASTPATH: VT powinny być podłączone do strony linii a nie do strony szyny na potrzeby wykrywania 
napięcia i prądów. 
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SOTF CURRENT PICKUP
Zakres: 0.05 do 10.00 x CT w krokach po 0.01 
Wartość domyślna: 2.00 x CT

Za pomocą tego ustawienia użytkownik może zdefiniować próg pobudzenia prądu SOTF. 
Poniżej tego ustawienia człon nie jest w stanie SOTF. Aby być w stanie SOTF, ta sama 
faza dla prądu i dla napięcia musi być w stanie SOTF. 

SOTF DETECTION WINDOW
Zakres: 0.000 do 6000.000 s w krokach po 0.001 
Wartość domyślna: 0.500 s

Za pomocą tego ustawienia użytkownik może zdefiniować próg pobudzenia prądu SOTF. 
Poniżej tego ustawienia człon nie jest w stanie SOTF. Aby być w stanie SOTF, ta sama 
faza dla prądu i dla napięcia musi być w stanie SOTF.

EXTERNAL SOTF TRIGGER
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

Stan SOTF może zostać wykryty przez tę logikę lub przez zewnętrzną logikę lub 
urządzenie. Za pomocą tego ustawienia użytkownik może zdefiniować zewnętrzny 
sygnał, który też może wykrywać stan SOTF.

PICKUP DELAY
Zakres: 0.000 do 6000.000 s w krokach po 0.001
Wartość domyślna: 0.000 s

Za pomocą tego ustawienia użytkownik może zdefiniować potencjalne opóźnienie 
przed wyzwoleniem, zanim zostanie wykryty stan SOTF.

FASTPATH: Ustawienia pobudzenia prądu i opóźnienia pobudzenia muszą być zdefiniowane zgodnie 
z potencjalnymi początkowymi prądami rozruchowymi i czasem udaru w momencie 
zamknięcia wyłącznika.

BLOCK
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

OUTPUT RELAY X

Szczegółowe informacje, patrz Wspólne nastawy.

EVENTS
Zakres: Disabled, Enabled
Wartość domyślna: Enabled

TARGETS
Zakres: Disabled, Self-Reset, Latched
Wartość domyślna: Latched
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Figure 4-64: SOTF 1 - schemat logiczny
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Czasowe 
zabezpieczenie 

nadprądowe 
reagujące na 

składową przeciwną 
(51_2)

Przekaźnik 850 posiada człon czasowego zabezpieczenia nadprądowego reagującego na 
składową przeciwną. Człon czasowego zabezpieczenia nadprądowego reagującego na 
składową przeciwną można wykorzystywać do stwierdzania i eliminowania asymetrii 
w sieci. Wejście dla obliczania składowej przeciwnej prądu to wartość fazorowa składowej 
podstawowej. 850 oblicza amplitudę składowej przeciwnej prądu |I_2| za pomocą 
następującego wzoru:
|I_2|=1/3*|Ia+Ib*(1∠240º)+Ic*(1∠120º)|
Ustawienia tej funkcji są stosowane do obliczanej składowej przeciwnej prądu, aby 
generować flagi wyzwolenia lub pobudzenia. Flaga pobudzenia TOC dla składowej 
przeciwnej zostaje potwierdzona, gdy składowa przeciwna prądu jest powyżej wartości 
PKP. Flaga wyzwolenia TOC dla składowej przeciwnej zostaje potwierdzona, gdy człon 
pozostaje pobudzony przez czas określony przez wybraną krzywą zależną i amplitudę 
prądu. Człon opada od pobudzenia bez zadziałania, jeżeli mierzony prąd spadnie poniżej 
97-98% wartości pobudzenia, zanim nadejdzie czas zadziałania. Wybór charakterystyki 
czasowo niezależnej powoduje, że czas zadziałania TOC dla składowej przeciwnej 
określany jest wyłącznie przez ustawienie TDM.
Ścieżka: Setpoints > Protection > Group 1(6) > Current > Negative Sequence TOC 1(X)

FUNCTION
Zakres: Disabled, Trip, Alarm, Latched Alarm, Configurable
Wartość domyślna: Disabled

PICKUP
Zakres: 0.050 do 30.000 x CT w krokach po 0.001 x CT
Wartość domyślna: 1.000 x CT

CURVE
Zakres: IEEE Extremely/Very/Moderately Inverse 
 ANSI Extremely/Very/Normally/Moderately Inverse 
 IEC Curve A/B/C and Short Inverse 
 IAC Extremely/Very/Inverse/Short Inverse 
 FlexCurve A, FlexCurve B, FlexCurve C, FlexCurve D 
 I2t, I4t, Definite time
Wartość domyślna: IEEE Moderately Inverse

TDM
Zakres: 0.05 do 600.00 w krokach po 0.01
Wartość domyślna: 1.00

RESET
Zakres: Instantaneous, Timed
Wartość domyślna: Instantaneous

DIRECTION
Zakres: Disabled, Forward, Reverse
Wartość domyślna: Disabled

BLOCK
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

OUTPUT RELAY X

Szczegółowe informacje, patrz Wspólne nastawy.

EVENTS
Zakres: Enabled, Disabled
Wartość domyślna: Enabled
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TARGETS
Zakres: Self-reset, Latched, Disabled
Wartość domyślna: Self-reset
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Figure 4-65: Schemat logiczny czasowego zabezpieczenia nadprądowego reagującego 
na składową przeciwną
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Bezzwłoczne 
zabezpieczenie 

nadprądowe 
reagujące na 

składową przeciwną 
(50_2)

Przekaźnik 850 posiada człon bezzwłocznego zabezpieczenia nadprądowego reagującego 
na składową przeciwną. Człon bezzwłocznego zabezpieczenia nadprądowego 
reagującego na składową przeciwną można wykorzystywać do stwierdzania 
i eliminowania asymetrii w sieci. Wejście dla obliczania składowej przeciwnej prądu to 
wartość fazorowa składowej podstawowej. 850 oblicza amplitudę składowej przeciwnej 
prądu |I_2| za pomocą następującego wzoru:
|I_2|=1/3*|Ia+Ib*(1∠240º)+Ic*(1∠120 º)|
Człon reaguje na składową przeciwną prądu i stosuje ograniczenie składowej zgodnej, aby 
zapewnić lepsze działanie: niewielka część (12.5%) amplitudy składowej zerowej prądu 
zostaje odjęta od amplitudy składowej zerowej prądu w momencie tworzenia wielkości 
powodującej zadziałanie członu:
Iop = |I_2| - K * |I_1|
gdzie K = 1/8 i |I_1| = 1/3*|Ia+Ib*(1∠120º)+Ic*(1∠240 º)|
Ograniczenie składowej zgodnej pozwala na bardziej czułe ustawienia, ponieważ 
równoważy fałszywe składowe zerowe prądów powstające na skutek:

• asymetrii sieci w warunkach dużych obciążeń,

• błędów przekształcenia przez przekładniki prądowe (CT) w trakcie zwarć trójfazowych,

• wystąpienia zwarcia i stanów przejściowych przy wyłączaniu w trakcie zwarć 
trójfazowych.

Ograniczenie składowej zgodnej należy uwzględnić podczas testów pod kątem 
dokładności pobudzenia i czasu reakcji (wielokrotność pobudzenia). Wielkość powodująca 
zadziałanie zależy od sposobu wstrzykiwania prądów probierczych do przekaźnika 
(wstrzykiwanie jednofazowe: Iop = 0.2917 * I_injected; wstrzykiwanie trójfazowe, rotacja 
w przeciwnym kierunku: Iop = I_injected).
Ustawienia tej funkcji są stosowane do obliczanej składowej przeciwnej prądu, aby 
generować flagi wyzwolenia i pobudzenia. Flaga pobudzenia IOC dla składowej przeciwnej 
zostaje potwierdzona, gdy składowa przeciwna prądu jest powyżej wartości PKP. Flaga 
zadziałania IOC dla składowej przeciwnej zostaje potwierdzona, jeżeli człon pozostaje 
pobudzony przez czas określony w ustawieniu Negative Sequence IOC PKP Delay. Jeżeli 
opóźnienie pobudzenia zostanie nastawione na 0.000 sekund, flagi pobudzenia 
i zadziałania zostaną potwierdzone w tym samym momencie. Człon opada od pobudzenia 
bez zadziałania, jeżeli składowa przeciwna prądu spadnie poniżej 97-98% wartości 
pobudzenia.
Ścieżka: Setpoints > Protection > Group 1(6) > Current > Negative Sequence IOC 1(X)

FUNCTION
Zakres: Disabled, Trip, Alarm, Latched Alarm, Configurable
Wartość domyślna: Disabled

PICKUP
Zakres: 0.050 do 30.000 x CT w krokach po 0.001 x CT
Wartość domyślna: 1.000 x CT

DIRECTION
Zakres: Disabled, Forward, Reverse
Wartość domyślna: Disabled

PICKUP DELAY
Zakres: 0.000 do 6000.000 s w krokach po 0.001 s
Wartość domyślna: 0.000 s

DROPOUT DELAY
Zakres: 0.000 do 6000.000 s w krokach po 0.001 s
Wartość domyślna: 0.000 s
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BLOCK
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

OUTPUT RELAY X

Szczegółowe informacje, patrz Wspólne nastawy.

EVENTS
Zakres: Enabled, Disabled
Wartość domyślna: Enabled

TARGETS
Zakres: Self-reset, Latched, Disabled
Wartość domyślna: Self-reset
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Figure 4-66: Schemat logiczny bezzwłocznego zabezpieczenia nadprądowego 
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reagującego na składową przeciwną
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Kierunkowe 
zabezpieczenie 

nadprądowe 
reagujące na 

składową przeciwną 
(67_2)

Przekaźnik 850 posiada człon kierunkowego zabezpieczenia nadprądowego reagującego 
na składową przeciwną. Człon zapewnia wskazanie kierunku zwarcia zarówno do przodu 
jak i do tyłu poprzez swoje argumenty wyjściowe: odpowiednio Neg Seq Dir OC FWD i Neg 
Seq Dir OC REV. Argument wyjścia zostaje potwierdzony, jeżeli amplituda prądu 
wyzwalającego zadziałanie jest powyżej poziomu pobudzenia (jednostka nadprądowa) 
i kierunek zwarcia jest postrzegany jako odpowiednio kierunek do przodu lub do tyłu 
(jednostka kierunkowa). Jednostka nadprądowa członu reaguje zasadniczo na amplitudę 
fazora częstotliwości podstawowej składowej przeciwnej prądu fazowego. Dla lepszego 
działania stosuje się ograniczenie składowej zgodnej: niewielka, programowana przez 
użytkownika część amplitudy składowej zgodnej prądu zostaje odjęta od amplitudy 
składowej przeciwnej prądu w momencie tworzenia wielkości powodującej zadziałanie 
członu. 
Iop = |I_2| - K * |I_1|
Ograniczenie składowej zgodnej pozwala na bardziej czułe ustawienia, ponieważ 
równoważy fałszywe składowe zerowe prądów powstające na skutek:

• asymetrii sieci w warunkach dużych obciążeń,

• błędów przekształcenia przez przekładniki prądowe (CT),

• wystąpienia zwarcia i stanów przejściowych przy wyłączaniu.

Wielkość powodująca zadziałanie zależy od sposobu wstrzykiwania prądów probierczych 
do przekaźnika. Dla wstrzykiwania jednofazowego:
Iop = 1/3 * (1 – K) × Iinjected dla trybu I_2
Jednostka kierunkowa wykorzystuje składową przeciwną prądu (I_2) i składową 
przeciwną napięcia (V_2).
W poniższych tabelach określono człon kierunkowego zabezpieczenia nadprądowego 
reagującego na składową przeciwną.

Table 4-35: Kierunkowa jednostka nadprądowa reagująca na składową przeciwną

Table 4-36: Kierunkowa jednostka reagująca na składową przeciwną

Składowa przeciwna napięcia musi być większa od 0.02 x VT, aby została uznana za 
ważną jako sygnał polaryzujący. Jeżeli sygnał polaryzujący nie będzie uznany za ważny, 
nie będzie wskazania ani kierunku do przodu ani kierunku do tyłu. Na poniższym rysunku 
objaśniono zastosowanie jednostki kierunkowej członu spolaryzowanej napięciem, 
poprzez pokazanie charakterystyki komparatora kąta fazowego dla zwarcia doziemnego 
fazy A, z ustawieniami:

ECA = 75° (kąt charakterystyki członu = oś charakterystyki działania)
FWD LA = 80° (kąt graniczny do przodu = ± kątowa wartość graniczna z ECA dla 
zadziałania)
REV LA = 80° (kąt graniczny do tyłu = ± kątowa wartość graniczna z ECA dla 
zadziałania)

Człon zawiera logikę zmiany kierunku przepływu prądu: jeżeli kierunek wstecz jest 
wskazywany przez co najmniej 1.25 cyklu sieci elektroenergetycznej, ewentualne 
wskazanie kierunku do przodu zostanie opóźnione o 1.5 cyklu sieci elektroenergetycznej. 

Tryb Prąd zadziałania

Składowa przeciwna Iop = |I_2| - K x |I_1|

Kierunek Porównywane fazory

Do przodu -V_2 I_2 x 1∠ECA

Do tyłu -V_2 -(I_2 x 1∠ECA)

Do przodu -V_2 I_2 x 1∠ECA

Do tyłu -V_2 -(I_2 x 1∠ECA)
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Człon ma emulować elektromechaniczne urządzenie kierunkowe. Większe sygnały 
wyzwalające zadziałanie i polaryzujące dają szybsze rozróżnianie kierunku, co zwiększy 
bezpieczeństwo zadziałania członu.

Figure 4-67: Charakterystyka kierunkowa reagująca na składową przeciwną

Funkcja skierowana do przodu ma być bezpieczniejsza niż funkcja skierowana do tyłu 
i dlatego należy ją wykorzystywać dla kierunku wyzwalania. Funkcja skierowana do tyłu 
ma być szybsza niż funkcja skierowana do przodu i dlatego należy ją wykorzystywać dla 
kierunku blokowania. Dzięki temu możliwa jest lepsza koordynacja zabezpieczenia. Należy 
uwzględnić powyższe odchylenie, gdy wykorzystujemy czuły kierunkowy człon 
nadprądowy reagujący na składową przeciwną do ustalania kierunku dla innych członów 
zabezpieczenia. 
Ścieżka: Setpoints > Protection > Group 1(6) > Current > Negative Sequence Dir OC 1(X)

FUNCTION
Zakres: Disabled, Enabled
Wartość domyślna: Disabled

827806A2.CDR

VAG (reference)

VCG VBG

-I_2 line

I_2 line

ECA line

-ECA line

LA

LA

LA

LA ECA

FWD Operating
Region

REV Operating
Region

FWD
LA

FWD
LA

REV
LA

REV
LA

V_2 line

-V_2 line
850 SYSTEM ZABEZPIECZAJĄCY  – INSTRUKCJA OBSŁUGI 4–195



ZABEZPIECZENIE CHAPTER 4: NASTAWY
POS-SEQ RESTRAINT
Zakres: 0.000 do 0.500 w krokach po 0.001
Wartość domyślna: 0.063

To ustawienie reguluje ograniczenie składowej zgodnej. Nastawić na 0.125. Aby usunąć 
ograniczenie, należy nastawić na zero. Jeżeli spodziewamy się znacznych asymetrii 
w sieci lub słabego działania CT, należy nastawić na wyższą wartość. 

FORWARD ECA
Zakres: opóźnienie 0 do 90° w krokach po 1°
Wartość domyślna: 75° lag

To ustawienie służy do wyboru kąta charakterystyki członu (ECA) dla kierunku do 
przodu. Kąt charakterystyki członu w kierunku do tyłu to kąt nastawiony dla kierunku do 
przodu i przesunięty o 180°. 

FORWARD LIMIT ANGLE
Zakres: 40 do 90° w krokach po 1°
Wartość domyślna: 90° lag

To ustawienie określa symetryczny (w obu kierunkach od ECA) kąt graniczny dla 
kierunku do przodu. 

FORWARD PICKUP
Zakres: 0.050 do 30.000 x CT w krokach po 0.001 x CT
Wartość domyślna: 0.050 x CT

To ustawienie określa poziom pobudzenia dla jednostki nadprądowej w kierunku do 
przodu. Dobierając to ustawienie, należy pamiętać, że w konstrukcji wykorzystano 
technikę ograniczenia składowej zgodnej. 

REVERSE LIMIT ANGLE
Zakres: 40 do 90° w krokach po 1°
Wartość domyślna: 90° lag

To ustawienie określa symetryczny (w obu kierunkach od ECA) kąt graniczny dla 
kierunku do tyłu. 

REVERSE PICKUP
Zakres: 0.050 do 30.000 x CT w krokach po 0.001 x CT
Wartość domyślna: 0.050 x CT

To ustawienie określa poziom pobudzenia dla jednostki nadprądowej w kierunku do tyłu. 
Dobierając to ustawienie, należy pamiętać, że w konstrukcji wykorzystano technikę 
ograniczenia składowej zgodnej. 

BLOCK
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

EVENTS
Zakres: Enabled, Disabled
Wartość domyślna: Enabled

TARGETS
Zakres: Self-reset, Latched, Disabled
Wartość domyślna: Self-reset
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Figure 4-68: Schemat logiczny kierunkowego zabezpieczenia nadprądowego 
reagującego na składową przeciwną
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Przerwany przewód Funkcja detekcji przerwanego przewodu wykrywa stan przerwanego przewodu w linii lub 
stan nieprawidłowego działania wyłącznika jednobiegunowego w drodze sprawdzania 
fazorów wejściowych prądów fazowych i stosunku I_2 / I_1. W sytuacjach normalnego 
i zrównoważonego obciążenia ten stosunek wynosi zero, zaś w warunkach poważnych 
zwarć pod obciążeniem powstaje asymetria a ten stosunek zwiększa się. Funkcja ta ma na 
celu wykrywanie tylko przerwanego przewodu jednofazowego. Nie można wykrywać 
przerwanych przewodów dwóch lub trzech faz jako takich.
Aby rozróżnić zniknięcie jednej fazy i zakłócenia sieci na wszystkich trzech fazach (np. 
zmiana obciążenia, przełączanie itp.), człon zab. na wypadek przerwanego przewodu 
monitoruje zmiany w prądach wszystkich trzech faz obecnie i w czterech poprzednich 
cyklach. Monitoruje też zmiany stosunku I_2 / I_1, minimum I_1 i maksimum I_1.
Funkcja zab. na wypadek przerwanego przewodu nie ma służyć do reagowania na stany 
przejściowe zwarć ani na warunki wyzwalania/ponownego zamykania. Programuje się 
opóźnienie o dostatecznej długości, aby zapewnić koordynację z czasem przerwy 
beznapięciowej wyłącznika dla funkcji reklozera.
Flaga pobudzenia dla przerwanego przewodu zostaje potwierdzona, gdy stosunek I_2 / 
I_1 banku prądowego jest powyżej wartości PKP, prąd dodatni jest rzędu wartości 
nominalnej i zmieni się prąd fazowy. Flaga wyzwolenia dla przerwanego przewodu zostaje 
potwierdzona, jeżeli człon pozostaje pobudzony przez czas określony w ustawieniu 
opóźnienia pobudzenia. Człon bezzwłocznie opada od pobudzenia bez zadziałania, jeżeli 
stosunek I_2 / I_1 spadnie do 97-98% wartości pobudzenia, zanim nadejdzie czas 
zadziałania. 
Ścieżka: Setpoints > Protection > Group 1(6) > Current > Broken Conductor 1(X)

FUNCTION
Zakres: Disabled, Trip, Alarm, Latched Alarm, Configurable
Wartość domyślna: Disabled

I_2/I_1 RATIO
Zakres: 20.0% do 100.0% w krokach po 0.1%
Wartość domyślna: 20.0%

Ustawienie określa stosunek składowej przeciwnej prądu do składowej zgodnej prądu. 
Gdy przerwany zostanie przewód jednej fazy, stosunek I_2 / I_1 ze zrównoważonymi 
pozostałymi dwoma fazami wynosi 50%. Zatem normalnie to ustawienie należy 
nastawić poniżej 50% (na przykład 30%). 

I_1 MIN
Zakres: 0.05 do 1.00 x CT w krokach po 0.01 x CT
Wartość domyślna: 0.10 x CT

Ustawienie określa minimalny poziom nadzoru prądu składowej zgodnej prądu. Należy 
upewnić się, że ustawienie będzie zaprogramowane na dostateczny poziom, aby 
zapobiec nieprawidłowemu pobudzeniu I_2 / I_1 z powodu niskiego sygnału I_1. Nie 
należy jednak nastawiać tego ustawienia na zbyt wysoką wartość, ponieważ nie można 
wykryć stanu przerwanego przewodu w warunkach lekkiego obciążenia, gdy I_1 wynosi 
mniej niż wartość określona w tym ustawieniu. 

I_1 MAX
Zakres: 0.05 do 5.00 x CT w krokach po 0.01 x CT
Wartość domyślna: 1.50 x CT

Ustawienie określa maksymalny poziom I_1 dozwolony, aby mogła działać funkcja zab. 
na wypadek przerwanego przewodu. Gdy I_1 przekroczy to ustawienie, uznaje się, że 
jest zwarcie. Ta funkcja zab. na wypadek przerwanego przzewodu nie powinna 
reagować na żadne warunki zwarcia, zatem normalnie to ustawienie programuje się na 
wartość mniejszą niż maksymalny prąd obciążenia.
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PICKUP DELAY
Zakres: 0.000 do 6000.000 s w krokach po 0.001 s
Wartość domyślna: 20.000 s

BLOCK
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

OUTPUT RELAY X

Szczegółowe informacje, patrz Wspólne nastawy.

EVENTS
Zakres: Enabled, Disabled
Wartość domyślna: Enabled

TARGETS
Zakres: Self-reset, Latched, Disabled
Wartość domyślna: Self-reset
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Figure 4-69: Schemat logiczny zabezpieczenia na wypadek przerwanego przewodu
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Zabezpieczenie na 
wypadek skoku 

obciążenia

Przekaźnik 850 jest wyposażony w człon zabezpieczenia na wypadek skoku obciążenia.
Człon zab. na wypadek skoku obciążenia reaguje na składową zgodną napięcia i prądu 
i stosuje charakterystykę przedstawioną na poniższym rysunku:

Figure 4-70: Charakterystyka zab. na wypadek skoku obciążenia

Człon zadziała, jeżeli składowa zgodna napięcia będzie powyżej nastawionego poziomu 
i potwierdzi swój sygnał wyjściowy tak, aby można go było wykorzystać do blokowania 
wybranych członów zabezpieczenia np. fazowego nadprądowego.
Ustawienia tej funkcji są stosowane do składowej zgodnej napięcia i impedancji dla 
składowej zgodnej. Flaga pobudzenia dla skoku obciążenia zostaje potwierdzona, gdy 
impedancja mieści się w obszarze zadziałania dla skoku obciążenia (patrz rysunek 
powyżej) a składowa zgodna napięcia jest powyżej minimalnej wartości zadziałania. Flaga 
wyzwolenia dla skoku obciążenia zostaje potwierdzona, jeżeli człon pozostaje pobudzony 
przez czas określony w ustawieniu opóźnienia pobudzenia.
Zabezpieczenie na wypadek skoku obciążenia może zostać wstrzymane za pomocą 
wejścia blokowania. 
Ścieżka: Setpoints > Protection > Group 1(6) > Current > Load Encroachment

FUNCTION
Zakres: Disabled, Enabled
Wartość domyślna: Disabled

VT INPUT
Zakres: Ph VT Bnk1-J2, Ph VT Bnk2-K2, LEA Bnk1 -J2, LEA Bnk2 -J2
Wartość domyślna: Ph VT Bnk1-J2

To ustawienie umożliwia wybór wejścia banku napięcia.

CT INPUT
Zakres: CT Bank 1 –J1, CT Bank 2 –K1
Wartość domyślna: CT Bank 1 -J1

To ustawienie umożliwia wybór wejścia banku prądu.

MINIMUM VOLTAGE
Zakres: 0.00 do 1.50 x VT w krokach po 0.01 x VT
Wartość domyślna: 0.20 x VT

To ustawienie  nastawia minimalną składową zgodną napięcia zadziałania, jaka jest 
wymagana dla zadziałania członu zab. na wypadek skoku obciążenia. Jeżeli to napięcie 
będzie poniżej nastawionego progu minimalnego, człon nie zadziała. 

FASTPATH: Jeżeli 3-fazowy VT jest połączony w trójkąt, prawdziwy poziom nadzoru zostaje zmieniony 
wewnętrznie na 1/pierwiastek kwadratowy(3) ustawienia użytkownika, ponieważ 
podstawą VT jest tutaj napięcie międzyfazowe.
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REACH
Zakres: 0.02 do 250.00 Ω w krokach po 0.01 Ω
Wartość domyślna: 5.00 Ω

To ustawienie określa zasięg rezystancyjny członu przedstawiony na schemacie 
charakterystyki zab. na wypadek skoku obciążenia. To ustawienie wprowadza się 
w omach strony wtórnej i oblicza je jako rezystancję składowej zgodnej widzianą przez 
przekaźnik w warunkach maksymalnego obciążenia oraz przy współczynniku mocy 
równym jedności. 

ANGLE
Zakres: 5 do 50° w krokach po 1°
Wartość domyślna: 30°

To ustawienie określa rozmiar obszaru blokowania przedstawionego na schemacie 
charakterystyki zab. na wypadek skoku obciążenia i ma zastosowanie do impedancji 
składowej zgodnej. 

PICKUP DELAY
Zakres: 0.000 do 6000.00 s w krokach po 0.001 s
Wartość domyślna: 0.000 s

FASTPATH: Należy wziąć pod uwagę, że opóźnienie pobudzenia zaprogramowane w członach 
nadprądowych (lub w innych członach), które są blokowane skokiem opóźnienia, musi być 
większe od czasu zaprogramowanego w funkcji zab. na wypadek skoku obciążenia, aby 
uniknąć fałszywego wyzwalania.

DROPOUT DELAY
Zakres: 0.000 do 6000.00 s w krokach po 0.001 s
Wartość domyślna: 0.000 s

BLOCK
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

OUTPUT RELAY X

Szczegółowe informacje, patrz Wspólne nastawy.

EVENTS
Zakres: Disabled, Enabled
Wartość domyślna: Enabled

TARGETS
Zakres: Disabled, Self-reset, Latched
Wartość domyślna: Disabled

FASTPATH: Ponieważ funkcja zab. na wypadek skoku obciążenia działa w normalnych warunkach, 
zaleca się wyłączenie celów. 
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Figure 4-71: Schemat logiczny zabezpieczenia na wypadek skoku obciążenia
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Zabezpieczenie 
przeciążeniowe 

cieplne (49)

Zabezpieczenie przeciążeniowe cieplne (model cieplny) można stosować, aby zapobiec 
uszkodzeniu zabezpieczanych kabli, suchych transformatorów, baterii kondensatorów 
a nawet linii napowietrznych. Obciążenia przekraczające wartości znamionowe 
obciążenia dla zabezpieczanych urządzeń mogą z czasem pogorszyć stan izolacji, a to 
z kolei może prowadzić do stanów zwarciowych. Ponieważ nagrzewanie się urządzeń 
zakładowych takich jak kable lub transformatory ma charakter rezystancyjny (I2R), 
wytwarzane ciepło jest wprost proporcjonalne do kwadratu przepływającego prądu (I2). 
Przekaźnik wykorzystuje charakterystykę cieplną czasową opartą na kwadracie prądu 
całkowanego w dziedzinie czasu.
Przekaźnik będzie nieustannie obliczać pojemność cieplną jako procent całkowitej 
pojemności cieplnej. Pojemność cieplną oblicza się w następujący sposób: 

Gdzie:
θ (t) = pojemność cieplna (%) kabla w czasie t
θ (t-1) = pojemność cieplna (%) kabla w czasie t-1
∆t/τ = krok czasu ∆t podzielony przez stałą czasową grzania lub chłodzenia τ
τ = stała czasowa grzania lub chłodzenia, podawana zazwyczaj przez producenta
Iphase/Ipickup = stosunek rzeczywistego prądu obciążenia i ustawienia pobudzenia.

Stałą czasową grzania wykorzystuje się wtedy, gdy stosunek kwadratu obciążenia do 
pobudzenia jest większy od pojemności cieplnej θ(t-1) oszacowanej w poprzednim kroku 
czasu. W przeciwnym razie we wzorze stosuje się stałą czasową chłodzenia.
Gdy prąd obciążenia przekroczy ustawienie PKP i nastąpi pobudzenie członu. W tym 
samym czasie pojemność cieplna zacznie rosnąć w tempie zależnym od amplitudy prądu, 
poprzedniego warunku obciążenia kabla i stałej czasowej grzania. Gdy pojemność cieplna 
przekroczy poziom alarmowy, człon wygeneruje sygnał alarmu, który może włączyć 
programowaną diodę. Alarm modelu cieplnego można wykorzystać jako ostrzeżenie dla 
początku niebezpiecznych warunków przeciążenia i może zapobiec wyzwalaniu bez 
potrzeby. Gdy pojemność cieplna przekroczy poziom wyzwolenia (czyli będzie wyższa od 
100% pojemności cieplnej), człon wygeneruje sygnał wyzwolenia. Flaga wyzwolenia 
odpadnie, gdy pojemność cieplna spadnie poniżej 97%.
Ścieżka: Setpoints > Protection > Group 1(6) > Current > Thermal Overload 1(X)

FUNCTION
Zakres: Disabled, Trip, Alarm, Latched Alarm, Configurable
Wartość domyślna: Disabled

Nastawy tej klasy opisano w punkcie Wspólne nastawy na początku rozdziału Nastawy.

PICKUP
Zakres: 0.050 do 30.000 x CT w krokach po 0.001 x CT
Wartość domyślna: 1.000 x CT

To ustawienie nastawia poziom pobudzenia dla prądu fazowego.

NOTE

NOTE: W niektórych zastosowaniach konieczne może być zastosowanie współczynnika K, aby 
skompensować ewentualne niedokładności pomiaru prądu ze strony przekaźnika. 
Przekaźnik 850 ma następującą dokładność dla wartości skutecznych prądu: 
 ± 0.25% odczytu lub ± 0.2% wartości znamionowej (którakolwiek wartość jest większa) 
od 0.1 do 2.0 x CT 
 ± 1% odczytu > 2.0 x CT
Wybór współczynnika K w przedziale od 1 do 1.2 jest wystarczający.
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Poziom pobudzenia musi być obliczony na podstawie współczynnika K i prądu 
podstawowego, Ib (dopuszczalny prąd dla urządzeń, którym damy zabezpieczenie 
cieplne). Czas do wyzwalania jest szacowany, gdy kwadrat stosunku rzeczywistego 
przepływającego prądu i zaprogramowanego prądu pobudzenia jest wyższy od 1 (tj. 
100%).

Pobudzenie oblicza się w następujący sposób:

Ipickup = K * Ibase
Ipickup to ustawienie prądu pobudzenia (xCT). K to współczynnik odzwierciedlający błąd 
pomiaru prądu przez przekaźnik. Ibase to dopuszczalny prąd urządzeń, które będą miały 
zabezpieczenie cieplne (w wielu przypadkach jest to maksymalny prąd ciągły dla 
urządzeń w granicach ich limitów cieplnych).

ALARM
Zakres: 70.0 do 110.0% w krokach po 0.1%
Wartość domyślna: 80.0%

To ustawienie nastawia poziom alarmu dla sumowanej pojemności cieplnej, powyżej 
której człon wygeneruje alarm. Sygnał alarmu może być wyświetlany przy użyciu diody 
programowanej przez użytkownika.

HEAT TIME CONSTANT (τH)
Zakres: 3.0 do 600.0 min w krokach po 0.1 min
Wartość domyślna: 6.0 min

Stała czasowa służy do obliczania pojemności cieplnej, gdy stosunek kwadratu 
obciążenia do pobudzenia przy każdym kroku czasu jest większy od pojemności cieplnej 
obliczonej w poprzednim kroku czasu.

COOL TIME CONSTANT (τC)
Zakres: 1.00 to 6.00 x τH in steps of 0.01 x τH
Wartość domyślna: 6.0 min

Stała czasowa służy do obliczania pojemności cieplnej, gdy stosunek kwadratu 
obciążenia do pobudzenia przy każdym kroku czasu jest mniejszy od pojemności 
cieplnej obliczonej w poprzednim kroku czasu.

BLOCK
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

Człon jest blokowany, gdy argument zostanie potwierdzony.

OUTPUT RELAY X

Szczegółowe informacje, patrz Wspólne nastawy.

Można zdecydować o każdym przekaźniku, że zostanie zasilony albo wyłączony spod 
zasilenia w momencie zadziałania i że będzie działać jako zatrzaśnięty, samozerujący 
lub impulsowy.

EVENTS
Zakres: Enabled, Disabled
Wartość domyślna: Enabled

Wybór ustawienia Enabled załącza zdarzenia dla funkcji.

TARGETS
Zakres: Self-Reset, Latched, Disabled
Wartość domyślna: Self-Reset

To ustawienie służy do definiowania zadziałania komunikatu celu członu. Gdy 
nastawimy na „Disabled,” nie zostanie wystawiony żaden komunikat celu po zadziałaniu 
członu. Po ustawieniu opcji „Self-Reset” (samozerowanie) komunikat celu oraz wskaźnik 
850 SYSTEM ZABEZPIECZAJĄCY  – INSTRUKCJA OBSŁUGI 4–205



ZABEZPIECZENIE CHAPTER 4: NASTAWY
LEDowy będą dostosowywać się do stanu zadziałania członu i zresetują się 
w momencie wykasowania stanu członu zadziałania. Po ustawieniu opcji „Latched” 
komunikat celu pozostanie widoczne po tym, jak nastąpi powrót wyjścia członu do 
logicznego 0 i aż do momentu, gdy przekaźnik otrzyma komendę RESET.
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Figure 4-72: Schemat logiczny zabezpieczenia przeciążeniowego cieplnego 1
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Człony napięciowe

Figure 4-73: Hierarchia wyświetlania członów napięciowych

Krzywe 
podnapięciowe

Człony podnapięciowe można zaprogramować na charakterystykę czasowo zależną. 
Nastawa opóźnienia zab. podnapięciowego definiuje rodzinę przedstawionych poniżej 
krzywych.
Czas zadziałania wyznacza wzór:
T = D/(1 - V/Vpkp)
Gdzie:

T = czas zadziałania
D = nastawa opóźnienia pobudzenia zabezpieczenia podnapięciowego (dla D = 0.00 
zadziałanie bezzwłoczne) 
V = napięcie jako ułamek znamionowego napięcia wtórnego VT
Vpkp = poziom pobudzenia zabezpieczenia podnapięciowego

Człon resetuje się bezzwłocznie, jeżeli przyłożone napięcie jest wyższe od napięcia 
odpadnięcia. Ustawienie opóźnienia służy do wyboru minimalnego czasu zadziałania zab. 
podnapięciowego fazowego.

NOTE

NOTE: Przy pobudzeniu równym 0% czas zadziałania równy jest ustawieniu Undervoltage Pickup 
Time Delay.
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Figure 4-74: Krzywe podnapięciowe czasowo zależne

Jeżeli wybierzemy krzywe FlexCurve, czas zadziałania zostaje wyznaczony w oparciu 
o następujące równanie:
T= Flexcurve (Vpkp / V)

NOTE

NOTE: Krzywa FlexCurve odwraca stosunek napięć. Stosunek nastawionej wartości pobudzenia 
do mierzonego napięcia.

Przykład: Dla pobudzenia nastawionego na 0.9 x VT, gdy mierzone napięcie wynosi 0.82 
x VT, stosunek wynosiłby 0.9/0.8 = 1.1, dlatego w krzywej FlexCurve odpowiednie 
ustawienie czasu wyzwolenia to 1.1 x PKP (a nie 0.82 x PKP). Z drugiej strony gdy mierzone 
napięcie wynosi 1 x VT, stosunek wynosi 0.9/1 = 0.9, dlatego w krzywej FlexCurve 
odpowiedni wprowadzony czas zerowania to 0.9 x PKP.
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Fazowe 
zabezpieczenie 

podnapięciowe (27P)

Przekaźnik 850 posiada człon fazowego zabezpieczenia podnapięciowego (UV). Fazowy 
człon podnapięciowy może służyć do zabezpieczania obciążeń czułych na napięcie 
i elementów systemu przed długotrwałymi stanami niedomiaru napięcia. Ten człon może 
być wykorzystywany dla funkcji z przyzwoleniem, inicjowania układów z przeniesieniem 
źródła i podobnych funkcji.
Fazowy człon podnapięciowy można nastawić jako człon bezzwłoczny bez żadnej zwłoki 
albo jako człon zwłoczny z zaprogramowaną krzywą czasowo niezależną, czasowo 
zależną lub FlexCurve. Fazowy człon podnapięciowy ma programowany minimalny próg 
zadziałania, który zapobiega niepożądanemu zadziałaniu, gdy napięcie jest niedostępne. 
Napięcia wejściowe to trzy napięcia międzyfazowe z przekładników napięciowych 
połączonych w trójkąt (PT) albo trzy napięcia fazowe doziemne z przekładników 
napięciowych połączonych w gwiazdę (PT).
Ustawienia tej funkcji są stosowane do każdego z trzech wejść napięć, aby generować 
flagi pobudzenia i wyzwolenia osobno dla poszczególnych wejść napięć. Flaga 
pobudzenia UV zostaje potwierdzona, gdy mierzone napięcie na dowolnym z trzech wejść 
napięć jest poniżej wartości PKP. Flaga wyzwolenia UV zostaje potwierdzona, gdy człon 
pozostaje pobudzony przez czas określony przez opóźnienie pobudzenia albo przez czas 
określony przez wybraną krzywą zależną / FlexCurve a liczba napięć wymaganych dla 
zadziałania odpowiada liczbie napięć wybranej w ustawieniu. Człon opada od pobudzenia 
bez zadziałania, jeżeli mierzone napięcie wzrośnie powyżej 102-103% wartości 
pobudzenia, zanim nadejdzie czas zadziałania.
Ustawienie minimalnego napięcia służy do wyboru napięcia zadziałania, poniżej którego 
człon jest blokowany (ustawienie na wartość “0” powoduje, że martwe źródło zostaje 
uznane za warunek zwarcia).
Ten człon może służyć do zapewnienia żądanej zwłocznej charakterystyki zadziałania 
względem przyłożonego napięcia (fazowego doziemnego lub międzyfazowego dla 
połączenia VT w gwiazdę albo międzyfazowego dla połączenia VT w trójkąt) albo jako 
człon czasowo niezależny. W przypadku nastawy charakterystyki czasowo zależnej 
nastawa opóźnienia zabezpieczenia podnapięciowego definiuje rodzinę krzywych opisaną 
w Krzywe podnapięciowe.
Ścieżka: Setpoints > Protection > Group 1(6) > Voltage Elements > Phase UV 1(X)

FUNCTION
Zakres: Disabled, Trip, Alarm, Latched Alarm, Configurable
Wartość domyślna: Disabled

MODE
Zakres: Phase to Ground, Phase to Phase
Wartość domyślna: Phase to Ground

To ustawienie daje wybór opcji napięć fazowych doziemnych i międzyfazowych dla 
połączenia VT w gwiazdę (międzyfazowych dla połączenia VT w trójkąt). 

FASTPATH: Gdy w menu System/Voltage Sensing zaprogramowano połączenie fazowych VT jako 
trójkąt, można wybrać tylko tryb phase to phase.

PICKUP
Zakres: 0.00 do 1.50 x VT w krokach po 0.01 x VT
Wartość domyślna: 1.00 x VT

To ustawienie nastawia poziom pobudzenia fazowego zabezpieczenia podnapięciowego 
określony jako wielokrotność VT.

Na przykład ustawienie pobudzenia na 0.80 x VT z 13800:115 VT przekłada się na 11.04 
kV (lub 92 V po stronie wtórnej). Jeżeli wybrano tryb międzyfazowy (phase to phase) a w 
menu Setpoints/System Setup/Voltage Sensing/Phase VT Connection wybrano gwiazdę 
(Wye), poprzedni przykład przekłada się na wartość napięcia międzyfazowego 
wynoszącą 11.04kV x 1.732 = 19.12kV.
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MINIMUM VOLTAGE
Zakres: 0.00 do 1.50 x VT w krokach po 0.01 x VT
Wartość domyślna: 0.20 x VT

To ustawienie nastawia minimalne napięcie zadziałania dla poziomu pobudzenia 
zabezpieczenia podnapięciowego określone jako wielokrotność VT.

Na przykład ustawienie PKP na 0.20 x VT z 13800:115 VT przekłada się na 2.76 kV (lub 23 
V po stronie wtórnej). 

Jeżeli w ustawieniu Mode wybrano tryb międzyfazowy (Phase to Phase) a w menu 
Setpoints/System Setup/Voltage Sensing/Phase VT Connection wybrano gwiazdę (Wye), 
poprzedni przykład przekłada się na  

wartość napięcia międzyfazowego wynoszącą 2.76 kV x 1.732 = 4.78 kV.

PHASES FOR OPERATION
Zakres: Any One, Any Two, All Three
Wartość domyślna: Any One

To ustawienie określa liczbę napięć wymaganą dla zadziałania funkcji fazowego 
zabezpieczenia podnapięciowego.

UNDERVOLTAGE CURVES
Zakres: Definite Time, Inverse Time, FlexCurves A/B/C/D
Wartość domyślna: Definite Time

To ustawienie daje wybór krzywych podnapięciowych czasowo niezależnych lub 
czasowo zależnych lub FlexCurve. W przypadku krzywych FlexCurves wykorzystywany 
stosunek napięcia jest odwrócony. Patrz równanie i uwaga dotycząca krzywych 
FlexCurve w poprzednim punkcie Krzywe podnapięciowe.

PICKUP DELAY
Zakres: 0.000 do 6000.000 s w krokach po 0.001 s
Wartość domyślna: 1.000 s

Jeżeli w nastawie Undervoltage Curve wybierzemy opcję Inverse Time, wartość 
opóźnienia pobudzenia zostanie wprowadzona do zmiennej D we wzorze krzywej. 
Więcej informacji, patrz poprzedni punkt Krzywe podnapięciowe.

BLOCK
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

OUTPUT RELAY X

Szczegółowe informacje, patrz Wspólne nastawy.

EVENTS
Zakres: Enabled, Disabled
Wartość domyślna: Enabled

TARGETS
Zakres: Disabled, Self-reset, Latched
Wartość domyślna: Self-reset
850 SYSTEM ZABEZPIECZAJĄCY  – INSTRUKCJA OBSŁUGI 4–211



ZABEZPIECZENIE CHAPTER 4: NASTAWY
Figure 4-75: Schemat logiczny fazowego zabezpieczenia podnapięciowego
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Synchronizowane 
zabezpieczenie 

podnapięciowe (27T)

Przekaźnik 850 ma jeden człon synchronizowanego fazowego zabezpieczenia 
podnapięciowe (UV) na grupę zabezpieczeń. Człon ten można wykorzystać do 
zabezpieczenia przed przejściowymi spadkami napięcia i w zastosowaniach z pracą 
przejściową przy niskim napięciu.
W niektórych rejonach świata elektrownie muszą spełniać pewne wymagania dotyczące 
wsparcia dla sieci. W razie spadku napięcia elektrownie muszą czasami nadal obsługiwać 
sieć i nie zostać od niej odłączone. Dlatego konwencjonalne fazowe zabezpieczenie 
podnapięciowe może okazać się nieadekwatne do takich scenariuszy. Synchronizowany 
człon podnapięciowy można nastawić jako człon czasowo zależny, dla którego można 
zaprogramować dziesięć konfigurowanych punktów tworzących krzywą jego 
charakterystyki. Dzięki konfigurowanej krzywej przekaźnik może nadal obsługiwać sieć 
w przypadku krótkotrwałych spadków napięcia i zadziałać w przypadku takich spadków 
napięcia, które znajdą się w obszarze zadziałania konfigurowanej krzywej. Ponadto człon 
zapewnia zabezpieczenie bazujące na liczniku, które zlicza liczbę przejściowych spadków 
napięcia i wyzwoleń zgodnie z podanym progiem dla danego okna czasowego. Taka 
logika bazująca na liczniku działa tylko wtedy, gdy załączony jest człon jako całość. Tryb 
licznika można załączyć/wyłączyć i pracuje on równolegle do zabezpieczenia bazującego 
na konfigurowanej charakterystyce. Synchronizowany człon podnapięciowy ma 
programowany minimalny próg zadziałania, który zapobiega niepożądanemu zadziałaniu, 
gdy napięcie jest niedostępne. Napięcia wejściowe to trzy napięcia międzyfazowe 
z przekładników napięciowych połączonych w trójkąt (PT) albo trzy napięcia fazowe 
doziemne z przekładników napięciowych połączonych w gwiazdę (PT).
Ustawienia tej funkcji są stosowane do każdego z trzech wejść napięć, aby generować 
flagi pobudzenia i wyzwolenia osobno dla poszczególnych wejść napięć. Flaga 
pobudzenia UV zostaje potwierdzona, gdy mierzone napięcie na dowolnym z trzech wejść 
napięć jest poniżej wartości PKP, a jej potwierdzenie zostanie usunięte, gdy to napięcie 
będzie powyżej poziomu odpadnięcia. Flaga wyzwolenia synchronizowanego 
zabezpieczenia podnapięciowego 1 zostaje potwierdzona, gdy człon pozostaje pobudzony 
przez czas określony przez krzywą, a liczba napięć wymaganych dla zadziałania 
odpowiada liczbie napięć wybranej w ustawieniu.Ustawienie minimalnego napięcia służy 
do wyboru napięcia zadziałania, poniżej którego człon jest blokowany.
Ścieżka: Setpoints > Protection > Group 1(6) > Voltage Elements > Timed UV 1(X)

FUNCTION
Zakres: Disabled, Trip, Alarm, Latched Alarm, Configurable
Wartość domyślna: Disabled

Wybór opcji Trip, Alarm, Latched Alarm lub Configurable załącza funkcję 
synchronizowanego zabezpieczenia podnapięciowego.

Gdy wybrana będzie funkcja Alarm i zadziała synchronizowane zabezpieczenie 
podnapięciowe, wówczas dioda „ALARM” będzie migać i zresetuje się sama po 
wykasowaniu warunków zadziałania.

Gdy wybrana będzie funkcja Latched Alarm i zadziała synchronizowane zabezpieczenie 
podnapięciowe, wówczas dioda „ALARM” będzie migać w trakcie występowania 
warunku zadziałania tego członu i będzie świecić się światłem stałym po wykasowaniu 
warunków. Diodę „ALARM” można wyłączyć wydając komendę zerowania. Przekaźnik 
wyjściowy nr 1 „Trip” nie zadziała, jeżeli wybrana będzie opcja Latched Alarm lub Alarm. 
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Przekaźnik wyjściowy nr 1 „Trip” można skonfigurować do zadziałania, wykorzystując 
argumenty wyjściowe synchronizowanego zabezpieczenia podnapięciowego 
i FlexLogic.

Przekaźnik wyjściowy nr 1 „Trip” zadziała tylko wtedy, gdy wybrana będzie funkcja 
wyzwalania i zadziała synchronizowane zabezpieczenie podnapięciowe. Dioda „ALARM” 
nie włączy się, jeżeli synchronizowane zabezpieczenie podnapięciowe zadziała, gdy 
będzie nastawione na funkcję wyzwalania.

W przypadku wybrania funkcji Configurable nie włączy się automatycznie ani wyjście 
wyzwalania ani dioda ALARM. Należy je skonfigurować używając ich własnych menu 
i argumentów FlexLogic.

MODE
Zakres: Phase to Ground, Phase to Phase
Wartość domyślna: Phase to Ground

To ustawienie daje wybór opcji napięć fazowych doziemnych i międzyfazowych dla 
połączenia VT w gwiazdę (międzyfazowych dla połączenia VT w trójkąt). 

FASTPATH: Gdy w menu System/Voltage Sensing zaprogramowano połączenie fazowych VT jako 
trójkąt, można wybrać tylko tryb phase to phase.

PHASES FOR OPERATION
Zakres: Any One, Any Two, All Three
Wartość domyślna: Any One

To ustawienie określa liczbę napięć wymaganą dla zadziałania funkcji 
synchronizowanego zabezpieczenia podnapięciowego.

PICKUP
Zakres: 0.00 do 1.50 x VT w krokach po 0.01 x VT
Wartość domyślna: 0.90 x VT

To ustawienie nastawia poziom pobudzenia fazowego zabezpieczenia podnapięciowego 
określony jako procent VT. Na przykład ustawienie pobudzenia na 0.90xVT z 13800:115 
VT przekłada się na 12.42 kV (lub 103.5 V po stronie wtórnej). Jeżeli wybrano tryb 
międzyfazowy (phase to phase) a w menu Setpoints/System Setup/Voltage Sensing/
Phase VT Connection wybrano gwiazdę (Wye), poprzedni przykład przekłada się na 
wartość napięcia międzyfazowego wynoszącą 12.42 kV x 1.732 = 21.51 kV.

DROPOUT
Zakres: 102.00 do 150.00% PKP w krokach po 0.001% PKP
Wartość domyślna: 102.00 %PKP

To ustawienie nastawia poziom odpadnięcia fazowego zabezpieczenia 
podnapięciowego określony jako procent pobudzenia. Na przykład ustawienie 
odpadnięcia na 102% PKP z 0.90 x VT jako pobudzenie i 13800:115 VT przekłada się na 
1.02 x 12.42 kV = 12.67 kV (lub 105.57 V po stronie wtórnej). Jeżeli wybrano tryb 
międzyfazowy (phase to phase) a w menu Setpoints/System Setup/Voltage Sensing/
Phase VT Connection wybrano gwiazdę (Wye), poprzedni przykład przekłada się na 
wartość napięcia międzyfazowego wynoszącą 12.67 kV x 1.732 = 21.94 kV.

DROPOUT DELAY
Zakres: 0.000 do 6000.000 s w krokach po 0.001 s
Wartość domyślna: 0.000 s

To ustawienie zapewnia opóźnienie odpadnięcia czasowo niezależne. Dla zadziałania 
bezzwłocznego należy nastawić opóźnienie odpadnięcia na 0.000 s.
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MINIMUM VOLTAGE
Zakres: 0.00 do 1.50 x VT w krokach po 0.01 x VT
Wartość domyślna: 0.20 x VT

To ustawienie nastawia minimalne napięcie zadziałania dla poziomu pobudzenia 
zabezpieczenia podnapięciowego określone jako procent VT. Na przykład ustawienie 
minimalnego napięcia na 0.20xVT z 13800:115 VT przekłada się na 2.76 kV (lub 23 V po 
stronie wtórnej). Jeżeli wybrano tryb międzyfazowy (phase to phase) a w menu 
Setpoints/System Setup/Voltage Sensing/Phase VT Connection wybrano gwiazdę (Wye), 
poprzedni przykład przekłada się na wartość napięcia międzyfazowego wynoszącą 2.76 
kV x 1.732 = 4.78 kV.

COUNTER MODE
Zakres: Disabled, Enabled
Wartość domyślna: Disabled

Ta nastawa załącza zabezpieczenie podnapięciowe bazujące na liczniku. Gdy ustawienie 
jest załączone, użytkownik może określić liczbę tolerowanych spadków napięcia 
i całkowite okno czasowe, w którym te spadki napięcia są dozwolone.

VOLTAGE DROPS
Zakres: 1 do 10 w krokach po 1
Wartość domyślna: 2

Ta nastawa wskazuje liczbę przejściowych spadków napięcia, jaką przekaźnik może 
tolerować w przedziale czasu przypisanym dla spadków napięcia. Jeżeli liczba 
przejściowych spadków napięcia przekroczy określone ustawienie w czasie 
zdefiniowanym dla spadków napięcia, nastąpi wyzwolenie. To ustawienie można 
skoordynować z ustawieniami cykli reklozera.

FASTPATH: To ustawienie działa tylko wtedy, gdy w ustawieniu Counter Mode wybrano opcję Enabled.

TIME FOR VOLTAGE DROPS
Zakres: 0.000 do 600000.000 s w krokach po 0.001 s
Wartość domyślna: 2.000 s

To ustawienie wskazuje całkowite okno czasowe, dla którego dozwolona jest 
nastawiona liczba spadków napięcia, zanim człon wyda wyzwolenie podnapięciowo 
czasowo niezależne. Jeżeli liczba przejściowych spadków napięcia przekroczy określone 
ustawienie w czasie zdefiniowanym dla spadków napięcia, wydane zostanie 
wyzwolenie podnapięciowe czasowo niezależne. To nie jest ruchome okno czasowe; 
okno czasowe przeskakuje od jednego zbioru czasowego do drugiego.

FASTPATH: To ustawienie działa tylko wtedy, gdy w ustawieniu Counter Mode wybrano opcję Enabled.

CURVE LIMIT 1(10)
Zakres: 0.00 do 1.50xVT w krokach po 0.01xVT
Wartość domyślna: 0.00xVT

Ustawienie podaje limit zadziałania krzywej konfigurowanej charakterystyki dla 
skojarzonego czasu zadziałania. Limit krzywej powinien być równy albo rosnąć dla 
każdego kolejnego punktu. Na przykład, jeżeli punkt 4 jest przy 0.3xVT, punkt 5 powinien 
być większy niż lub równy 0.3xVT.

CURVE TIME 1(10)
Zakres: 0.000 do 600000.000 s w krokach po 0.001 s
Wartość domyślna: 2.000 s

Ustawienie podaje czas zadziałania krzywej konfigurowanej charakterystyki dla 
skojarzonego limitu zadziałania. Czas krzywej należy nastawić w porządku rosnącym. 
Na przykład punkt 1 powinien zaczynać się na 0.000 s, a potem punkt 2 na 0.150 s.
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FASTPATH: Ustawienie Curve Time 1 powinno zawsze rozpoczynać się od 0.000 s. Wszystkie 
postępujące regulacje czasu krzywej powinny być w porządku rosnącym. Jeżeli krzywa 
nie zostanie skonfigurowana prawidłowo, człon może nie działać właściwie.

BLOCK
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

Synchronizowane zabezpieczenie podnapięciowe zostaje zablokowane, gdy wybrany 
argument zostanie potwierdzony.

OUTPUT RELAY X

Szczegółowe informacje, patrz Wspólne nastawy.

EVENTS
Zakres: Disabled, Enabled
Wartość domyślna: Enabled

Wybór ustawienia Enabled załącza zdarzenia dla funkcji synchronizowanego 
zabezpieczenia podnapięciowego.

TARGETS
Zakres: Disabled, Self-Reset, Latched
Wartość domyślna: Self-Reset

Wybór ustawienia Disabled wyłącza cele dla funkcji synchronizowanego zabezpieczenia 
podnapięciowego. W trybie samozerowania cele pozostają aktywne aż do odpadnięcia 
funkcji. W trybie zatrzaśnięcia cel utrzymuje nastawiony stan, aż zostanie 
dezaktywowany komendą zerowania.
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Figure 4-76: Schemat logiczny synchronizowanego zabezpieczenia podnapięciowego
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Figure 4-77: Schemat logiczny synchronizowanego zabezpieczenia podnapięciowego 
bazującego na liczniku

Objaśnienie logiki dla scenariuszy systemowych
Dla logiki pokazanej na poprzednich schematach logicznych przykładowej scenariusze 
systemowe objaśniono jako odpowiednio przypadek 1, 2 i 3.

Przypadek 1

Działanie, gdy człon spowoduje wyzwolenie, przechodząc do obszaru zadziałania 
w krzywej konfigurowanej charakterystyki. Człon zadziała z powodu czasu wyzwolenia 
określonego przez krzywą. Tutaj przedstawiono przykładowe ustawienia i spodziewane 
działanie.

Ustawienia krzywej: Pokazane na czerwonej krzywej charakterystyki

Pobudzenie: 0.90 x VT

Odpadnięcie: 105.5 % PKP (0.95 x VT)

Spadki napięcia: 2
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Figure 4-78: Działanie systemu w przypadku 1

Przypadek 2

Działanie, gdy człon spowoduje wyzwolenie, przekraczając próg licznika 
podnapięciowego. Człon zadziała z powodu przekroczenia zaprogramowanej liczby 
spadków napięcia przez licznik spadków napięcia. Tutaj przedstawiono przykładowe 
ustawienia i spodziewane działanie.

Ustawienia krzywej: Pokazane na czerwonej krzywej charakterystyki

Pobudzenie: 0.90 x VT

Odpadnięcie: 105.5 % PKP (0.95 x VT)

Spadki napięcia:  2
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Figure 4-79: Działanie systemu w przypadku 2 

Przypadek 3

Działanie, gdy człon nie spowoduje wyzwolenia nawet wtedy, gdy będą następowały 
wielokrotne spadki napięcia, ale wszystkie będą mieściły się w bezpiecznym zakresie 
krzywej charakterystyki. Okno czasowe dla spadków napięcia przeskakuje z jednego 
zbioru czasowego do drugiego. Nie jest to ruchome okno czasowe. Dlatego nie 
odnotowuje się żadnego wyzwolenia, ponieważ upłynął czas dla spadku napięcia, zanim 
osiągnięto zaprogramowaną wartość progową. Timer resetuje się przed kolejnym 
spadkiem napięcia. Poniżej przedstawiono przykładowe ustawienia i spodziewane 
działanie.

Ustawienia krzywej: Pokazane na czerwonej krzywej charakterystyki

Pobudzenie: 0.90 x VT

Odpadnięcie: 105.5 % PKP (0.95 x VT)

Spadki napięcia:  2
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Figure 4-80:  Działanie systemu w przypadku 3

Konfiguracja dla danego zastosowania

Przykład zastosowania dla pracy przejściowej przy niskim napięciu

W niektórych rejonach mogą być takie wymagania, aby przez określony czas 
generatory/zasoby energetyczne pozostawały wzajemnie połączone (czyli 
podtrzymanie pracy). Taki wymóg określa się mianem dynamicznego wsparcia sieci lub 
pracą przejściową przy niskim napięciu (z ang. Low Voltage Ride Through - LVRT). Organy 
nadzorcze ds. elektryczności mogą mieć standardy dotyczące LVRT i podawać 
charakterystykę zadziałania – jej przykłady przedstawiono na poniższym rysunku, patrz 
(A) niemieckie stowarzyszenie BDEW i (B) północnoamerykańskie NERC.

Figure 4-81: Przykłady charakterystyk zadziałania dla LVRT
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W takich warunkach niskiego napięcia wymaga się, aby nie doszło do wyzwolenia 
zabezpieczeń, a zasoby energetyczne mogły nadal wspierać sieć w przejściowych 
stanach niskiego napięcia. Aby spełnić te wymagania, można wykorzystać 
konfigurowane punkty krzywej do utworzenia krzywej charakterystyki dla 
zabezpieczenia podnapięciowego czasowo zależnego. Jeżeli napięcie spadnie poniżej 
poziomu pobudzenia, wystawione zostanie zdarzenie pobudzenia wraz z diodą. Jeżeli 
mierzone napięcie wzrośnie powyżej poziomu odpadnięcia, zanim nadejdzie czas dla 
zadziałania, człon odpadnie od pobudzenia. Jeżeli spadek napięcia przekroczy czas 
określony przez konfigurowaną krzywą, wówczas synchronizowany człon 
podnapięciowy wystawi wyzwolenie. Na poniższym rysunku przedstawiono 
przykładową charakterystykę (C) oraz równoważne ustawienia krzywej (D) dla niej.

Figure 4-82: Przykładowa charakterystyka LVRT i równoważne punkty krzywej

Zabezpieczenie podnapięciowe bazujące na liczniku

Zabezpieczenie podnapięciowe bazujące na liczniku pracuje równolegle do 
synchronizowanego zabezpieczenia podnapięciowego. Gdy załączony jest ten tryb 
zabezpieczenia, każde zdarzenie pobudzenia podnapięciowego zwiększa stan licznika 
o jeden. Jednocześnie aktywowane jest zatrzaśnięcie z dominacją zerowania z timerem, 
który odlicza całkowity czas dla dozwolonych przejściowych spadków napięcia, które 
zaprogramowano w ustawieniu Voltage Drops. Każde kolejne zdarzenie pobudzenia 
podnapięciowego zwiększa stan licznika o jeden dopóty, dopóki aktywny jest czas  
z ustawienia Time for Voltage Drops. Jeżeli liczba spadków napięcia przekroczy 
zaprogramowaną wartość progową, zanim upłynie całkowity czas dozwolony dla 
spadków napięcia, zostanie wystawione wyzwolenie (Timed UV 1 Cnt OP).

Zarówno licznik jak i timer zostaną wyzerowane, jeżeli nie będzie pobudzenia 
synchronizowanego zabezpieczenia podnapięciowego i wystąpi jeden z tych dwóch 
warunków:

1. sygnał wyzwolenia został wystawiony z powodu przekroczenia przez licznik 
zaprogramowanej wartości progowej dla liczby spadków napięcia,

2. upłynął całkowity czas dla dozwolonych spadków napięcia bez osiągnięcia 
zaprogramowanej wartości progowej dla liczby spadków napięcia.

CAUTION: Czas krzywej musi być nastawiono na stopniowo rosnące wartości. Jeżeli czasy krzywej 
nie zostaną nastawione na wartości rosnące stopniowo, punkty zostaną posortowane 
według czasu i użyta zostanie taka na nowo posortowana krzywa. Jeżeli limity krzywej 
nie zostaną nastawione na wartości rosnące stopniowo, istnieje możliwość pojawienia 
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(C)  Sample LVRT Characteristics (D) Equivalent Curve Points 

Item Name Value Unit
Curve Limit 1 0.00 x VT
Curve Time 1 0.000 s
Curve Limit 2 0.00 x VT
Curve Time 2 0.150 s
Curve Limit 3 0.30 x VT
Curve Time 3 0.150 s
Curve Limit 4 0.30 x VT
Curve Time 4 0.600 s
Curve Limit 5 0.90 x VT
Curve Time 5 1.500 s
Curve Limit 6 1.00 x VT
Curve Time 6 2.000 s
Curve Limit 7 1.00 x VT
Curve Time 7 2.000 s
Curve Limit 8 1.00 x VT
Curve Time 8 2.000 s
Curve Limit 9 1.00 x VT
Curve Time 9 2.000 s
Curve Limit 10 1.00 x VT
Curve Time 10 2.000 s
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się wielu punktów zadziałania. W takim przypadku punkt zadziałania z krótszym 
czasem zostanie umieszczony przed punktem zadziałania z dłuższym czasem i do 
zadziałania zostanie wykorzystany punkt zadziałania z krótszym czasem.

Figure 4-83: Wygenerowane krzywe z nieposortowanymi posortowanymi punktami

Point A is used for Operation time Points 

A B

 

Point Time Limit 
1 0 0 
2 150 0 
3 150 0.3 
4 600 0.3 
5 800 0.1 
6 1500 0.9 

7,8,9,10 2000 1 
 

In this case, there are two 
operating points for the same 
voltage level. The point with 
lower time (point A in this case) 
will be used for operation. 

Points sorted by Time Points 
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Point Time Limit 
1 600 0.3 
2 150 0.3 
3 150 0 
4 0 0 
5 1500 0.9 
6 600 0.5 

7,8,9,10 2000 1 
 

In this case, the points are not 
sorted. Upon saving the 
settings, the points will get 
sorted by time to generate the 
curve.  
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Podnapięciowe 
zabezpieczenie mocy 

biernej (27Q)

Coraz więcej rozproszonych zasobów energetycznych (DER) jest stosowanych w sieciach 
średniego napięcia. Wartość kontrolowalnych rezerw mocy (mocy czynnej i biernej 
indukcyjnej) środkami wielkich elektrowni konwencjonalnych spada. Moc bierna jest 
wykorzystywana do obsługi podtrzymania stabilności napięcia zasilania. Defekty w sieci, 
wzrastające obciążenie z wymaganiami mocy biernej oraz zmiany wewnątrz sieci mogą 
prowadzić do spadków napięcia zasilającego. W przypadku poważnych spadków napięcia 
w kilku sekcjach sieci, tego typu niestabilność napięciowa może spowodować załamanie 
napięcia zasilania w sposób odcinający źródło zasilania (wyłączenie).
Wyposażenie zabezpieczające jest bardzo ważne dla bezpiecznej i niezawodnej pracy 
sieci, stacji łączeniowych oraz elektrowni. Krajowe kody sieci oraz przepisy wymagają aby 
jednostki rozproszonych zasobów energetycznych (DER) włączone do sieci średniego 
napięcia musiały radzić sobie z napięciem zasilania w przypadku awarii sieci. Dlatego też 
celem jednostek zabezpieczających napięciowych i częstotliwościowych na poziomie 
maszyn jest rozłączenie jednostek generujących od sieci w razie awarii. Jeśli spadek 
napięcia oraz przepływ mocy biernej indukcyjnej w kierunku jednostki generującej 
zostaną wykryte jednocześnie w punkcie podłączenia sieci, wówczas dotknięta jednostka 
generująca zostanie odłączona (przez rozłączenie wyłącznika generatora).
Po nieudanej próbie rozłączenia jednostki generatora, cała instalacja DER zostanie 
wyłączana przez wyłącznik w punkcie podłączenia sieci.
Człon podnapięciowego zabezpieczenia mocy biernej posiada funkcję zabezpieczenia oraz 
funkcję przywracania jednostki wytwórczej.
Funkcja zabezpieczająca
Funkcja podnapięciowego zabezpieczenia mocy biernej działa po konfigurowanym czasie 
opóźnienia (zaprogramowany jako Pickup Delay), jak tylko: 

• wszystkie napięcia fazowe spadną poniżej nastawionego poziomu napięcia 
zaprogramowanego jako Pickup Voltage, a mierzona składowa zgodna prądu I1 
przekroczy poziom nadzoru prądu zaprogramowany jako Curr Superv Level, i

• mierzona moc bierna przekroczy (gdy Var Direction = Reverse) poziom 
zaprogramowany jako Pickup Vars lub spadnie poniżej (gdy Var Direction = Forward) 
poziomu Pickup Vars.

Funkcja przywracania
Funkcja przywracania może wysłać komendę zamknięcia do wyłącznika (CB) jednostki 
wytwórczej wtedy, gdy: 

• wszystkie napięcia fazowe będą powyżej minimalnego poziomu napięcia 
zaprogramowanego jako Min Voltage i

• częstotliwość będzie mieścić się w zakresie od częstotliwości minimalnej do 
maksymalnej, które zaprogramowano jako odpowiednio Min Frequency i Max 
Frequency i

• jeżeli nastawę Synch Supervision zaprogramowano na ON, zezwala to na zamknięcia 
wyłącznika poprzez potwierdzenie argumentu Synch 1 Close Perm.

Napięcie zasilania nie musi być koniecznie mierzone w punkcie podłączenia sieci. 
W nawiązaniu do wyżej wymienionych funkcji zabezpieczających, ponowne zamknięcie 
wyłącznika generatora będzie miało miejsce wyłącznie po nastawiony opóźnieniu 
zaprogramowanym jako Restore Delay.
W takim stopniu, w jakim DER jest odłączony od sieci w punkcie podłączenia sieci, osobne 
jednostki wytwórcze są również wyłączone. W związku z tym, ponowne zamknięcie 
wyłącznika w punkcie podłączenia sieci nie wymaga żadnych pomiarów napięcia 
zasilania. Ponowne załączanie jest wykonywane ręcznie.
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Figure 4-84: Przykład podnapięciowego zabezpieczenia mocy biernej (27Q) 
zastosowano dla wytwórczej linii zasilającej

NOTE

NOTE: Podnapięciowe zabezpieczenia mocy biernej 1 (2 lub 3) są skojarzone z wyłącznikiem 1, 
a podnapięciowe zabezpieczenia mocy biernej 4 (5 lub 6) - z wyłącznikiem 2. Gdy funkcja 
przywracania będzie załączona, odpowiednie przekaźniki zamykające będą używane 
w zależności od przypadku członu podnapięciowe zabezpieczenia mocy biernej.

Ścieżka: Setpoints > Protection > Group 1(6) > Voltage > UV Reactive Power 1(X)

FUNCTION
Zakres: Disabled, Trip, Alarm, Latched Alarm, Configurable
Wartość domyślna: Disabled

To ustawienie daje wybór opcji napięć fazowych doziemnych i międzyfazowych dla 
połączenia VT w gwiazdę (międzyfazowych dla połączenia VT w trójkąt).

VOLTAGE MODE
Zakres: Phase-ground, Phase-phase
Wartość domyślna: Phase-phase

To ustawienie daje wybór opcji napięć fazowych doziemnych i międzyfazowych dla 
połączenia VT w gwiazdę (międzyfazowych dla połączenia VT w trójkąt). 

FASTPATH: Nastawa Voltage Mode ma zastosowanie tylko wtedy, gdy w Phase VT Connection (w 
menu System/Voltage Sensing/Ph VT Bnk1-J2) wybrano Wye. To ustawienie jest ukryte, 
gdy w Phase VT Connection wybrano Delta.
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PICKUP VOLTAGE
Zakres: 0.00 do 1.50 x VT w krokach po 0.01
Wartość domyślna: 0.85 x VT

To ustawienie określa poziom pobudzenia fazowego zabezpieczenia podnapięciowego 
określony jako wielokrotność VT.

Na przykład ustawienie PKP na 0.85 x VT z 13800:115 VT przekłada się na 11.730kV (lub 
97.5V po stronie wtórnej).

Jeżeli w ustawieniu Voltage Mode wybrano opcję Phase-phase a w ustawieniu Phase VT 
Connection (w menu System/Voltage Sensing/Ph VT Bnk1-J2) wybrano opcję Wye, 
poprzedni przykład przekłada się na wartość napięcia międzyfazowego wynoszącą 
11.730 kV x 1.732 = 20.31 kV

PICKUP VARS
Zakres: 1 do 65000 kvar w krokach po 1
Wartość domyślna: 25 kvar

To ustawienie określa próg pobudzenia dla mocy biernej w funkcji zabezpieczenia 
podnapięciowego/mocy biernej.

CURR SUPERV LEVEL
Zakres: 0.00 do 0.20 x CT w krokach po 0.01
Wartość domyślna: 0.10 x CT

To ustawienie nastawia poziom pobudzenia dla składowej zgodnej prądu I1.

To ustawienie określa minimalny poziom składowej zgodnej prądu, który wstrzyma ten 
człon. Jeżeli składowa zgodna prądu będzie poniżej tego ustawienia, człon będzie 
zablokowany.

Jak tylko napięcia spadnie poniżej wartości Pickup Voltage, a składowa zgodna prądu 
przekroczy wartość Min Current, a moc bierna spadnie poniżej (gdy Var Direction = 
Forward) lub przekroczy (gdy Var Direction = Reverse) nastawioną wartość Min Var, 
wówczas nastąpi pobudzenie podnapięciowego zabezpieczenia mocy biernej.

VAR DIRECTION
Zakres: Forward, Reverse
Wartość domyślna: Forward

To ustawienie określa kierunek przepływu watów (P) i varów(Q) w sytuacjach 
normalnych i zwarciowych, z perspektywy sieci lub generatora.

Gdy zaprogramujemy tę wartość jako Forward (do przodu):

• W trakcie normalnej pracy P > 0 i Q > 0; co oznacza, że generator dostarcza moc 
czynną i indukcyjną bierną do sieci.

• W sytuacji zwarciowej P > 0 i Q < 0; co oznacza, że generator dostarcza moc czynną 
do sieci i pobiera z sieci moc indukcyjną bierną. Wyzwolenie zabezpieczenia nastąpi, 
jeżeli wartość pomiaru mocy biernej będzie ujemna (Q < 0).

Gdy zaprogramujemy tę wartość jako Reverse (do tyłu):

• W trakcie normalnej pracy P < 0 i Q < 0; co oznacza, że sieć pobiera moc czynną 
i indukcyjną bierną z generatora.

• W sytuacji zwarciowej: P < 0 / P > 0 i Q > 0; co oznacza, że sieć pobiera (lub dostarcza) 
moc czynną z generatora (lub do niego) i sieć dostarcza moc indukcyjną bierną do 
generatora. Wyzwolenie zabezpieczenia nastąpi, jeżeli wartość pomiaru mocy biernej 
będzie dodatnia (Q > 0).

Rysunek: Kierunek przepływu wartości ze znakiem dla watów i varów (patrz punkt 
Pomiary/Moc) ilustruje konwencję zastosowaną do mierzenia mocy w urządzeniach 
z serii 8.
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PICKUP DELAY
Zakres: 0.000 do 600.000 s w krokach po 0.001
Wartość domyślna: 0.500 s

To ustawienie podaje opóźnienie odpadnięcia czasowo niezależne dla funkcji 
wyzwalania.

DROPOUT DELAY
Zakres: 0.000 do 600.000 s w krokach po 0.001 s
Wartość domyślna: 0.000 s

To ustawienie zapewnia opóźnienie odpadnięcia czasowo niezależne. Dla zadziałania 
bezzwłocznego należy nastawić opóźnienie odpadnięcia na 0.000 s.

OUTPUT RELAY X

Szczegółowe informacje, patrz Wspólne nastawy.

BLOCK
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

Człon zostanie zablokowany, gdy wybrany argument zostanie potwierdzony.

RESTORE FUNCTIONX
Zakres: Disabled, Close, Configurable
Wartość domyślna: Disabled

To ustawienie załącza funkcję przywracania wyłącznika generatora.

Przekaźnik wyjściowy nr 2 „Close” zadziała tylko wtedy, gdy wybrana będzie funkcja 
Close.

MIN VOLTAGE
Zakres: 0.05 do 1.50 x VT w krokach po 0.01
Wartość domyślna: 0.95 x VT

Dla ponownego zamknięcia wyłącznika generatora konieczne jest to, aby pomiar 
napięcia w punkcie podłączenia sieci przekraczał poziom minimalnego napięcia.

MIN FREQUENCY
Zakres: 20.00 do 65.00 Hz w krokach po 0.01
Wartość domyślna: 59.00 Hz

MAX FREQUENCY
Zakres: 20.00 do 65.00 Hz w krokach po 0.01
Wartość domyślna: 60.50 Hz

Dla ponownego zamknięcia wyłącznika generatora konieczne jest to, aby pomiar 
częstotliwości mieścił się w paśmie określony przez nastawy Min Frequency i Max 
Frequency.

MIN CURRENT
Zakres: 0.00 do 1.00 x CT w krokach po 0.01
Wartość domyślna: 0.50 x CT

Prąd, który jest większy od poziomu minimalnego prądu, określonego w nastawie Min 
Current, resetuje komendę przywrócenia wyłącznika zainicjowaną przez ten człon.
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RESTORE INITIATE
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

Ten parametr określa dowolne wejście (np. wyzwalające), które inicjuje funkcją 
przywracania dla odsprzęgania. Gdy przypisane wejście spadnie do zera, uruchomi to 
timer opóźnienia przywracania i zwolni komendę ponownego zamknięcia wyłącznika 
jednostki wytwórczej. Jeżeli przypisane wejście stanie się aktywne, timer opóźnienia 
przywracania zresetuje się a zwolnienie przywracania dezaktywuje się.

Jeżeli do zainicjowania funkcji przywracania wymagane będzie więcej wejść niż jedno, 
wówczas należy zbudować wymaganą logikę używając konstruktora FlexLogic.

27Q INITIATE
Zakres: Off, On
Wartość domyślna: Off

Jeżeli nastawimy opcję ‘ON’, to ustawienie będzie zezwalać na zainicjowanie 
ponownego zamykania wyłącznika jednostki wytwórczej z funkcji podnapięciowego 
zabezpieczenia mocy biernej, za pomocą argumentu ‘UV Var OP’.

RESTORE DELAY
Zakres: 0.00 do 6000.00 s w krokach po 0.01
Wartość domyślna: 2.00 s

Ta wartość nastawia czas opóźnienia pomiędzy przywróceniem napięcia a ponownym 
zamykaniem wyłącznika jednostki wytwórczej. Ten timer uruchamia się, gdy wejścia 
(zaprogramowane jako Restore Initiate i/lub 27Q Initiate) spadną do zera. Jeśli czas 
zwłoki ponownego zamykania upłynie i wszystkie pozostałe warunki dla ponownego 
zamykania (parz schemat logiczny) są spełnione, wówczas funkcja przywracania zwolni 
komendę zamknięcia wyłącznika.

FASTPATH: Jeżeli wejście przywracania zostanie aktywowane, funkcja przywracania 
w podnapięciowym zabezpieczeniu mocy biernej pozostanie zablokowana lub zostanie 
wyzerowana.

SYNC SUPERVISION
Zakres: Off, On
Wartość domyślna: Off

Ta nastawa załącza nadzór kontroli synchronizmu. Do nadzorowania działania funkcji 
przywracania w podnapięciowym zabezpieczeniu mocy biernej można użyć funkcji 
kontroli synchronizmu (ścieżka: Setpoints > Control > Synchrocheck 1). Funkcja kontroli 
synchronizmu wymaga załączenia i odpowiedniego nastawienia. W zastosowaniach, 
w których nie jest potrzeba kontrola synchronizmu i/lub kontrola martwego źródła, 
można obejść nadzór synchronizmu, nastawiając go na opcję Off.

FASTPATH: Jeżeli w Sync Supervision ustawimy On, a funkcja przywracania w podnapięciowym 
zabezpieczeniu mocy biernej będzie użyta w zastosowaniu, w którym wyłącznik jest 
umieszczony na liniach zasilających sieci promieniowej lub linia jest zasilana przez tylko 
jedno źródło, wówczas nie wolno wyłączyć nastawy Dead Source Perm w menu 
Synchrocheck.

FASTPATH: Jeżeli w kodzie zamówienia nie będzie wybranej funkcji kontroli synchronizmu, to 
ustawienie będzie ukryte i ustawione domyślnie na Off.

BLOCK
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

Ponowne zamykanie można zablokować, gdy wybrany argument zostanie 
potwierdzony.
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OUTPUT RELAY X

Szczegółowe informacje, patrz Wspólne nastawy.

EVENTS
Zakres: Disabled, Enabled
Wartość domyślna: Enabled

Wybór ustawienia Enabled załącza zdarzenia dla funkcji.

TARGETS
Zakres: Disabled, Self-Reset, Latched
Wartość domyślna: Self-Reset
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Figure 4-85: Schemat logiczny funkcji podnapięciowego zabezpieczenia mocy biernej (1 
z 2)
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Figure 4-86: Schemat logiczny funkcji podnapięciowego zabezpieczenia mocy biernej (2 
z 2)
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Zabezpieczenie 
podnapięciowe 

pomocnicze (27X)

850 zawiera dwa identyczne człony pomocniczego fazowego zabezpieczenia 
podnapięciowe (UV) na grupę zabezpieczeń, czyli łącznie 12 członów. Każdy pomocniczy 
człon podnapięciowy może służyć do zabezpieczania obciążeń czułych na napięcie 
i elementów systemu przed długotrwałymi stanami niedomiaru napięcia. Ten człon może 
być wykorzystywany dla funkcji z przyzwoleniem, inicjowania układów z przeniesieniem 
źródła i podobnych funkcji.
Pomocniczy człon podnapięciowy można nastawić jako człon bezzwłoczny bez żadnej 
zwłoki albo jako człon zwłoczny z zaprogramowaną krzywą czasowo niezależną, czasowo 
zależną lub FlexCurve. Pomocniczy człon podnapięciowy ma programowany minimalny 
próg zadziałania, który zapobiega niepożądanemu zadziałaniu, gdy napięcie jest 
niedostępne. Napięciem wejściowym jest napięcie pomocnicze.
Ustawienia tej funkcji są stosowane do wejścia napięcia pomocniczego, aby generować 
flagi pobudzenia i wyzwolenia. Flaga pobudzenia pomocniczego zabezpieczenia UV 
zostaje potwierdzona, gdy wejściowe napięcia pomocnicze jest poniżej wartości PKP. Flaga 
wyzwolenia pomocniczego zabezpieczenia UV zostaje potwierdzona, gdy człon pozostaje 
pobudzony przez czas określony przez opóźnienie pobudzenia albo przez czas określony 
przez wybraną krzywą zależną / FlexCurve. Człon opada od pobudzenia bez zadziałania, 
jeżeli mierzone napięcie wzrośnie powyżej 102-103% wartości pobudzenia, zanim 
nadejdzie czas zadziałania.
Ustawienie minimalnego napięcia służy do wyboru napięcia zadziałania, poniżej którego 
człon jest blokowany (ustawienie na wartość “0” powoduje, że martwe źródło zostaje 
uznane za warunek zwarcia).
Człon ten może zapewnić żądaną charakterystykę zadziałania z wymaganym 
opóźnieniem względem przyłożonego napięcia lub też służyć jako człon czasowo 
niezależny. W przypadku nastawy charakterystyki czasowo zależne nastawa opóźnienia 
zabezpieczenia podnapięciowego definiuje rodzinę krzywych opisaną w Krzywe 
podnapięciowe.
Ścieżka: Setpoints > Protection > Group 1(6) > Voltage Elements > Auxiliary UV 1(X)

FUNCTION
Zakres: Disabled, Trip, Alarm, Latched Alarm, Configurable
Wartość domyślna: Disabled

PICKUP
Zakres: 0.00 do 1.50 x VT w krokach po 0.01 x VT
Wartość domyślna: 1.00 x VT

To ustawienie nastawia poziom pobudzenia pomocniczego zabezpieczenia 
podnapięciowego określony jako wielokrotność VT. Na przykład ustawienie pobudzenia 
na 0.80 x VT z 13800:115 VT przekłada się na 11.04 kV (lub 92 V po stronie wtórnej).

MINIMUM VOLTAGE
Zakres: 0.00 do 1.50 x VT w krokach po 0.01 x VT
Wartość domyślna: 0.20 x VT

To ustawienie nastawia minimalne napięcie zadziałania dla poziomu pobudzenia 
zabezpieczenia podnapięciowego określone jako wielokrotność VT.

UNDERVOLTAGE CURVES
Zakres: Definite Time, Inverse Time, FlexCurves A/B/C/D
Wartość domyślna: Definite Time

To ustawienie daje wybór krzywych podnapięciowych czasowo niezależnych lub 
czasowo zależnych. W przypadku krzywych FlexCurves stosunek napięcia jest 
odwrócony. Więcej informacji, patrz równanie i uwaga dotyczące krzywych FlexCurves 
w Krzywe podnapięciowe.
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PICKUP DELAY
Zakres: 0.000 do 6000.000 s w krokach po 0.001 s
Wartość domyślna: 1.000 s

Jeżeli w nastawie Undervoltage Curve wybierzemy opcję Inverse Time, wartość 
opóźnienia pobudzenia zostanie wprowadzona do zmiennej D we wzorze krzywej. 
Więcej informacji, patrz Krzywe podnapięciowe. 

BLOCK
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

OUTPUT RELAY X

Szczegółowe informacje, patrz Wspólne nastawy.

EVENTS
Zakres: Enabled, Disabled
Wartość domyślna: Enabled

TARGETS
Zakres: Disabled, Self-reset, Latched
Wartość domyślna: Self-reset
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Figure 4-87: Schemat logiczny pomocniczego zabezpieczenia podnapięciowego
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Fazowe 
zabezpieczenie 

nadnapięciowe (59P)

850 zawiera dwa identyczne człony fazowe nadnapięciowe (OV) na grupę zabezpieczeń, 
czyli łącznie 12 członów. Każdy fazowy człon nadnapięciowy może służyć do 
zabezpieczania obciążeń czułych na napięcie i elementów systemu przed długotrwałymi 
stanami nadmiaru napięcia. Fazowy człon nadnapięciowy można nastawić jako człon 
bezzwłoczny bez żadnej zwłoki lub jako człon czasowo niezależny. Napięcia wejściowe to 
trzy napięcia międzyfazowe z przekładników napięciowych połączonych w trójkąt albo 
trzy napięcia fazowe doziemne z przekładników napięciowych połączonych w gwiazdę.
Ustawienia tej funkcji są stosowane do każdego z trzech wejść napięć, aby generować 
flagi pobudzenia i wyzwolenia osobno dla poszczególnych wejść napięć. Flaga 
pobudzenia OV fazowego zostaje potwierdzona, gdy napięcie na dowolnym wejściu 
napięcia jest powyżej wartości PKP. Flaga wyzwolenia OV zostaje potwierdzona, gdy człon 
pozostaje pobudzony przez czas określony przez opóźnienie pobudzenia a liczba napięć 
wymaganych dla zadziałania odpowiada ustawieniu liczby napięć wymaganych dla 
zadziałania. Człon opada od pobudzenia bez zadziałania, jeżeli mierzone napięcie spadnie 
poniżej 97-98% wartości pobudzenia, zanim nadejdzie czas zadziałania. 
Ścieżka: Setpoints > Protection > Group 1(6) > Voltage > Phase OV 1(X)

FUNCTION
Zakres: Disabled, Trip, Alarm, Latched Alarm, Configurable
Wartość domyślna: Disabled

MODE
Zakres: Phase to Ground, Phase to Phase
Wartość domyślna: Phase to Ground

To ustawienie daje wybór opcji napięć fazowych doziemnych i międzyfazowych dla 
połączenia VT w gwiazdę (międzyfazowych dla połączenia VT w trójkąt). 

FASTPATH: Gdy w menu System/Voltage Sensing zaprogramowano połączenie fazowych VT jako 
trójkąt, można wybrać tylko tryb phase to phase.

PICKUP
Zakres: 0.02 do 3.00 x VT w krokach po 0.01 x VT
Wartość domyślna: 1.50 x VT

Ustawienie nastawia poziom pobudzenia fazowego zabezpieczenia nadnapięciowego 
określony jako wielokrotność VT.

Na przykład ustawienie pobudzenia na 1.10 x VT z 13800:115 VT przekłada się na 15.18 
kV. Jeżeli wybrano tryb międzyfazowy (phase to phase) a w menu Setpoints/System 
Setup/Voltage Sensing/Phase VT Connection wybrano gwiazdę (Wye), poprzedni 
przykład przekłada się na wartość napięcia międzyfazowego wynoszącą 15.18 kV 
x 1.732 = 26.29 kV.

PHASES FOR OPERATION
Zakres: Any One, Any Two, All Three
Wartość domyślna: Any One

Ustawienie określa liczbę napięć wymaganą dla zadziałania funkcji fazowego 
zabezpieczenia nadnapięciowego.

PICKUP DELAY
Zakres: 0.000 do 6000.000 s w krokach po 0.001 s
Wartość domyślna: 1.000 s

DROPOUT DELAY
Zakres: 0.000 do 6000.000 s w krokach po 0.001 s
Wartość domyślna: 1.000 s
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BLOCK
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

OUTPUT RELAY X

Szczegółowe informacje, patrz Wspólne nastawy.

EVENTS
Zakres: Enabled, Disabled
Wartość domyślna: Enabled

TARGETS
Zakres: Disabled, Self-reset, Latched
Wartość domyślna: Self-reset
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Figure 4-88: Schemat logiczny fazowego zabezpieczenia nadnapięciowego
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Pomocnicze 
zabezpieczenie 

nadnapięciowe (59X)

850 zawiera jeden pomocniczy człon nadnapięciowe (OV) na grupę zabezpieczeń, czyli 
łącznie 6 członów. Każdy pomocniczy człon OV służy do zabezpieczania obciążeń czułych 
na napięcie i elementów systemu przed długotrwałymi stanami nadmiaru napięcia. Człon 
ten może służyć do monitorowania składowej zerowej napięcia (z połączenia VT 
w "otwarty trójkąt"), dla funkcji z przyzwoleniem, układów z przeniesieniem źródła, 
przywracania do normalnego stanu i podobnych funkcji.
Pomocniczy człon OV można nastawić jako człon bezzwłoczny bez żadnej zwłoki lub jako 
człon czasowo niezależny, czasowo zależny lub z krzywymi FlexCurve Napięciem 
wejściowym jest napięcie pomocnicze. 
Ustawienia funkcji pomocniczego zabezpieczenia OV  są stosowane do wejścia napięcia 
pomocniczego, aby generować flagi pobudzenia i wyzwolenia. Flaga pobudzenia 
pomocniczego OV zostaje potwierdzona, gdy napięcie na  wejściu pomocniczym jest 
powyżej wartości PKP. Flaga wyzwolenia pomocniczego zabezpieczenia OV zostaje 
potwierdzona, gdy człon pozostaje pobudzony przez czas określony przez opóźnienie 
pobudzenia, krzywą zależną lub FlexCurve. Człon opada od pobudzenia bez zadziałania, 
jeżeli mierzone napięcie spadnie poniżej 97-98% wartości pobudzenia, zanim nadejdzie 
czas zadziałania.
Człon ten może zapewnić żądaną charakterystykę zadziałania z wymaganym 
opóźnieniem względem przyłożonego napięcia lub też służyć jako człon czasowo 
niezależny. W przypadku nastawy charakterystyki czasowo zależnej nastawa opóźnienia 
pobudzenia zabezpieczenia nadnapięciowego definiuje rodzinę krzywych przedstawioną 
poniżej.
Czas zadziałania wyznacza wzór:
           T= D/((V/Vpickup) - 1), gdy V>Vpickup

Gdzie: 
T = czas wyzwolenia w sekundach
D = nastawa opóźnienia pobudzenia zab. nadnapięciowego
V = rzeczywiste napięcie międzyfazowe
Vpickup= nastawa pobudzenia zab. nadnapięciowego

Częstotliwość zerowania członu to liniowy czas zerowania od progu wyzwolenia.

Figure 4-89: Krzywe nadnapięciowe
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Ścieżka: Setpoints > Protection > Group 1(6) > Voltage > Auxiliary OV

FUNCTION
Zakres: Disabled, Trip, Alarm, Latched Alarm, Configurable
Wartość domyślna: Disabled

PICKUP
Zakres: 0.00 do 3.00 x VT w krokach po 0.01 x VT
Wartość domyślna: 1.50 x VT

To ustawienie nastawia poziom pobudzenia pomocniczego zabezpieczenia 
nadnapięciowego określony jako wielokrotność VT.

Na przykład ustawienie PKP na 1.10 x VT z 13800:115 VT przekłada się na 15.08 kV (lub 
126.5 V po stronie wtórnej).

PICKUP DELAY
Zakres: 0.000 - 6000.000 s w krokach po 0.001 s
Wartość domyślna: 1.000s

DROPOUT DELAY
Zakres: 0.000 do 6000.000 s w krokach po 0.001 s
Wartość domyślna: 1.000 s

BLOCK
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

OUTPUT RELAY X

Szczegółowe informacje, patrz Wspólne nastawy.

EVENTS
Zakres: Enabled, Disabled
Wartość domyślna: Enabled

TARGETS
Zakres: Disabled, Self-reset, Latched
Wartość domyślna: Self-reset
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Figure 4-90: Schemat logiczny pomocniczego zabezpieczenia nadnapięciowego
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Zabezpieczenie 
nadnapięciowe 

składowej zerowej 
(59N)

Przekaźnik 850 ma jeden człon zabezpieczenia nadnapięciowego składowej zerowej 
(określane również jako zabezpieczenie przed przesunięciem napięcia punktu neutralnego) 
(OV punktu neutralnego) na grupę zabezpieczeń 
Człon nadnapięciowy składowej zerowej można wykorzystywać do wykrywania stanów 
asymetrycznego napięcia w sieci spowodowanego zwarciem doziemnym albo utratą 
jednej lub dwóch faz źródła. Człon reaguje na napięcie punktu neutralnego sieci (3V_0) 
obliczone z napięć fazowych. Znamionowe napięcie wtórne kanałów napięć fazowych 
wprowadzone w ustawieniu SETPOINTS/SYSTEM/ VOLTAGE SENSING/PHASE VT 
SECONDARY stanowi podstawę wykorzystywaną podczas nastawiania poziomu 
pobudzenia. Człon nadnapięciowy składowej zerowej może zapewnić zwłoczną 
charakterystykę zadziałania względem przyłożonego napięcia (inicjalizacja z krzywych 
FlexCurve A, B, C lub D) albo służyć jako człon czasowo niezależny. Źródło napięcia 
przypisane do tego członu musi być skonfigurowane na VT fazowy i fazowe przekładniki 
napięciowe muszą być połączone w gwiazdę. Człon ten należy nastawiać 
z uwzględnieniem błędów VT i normalnej asymetrii napięcia. 

FASTPATH: Te same krzywe co dla czasowych członów nadprądowych stosuje się też dla 
zabezpieczenia przed przesunięciem punktu neutralnego. Stosując krzywą do 
wyznaczenia czasu zadziałania członu zab. przed przesunięciem punktu neutralnego, 
należy zastosować stosunek napięcia punktu neutralnego do poziomu pobudzenia 
zamiast przekładni prądowej widocznej na poziomej osi wykreślonej krzywej.

Należy pamiętać o zachowaniu ostrożności podczas stosowani funkcji zabezpieczenia 
nadnapięciowego skłądowej zerowej. Normalnie stosuje się ją po to, aby zapewnić zasięg 
dla zwarć doziemnych w sieciach uziemionych wysoką impedancją lub bez uziemienia, 
które są izolowane. To ograniczenie bierze się z tego, że pomiar 3V_0 nie rozróżnia 
zwartego obwodu od sąsiadującego z nim sprawnego obwodu. Zastosowanie zwłocznego 
trybu rezerwowego lub alarmowego sprawia, że inne zabezpieczenia mogą najpierw 
odizolować zwarty element.
Jak wskazano powyżej, przekaźnik ma jeden człon nadnapięciowy składowej zerowej na 
grupę zabezpieczeń. Ustawienia tej funkcji są stosowane do 3V_0 obliczanego z trzech 
wejść napięć fazowych doziemnych (VT połączone w gwiazdę), aby generować flagi 
pobudzenia i wyzwolenia dla każdego obliczanego napięcia 3V_0. Flaga pobudzenia OV 
punktu neutralnego zostaje potwierdzona, gdy obliczane napięcie 3V_0 jest powyżej 
wartości PKP. Flaga wyzwolenia OV punktu neutralnego zostaje potwierdzona, gdy człon 
pozostaje pobudzony przez czas określony przez wybraną krzywą zależną i amplitudę 
napięcia 3V_0. Człon opada od pobudzenia bez zadziałania, jeżeli obliczane napięcie 
spadnie poniżej 97-98% wartości pobudzenia, zanim nadejdzie czas zadziałania. 
Ścieżka: Setpoints > Protection > Group 1(6) > Voltage Elements > Neutral OV 1(X)

FUNCTION
Zakres: Disabled, Trip, Alarm, Latched Alarm, Configurable
Wartość domyślna: Disabled

PICKUP
Zakres: 0.02 do 3.00 x VT w krokach po 0.01 x VT
Wartość domyślna: 0.30 x VT

CURVES
Zakres: Definite Time, FlexCurve A, FlexCurve B, FlexCurve C, FlexCurve D.
Wartość domyślna: Definite Time

PICKUP DELAY
Zakres: 0.000 do 6000.000 s w krokach po 0.001 s
Wartość domyślna: 1.000 s

Ustawienie NEUTRAL OV 1 PICKUP DELAY stosuje się tylko wtedy, gdy NEUTRAL OV 
1 CURVE nastawiono na opcję „Definite time”.
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DROPOUT DELAY
Zakres: 0.000 do 6000.000 s w krokach po 0.001 s
Wartość domyślna: 1.000 s

BLOCK
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

OUTPUT RELAY X

Szczegółowe informacje, patrz Wspólne nastawy.

EVENTS
Zakres: Enabled, Disabled
Wartość domyślna: Enabled

TARGETS
Zakres: Disabled, Self-reset, Latched
Wartość domyślna: Self-reset
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Figure 4-91: Schemat logiczny zabezpieczenia nadnapięciowego składowej zerowej
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Zabezpieczenie 
nadnapięciowe 

reagujące na 
składową przeciwną 

(59_2)

850 zawiera jeden człon nadnapięciowy reagujący na składową przeciwną (Negative 
Sequence OV 1) na grupę zabezpieczeń, czyli łącznie 6 członów.
Człon nadnapięciowy reagujący na składową przeciwną można wykorzystywać do 
wykrywania stanu asymetrycznego napięcia w sieci, utraty jednej lub dwóch faz źródła 
albo odwróconej kolejności faz. Człon reaguje na składową przeciwną napięcia (V_2) 
obliczoną z napięć fazowych. Człon nadnapięciowy reagujący na składową przeciwną 
można nastawić jako człon bezzwłoczny bez żadnej zwłoki lub jako człon czasowo 
niezależny.
Ustawienia tej funkcji są stosowane do obliczanej składowej przeciwnej napięcia, aby 
generować flagi pobudzenia i wyzwolenia. Flaga pobudzenia OV dla składowej przeciwnej 
zostaje potwierdzona, gdy składowa przeciwna napięcia jest powyżej wartości PKP. Flaga 
wyzwolenia zabezpieczenia OV reagującego na składową przeciwną zostaje 
potwierdzona, jeżeli człon pozostaje pobudzony przez czas określony przez opóźnienie 
pobudzenia. Człon opada od pobudzenia bez zadziałania, jeżeli obliczana składowa 
przeciwna napięcia spadnie poniżej 97-98% wartości pobudzenia, zanim nadejdzie czas 
zadziałania. 
Ścieżka: Setpoints > Protection > Group 1(6) > Voltage > Neg Seq OV 1(X)

FUNCTION
Zakres: Disabled, Trip, Alarm, Latched Alarm, Configurable
Wartość domyślna: Disabled

PICKUP
Zakres: 0.00 do 3.00 x VT w krokach po 0.01 x VT
Wartość domyślna: 1.00 x VT

To ustawienie nastawia poziom pobudzenia zabezpieczenia nadnapięciowego 
reagującego na składową przeciwną określony jako wielokrotność VT. Na przykład 
ustawienie PKP na 0.80 x VT z 13800:115 VT przekłada się na 11.04 kV (lub 92 V po 
stronie wtórnej).

FASTPATH: Jeżeli 3-fazowy VT jest połączony w trójkąt, poziom pobudzenia zabezpieczenia 
nadnapięciowego reagującego na składową przeciwną zostaje zmieniony wewnętrznie na 
1/pierwiastek kwadratowy(3) ustawienia użytkownika, zanim zostanie porównany 
z rzeczywistą składową przeciwną napięcia.

PICKUP DELAY
Zakres: 0.000 do 6000.000 s w krokach po 0.001 s
Wartość domyślna: 1.000 s

DROPOUT DELAY
Zakres: 0.000 do 6000.000 s w krokach po 0.001 s
Wartość domyślna: 1.000 s

BLOCK
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

OUTPUT RELAY X

Szczegółowe informacje, patrz Wspólne nastawy.

EVENTS
Zakres: Enabled, Disabled
Wartość domyślna: Enabled

TARGETS
Zakres: Disabled, Self-reset, Latched
Wartość domyślna: Self-reset
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Figure 4-92: Schemat logiczny zabezpieczenia nadprądowego reagującego na 
składową przeciwną
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Admitancja

Admitancja punktu 
neutralnego (21YN)

W sieci średniego napięcia (SN) używa się dławika kompensacyjnego do kompensowania 
pojemnościowego prądu zwarcia najlepiej do zera w punkcie zwarcia. Jednak wykrywanie 
niewielkiego prądu ziemnozwarciowego w takich sieciach jest trudne, gdy wykorzystuje 
się konwencjonalne metody wykrywania zwarć doziemnych na bazie prądu. Ten człon 
wykorzystuje kryteria oparte na admitancji punktu neutralnego, aby z powodzeniem 
wykrywać zwarcia doziemne w kompensowanych lub izolowanych sieciach SN. Mierzone 
lub obliczane wartości prądu punktu neutralnego (I0) i napięcia neutralnego (V0) są 
wykorzystywane do obliczania admitancji (Y0), konduktancji (G0) i susceptancji (B0) punktu 
neutralnego. Człon stosuje jeden z trzech trybów (Y0, G0, B0) do uruchamiania lub 
blokowania argumentów wyjściowych.
Ścieżka: Setpoints > Protection > Group 1(6) > Admittance > Neutral Admittance 1(X)

FUNCTION
Zakres: Disabled, Trip, Alarm, Latched Alarm, Configurable
Wartość domyślna: Disabled

To ustawienie załącza funkcjonalność admitancji punktu neutralnego.

CURRENT INPUT
Zakres: J1 I0, J1 Ig
Wartość domyślna: J1 I0

Wejście prądowe można zaprogramować albo jako składową zerową prądu, J1 I0 i K1 
I0, obliczoną z prądów fazowych albo mierzony prąd doziemny, J1 Ig i K1 Ig, 
doprowadzany zewnętrznie na wejściu CT doziemnego. Zakres ustawienia zapewnia 
elastyczność wyboru źródłowego banku prądu; prądy J1 I0 i J1 Ig odpowiadają bankowi 
1 – gniazdo J1, zaś prądy K1 I0 i K1 Ig odpowiadają bankowi 2 – gniazdo K1.

FASTPATH: K1 I0 i K1 Ig można wybrać tylko w przypadku kodu zamówienia z bankiem w gnieździe K. 
W przeciwnym razie admitancję punktu neutralnego oblicza się tylko z opcji gniazda J.

VOLTAGE INPUT
Zakres: J2 V0, J2 Vaux 
Wartość domyślna: J2 V0

Wejście napięciowe można zaprogramować albo jako składową zerową napięcia, J2 V0, 
obliczaną z napięć fazowych albo jako napięcie mierzone, J2 Vaux, doprowadzane 
zewnętrznie na wejściu VT pomocniczego. Zakres ustawienia zapewnia elastyczność 
wyboru źródłowego banku napięcia; napięcia J2 V0 i J2 Vaux odpowiadają bankowi 1 – 
gniazdo J2.

FASTPATH: Gdy nastawimy wejście napięcia na J2 Vaux, wymagane jest, aby w nastawie Aux VT 
Connection (w menu Setpoints > System > Voltage Sensing) wybrać opcję „VN” dla tego 
członu, bo w przeciwnym razie działanie członu zostanie zablokowane przez przekaźnik. 
 
 Gdy nastawimy wejście napięcia na „J2 V0”, napięcia fazowe muszą być podłączone 
w gwiazdę, a w nastawie Phase VT Connection (w menu SetpointsVoltage 
SensingSystemVoltage Sensing > ) musi być wybrana opcja „Wye.”

Admitancję punktu neutralnego oblicza się tylko z opcji gniazda J.
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MODE
Zakres: Y0, G0, B0
Wartość domyślna: Y0

To ustawienie wybiera kryterium zabezpieczenia (wielkość charakterystyki) dla 
zerowoadmitancyjnego zabezpieczenia ziemnozwarciowego. Gdy nastawimy tą 
wartość na Y0, G0 i B0, kryterium zabezpieczenia to odpowiednio admitancja punktu 
neutralnego, konduktancja punktu neutralnego i susceptancja punktu neutralnego.

DIRECTION
Zakres: Non-directional, Forward, Reverse
Wartość domyślna: Non-directional

Nastawienie na opcję „Non-Directional” (niekierunkowe) powoduje, że człon działa 
zarówno w kierunku do przodu jak i do tyłu. Nastawienie na opcję „Forward” (do przodu) 
powoduje, że człon zadziała, gdy zostanie wykryte zwarcie w kierunku do przodu. 
Nastawienie na opcję „Reverse” (do tyłu) powoduje, że człon zadziała, gdy zostanie 
wykryte zwarcie w kierunku do tyłu.Poniższe rysunki przedstawiają zależności 
pomiędzy różnymi opcjami ustawienia parametrów Mode i Direction stosownie do 
zakresów wyzwalania i pracy zerowoadmitancyjnego zabezpieczenia 
ziemnozwarciowego.

FASTPATH: To ustawienie nie stosuje się do trybu kryterium zabezpieczenia Y0.

ANGLE CORRECTION
Zakres: 0.0 do 359.0° w krokach po 0.1°
Wartość domyślna: 0.0° 

To ustawienie określa kąt korekcji pomiędzy prądem a napięciem.

Dodatkowo to ustawienie można wykorzystać do korygowania względnej biegunowości 
prądu doziemnego względem napięcia. Jeżeli biegunowość prądu jest odwrócona albo 
nie jest względem napięcia, można za pomocą tego ustawienia zmienić biegunowość. 
Gdy wybierzemy opcję “180 deg”, mierzona admitancja Y0 będzie mnożona przez -1, co 
odpowiada przesunięciu o 180 stopni w kierunku prądu.
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Po drugie, kąt ten można wykorzystać także do wyeliminowania błędów kątowych 
przekładnika napięciowego i lub przekładników prądowych (CT); mierzone odchyłki kąta 
fazowego, spowodowane przez niedokładności pomiarowe przekładników 
napięciowych, mogą być wyeliminowane poprzez prawidłowe nastawienie tej wartości.

Y0 REACH
Zakres: 0.00 do 500.00 mS w krokach po 0.01 mS
Wartość domyślna: 1.00 mS

To ustawienie określa zasięg kryterium zabezpieczenia opartego na admitancji punktu 
neutralnego. Zerowoadmitancyjne zabezpieczenie ziemnozwarciowe zadziała po 
nastawionym czasie opóźnienia pobudzenia, gdy wielkość admitancji punktu 
neutralnego, Y0, przekroczy ten poziom zasięgu. Niezależnie od ustawienia kierunku ten 
człon zawsze działa w trybie niekierunkowym. Charakterystyka zadziałania zależy tylko 
od progu pobudzenia określonego w tym ustawieniu.

G0 FWD REACH
Zakres: -500.00 do 500.00 mS w krokach po 0.01 mS
Wartość domyślna: 1.00 mS

To ustawienie określa poziom pobudzenia kryterium zabezpieczania opartego na 
konduktancji punktu neutralnego. Zerowoadmitancyjne zabezpieczenie 
ziemnozwarciowe zadziała po nastawionym czasie opóźnienia pobudzenia, gdy 
wielkość konduktancji punktu neutralnego, G0, przekroczy poziom zasięgu określony 
w tym ustawieniu. To ustawienie nie ma zastosowania w przypadku nastawienia 
kierunku na Reverse (do tyłu).
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G0 REV REACH
Zakres: -500.00 do 500.00 mS w krokach po 0.01 mS
Wartość domyślna: -1.00 mS

To ustawienie określa poziom pobudzenia kryterium zabezpieczania opartego na 
konduktancji punktu neutralnego. Zerowoadmitancyjne zabezpieczenie 
ziemnozwarciowe zadziała po nastawionym czasie opóźnienia pobudzenia, gdy 
wielkość konduktancji punktu neutralnego, G0, będzie poniżej poziomu zasięgu 
określonego w tym ustawieniu. To ustawienie nie ma zastosowania w przypadku 
nastawienia kierunku na Forward (do przodu).

W zależności od progu pobudzenia (G0) i ustawień kierunku charakterystyka 
konduktancji wygląda następująco:

B0 FWD REACH
Zakres: -500.00 do 500.00 mS w krokach po 0.01 mS
Wartość domyślna: 1.00 mS

To ustawienie określa poziom pobudzenia kryterium zabezpieczania opartego na 
susceptancji punktu neutralnego. Zerowoadmitancyjne zabezpieczenie 
ziemnozwarciowe zadziała po nastawionym czasie opóźnienia pobudzenia, gdy 
wielkość susceptancji punktu neutralnego, B0, przekroczy to ustawienie. To ustawienie 
nie ma zastosowania w przypadku nastawienia kierunku na Reverse (do tyłu).
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B0 REV REACH
Zakres: -500.00 do 500.00 mS w krokach po 0.01 mS
Wartość domyślna: -1.00 mS

To ustawienie określa poziom pobudzenia kryterium zabezpieczania opartego na 
susceptancji punktu neutralnego. Zerowoadmitancyjne zabezpieczenie 
ziemnozwarciowe zadziała po nastawionym czasie opóźnienia pobudzenia, gdy 
wielkość susceptancji punktu neutralnego, B0, będzie poniżej poziomu zasięgu 
określonego w tym ustawieniu. To ustawienie nie ma zastosowania w przypadku 
nastawienia kierunku na Forward (do przodu).

W zależności od progu pobudzenia (B0) i ustawień kierunku charakterystyka 
susceptancji wygląda następująco:

FASTPATH: Wszystkie ustawienia zasięgu, dla admitancji, konduktancji i susceptancji, są wyrażone 
w simensach strony wtórnej.

MINIMUM CURRENT
Zakres: 0.02 do 1.00 x CT w krokach po 0.01 mS
Wartość domyślna: 0.02 x CT

To ustawienie określa minimalną wartość graniczną prądu doziemnego w procesie 
pomiaru do aktywowania zerowoadmitancyjnego zabezpieczenia ziemnozwarciowego. 
Człon pozostaje zablokowany, aż wartość prądu doziemnego dla utworzenia kryterium 
zabezpieczenia przekroczy tą minimalną wartość graniczną.
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MINIMUM VOLTAGE
Zakres: 0.01 do 1.50 x VT w krokach po 0.01 mS
Wartość domyślna: 0.01 x VT

To ustawienie określa minimalną wartość graniczną napięcia doziemnego w procesie 
pomiaru do aktywowania zerowoadmitancyjnego zabezpieczenia ziemnozwarciowego. 
Człon pozostaje zablokowany, aż wartość napięcia doziemnego dla utworzenia 
kryterium zabezpieczenia przekroczy tą minimalną wartość graniczną.

PICKUP DELAY
Zakres: 0.000 do 600.000 s w krokach po 0.001 s
Wartość domyślna: 0.100 s

To ustawienie określa opóźnienie dla funkcji.

DROPOUT DELAY
Zakres: 0.000 do 600.000 s w krokach po 0.001 s
Wartość domyślna: 0.000 s

To ustawienie określa opóźnienie odpadnięcia dla funkcji.

OUTPUT RELAY X

Szczegółowe informacje, patrz Wspólne nastawy.

BLOCK
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

Człon zostanie zablokowany, gdy wybrany argument zostanie potwierdzony.

EVENTS
Zakres: Enabled, Disabled
Wartość domyślna: Enabled

Człon zostanie zablokowany, gdy wybrany argument zostanie potwierdzony.

TARGETS
Zakres: Self-reset, Latched, Disabled
Wartość domyślna: Self-reset
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Figure 4-93: Schemat logiczny zerowoadmitancyjnego zabezpieczenia 
ziemnozwarciowego
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Człony mocowe
Figure 4-94: Hierarchia wyświetlania członów mocowych

Zabezpieczenie 
kierunkowe mocy 

Power (32)

850 zawiera dwa identyczne kierunkowe człony mocowe na grupę zabezpieczeń, czyli 
łącznie 12 członów.
Kierunkowy człon mocowy reaguje na trójfazową moc kierunkową i jest przeznaczony do 
zastosowań do mocy wstecznej (32REV) i niedoboru mocy do przodu (32FWD) dla maszyn 
synchronicznych albo połączeń wzajemnych wiążących się z generacją skojarzoną. 
Przekaźnik mierzy moc trójfazową albo z pełnego zestawu VT połączonych w gwiazdę 
albo z pełnego zestawu VT połączonych w trójkąt. W tym drugim przypadku stosuje się 
metodę dwóch watomierzy. 
Człon ma nastawiany kąt charakterystyki i minimalną moc zadziałania, co przedstawiono 
na schemacie charakterystyki kierunkowego członu mocowego. Człon reaguje na 
poniższy stan:

Gdzie:
P i Q to moc czynna i bierna mierzona zgodnie z konwencją pomiarową
Ɵ to suma kąta charakterystyki członu (DIR POWER 1 RCA) i kąta kalibracji (DIR 
POWER 1 CALIBRATION)
SMIN to minimalna moc zadziałania.

Człon ma dwa niezależne (pod względem ustawień pobudzenia i opóźnienia) stopnie dla 
alarmu i wyzwolenia i można nastawiać je osobno, aby zapewnić mieszane 
zabezpieczenie mocowe.
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Figure 4-95: Charakterystyka kierunkowego członu mocowego

Dzięki temu, że kąt charakterystyki jest nastawy i że przewidziano zarówno ujemne jak 
i dodatnie wartości minimalnej mocy zadziałania, można uzyskać wiele różnych 
charakterystyk zadziałania przedstawionych na rysunku poniżej. Na przykład część (a) na 
rysunku poniżej przedstawia ustawienia dla mocy wstecznej, a część (b) przedstawia 
ustawienia dla zastosowań do niedoboru mocy do przodu.

Figure 4-96: Przykładowe zastosowania kierunkowego członu mocowego
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Ścieżka: Setpoints > Protection > Group 1(6) > Power > Directional Power 1(X) 

FUNCTION
Zakres: Disabled, Trip, Alarm, Latched Alarm, Configurable
Wartość domyślna: Disabled

RCA
Zakres: 0 do 359° w krokach po 1°
Wartość domyślna: 180°

To ustawienie określa kąt charakterystyki przekaźnika (RCA) dla kierunkowej funkcji 
mocowej. To ustawienie ma trojakie zastosowanie:

1. dzięki niemu człon może reagować na moc czynną lub bierną w dowolnym kierunku 
(nadmiar/niedomiar mocy czynnej itp.).

2. Wraz z precyzyjnym kątem kalibracji pozwala na kompensowanie wszelkich błędów 
kątowych CT i VT, aby umożliwić bardziej czułe ustawienia.

3. Pozwala na żądany kierunek w sytuacjach, gdy sygnał napięcia jest pozyskiwany 
spoza transformatora mocy z połączeniem trójkąt-gwiazda i gdy wymagana jest 
kompensacja kąta fazowego.

Na przykład aby uzyskać charakterystykę nadmiaru mocy czynnej, należy nastawić DIR 
POWER 1 RCA na “0°,” nadmiaru mocy biernej - nastawić DIR POWER 1 RCA na “90°,” 
niedomiaru mocy czynnej - nastawić DIR POWER 1 RCA na “180°,” a niedomiaru mocy 
biernej - nastawić DIR POWER 1 RCA na “270°”.

CALIBRATION
Zakres: 0 do 0.95° w krokach po 0.05°
Wartość domyślna: 0°

To ustawienie umożliwia zmianę kąta charakterystyki przekaźnika w krokach po 0.05°. 
Może się to przydać, gdy chcemy skompensować niewielką różnicę błędów kątowych 
VT i CT, aby pozwolić na bardziej czułe ustawienia.

Ustawienie praktycznie umożliwia skalibrowanie kierunkowej funkcji mocowej pod 
względem błędu kątowej zastosowanych VT i CT. Człon reaguje na sumę ustawień DIR 
POWER 1 RCA i DIR POWER 1 CALIBRATION.

STAGE 1 SMIN
Zakres: -1.200 do 1.200 x moc znamionowa w krokach po 0.001 x moc znamionowa
Wartość domyślna: 0.100 x Rated Power

Ustawienie określa minimalną moc zdefiniowaną wraz z kątem charakterystyki 
przekaźnika (RCA) dla stopnia 1 członu. Wartości dodatnie zakładają przesunięcie 
w stronę obszaru zadziałania wzdłuż linii RCA; wartości ujemne zakładają przesunięcie 
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w stronę obszaru ograniczenia wzdłuż linii RCA. Szczegółowe informacje, patrz rysunek 
Przykłady zastosowań mocy kierunkowej. To ustawienie razem z RCA pozwala uzyskać 
wiele różnych charakterystyk zadziałania.

Ustawienie stosuje moc trójfazową i moc znamionową w następujący sposób:

Moc znamionowa = 3 x VTWtóne(fazowe) x VTPrzekładnia x CTPierwotne (VT podłączone 
w gwiazdę) lub Moc znamionowa = (3)1/2x VTWtórne (międzyfazowe) x VTPrzekładnia 
x CTPierwotne (VT podłączone w trójkąt)

Na przykład:

Ustawienie 2% dla maszyny 200 MW to 0.02 × 200 MW = 4 MW. Jeżeli 7.967 kV to 
napięcie fazowe pierwotne VT a 10 kA to prąd pierwotny CT, moc znamionowa źródła 
wynosi 239 MVA, i SMIN należy nastawić na 4 MW/239 MVA =0.0167 x znamionowa ≈ 
0.017 x znamionowa. Jeżeli bierzemy pod uwagę zastosowanie dla mocy wstecznej, 
RCA = 180° i SMIN = 0.017 x znamionowa.

Człon odpada, jeżeli amplituda składowej zgodnej prądu stanie się praktycznie zerowa, 
czyli spadnie poniżej poziomu odcięcia.

STAGE 1 DELAY
Zakres: 0.000 do 6000.000 s w krokach po 0.001 s
Wartość domyślna: 0.500 s

Ustawienie określa opóźnienie dla stopnia 1. Dla zastosowań do mocy wstecznej lub 
niedoboru mocy do przodu dla maszyny synchronicznej stopień 1 stosuje się zazwyczaj 
do alarmowania a stopień 2 do wyzwalania.

STAGE 2 SMIN
Zakres: -1.200 do 1.200 x moc znamionowa w krokach po 0.001 x moc znamionowa
Wartość domyślna: 0.100 x Rated Power

Ustawienie określa minimalną moc zdefiniowaną wraz z kątem charakterystyki 
przekaźnika (RCA) dla stopnia 2 członu. Ustawienie trzeba skoordynować z ustawieniem 
stopnia 1.

STAGE 2 DELAY
Zakres: 0.000 do 6000.000 s w krokach po 0.001 s
Wartość domyślna: 20.000 s

Ustawienie określa opóźnienie dla stopnia 2. Dla zastosowań do mocy wstecznej lub 
niedoboru mocy do przodu dla maszyny synchronicznej stopień 1 stosuje się zazwyczaj 
do alarmowania a stopień 2 do wyzwalania.

BLOCK
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

OUTPUT RELAY X

Szczegółowe informacje, patrz Wspólne nastawy.

EVENTS
Zakres: Enabled, Disabled
Wartość domyślna: Enabled

TARGETS
Zakres: Self-reset, Latched, Disabled
Wartość domyślna: Self-reset
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Figure 4-97: Schemat logiczny kierunkowego zabezpieczenia mocy
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Zabezpieczenie 
ziemnozwarciowe 

watometryczne (32N)

Watometryczny człon ziemnozwarciowy, zwany też kierunkowym członem 
watometrycznym reagującym na składową zerową, reaguje na moc określoną ze 
składowej zerowej napięcia i prądu w kierunku określonym kątem charakterystyki członu. 
Kąt można nastawić wewnątrz wszystkich czterech kwadrantów, a moc może być czynna 
lub bierna. Dlatego człon może służyć do wykrywania zwarć doziemnych w kierunku do 
przodu lub do tyłu, w sieciach indukcyjnych, pojemnościowych lub rezystancyjnych. 
Charakterystyka czasowo zależna pozwala na skoordynowanie w czasie wszystkich 
członów w sieci. Do typowych zastosowań zaliczamy zabezpieczenie ziemnozwarciowe 
w sieciach rozdzielczych z uziemieniem/bez uziemienia/uziemionych poprzez rezystor/
uziemionych poprzez dławik rezonansowy lub też ustalanie kierunkowości innych 
niekierunkowych członów doziemnych.
Ścieżka: Setpoints > Protection > Group 1(6) > Power > Wattmetric Ground Fault 1(X)

FUNCTION
Zakres: Disabled, Trip, Alarm, Latched Alarm, Configurable
Wartość domyślna: Disabled

VOLTAGE
Zakres: Calculated VN, Measured Vx
Wartość domyślna: Calculated VN

Człon wykorzystuje napięcie punktu neutralnego (czyli trzykrotność składowej zerowej 
napięcia). Ustawienie umożliwia wybór wewnętrznie obliczanego napięcia punktu 
neutralnego lub zewnętrznie doprowadzanego napięcia (VT w układzie otwartego 
trójkąta podłączony do banku kanału pomocniczego w przekaźniku). W przypadku 
wyboru tej drugiej opcji użytkownik musi oznaczyć kanał pomocniczy jako napięcie 
punktu neutralnego w ustawieniach banku VT. Ten człon zadziała tylko wtedy, gdy 
napięcie pomocnicze będzie skonfigurowane jako punktu neutralnego.

VOLTAGE PICKUP
Zakres: 0.02 do 3.00 x VT w krokach po 0.01 x VT
Wartość domyślna: 0.20 x VT

Ustawienie określa minimalną składową zerową napięcia służącą do nadzoru pomiaru 
mocy kierunkowej. Ten próg jest wyższy od możliwej asymetrii występującej w trakcie 
normalnej pracy systemu. Zazwyczaj w tym ustawieniu wybiera się od 0.1 do 0.2 x VT 
dla sieci nieuziemionych lub uziemionych poprzez dławik rezonansowy, zaś od 0.05 do 
0.1 x VT dla sieci z uziemieniem bezpośrednim. Gdy wykorzystujemy zewnętrznie 
doprowadzane napięcie poprzez kanał napięcia pomocniczego, 1 x VT to znamionowe 
napięcie tego kanału zgodnie z ustawieniami banku VT. Gdy wykorzystujemy 
wewnętrznie obliczane napięcie punktu neutralnego, 1 x VT to znamionowe napięcie 
fazowe doziemne zgodnie z ustawieniami banku VT.

CURRENT
Zakres: Calculated IN, Measured IG
Wartość domyślna: Calculated IN

Człon reaguje na prąd punktu neutralnego (czyli trzykrotność składowej zerowej prądu), 
albo obliczany wewnętrznie z prądów fazowych albo doprowadzany zewnętrznie 
poprzez wejście CT doziemnego z bardziej dokładnych źródeł takich jak przekładnik 
Ferrantiego. Ustawienie umożliwia wybór źródła prądu zadziałania. 

CURRENT PICKUP
Zakres: 0.002 do 30.000 x CT w krokach po 0.001 x CT
Wartość domyślna: 0.060 x CT

Ustawienie określa poziom nadzoru prądu dla pomiaru składowej zerowej mocy.
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POWER PICKUP
Zakres: 0.001 do 1.200 CTxVT w krokach po 0.001 CTxVT
Wartość domyślna: 0.100 CTxVT

Ustawienie określa punkt zadziałania członu. Wartość 1 CTxVT to iloczyn napięcia 1 VT 
określonego dla stanu nadnapięcia tego członu i prądu 1 CT określonego dla stanu 
nadprądowego tego członu.

REFERENCE POWER PICKUP
Zakres: 0.001 do 1.200 CTxVT w krokach po 0.001 CTxVT
Wartość domyślna: 0.500 CTxVT

Ustawienie służy do obliczania opóźnienia charakterystyki czasowo zależnej (określonej 
przez Sref w równaniach poniżej). Wartość 1 CTxVT reprezentuje iloczyn napięcia 1 VT 
(określonego dla stanu nadnapięcia dla tego członu) i prądu 1 CT (określonego dla stanu 
nadprądowego tego dla tego członu).

ECA
Zakres: 0 do 359° w krokach po 1°
Wartość domyślna: 0°

Ustawienie reguluje maksymalny kąt momentu obrotowego tego członu. Moc 
zadziałania oblicza się jako:

Gdzie:

* oznacza zespoloną sprzężoną. Zmieniając kąt charakterystyki członu (ECA) można 
sprawić, że człon będzie reagować na kierunek do przodu lub do tyłu w sieciach 
indukcyjnych, rezystancyjnych lub pojemnościowych, w sposób przedstawiony na 
schemacie odpowiedzi kąta charakterystyki watometrycznej.
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Figure 4-98: Odpowiedź kąta charakterystyki watometrycznej

POWER PICKUP DELAY
Zakres: 0.000 do 6000.000 s w krokach po 0.001 s
Wartość domyślna: 0.200 s

Ustawienie określa opóźnienie czasowo niezależnie przed aktywowaniem 
charakterystyki czasowo zależnej. Jeżeli wybór krzywej nastawimy na opcję „Definite 
Time”, człon zadziała po tym opóźnieniu bezpieczeństwa. Jeżeli wybór krzywej 
nastawimy na „Inverse” lub na jedną z krzywych FlexCurve, człon będzie jednocześnie 
wykorzystywać timer czasowo niezależny i timer czasowo zależny. Timer czasowo 
niezależny określony w tym ustawieniu jest wykorzystywany, a gdy zakończy 
odliczanie, wówczas wyzwoli działanie timera czasowo zależnego (sterowanie 
momentem obrotowym). 
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CURVE
Zakres: Definite Time, Inverse, FlexCurves A through D
Wartość domyślna: Definite Time

Ustawienie umożliwia wybór jednej z trzech metod opóźnienia sygnału zadziałania, gdy 
zostaną spełnione wszystkie warunku rozróżniania kierunku zwarcia. 

Opcja „Definite Time” pozwala na stałe opóźnienie określone w ustawieniu POWER 
PICKUP DELAY.

Opcja „Inverse” pozwala na charakterystykę czasowo zależną określoną przez 
następujący wzór:

Gdzie:

m to mnożnik określony w ustawieniu mnożnika
Sref to ustawienie pobudzenia mocy odniesienia
Sop to moc zadziałania w danym czasie. Ten timer uruchamia się po tym, jak timer 
czasowo niezależny zakończy odliczanie.

Dzięki czterem krzywym FlexCurve można tworzyć niestandardowe charakterystyki 
czasowe programowane przez użytkownika. Pracując na krzywych FlexCurve, człon 
wykorzystuje stosunek mocy zadziałania do mocy odniesienia, a ustawienie mnożnika 
nie jest stosowane:

Ponownie, timer FlexCurve uruchamia się po tym, jak timer czasowo niezależny 
zakończy odliczanie.

MULTIPLIER
Zakres: 0.01 do 2.00 s w krokach po 0.01 s
Wartość domyślna: 1.00 s

BLOCK
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

OUTPUT RELAY X

Szczegółowe informacje, patrz Wspólne nastawy.

EVENTS
Zakres: Enabled, Disabled
Wartość domyślna: Enabled

TARGETS
Zakres: Self-reset, Latched, Disabled
Wartość domyślna: Self-reset
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Figure 4-99: Schemat logiczny watometrycznego zabezpieczenia ziemnozwarciowego
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Człony częstotliwościowe
Figure 4-100: Hierarchia wyświetlania członów częstotliwościowych

Zabezpieczenie 
podczęstotliwościowe 

(81U)

Przekaźnik 850 może służyć jako podstawowy przekaźnik detekcyjny w układach 
automatycznego odłączania odciążeń bazujących na niedomiarze częstotliwości. Taki 
przekaźnik staje się potrzebny, jeżeli w trakcie zakłóceń w sieci dochodzi do elektrycznego 
odizolowania obszaru od głównej sieci i obszar ten doświadcza niedoboru wytwarzania 
z powodu utraty obiektów przesyłowych lub generujących. Jeżeli w danym obszarze brak 
rezerwy generacji, występuje stan niskiej częstotliwości sieciowej, co może prowadzić do 
całkowitego zaniku. Przekaźnik 850 zawiera sześć jednakowych członów 
podczęstotliwościowych (UNDERFREQ) na grupę zabezpieczenia, czyli łącznie 36 członów, 
które mogą automatycznie odłączyć dostateczne obciążenie, aby przewrócić 
dopuszczalną równowagę pomiędzy obciążeniem a generacją. Człon 
podczęstotliwościowy można nastawić jako człon bezzwłoczny bez żadnej zwłoki lub jako 
człon czasowo niezależny. Człon podczęstotliwościowy ma programowane minimalne 
progi zadziałania, które zapobiegają niepożądanemu zadziałaniu w trakcie okresów 
niewielkiego obciążenia lub niedostępnego napięcia. Napięcia wejściowe to trzy napięcia 
międzyfazowe z przekładników napięciowych połączonych w trójkąt (PT), trzy napięcia 
fazowe doziemne z przekładników napięciowych połączonych w gwiazdę (PT) lub 
jednofazowe napięcie pomocnicze. Prądy wejściowe to prądy trzech faz.
Flaga pobudzenia zabezpieczenia podczęstoliwościowego zostaje potwierdzona, gdy 
mierzona częstotliwość danego źródła jest poniżej wartości PKP a napięcie i prąd są 
powyżej poziomów MINIMUM. Flaga wyzwolenia zabezpieczenia podczęstotliwościowe 
zostaje potwierdzona, jeżeli człon pozostaje pobudzony przez czas określony przez 
opóźnienie pobudzenia. Człon opada od pobudzenia bez zadziałania, jeżeli mierzona 
częstotliwość wzrośnie powyżej 0.03 Hz wartości pobudzenia i pozostaje w stanie 
odpadnięcia przez określony czas pobudzenia, zanim nadejdzie czas zadziałania. 
Ustawienie minimalnego napięcia zadziałania służy do wyboru minimalnego napięcia, 
poniżej którego człon jest blokowany.
Ustawienie minimalnego prądu zadziałania służy do wyboru minimalnego prądu, poniżej 
którego człon jest blokowany. Uniemożliwione jest działanie w okresach niewielkiego 
obciążenia.
Ścieżka: Setpoints > Protection > Group 1(6) > Frequency > Underfrequency 1(X)

Setpoints Device

System

Inputs

Outputs

Protection

Monitoring

Control

FlexLogic

Data Capture

Power

Frequency

Voltage

Current

Overfrequency

Fast Underfrequency

Frequency Rate of Change

Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5

Group 1

Group 2

Group 3

Group 4

Group 5

Group 6

Underfrequency

Testing
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FUNCTION
Zakres: Disabled, Trip, Alarm, Latched Alarm, Configurable
Wartość domyślna: Disabled

PICKUP
Zakres: 20.00 do 65.00 Hz w krokach co 0.01 Hz
Wartość domyślna: 59 Hz

PICKUP DELAY
Zakres: 0.000 do 6000.000 s w krokach po 0.001 s
Wartość domyślna: 2.000 s

DROPOUT DELAY
Zakres: 0.000 do 6000.000 s w krokach po 0.001 s
Wartość domyślna: 2.000 s

MINIMUM VOLTAGE
Zakres: 0.000 do 1.250 x VT w krokach po 0.001 x VT
Wartość domyślna: 0.700 x VT

To ustawienie nastawia minimalne napięcie dla zadziałania członu 
podczęstotliwościowego określone jako wielokrotność VT. Nastawa uniemożliwia 
nieprawidłowe zadziałanie przed zasileniem źródła dla punktu umieszczenia 
przekaźnika i w trakcie przysiadów napięcia.

FASTPATH: Jeżeli VT 3-fazowy wykorzystuje połączenie w trójkąt, a SIGNAL INPUT nastawiono na Ph 
VT Bnk1-J2, wówczas składowa zgodna napięcia służy jako napięcie nadzoru. Przy takim 
warunku prawdziwy poziom nadzoru zostaje zmieniony wewnętrznie na 1/pierwiastek 
kwadratowy(3) ustawienia użytkownika, ponieważ podstawą VT jest tutaj napięcie 
międzyfazowe.

MINIMUM CURRENT
Zakres: 0.000 do 30.000 x CT w krokach po 0.001 x CT
Wartość domyślna: 0.200 x CT

Ustawienie nastawia minimalną wartość prądu, jaki jest wymagany na dowolnej fazie, 
aby zezwolić na zadziałanie członu podczęstotliwościowego. Nastawa służy do 
uniemożliwienia wyzwolenia podczęstotliwościowego w okresach niewielkiego 
obciążenia, gdy takie działanie miałoby nieznaczny wpływ na sieć. Ustawienie zero 
zawiesza nadzór prądowy.

BLOCK
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

OUTPUT RELAY X

Szczegółowe informacje, patrz Wspólne nastawy.

EVENTS
Zakres: Enabled, Disabled
Wartość domyślna: Enabled

TARGETS
Zakres: Disabled, Self-reset, Latched
Wartość domyślna: Self-reset
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Figure 4-101: Schemat logiczny zabezpieczenia podczęstotliwościowego
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Zabezpieczenie 
nadczęstotliwościowe 

(81O)

Przekaźnik 850 zawieracztery jednakowe człony nadczęstotliwościowe (OVERFREQ) na 
grupę zabezpieczeń, czyli łącznie 24 człony.
Stan znacznego nadmiaru częstotliwości, prawdopodobnie spowodowany otwarciem 
wyłącznika i odłączenie obciążenia od konkretnej lokalizacji generacji, może zostać 
wykryty i wykorzystany do szybkiej zmiany prędkości turbiny z powrotem na normalną. 
Jeżeli tak się nie stanie, nadmierna prędkość może prowadzić do wyzwolenia turbiny, które 
z kolei wymagałoby rozruchu turbiny przed przywróceniem normalnego stanu systemu. 
Jeżeli zmniejszenie częstotliwości turbiny z nadmiernej częstotliwości powiedzie się, 
wówczas normalny stan systemu będzie można przywrócić znacznie szybciej. 
W lokalizacji generacji można do tego celu wykorzystać funkcję monitorowania nadmiaru 
częstotliwości przez przekaźnik.
Działanie funkcji nadczęstotliwościowej zostaje wstrzymane, chyba że amplituda 
składowej zgodnej napięcia lub napięcia pomocniczego wzrośnie powyżej wartości 
progowej. Gdy źródło zasilania zostanie zasilone energią, timer opóźnienia zabezpieczenia 
podczęstotliwościowe może zacząć odliczanie tylko wtedy, gdy nastąpi przekroczenie 
wartości progowej a częstotliwość będzie powyżej zaprogramowanego poziomu 
pobudzenia. Tak samo, gdy stan nadczęstotliwości uruchomi timer opóźnienia 
zabezpieczenia nadczęstotliwościowego i napięcie spadnie poniżej wartości progowej, 
zanim timer zakończy odliczanie, człon zresetuje się bez zadziałania.
Człon nadczęstotliwościowy można nastawić jako człon bezzwłoczny bez żadnej zwłoki 
lub jako człon czasowo niezależny. Człon nadczęstotliwościowy ma stały minimalny próg 
zadziałania, który zapobiegają niepożądanemu zadziałaniu w trakcie okresów 
niedostępnego napięcia. Napięcia wejściowe to trzy napięcia międzyfazowe 
z przekładników napięciowych połączonych w trójkąt (PT), trzy napięcia fazowe doziemne 
z przekładników napięciowych połączonych w gwiazdę (PT) lub jednofazowe napięcie 
pomocnicze.
Ustawienia tej funkcji są stosowane do każdego źródła, aby generować flagi pobudzenia 
i zadziałania. Flaga pobudzenia zabezpieczenia nadczęstoliwościowego zostaje 
potwierdzona, gdy mierzona częstotliwość danego źródła jest powyżej wartości PKP 
a napięcie jest powyżej wartości progowej. Flaga zadziałania zabezpieczenia 
nadczęstotliwościowe zostaje potwierdzona, jeżeli człon pozostaje pobudzony przez czas 
określony przez opóźnienie pobudzenia. Człon opada od pobudzenia bez zadziałania, jeżeli 
mierzona częstotliwość spadnie powyżej 0.03 Hz wartości pobudzenia i pozostaje w stanie 
odpadnięcia przez określony czas pobudzenia, zanim nadejdzie czas zadziałania. 
Minimalne napięcie zadziałania zostaje nastawione jako wartość progowa, poniżej którego 
człon jest blokowany.
Ścieżka: Setpoints > Protection > Group 1(6) > Frequency > Overfrequency 1(X)

FUNCTION
Zakres: Disabled, Trip, Alarm, Latched Alarm, Configurable
Wartość domyślna: Disabled

PICKUP
Zakres: 20.00 do 65.00 Hz w krokach co 0.01 Hz
Wartość domyślna: 60.5 Hz

PICKUP DELAY
Zakres: 0.000 do 6000.000 s w krokach po 0.001 s
Wartość domyślna: 2.000 s

DROPOUT DELAY
Zakres: 0.000 do 6000.000 s w krokach po 0.001 s
Wartość domyślna: 2.000 s
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MINIMUM VOLTAGE
Zakres: 0.000 do 1.250 x VT w krokach po 0.001 x VT
Wartość domyślna: 0.700 x VT

To ustawienie nastawia minimalne napięcie dla zadziałania członu 
nadczęstotliwościowego określone jako wielokrotność VT.

NOTE

NOTE: Jeżeli VT 3-fazowy wykorzystuje połączenie w trójkąt, a FREQUENCY INPUT nastawiono na 
Ph VT Bnk1-J2, wówczas składowa zgodna napięcia służy jako napięcie nadzoru. Przy 
takim warunku prawdziwy poziom nadzoru zostaje zmieniony wewnętrznie na 1/
pierwiastek kwadratowy(3) ustawienia użytkownika, ponieważ podstawą VT jest tutaj 
napięcie międzyfazowe.

BLOCK
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

OUTPUT RELAY X

Szczegółowe informacje, patrz Wspólne nastawy.

EVENTS
Zakres: Enabled, Disabled
Wartość domyślna: Enabled

TARGETS
Zakres: Disabled, Self-reset, Latched
Wartość domyślna: Self-reset
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Figure 4-102: Schemat logiczny zabezpieczenia nadczęstotliwościowego
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Prędkość zmian 
częstotliwości (81R)

Przewidziano jeden człon detekcji prędkości zmian częstotliwości, który reaguje na 
prędkość zmian częstotliwości z nadzorem napięcia, prądu i częstotliwości.
Człon detekcji prędkości zmian częstotliwości można nastawić jako człon bezzwłoczny bez 
żadnej zwłoki lub jako człon czasowo niezależny. Człon detekcji prędkości zmian 
częstotliwości ma programowane minimalne progi napięcia i prądu dla zadziałania, które 
uniemożliwiają niepożądane zadziałanie w specyficznych warunkach w sieci.
Ustawienia tej funkcji są stosowane do każdego źródła, aby generować flagi pobudzenia 
i wyzwolenia. 
Flaga pobudzenia członu detekcji prędkości zmian częstotliwości zostaje potwierdzona, 
gdy obliczona prędkość zmian częstotliwości jest powyżej wartości PKP, napięcie i prąd są 
powyżej poziomów MINIMUM a częstotliwość mieści się w pewnym zakresie. Flaga 
wyzwolenia członu detekcji prędkości zmian częstotliwości zostaje potwierdzona, jeżeli 
człon pozostaje pobudzony przez czas określony przez opóźnienie pobudzenia. Człon 
opada natychmiast od pobudzenia bez zadziałania, jeżeli prędkość zmian częstotliwości 
spadnie poniżej 96% wartości pobudzenia, zanim nadejdzie czas zadziałania. 
Ustawienie minimalnych progów napięcia i prądu służy do wyboru minimalnego napięcia 
i prądu, poniżej których człon jest blokowany.
Częstotliwości minimalna i maksymalna nastawiają zakres częstotliwości zadziałania, 
poza którym człon jest blokowany.
Ścieżka: Setpoints > Protection > Group 1(6) > Frequency > Frequency Rate of Change 1(X)

FUNCTION
Zakres: Disabled, Trip, Alarm, Latched Alarm, Configurable
Wartość domyślna: Disabled

Wybór opcji Trip, Alarm, Latched Alarm lub Configurable załącza człon.

Gdy wybrana będzie funkcja Trip i człon zadziała, wówczas zadziała przekaźnik 
wyjściowy nr 1, ale dioda „ALARM” nie zaświeci się.

Gdy wybrana będzie funkcja Alarm i człon zadziała, wówczas dioda „ALARM” będzie 
migać; zresetuje się sama po wykasowaniu warunków zadziałania.

Gdy wybrana będzie funkcja Latched Alarm i człon zadziała, wówczas dioda „ALARM” 
będzie migać w trakcie występowania warunku zadziałania TOC i będzie świecić się 
światłem stałym po wykasowaniu warunków. Diodę „ALARM” można wyłączyć wydając 
komendę zerowania. Przekaźnik wyjściowy nr 1 „Trip” nie zadziała, jeżeli wybrana będzie 
opcja Alarm lub Latched Alarm.

W przypadku wybrania funkcji Configurable nie włączy się automatycznie ani wyjście 
wyzwalania ani dioda ALARM. Należy je skonfigurować używając ich własnych menu 
i argumentów FlexLogic.

Wybrane przekaźniki wyjściowe nr od 3 do 7 zadziałają, jeżeli wybrana będzie opcja 
Trip, Latched Alarm, Alarm lub Configurable i zadziała człon.

TREND
Zakres: Decreasing, Increasing, Bi-directional
Wartość domyślna: Decreasing

To ustawienie umożliwia skonfigurowanie członu tak, aby reagował na wzrost lub 
spadek częstotliwości albo na zmianę częstotliwości w dowolnym kierunku.
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PICKUP
Zakres: 0.10 do 15.00 Hz/s w krokach po 0.01 Hz/s
Wartość domyślna: 0.50 Hz/sec

Ustawienie określa zamierzoną wartość progową pobudzenia. 

W zastosowaniach z monitorowaniem tendencji spadkowej należy nastawić ustawienie 
TREND na opcję „Decreasing” i odpowiednio wskazać wartość progową pobudzenia. 
Warunek zadziałania: -df/dt > PKP.

W zastosowaniach z monitorowaniem tendencji wzrostowej należy nastawić ustawienie 
TREND na opcję „Increasing” i odpowiednio wskazać wartość progową pobudzenia. 
Warunek zadziałania: df/dt > PKP.

W zastosowaniach z monitorowaniem prędkości zmian częstotliwości w dowolnym 
kierunku należy nastawić ustawienie TREND to na opcję wzrostowej Bi-Directional” 
i odpowiednio wskazać wartość progową pobudzenia. Warunkiem zadziałania może 
być każdy z powyższych dwóch warunków.

PICKUP DELAY
Zakres: 0.000 do 6000.000 s w krokach po 0.001 s
Wartość domyślna: 2.000 s

To ustawienie zapewnia opóźnienie czasowo niezależne. Dla zadziałania bezzwłocznego 
należy nastawić opóźnienie pobudzenia na 0.000 s.

MINIMUM FREQUENCY
Zakres: 20.00 do 80.00 Hz w krokach co 0.01 Hz
Wartość domyślna: 45.00 Hz

To ustawienie definiuje minimalny poziom częstotliwości wymagany dla zadziałania 
członu.

To ustawienie można wykorzystać do skutecznego blokowania funkcji bazujących na 
częstotliwości. Na przykład, jeżeli zamierzamy monitorować tendencję wzrostową, ale 
tylko wtedy, gdy częstotliwość jest już powyżej pewnego poziomu, należy nastawić to 
ustawienie na wymagany poziom częstotliwości.

MAXIMUM FREQUENCY
Zakres: 20.00 do 80.00 Hz w krokach co 0.01 Hz
Wartość domyślna: 65.00 Hz

To ustawienie definiuje maksymalny poziom częstotliwości wymagany dla zadziałania 
członu.

To ustawienie można wykorzystać do skutecznego blokowania funkcji bazujących na 
częstotliwości. Na przykład, jeżeli zamierzamy monitorować tendencję wzrostową, ale 
tylko wtedy, gdy częstotliwość jest już powyżej pewnego poziomu, należy nastawić to 
ustawienie na wymagany poziom częstotliwości.

MINIMUM VOLTAGE
Zakres: 0.000 do 1.250 x VT w krokach po 0.001 x VT
Wartość domyślna: 0.700 x VT

To ustawienie definiuje minimalny poziom napięcia wymagany dla zadziałania członu. 
Funkcja nadzoru reaguje na składową zgodną napięcia. Nadzór nadnapięciowy służy do 
zapobiegania zadziałaniu w specyficznych warunkach sieci takich jak zwarcia.

FASTPATH: Jeżeli VT 3-fazowy wykorzystuje połączenie w trójkąt, a  parametr FREQUENCY INPUT 
nastawiono na J2-3VT, wówczas składowa zgodna napięcia służy jako napięcie nadzoru. 
Przy takim warunku prawdziwy poziom nadzoru zostaje zmieniony wewnętrznie na 1/
pierwiastek kwadratowy(3) ustawienia użytkownika, ponieważ podstawą VT jest tutaj 
napięcie międzyfazowe.
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MINIMUM CURRENT
Zakres: 0.000 do 30.000 x CT w krokach po 0.001 x CT
Wartość domyślna: 0.200 x CT

To ustawienie definiuje minimalny poziom prądu wymagany dla zadziałania członu. 
Funkcja nadzoru reaguje na składową zgodną prądu. Do typowych zastosowań należy 
odciążanie. Jeżeli nadzór nadprądowy nie jest wymagany, należy nastawić wartość 
progową pobudzenia na zero. Ustawienie zero zawiesza nadzór prądowy.

BLOCK
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

Człon zostanie zablokowany, gdy wybrany argument zostanie potwierdzony.

OUTPUT RELAY X

Szczegółowe informacje, patrz Wspólne nastawy.

Można zdecydować o każdym przekaźniku, że zostanie zasilony albo wyłączony spod 
zasilenia w momencie zadziałania i że będzie działać jako zatrzaśnięty, samozerujący 
lub impulsowy.

EVENTS
Zakres: Enabled, Disabled
Wartość domyślna: Enabled

Wybór ustawienia Enabled załącza zdarzenia dla funkcji.

TARGETS
Zakres: Disabled, Self-reset, Latched
Wartość domyślna: Self-reset

To ustawienie służy do definiowania zadziałania komunikatu celu członu. Gdy 
nastawimy na „Disabled,” nie zostanie wystawiony żaden komunikat celu po zadziałaniu 
członu. W przypadku ustawienia opcji „Self-Reset” komunikat celu oraz wskaźnik ledowy 
będą dostosowywać się do stanu zadziałania członu i zresetują się w momencie 
wykasowania stanu członu zadziałania. W przypadku ustawienia opcji „Latched” 
komunikat celu pozostanie widoczne po tym, jak nastąpi powrót wyjścia członu do 
logicznego 0 i aż do momentu, gdy przekaźnik otrzyma komendę RESET.
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Figure 4-103: Schemat logiczny zabezpieczenia detekcji prędkości zmian częstotliwości
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Szybkie 
zabezpieczenie 

podczęstotliwościowe

Wahania częstotliwości powstają na skutek stanów niezrównoważenia wytwarzania mocy 
z obciążeniem. Główne przyczyny takich stanów:

• Nieprawidłowa prognoza obciążenia lub niewłaściwe zaprogramowanie 
zainstalowanej mocy.

• Wyłączenie szyn zbiorczych, grupy generatorów lub pól łączących.

• Podział systemu na wyspy.

Gdy występują niewielkie wahania częstotliwości, stan niezrównoważenia jest 
korygowany przez regulator generatora. W przypadku znacznych wahań częstotliwości 
regulator nie jest w stanie sam się skorygować i wartość częstotliwości spada, co grozi 
utratą zdolności wytwórczych.
Jeżeli ten stan podczęstotliwości nie zostanie skorygowany, może dojść do ogólnej awarii 
zasilania.
W razie niedoboru zdolności wytwórczych jedną możliwością przywrócenia stabilności 
systemu daje układ wybiórczego odłączania obciążeń. Obciążenie zostaje odłączone 
wtedy, gdy częstotliwość spadnie poniżej pewnych wartości progowych, aby zapewnić 
dostateczny czas reakcji, żeby generatory mogły powrócić do normalnego stanu poprzez 
ich regulatory prędkości.
Należy zauważyć, że w przypadku, gdy częstotliwość szybko maleje, działanie przekaźnika 
bazujące na detekcji stanu podczęstotliwości może nie wystarczać do przywrócenia 
stabilności. W takim przypadku układ odłączania obciążeń musi uwzględniać także 
prędkość zmian częstotliwości. Polega to na obliczaniu pochodnej częstotliwości w funkcji 
czasu. Obciążenia są „odłączane” na podstawie nie tylko bezwzględnego (statycznego) 
progu podczęstotliwościowego, ale także dynamicznej prędkości zmian częstotliwości.
Szybki człon podczęstotliwościowy wykorzystywany jest głównie w podstacjach 
średniego napięcia i rozdzielczych jako układ wybiórczego odłączania obciążeń. W ten 
sposób następuje przywrócenie stabilności częstotliwości i uniknięcie potencjalnie 
niebezpiecznych sytuacji, które mogłyby oddziaływać na generatory w innych częściach 
instalacji elektrycznej.
Szybki człon podczęstotliwościowy mierzy częstotliwość prądu poprzez wykrywanie 
kolejnych przejść napięcia przez zero i pomiar czasu pomiędzy nimi. Zakres mierzonej 
częstotliwość wynosi od 20 do 70 Hz. Pomiar poza zakresem zostanie zaklasyfikowany 
jako nieważny, co nie będzie mieć wpływu na działanie liczników SET i RESET. Szybka 
częstotliwość to średnia wartość mierzonej częstotliwości w krótkim oknie. W porównaniu 
do regularnie mierzonej częstotliwości napięcia szybka częstotliwość daje szybszą reakcję, 
ale mniejszą dokładność.
Ścieżka: Setpoints > Protection > Group 1(6) > Frequency > Fast Underfrequency  > Common 
Setup 

FREQUENCY INPUT
Zakres: W zależności od kodu zamówienia
Wartość domyślna: Ph VT Bnk1-J2

To ustawienie umożliwia wybór źródła sygnału częstotliwości.

MINIMUM VOLTAGE
Zakres: 0.10 do 1.10 x VT w krokach po 0.01 x VT
Wartość domyślna: 0.40 x VT

To ustawienie nastawia minimalne napięcie dla zadziałania wszystkich szybkich 
członów podczęstotliwościowych, określone jako wielokrotność VT. Nastawa zapobiega 
nieprawidłowemu zadziałaniu, jeżeli napięcie spadnie poniżej wartości progowej.
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FASTPATH: Jeżeli VT 3-fazowy wykorzystuje połączenie w trójkąt, a  parametr FREQUENCY INPUT 
nastawiono na J2-3VT, wówczas składowa zgodna napięcia służy jako napięcie nadzoru. 
Przy takim warunku prawdziwy poziom nadzoru zostaje zmieniony wewnętrznie na 1/
pierwiastek kwadratowy(3) ustawienia użytkownika, ponieważ podstawą VT jest tutaj 
napięcie międzyfazowe.

SEMICYCLES SET
Zakres: 1 do 20 w krokach po 1
Wartość domyślna: 3

To ustawienie określa licznik nastawienia (SET) przed pobudzeniem. Gdy zostanie 
wykryta częstotliwość poniżej ustawienia (i prędkość częstotliwości także poniżej 
ustawienia, jeżeli w rodzaju DF/DT), człon rozpoczyna zliczanie, przez ile kolejnych 
półokresów (połowy cykli) działa poniżej ustawienia. Jeżeli zostanie osiągnięta wartość 
licznika SET, nastąpi aktywowanie sygnału pobudzenia i człon uruchomi timer 
opóźnienia nastawiony dla każdego członu osobno. Jednak nieprawidłowy pomiar 
częstotliwości nie będzie mieć wpływu na licznik SET.

SEMICYCLES RESET
Zakres: 0 do 4 w krokach po 1
Wartość domyślna: 0

Jeżeli nastąpi przejściowe przywrócenie częstotliwości, a warunki pobudzenia nie będą 
spełnione, człon zamrozi licznik SET do pobudzenia i rozpocznie zliczanie liczby połówek 
cykli, aby wyzerować człon. Jeżeli stan licznika połówek cykli do wyzerowania osiągnie 
wartość nastawioną w ustawieniu SEMICYCLES RESET, wówczas człon zostanie 
wyzerowany. Z drugiej strony, jeżeli warunki pobudzenia zostaną spełnione przed 
zerowanie, człon będzie nadal zliczać połówki cykli do nastawienia od momentu, 
w którym przerwano. Nieprawidłowy pomiar częstotliwości nie będzie mieć wpływu na 
licznik SET.

Ustawienia SEMICYCLES SET i SEMICYCLES RESET są wspólne dla ośmiu szybkich 
członów podczęstotliwościowych.

Ścieżka: Setpoints > Protection > Group 1(6) > Frequency > Fast Underfrequency > Fast 
Underfreq1(X)

FUNCTION
Zakres: Disabled, Trip, Alarm, Latched Alarm, Configurable
Wartość domyślna: Disabled

TYPE
Zakres: UF Only, UF and df/dt
Wartość domyślna: UF Only

To ustawienie określa wejście do członu. Rodzaj UF ONLY wykorzystuje tylko wartość 
częstotliwości. Typ UF and DF/DT uwzględnia jako wejście zarówno częstotliwość jak 
i prędkość zmian częstotliwości (df/dt).

UNDERFREQENCY PICKUP
Zakres: 20.00 do 65.00 Hz w krokach co 0.01 Hz
Wartość domyślna: 59.00 Hz

Ta nastawa ustawia poziom pobudzenia podczęstotliwościowego.

RATE OF CHANGE PICKUP
Zakres: -10.00 do -0.10 Hz/s w krokach po 0.01 Hz/s
Wartość domyślna: -0.75 Hz/sec

Ta nastawa ustawia poziom pobudzenia dla prędkości zmian częstotliwości.
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PICKUP DELAY
Zakres: 0.000 do 6000.000 s w krokach po 0.001 s
Wartość domyślna: 1.000 s

RESET DELAY
Zakres: 0.000 do 6000.000 s w krokach po 0.001 s
Wartość domyślna: 0.000 s

BLOCK
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

OUTPUT RELAY X

Szczegółowe informacje, patrz Wspólne nastawy.

EVENTS
Zakres: Enabled, Disabled
Wartość domyślna: Enabled

TARGETS
Zakres: Self-reset, Latched, Disabled
Wartość domyślna: Self-reset
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Figure 4-104: Schemat logicznych szybkiego zabezpieczenia podczęstotliwościowego
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Monitorowanie

Figure 4-105: Hierarchia wyświetlania monitorowania

Monitorowanie obwodu wyzwalającego i zamykającego
Przekaźnik 850 zawiera człony monitorowania obwodów wyzwalającego i zamykającego.
Pierwszy i drugi przekaźniki wyjściowe w formie A na gnieździe „F” zawierają obwód do 
monitorowania napięcia DC na zestyku wyjściowym, gdy jest on otwarty. W tym celu 
poprowadzono zewnętrzną zworkę pomiędzy zaciskami „FA_1 COM” i „FA_1 OPT/V” do 
monitorowania cewki wyzwalającej i/lub „FA_2 COM” i „FA_2 OPT/V” dla monitorowania 
cewki zamykającej.
Monitor zawiera detektor poziomu, którego wyjście jest nastawione na logiczne 1 (ON), gdy 
napięcie jest powyżej 20 V. Monitor napięcia służy do sprawdzania stanu sprawności 
całego obwodu wyzwalającego i zamykającego.
Na dwóch rysunkach poniżej przedstawiono dwa różne połączenia cewek wyzwalających 
i zamykających wyłącznik z przekaźnikami wyjściowymi wyzwalania i zamykania 
w przekaźniku dla przypadków bez monitorowania napięcia i z monitorowaniem napięcia 
obwodów.
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Figure 4-106: Obwód cewki wyzwalającej bez monitorowania

Figure 4-107: Obwód cewki zamykającej bez monitorowania
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Figure 4-108: Obwód cewki wyzwalającej z monitorowaniem

Figure 4-109: Obwód cewki zamykającej z monitorowaniem

FASTPATH: Aby monitorować ciągłość obwodu cewki wyzwalającej, należy użyć zacisków 
przekaźnika „FA_1 NO” i „FA_1 COM” do podłączenia cewki wyzwalającej i wstawić zworkę 
pomiędzy zaciski „FA_1 COM” i monitor napięcia „FA_1 OPT/V”.

Niektóre zastosowania wymagają ciągłego monitorowania cewki wyzwalającej i/lub 
cewki zamykającej, niezależnie od pozycji wyłącznika (otwarty lub zamknięty). Można to 
osiągnąć podłączając odpowiedni rezystor (patrz tabela Wartość rezystora „R”) na zestyku 
(zestykach) pomocniczym 52a wyłącznika w obwodzie wyzwalającym (na zestyku 
(zestykach) 52b dla cewki zamykającej). Przy takich połączeniach prąd podtrzymujący 
zostaje utrzymany przez rezystor. Dla tych zastosowań ustawienie Bypass Breaker Status 
należy nastawić na ENABLED.
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Figure 4-110: Obwód cewki wyzwalającej i zamykającej z ciągłym monitorowaniem

Table 4-37: Wartość rezystora „R”

DANGER: Dotykanie zestyków wyzwalania i zamykania należy uznać za niebezpieczne, gdy 
przekaźnik jest zasilany.

MONITOROWANIE OBWODU WYZWALAJĄCEGO
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Ścieżka: Setpoints > Monitoring  > Breaker  > Breaker 1 Monitor > Trip Circuit Monitoring

FUNCTION
Zakres: Disabled, Latched Alarm, Alarm, Configurable
Wartość domyślna: Disabled

PICKUP DELAY
Zakres: 0.000 do 6000.000 s w krokach po 0.001 s
Wartość domyślna: 10.000 s

DROPOUT DELAY
Zakres: 0.000 do 6000.000 s w krokach po 0.001 s
Wartość domyślna: 0.000 s

To ustawienie daje wybór opcji opóźnienia zerowania w celu opóźnienia odpadnięcia 
detekcji stanu nadprądowego.

BYPASS BREAKER STATE
Zakres: Enabled, Disabled
Wartość domyślna: Disabled

Nastawić stan wyłącznika obejściowego na opcję Enabled, gdy na zestyku 
pomocniczym wyłącznika podłączono rezystor obejściowy do ciągłego monitorowania 
obwodu wyzwalającego. Obwody są monitorowane niezależnie od pozycji wyłącznika.

BREAKER STATE CLOSED
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic, zestyki wejściowe, wejścia wirtualne, wejścia 
zdalne.
Wartość domyślna: Off

Ta nastawa służy do wyboru argumentu FlexLogic, wejścia cyfrowego, wejścia 
wirtualnego albo wejścia zdalnego do sygnalizowania, że wyłącznik jest zamknięty. Gdy 
nastawimy Bypass Breaker State na opcję Disabled, monitorowanie cewki wyzwalającej 
będzie zablokowane, gdy wyłącznik będzie otwarty (nie zamknięty).

BLOCK
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

OUTPUT RELAY X

Szczegółowe informacje, patrz Wspólne nastawy.

EVENTS
Zakres: Disabled, Enabled
Wartość domyślna: Enabled

TARGETS
Wartość domyślna: Self-reset
Zakres: Disabled, Self-reset, Latched
4–282 850 SYSTEM ZABEZPIECZAJĄCY  – INSTRUKCJA OBSŁUGI



CHAPTER 4: NASTAWY MONITOROWANIE
Figure 4-111: Schemat monitorowania obwodu wyzwalającego
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MONITOROWANIE OBWODU ZAMYKAJĄCEGO 
Ścieżka: Setpoints > Monitoring  > Breaker  > Breaker 1 Monitor > Close Circuit Monitoring

FUNCTION
Zakres: Disabled, Latched Alarm, Alarm, Configurable
Wartość domyślna: Disabled

PICKUP DELAY
Wartość domyślna: 10.000 s
Zakres: 0.000 do 6000.000 s w krokach po 0.001 s

DROPOUT DELAY
Zakres: 0.000 do 6000.000 s w krokach po 0.001 s
Wartość domyślna: 0.000 s

BYPASS BREAKER STATE
Zakres: Enabled, Disabled
Wartość domyślna: Disabled

Nastawić stan wyłącznika obejściowego na opcję Enabled, gdy na zestyku 
pomocniczym wyłącznika podłączono rezystor obejściowy do ciągłego monitorowania 
obwodu zamykającego. Obwody są monitorowane niezależnie od pozycji wyłącznika.

BREAKER STATE OPENED
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic, zestyki wejściowe, wejścia wirtualne, wejścia 
zdalne.
Wartość domyślna: Off

Nastawa służy do wyboru argumentu FlexLogic, wejścia cyfrowego, wejścia wirtualnego 
albo wejścia zdalnego do sygnalizowania, że wyłącznik jest otwarty. Gdy nastawimy 
Bypass Breaker State na opcję Disabled, monitorowanie cewki zamykającej będzie 
zablokowane, gdy wyłącznik będzie zamknięty (nie otwarty).

BLOCK
Wartość domyślna: Off
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic

OUTPUT RELAY X

Szczegółowe informacje, patrz Wspólne nastawy.

EVENTS
Zakres: Disabled, Enabled
Wartość domyślna: Enabled

TARGETS
Zakres: Disabled, Self-reset, Latched
Wartość domyślna: Self-reset
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Figure 4-112: Schemat monitorowania obwodu zamykającego
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Prąd wyładowania łukowego wyłącznika
Przekaźnik 850 zawiera jeden człon reagujący na prąd wyładowania łukowego 
wyłącznika.Człon ten oblicza szacunkowe zużycie na fazę zestyków wyłącznika poprzez 
pomiar i scalenie kwadratu prądu przepływającego przez zestyki wyłącznika w postaci 
wyładowania łukowego. Te wartości na fazę są dodawane do sumarycznych wartości 
całkowitych dla poszczególnych faz i porównywane z zaprogramowaną wartością 
progową. W przypadku przekroczenia wartości progowej w dowolnej fazie przekaźnik 
może nastawić argument wyjścia i nastawić alarm. Sumaryczna wartość dla 
poszczególnych faz może być wyświetlana jako wartość rzeczywista.
Do inicjowania tego elementu wykorzystuje się te same argumenty wyjścia, które 
wybrano do uruchomienia przekaźnika wyjściowego wyzwalania służącego do 
wyzwalania wyłącznika, wskazując na rozpoczęcie sekwencji wyzwalania. Opóźnienie 
zostaje wprowadzone pomiędzy zainicjowaniem a uruchomieniem scalania przepływu 
prądu przez wyłącznik, zanim dojdzie do rozdzielenia się zestyków. Ten przedział czasu 
uwzględnia czas zadziałania przekaźnika wyjściowego, wszelkich innych przekaźników 
pomocniczych oraz mechanizmu wyłącznika. Aby uzyskać maksymalną dokładność 
pomiarów, należy zmierzyć przedział czasu pomiędzy zmianą stanu argumentu (z 0 na 1) 
a rozdzieleniem się zestyków dla konkretnej instalacji. Scalanie mierzonego prądu trwa 
nadal przez 100 ms, co, jak się oczekuje, obejmie cały okres wyładowania łukowego.

Figure 4-113: Pomiar prądu wyładowania łukowego wyłącznika

Ścieżka: Setpoints > Monitoring > Breaker > BKR 1 Monitor > BKR 1 Arcing Current

FUNCTION
Zakres: Disabled, Alarm, Latched Alarm, Configurable
Wartość domyślna: Disabled

SIGNAL INPUT
Zakres: W zależności od kodu zamówienia
Wartość domyślna: CT Bank1-J1

INITIATION
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

Nastawa służy do wyboru argumentu FlexLogic, wejścia cyfrowego, wejścia wirtualnego 
lub wejścia zdalnego, które inicjuje układ reagujący na prąd wyładowania łukowego 
wyłącznika, zazwyczaj sygnałów wyzwalających z wewnętrznych funkcji 
zabezpieczających. 
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DELAY
Zakres: 0.000 do 6000.00 s w krokach po 0.001 s
Wartość domyślna: 0.030 s

To ustawienie daje opóźnienie od momentu zainicjowania sekwencji wyzwalania do 
momentu, gdy zestyki wyłącznika powinny się rozdzielić, co rozpoczyna scalanie 
mierzonego prądu. 

ALARM LEVEL
Zakres: 0 do 50000 kA2-c w krokach po 1 kA2-c 
Wartość domyślna: 1000 kA2-c

Nastawa określa wartość progową (kA2-cykl), powyżej której zostaje nastawiony 
argument wyjścia. 

BLOCK
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

OUTPUT RELAYS X

Szczegółowe informacje, patrz Wspólne nastawy.

EVENTS
Zakres: Enabled, Disabled
Wartość domyślna: Enabled

TARGETS
Zakres: Self-reset, Latched, Disabled
Wartość domyślna: Self-reset
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Figure 4-114: Schemat logiczny prądu wyładowania łukowego wyłącznika
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Stan sprawności wyłącznika
Przekaźnik 850 dostarcza informacje o stanie sprawności wyłącznika, monitorując 
i analizując licznik zadziałań, energię wyładowania łukowego w prądzie wyłączalny, czas 
wyładowania łukowego, czas wyzwolenia, czas zamykania i czas zbrojenia sprężyny, jeżeli 
ma zastosowanie. Status sprawności wyłącznika zależy od wielu czynników np. 
dopuszczalnej liczy zadziałań, amplitudy prądu wyłączalnego, mechanicznego zużycia 
oraz zużycia zestyków.
Licznik zadziałań może dostarczać bezpośrednich informacji poprzez porównanie go 
z dopuszczalną liczbą zadziałań. Dłuższy czas wyzwalania i czas zamykania mogą 
dostarczać przybliżonych szacunków dotyczących cewek wyzwalającej/zamykającej 
i mechanicznego zużycia. Wydłużający się czas zbrojenia sprężyny może oznaczać 
problemy rozwijające się w mechanizmach silnika i sprężyny. W międzyczasie wzrost 
energii wyładowania łukowego w prądzie wyłączalnym może odzwierciedlać możliwość 
zużycia zestyków. Dłuższy czas wyładowania łukowego może sugerować utratę 
wytrzymałości dielektrycznej w komorze łuku. Jeżeli energia wyładowania łukowego lub 
którykolwiek przedział czasu jest powyżej stosownych poziomów pobudzenia przez czasy 
zdefiniowane przez użytkownika, zaświeci się dioda ALARM.
Układ zawiera trzy timery niekompletnej sekwencji odpowiednio dla czasu wyzwalania/
zamykania, czasu wyładowania łukowego i czasu zbrojenia sprężyny. Zatem 
automatycznie resetuje dany przedział czasu po zaprogramowanym opóźnieniu.
Przewidziano też funkcję zadziałania wyłącznika, w której niezadziałanie wyłącznika 
spowodowane jest jednym z następujących warunków:

• Wyłącznik nie reaguje na komendę wyzwolenia w przeciągu zaprogramowanego 
czasu opóźnienia zadziałania wyłącznika.

• Wyłącznik nie reaguje na komendę zamknięcia w przeciągu zaprogramowanego 
czasu.

Ścieżka: Setpoints > Monitoring > Breaker 1 > Breaker Health

FUNCTION
Zakres: Disabled, Alarm, Latched Alarm, Configurable
Wartość domyślna: Disabled

MODE
Zakres: Detection, Monitoring
Wartość domyślna: Detection

Człon sprawności wyłącznika ma dwa tryby pracy: detekcję i monitorowanie. Ponieważ 
monitorowane przedziały czasu różnią się w zależności od typów wyłącznika i od 
producentów, tryb detekcji można wykorzystać, aby ułatwić użytkownikom nastawienie 
ustawień pobudzenia w oparciu o historyczne wartości rzeczywiste. Licznik zadziałań, 
energia wyładowania łukowego w prądzie wyłączalnym, czas wyładowania łukowego, 
czas wyzwalania, czas zamykania i czas zbrojenia sprężyny są mierzone i wyświetlane 
w menu ‘Records/Breaker Health’. Ale w trybie detekcji nie dochodzi do pobudzenia 
członu. Tryb monitorowania jest normalnym trybem, w którym pomiary są analizowane 
i może dojść do pobudzenia członu stosownie do tego. 

PRESET TRIP COUNTER
Zakres: 0 do 100000 w krokach po 1
Wartość domyślna: 0

To ustawienie nastawia wstępnie rzeczywistą liczbę zadziałań, gdy rozpoczyna się 
eksploatacja przekaźnika albo w momencie wykasowania zapisu. 

TRIP TRIGGER
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

To ustawienie przypisuje sygnał inicjacji wyzwolenia. 
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CLOSE TRIGGER
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

To ustawienie przypisuje sygnał inicjacji zamknięcia. 

OPEN STATUS
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

Ustawienie wybiera sygnał do wskazania otwartego statusu wyłącznika. Jeżeli nie 
skonfigurowano zestyku wejściowego, detekcja otwartego statusu zostaje opóźniona 
o dodatkowy czas eliminacji odbicia. 

CLOSE STATUS
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

Ustawienie wybiera sygnał do wskazania zamkniętego statusu wyłącznika. Jeżeli nie 
skonfigurowano zestyku wejściowego, detekcja zamkniętego statusu zostaje opóźniona 
o dodatkowy czas eliminacji odbicia. 

SPRING CHARGE STATUS
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

Ustawienie wybiera sygnał do wskazania statusu zbrojenia sprężyny. Normalnie można 
wykorzystać zestyk wejściowy podłączony do pomocniczego zestyku łącznika 
krańcowego. 

TRIP TIME PICKUP
Zakres: 0.000 do 6000.000 s w krokach po 0.001 s
Wartość domyślna: 0.050 s

Ustawienie nastawia poziom pobudzenia dla czasu wyzwalania. Przedział czasu 
wyzwalania jest inicjowany przez sygnał uruchomienia wyzwolenia (TRIP TRIGGER) 
i zatrzymywany przez sygnał otwartego statusu (OPEN STATUS). 

CLOSE TIME PICKUP
Zakres: 0.000 do 6000.000 s w krokach po 0.001 s
Wartość domyślna: 0.050 s

Ustawienie nastawia poziom pobudzenia dla czasu zamykania. Przedział czasu 
zamykania jest inicjowany przez sygnał uruchomienia zamykania (CLOSE TRIGGER) 
i zatrzymywany przez sygnał zamkniętego statusu (CLOSE STATUS). 

INCOMPLETE TRP/CLS TIME
Zakres: 0.000 do 6000.000 s w krokach po 0.001 s
Wartość domyślna: 0.100 s

Ustawienie deklaruje stan niezadziałania wyłącznika, jeżeli wyłącznik nie reaguje 
w przeciągu tego czasu opóźnienia. Ustawienie powinno mieć wartość większą od 
wartości pobudzenia dla czasu wyzwalania (Trip Time Pickup) i wartości pobudzenia dla 
czasu zamykania (Close Time Pickup). 

ARC TIME PICKUP
Zakres: 0.000 do 6000.000 s w krokach po 0.001 s
Wartość domyślna: 0.100 s

Ustawienie nastawia poziom pobudzenia dla czasu wyładowania łukowego. Czas 
wyładowania łukowego jest inicjowany przez sygnał otwartego statusu (OPEN STATUS) 
i zatrzymywany, gdy próbki prądu z jednego cyklu są mniejsze niż 0.02 CT. Wtedy czas 
wyładowania łukowego równa się obliczony przedział czasu minus jeden cykl. 
4–290 850 SYSTEM ZABEZPIECZAJĄCY  – INSTRUKCJA OBSŁUGI



CHAPTER 4: NASTAWY MONITOROWANIE
INCOMPLETE ARC TIME
Zakres: 0.000 do 6000.000 s w krokach po 0.001 s
Wartość domyślna: 0.300 s

Ustawienie deklaruje stan usterki dla czasu wyładowania łukowego, jeżeli po tym czasie 
opóźnienia występują prądy przepływające przez wyłącznik. To ustawienie powinno 
mieć wartość większą od wartości pobudzenia dla czasu wyładowania łukowego. 

SPRING CHARGE TIME PICKUP
Zakres: 0.000 do 6000.000 s w krokach po 0.001 s
Wartość domyślna: 15.000 s

To ustawienie nastawia poziom pobudzenia dla czasu zbrojenia sprężyny. Czas zbrojenia 
sprężyny jest mierzony na podstawie czasu trwania impulsu statusu zbrojenia sprężyny 
(SPRING CHARGE STATUS).

INCOMPLETE CHARGE TIME
Zakres: 0.000 do 6000.000 s w krokach po 0.001 s
Wartość domyślna: 45.000 s

Ustawienie deklaruje stan usterki dla czasu zbrojenia sprężyny, jeżeli proces zbrojenia 
sprężyny nie został zakończony po tym czasie opóźnienia. To ustawienie powinno mieć 
wartość większą od wartości pobudzenia dla czasu zbrojenia. 

ARC ENERGY PICKUP
Zakres: 1 do 100000 kA2-c w krokach po 1 kA2-c
Wartość domyślna: 1000 kA2-c

Ustawienie nastawia poziom pobudzenia dla energii wyładowania łukowego. Wartość 
energii wyładowania łukowego jest obliczana w członie reagującym na prąd 
wyładowania łukowego wyłącznika.

FASTPATH: Energia wyładowania łukowego (ARC ENERGY) jest obliczana przez człon reagujący na 
prąd wyładowania łukowego wyłącznika. Jeżeli wyłączymy człon reagujący na prąd 
wyładowania łukowego wyłącznika, ta energia nie będzie obliczana i nie należy używać 
tego ustawienia. Wykorzystywana tutaj energia wyładowania łukowego to indywidualna 
wartość dla każdego wyzwolenia a nie wartość sumaryczna  zarejestrowana przez człon 
reagujący na prąd wyładowania łukowego wyłącznika.

ALARM COUNTER
Zakres: 1 do 100 w krokach po 1
Wartość domyślna: 5

Ustawienie nastawia poziom licznika alarmowego. Jeden licznik służy do sumowania 
danych o pobudzeniach z wszystkich monitorowanych wielkości. Jeżeli wartość licznika 
jest powyżej poziomu licznika alarmowego, zaświeci się dioda i zostanie potwierdzony 
jeden argument. 

BLOCK
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

OUTPUT RELAY X

Szczegółowe informacje, patrz Wspólne nastawy.

EVENTS
Zakres: Enabled, Disabled
Wartość domyślna: Enabled

TARGETS
Zakres: Disabled, Self-reset, Latched
Wartość domyślna: Self-reset
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Figure 4-115: Schemat logiczny sprawności i zadziałania wyłącznika
4–292 850 SYSTEM ZABEZPIECZAJĄCY  – INSTRUKCJA OBSŁUGI



CHAPTER 4: NASTAWY MONITOROWANIE
Funkcje

Współczynnik mocy 
(55)

Zazwyczaj pożądane jest, aby operator systemu utrzymywał współczynnik mocy 
o wartości jak najbardziej zbliżonej do jedności, aby do minimum ograniczyć zarówno 
koszty jak i skoki napięć. Ponieważ współczynnik mocy jest różny w powszechnie 
stosowanych obwodach niededykowanych, warto skompensować małe wartości 
współczynnika mocy (przy obciążeniu indukcyjnym), podłączając w razie potrzeby baterię 
kondensatorów do obwodu. W przekaźniku przewidziano dwa etapy przełączania 
pojemnościowego dla kompensowania współczynnika mocy.
Przekaźnik oblicza średni współczynnik mocy w trzech fazach, w następujący sposób:
Średni współczynnik mocy = całkowita 3-fazowa moc czynna / całkowita 3-fazowa moc 
pozorna

Figure 4-116: Przełączanie baterii kondensatorów

Gdy mierzony współczynnik mocy będzie w większym stopniu współczynnikiem przy 
obciążeniu indukcyjnym albo przy obciążeniu pojemnościowym (w zależności od 
ustawienia użytkownika) niż poziom włączenia się (Switch-In level), przekaźnik uruchomi 
wybrany przez użytkownika zestyk wyjściowy. To wyjście można wykorzystać do 
sterowania łącznikiem, który podłącza kapacytancję do obwodu albo do alarmowania 
operatora systemu. Po przejściu w ten stan, gdy współczynnik mocy będzie w mniejszym 
stopniu przy obciążeniu indukcyjnym albo przy obciążeniu pojemnościowym niż poziom 
włączenia się dla współczynnika mocy przez czas dłuższy od nastawionego opóźnienia, 
przekaźnik zresetuje zestyk wyjściowy do stanu nieuruchomionego.
W przypadku przekładników napięciowych połączonych w trójkąt, działanie funkcji 
współczynnika mocy jest wstrzymane, chyba że wszystkie trzy napięcia są powyżej progu 
i jeden albo więcej prądów jest powyżej 0.002 x CT. Timery opóźnienia członu 
współczynnika mocy mogą odliczać czas tylko wtedy, gdy próg napięcia zostanie 
przekroczony na wszystkich fazach, a współczynnik mocy pozostanie poza rejonem 
pomiędzy zaprogramowany poziomami włączenia się (Switch-In) i wyłączenia (Switch-
Out). Tak samo, gdy stan współczynnika mocy uruchomi timer opóźnienia dla 
współczynnika mocy, jeżeli wszystkie trzy napięcia fazowe spadną poniżej wartości 
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progowej, zanim timer zakończy odliczanie czasu, człon zresetuje się bez zadziałania. 
Utrata napięcia w trakcie dowolnego stanu powoduje powrót członu (członów) 
współczynnika mocy do stanu zerowania.
W przypadku przekładników napięciowych podłączonych w gwiazdę wartość 
współczynnika mocy jest obliczana z prawidłowej fazy (faz) z napięciem powyżej progu 
wybranego przez użytkownika i prądem powyżej 0.002 x CT. Timery opóźnienia członu 
współczynnika mocy mogą odliczać czas tylko wtedy, gdy spełnione są warunku nadzoru, 
a współczynnik mocy pozostanie poza rejonem pomiędzy zaprogramowany poziomami 
włączenia się (Switch-In) i wyłączenia (Switch-Out). Tak samo, gdy stan współczynnika 
mocy uruchomi timer opóźnienia dla współczynnika mocy, jeżeli jedna lub więcej 
prawidłowych faz nie spełnia już warunków nadzoru, współczynnik mocy zostanie 
obliczany na nowo na podstawie tej fazy (faz), która jest nadal prawidłowa. Jeżeli człon 
będzie ciągle potwierdzony nową wartością współczynnika mocy, timer będzie 
kontynuować odliczanie czasu, a w przeciwnym razie człon zresetuje się bez zadziałania.
Poniższy rysunek ilustruje konwencje ustanowione do użycia w przekaźnikach 850, gdzie 
wartość ujemna oznacza współczynnik mocy przy obciążeniu pojemnościowym, 
a wartość dodatnia oznacza współczynnik mocy przy obciążeniu indukcyjnym.

Figure 4-117: Konwencje dla współczynnika mocy

Na przykład zastosowania poziomów włączania się i wyłączania przedstawiono na 
rysunkach poniżej.
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Ustawienia tej funkcji generują flagi włączenia się, wyłączenia i zadziałania. Flaga 
włączenia się funkcji współczynnika mocy zostaje potwierdzona, gdy wartość 
bezwzględna obliczonego współczynnika mocy będzie poniżej wartości włączenia się 
i będą spełnione warunki nadzoru. Flaga zadziałania funkcji współczynnika mocy na 
poziomie włączenia się zostaje potwierdzona, jeżeli człon pozostaje włączony przez czas 
określony przez opóźnienie. Po tym, jak człon odpadnie od włączenia, flaga wyłączenia się 
funkcji współczynnika mocy zostaje potwierdzona, gdy współczynnik mocy minie wartość 
wyłączenia się. Flaga zadziałania funkcji współczynnika mocy na poziomie wyłączenia się 
zostaje potwierdzona, jeżeli człon pozostaje wyłączony przez czas określony przez 
opóźnienie.
Minimalne napięcie zadziałania zostaje nastawione jako wartość progowa, poniżej której 
człon jest zerowany.
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Ścieżka: Setpoints > Monitoring > Functions > Power Factor 1(X)

FUNCTION
Zakres: Disabled, Alarm, Latched Alarm, Configurable
Wartość domyślna: Disabled

SWITCH-IN
Zakres: -0.01 do -0.99, 1, 0.99 do 0.01 (dla programu komputerowego 850: 0.01 Lead, 0.02 
Lead, …, 0.98 Lead, 0.99 Lead, 1, 0.99 Lag, 0.98 Lag, …, 0.02 Lag, 0.01 Lag)
Wartość domyślna: 0.08 Lag

Ustawienie nastawa poziom włączenia się funkcji współczynnika mocy. Wartość ujemna 
służy do oznaczenia współczynnika mocy przy obciążeniu pojemnościowym, 
a dodatnia - przy obciążeniu indukcyjnym.

SWITCH-OUT
Zakres: -0.01 do -0.99, 1, 0.99 do 0.01 (dla programu komputerowego 850: 0.01 Lead, 0.02 
Lead, …, 0.98 Lead, 0.99 Lead, 1, 0.99 Lag, 0.98 Lag, …, 0.02 Lag, 0.01 Lag)
Wartość domyślna: 1.00

Ustawienie nastawa poziom wyłączenia się funkcji współczynnika mocy. Wartość 
ujemna służy do oznaczenia współczynnika mocy przy obciążeniu pojemnościowym, 
a dodatnia - przy obciążeniu indukcyjnym.

FASTPATH: Ustawienia SWITCH-IN i SWITCH-OUT wykluczają się wzajemnie. W przedstawionych 
powyżej przykładach widać, że nie ma wspólnej strefy, w której potwierdzone są oba 
ustawienia SWITCH-IN i SWITCH-OUT.

DELAY
Zakres: 0.000 do 6000.000 s w krokach po 0.001 s
Wartość domyślna: 50.000 s

Ustawienie określa opóźnienie czasowo niezależne włączenia się i wyłączenia. Dla 
zadziałania bezzwłocznego należy nastawić opóźnienie na 0.000 s.

MINIMUM VOLTAGE
Zakres: 0.00 do 1.25 x VT w krokach po 0.01 x VT
Wartość domyślna: 0.30 x VT

To ustawienie nastawia minimalne napięcie dla zadziałania członu współczynnika mocy 
określone jako wielokrotność VT.

BLOCK
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

OUTPUT RELAY X

Szczegółowe informacje, patrz Wspólne nastawy.

EVENTS
Zakres: Enabled, Disabled
Wartość domyślna: Enabled

TARGETS
Zakres: Disabled, Self-reset, Latched
Wartość domyślna: Self-reset
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Figure 4-118: Schemat logiczny dla współczynnika mocy
4–298 850 SYSTEM ZABEZPIECZAJĄCY  – INSTRUKCJA OBSŁUGI



CHAPTER 4: NASTAWY MONITOROWANIE
Zapotrzebowanie Zapotrzebowanie na prąd mierzone jest na każdej fazie oraz na trzech fazach dla mocy 
czynnej, biernej i pozornej. Za pomocą nastaw użytkownik może emulować niektóre 
powszechne techniki pomiaru zapotrzebowania stosowane w zakładach 
elektroenergetycznych, do celów statystyki lub sterowania. 

FASTPATH: Przekaźnik nie został zatwierdzony ani też nie jest przeznaczony do zastosowania jako 
instrument pomiarowy do celów rozliczeń. Stosując przekaźnik w systemie kontroli 
obciążeń szczytowych, użytkownik musi uwzględnić dokładność znamionową 
i zastosowaną metodę pomiaru oraz źródłowe przekładniki napięciowe i prądowe 
i porównać je z układem rozliczeniowo-pomiarowym danego zakładu 
elektroenergetycznego.

Przekaźnik można nastawić na obliczanie zapotrzebowania za pomocą którejkolwiek 
z trzech metod.

• Cieplna wykładnicza (opcja Thermal Exponential): Ta opcja emuluje działanie 
analogowe miernika zapotrzebowania cieplnego rejestrującego wartości szczytowe. 
Przekaźnik mierzy wielkość (prąd skuteczny, moc czynna, moc bierna lub moc 
pozorna) na każdej fazie co sekundę i przyjmuje, że wielkość w obwodzie zachowuje 
tę wartość do momentu aktualizacji przez następny pomiar. Oblicza równoważnik 
cieplny zapotrzebowania na podstawie: 
d(t) = D(1 - e-kt) 
 Gdzie: 
 d = wartość zapotrzebowania po przyłożeniu wielkości wejściowej przez czas t (w 
minutach)  
D = wielkość wejściowa (stała),  
k = 2.3/czas odpowiedzi cieplnej 90%

Figure 4-119: Charakterystyka zapotrzebowania cieplnego (odpowiedź 15 min.)

Charakterystyka czasu odpowiedzi cieplnej 90% ustawia się domyślnie na 15 minut. 
Nastawa ustala czas do osiągnięcia 90% wartości stanu ustalonego tak, jak 
w przypadku czasu odpowiedzi instrumentu analogowego. Wartość stanu ustalonego 
przyłożona przez dwukrotność czasu odpowiedzi wskaże 99% wartości.

• Interwał blokowy (opcja Block Interval): Ta opcja służy do obliczenia średniej liniowej 
wielkości (prąd skuteczny, moc czynna, moc bierna lub moc pozorna) dla 
zaprogramowanego interwału zapotrzebowania, zaczynając codziennie o godzinie 
00:00:00 (czyli 12 w nocy). 1440 minut na dobę zostaje podzielonych na liczbę bloków 
zgodnie z zaprogramowanym interwałem czasu. Każda nowa wartość 
zapotrzebowania zostaje udostępniona na koniec poszczególnych interwałów czasu. 

• Zapotrzebowanie ruchome (opcja Rolling Demand): Ta opcja służy do obliczenia 
średniej liniowej wielkości (prąd skuteczny, moc czynna, moc bierna lub moc pozorna) 
dla zaprogramowanego interwału zapotrzebowania, tak samo jak w przypadku opcji 
interwału blokowego. Wartość jest aktualizowana co minutę i wskazuje na 
zapotrzebowania w interwale czasu bezpośrednio przed momentem aktualizacji.
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Zapotrzebowanie na prąd
Zapotrzebowanie na prąd jest obliczane osobno dla każdej fazy i zapotrzebowanie dla 
każdej fazy jest monitorowane w drodze porównania z jedną wartością pobudzenia 
zapotrzebowania na prąd (Current Demand Pickup). Jeżeli dowolna faza będzie równa lub 
przekroczy wartość pobudzenia dla zapotrzebowania na prąd, przekaźnik może wywołać 
alarm albo zasygnalizować to przekaźnikowi wyjściowemu. 
Ścieżka: Setpoints > Monitoring > Functions > Demand > Current Demand 1(X)

FUNCTION
Zakres: Disabled, Alarm, Latched Alarm, Configurable
Wartość domyślna: Disabled

MEASUREMENT TYPE
Zakres: Blk Interval, Exponential, Rolling Dmd
Wartość domyślna: Blk Interval

To ustawienie nastawia metodę pomiaru. Można zastosować trzy metody.

THERMAL 90% RESPONSE TIME
Zakres: 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 30 min
Wartość domyślna: 15 min

Ta nastawa ustawia czas, przez jaki prąd stanu ustalonego musi wskazywać 90% 
wartości rzeczywistej i pozwala użytkownikowi dopasować w przybliżeniu reakcję 
przekaźnika do instrumentów analogowych. Nastawa jest widoczna tylko wtedy, gdy 
w nastawie MEASUREMENT TYPE wybrano „Thermal Exponential”.

TIME INTERVAL
Zakres: 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 30 min
Wartość domyślna: 20 min

Ta nastawa ustawia okres czasu, przez jaki mają być wykonywane obliczenia 
zapotrzebowania na prąd. Nastawa jest widoczna tylko wtedy, gdy w nastawie 
MEASUREMENT TYPE wybrano „Block Interval” lub „Rolling Demand”.

PICKUP
Zakres: 10 do 10000 A w krokach po 1 A
Wartość domyślna: 1000 A

Ta nastawa ustawia poziom pobudzenia dla zapotrzebowania na prąd.

BLOCK
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

OUTPUT RELAY X

Szczegółowe informacje, patrz Wspólne nastawy.

EVENTS
Zakres: Enabled, Disabled
Wartość domyślna: Enabled

TARGETS
Zakres: Disabled, Self-reset, Latched
Wartość domyślna: Self-reset
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Figure 4-120: Schemat logiczny dla zapotrzebowania na prąd
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Zapotrzebowanie na moc czynną
Zapotrzebowanie na moc czynną jest monitorowane poprzez porównanie z wartością 
pobudzenia. Jeżeli kiedykolwiek dojdzie do tego, że zapotrzebowanie będzie równe lub 
przekroczy wartość pobudzenia dla zapotrzebowania na moc czynną, przekaźnik 
wywołać alarm albo zasygnalizować to przekaźnikowi wyjściowemu.
Ścieżka: Setpoints > Monitoring > Functions > Demand > Real Power Demand 1(X)

FUNCTION
Zakres: Disabled, Alarm, Latched Alarm, Configurable
Wartość domyślna: Disabled

MEASUREMENT TYPE
Zakres: Blk Interval, Exponential, Rolling Dmd
Wartość domyślna: Blk Interval

To ustawienie nastawia metodę pomiaru. Można zastosować trzy metody.

THERMAL 90% RESPONSE TIME
Zakres: 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 30 min
Wartość domyślna: 15 min

Ta nastawa ustawia czas, przez jaki moc czynna stanu ustalonego musi wskazywać 
90% wartości rzeczywistej i pozwala użytkownikowi dopasować w przybliżeniu reakcję 
przekaźnika do instrumentów analogowych. Nastawa jest widoczna tylko wtedy, gdy 
w nastawie MEASUREMENT TYPE wybrano „Thermal Exponential”.

TIME INTERVAL
Zakres: 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 30 min
Wartość domyślna: 20 min

Ta nastawa ustawia okres czasu, przez jaki mają być wykonywane obliczenia 
zapotrzebowania na moc czynną. Nastawa jest widoczna tylko wtedy, gdy w nastawie 
MEASUREMENT TYPE wybrano „Block Interval” lub „Rolling Demand”.

PICKUP
Zakres: 0.1 do 300000.0 kW w krokach po 0.1 kW 
Wartość domyślna: 1000.0 kW

To ustawienie nastawia poziom pobudzenia dla zapotrzebowania na moc czynną. 
Wartość bezwzględna zapotrzebowania na moc czynną jest wykorzystywana dla 
porównania z pobudzeniem.

BLOCK
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

OUTPUT RELAYS X

Szczegółowe informacje, patrz Wspólne nastawy.

EVENTS
Zakres: Enabled, Disabled
Wartość domyślna: Enabled

TARGETS
Zakres: Disabled, Self-reset, Latched
Wartość domyślna: Self-reset
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Figure 4-121: Schemat logiczny dla zapotrzebowania na moc czynną
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Moc bierna
Zapotrzebowanie na moc bierną jest monitorowane poprzez porównanie z wartością 
pobudzenia. Jeżeli kiedykolwiek dojdzie do tego, że zapotrzebowanie będzie równe lub 
przekroczy wartość pobudzenia dla zapotrzebowania na moc bierną, przekaźnik wywołać 
alarm albo zasygnalizować to przekaźnikowi wyjściowemu.
Ścieżka: Setpoints > Monitoring > Functions > Demand > Reactive Power Demand 1(X)

FUNCTION
Zakres: Disabled, Alarm, Latched Alarm, Configurable
Wartość domyślna: Disabled

MEASUREMENT TYPE
Zakres: Blk Interval, Exponential, Rolling Dmd
Wartość domyślna: Blk Interval

Ustawienie nastawia metodę pomiaru. Można zastosować trzy metody.

THERMAL 90% RESPONSE TIME
Zakres: 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 30 min
Wartość domyślna: 15 min

Nastawa ustawia czas, przez jaki moc bierna stanu ustalonego musi wskazywać 90% 
wartości rzeczywistej i pozwala użytkownikowi dopasować w przybliżeniu reakcję 
przekaźnika do instrumentów analogowych. Nastawa jest widoczna tylko wtedy, gdy 
w nastawie MEASUREMENT TYPE wybrano „Thermal Exponential”.

TIME INTERVAL
Zakres: 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 30 min
Wartość domyślna: 20 min

Nastawa ustawia okres czasu, przez jaki mają być wykonywane obliczenia 
zapotrzebowania na moc bierną. Nastawa jest widoczna tylko wtedy, gdy w nastawie 
MEASUREMENT TYPE wybrano „Block Interval” lub „Rolling Demand”.

PICKUP
Zakres: 0.1 do 300000.0 kvar w krokach po 0.1 kvar. 
Wartość domyślna: 1000.0 kvar

Ustawienie nastawia poziom pobudzenia dla zapotrzebowania na moc bierną. Wartość 
bezwzględna zapotrzebowania na moc bierną jest wykorzystywana dla porównania 
z pobudzeniem.

BLOCK
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

OUTPUT RELAY X

Szczegółowe informacje, patrz Wspólne nastawy.

EVENTS
Zakres: Enabled, Disabled
Wartość domyślna: Enabled

TARGETS
Zakres: Disabled, Self-reset, Latched
Wartość domyślna: Self-reset
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Figure 4-122: Schemat logiczny dla zapotrzebowania na moc bierną
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Zapotrzebowanie na moc pozorną
Zapotrzebowanie na moc pozorną jest monitorowane poprzez porównanie z wartością 
pobudzenia. Jeżeli kiedykolwiek dojdzie do tego, że zapotrzebowanie będzie równe lub 
przekroczy wartość pobudzenia dla zapotrzebowania na moc pozorną, przekaźnik 
wywołać alarm albo zasygnalizować to przekaźnikowi wyjściowemu.
Ścieżka: Setpoints > Monitoring > Functions > Demand > Apparent Power Demand 1(X)

FUNCTION
Zakres: Disabled, Alarm, Latched Alarm, Configurable
Wartość domyślna: Disabled

MEASUREMENT TYPE
Zakres: Blk Interval, Exponential, Rolling Dmd
Wartość domyślna: Blk Interval

Ustawienie nastawia metodę pomiaru. Można zastosować trzy metody.

THERMAL 90% RESPONSE TIME
Zakres: 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 30 min
Wartość domyślna: 15 min

Nastawa ustawia czas, przez jaki moc pozorna stanu ustalonego musi wskazywać 90% 
wartości rzeczywistej i pozwala użytkownikowi dopasować w przybliżeniu reakcję 
przekaźnika do instrumentów analogowych. Nastawa jest widoczna tylko wtedy, gdy 
w nastawie MEASUREMENT TYPE wybrano „Thermal Exponential”.

TIME INTERVAL
Zakres: 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 30 min
Wartość domyślna: 20 min

Nastawa ustawia okres czasu, przez jaki mają być wykonywane obliczenia 
zapotrzebowania na moc pozorną. Nastawa jest widoczna tylko wtedy, gdy w nastawie 
MEASUREMENT TYPE wybrano „Block Interval” lub „Rolling Demand”.

PICKUP
Zakres: 0.1 do 300000.0 kVA w krokach po 0.1 kVA
Wartość domyślna: 1000.0 kVA

Ustawienie nastawia poziom pobudzenia dla zapotrzebowania na moc pozorną.

BLOCK
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

OUTPUT RELAY X

Szczegółowe informacje, patrz Wspólne nastawy.

EVENTS
Zakres: Enabled, Disabled
Wartość domyślna: Enabled

TARGETS
Zakres: Disabled, Self-reset, Latched
Wartość domyślna: Self-reset
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Figure 4-123: Schemat logiczny dla zapotrzebowania na moc pozorną
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Wyjścia impulsowe Przekaźnik 850 zawiera człon wyjść impulsowych dla czterech pomiarów energii. Człon 
może uruchamiać przekaźniki pomocnicze po nastawianym przyroście energii dla 
wielkości dodatnich i ujemnych megawatogodzin oraz dodatnich i ujemnych 
megawarogodzin.
Impulsy występują na koniec każdego zaprogramowanego przyrostu energii. Po 
włączeniu zasilania przekaźnika funkcja wyjść impulsowych, jeżeli została załączona, 
kontynuuje swoje działanie od punktu, w którym była w momencie utraty zasilania 
sterowania. Na przykład jeżeli zasilanie sterowania zostanie odłączone wtedy, gdy 
dodatnie watogodziny zapamiętane przy ostatnim impulsie wynosiły 24.000 MWh, to 
wtedy, gdy zostanie ponownie przyłożone zasilanie sterowania, impuls wystąpi przy 
34.000 MWh, jeżeli przyrost energii nastawiono na 10.000 MWh.

FASTPATH: 1. Pomocniczy przekaźnik (przekaźniki) wyjściowy wykorzystywany dla tego członu 
należy nastawić na opcję „Self-Resetting” w menu przekaźników Aux Output relays. 
Impulsy obejmują włączenie na jedną sekundę i wyłączenie na jedną sekundę. 
Funkcję zaprogramowano w taki sposób, żeby nie były wymagane więcej niż jeden 
impuls na dwie sekundy. 

2. Przekaźnik 850 nie jest licznikiem klasy rozliczeniowej i nie można go używać do 
celów fakturowania.

Wielkości energii są wyświetlane w MWh i MVarh, z rozdzielczością rzędu odpowiednio 
1 kWh i 1 kVarh.

Ścieżka: Setpoints > Monitoring > Functions > Pulsed Outputs

FUNCTION
Zakres: Disabled, Enabled
Wartość domyślna: Disabled

POS WHS PULSE INCREMENT
Zakres: 0.000 do 1000.000 MWh w krokach po 0.001 MWh
Wartość domyślna: 10.000 MWh

Nastawa określa progowy przyrost impulsowy dodatnich watogodzin, po którym 
zostają nastawione impuls wyjściowy i argument wyjścia. 

POS WHS PULSE RELAY X

Szczegółowe informacje, patrz Wspólne nastawy.

NEG WHS PULSE INCREMENT
Zakres: 0.000 do 1000.000 MWh w krokach po 0.001 MWh
Wartość domyślna: 10.000 MWh

Nastawa określa progowy przyrost impulsowy ujemnych watogodzin, po którym 
zostają nastawione impuls wyjściowy i argument wyjścia. 

NEG WHS PULSE RELAY X

Szczegółowe informacje, patrz Wspólne nastawy.

POS VARHS PULSE INCREMENT
Zakres: 0.000 do 1000.000 MVARh w krokach po 0.001 MVARh
Wartość domyślna: 10.000 MVARh

Nastawa określa progowy przyrost impulsowy dodatnich warogodzin, po którym 
zostają nastawione impuls wyjściowy i argument wyjścia. 

POS VARHS PULSE RELAY X

Szczegółowe informacje, patrz Wspólne nastawy.
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NEG VARHS PULSE INCREMENT
Zakres: 0.000 do 1000.000 MVARh w krokach po 0.001 MVARh
Wartość domyślna: 10.000 MVARh

Nastawa określa progowy przyrost impulsowy dodatnich warogodzin, po którym 
zostają nastawione impuls wyjściowy i argument wyjścia. 

NEG VARHS PULSE RELAY X

Szczegółowe informacje, patrz Wspólne nastawy.

EVENTS
Zakres: Disabled, Enabled
Wartość domyślna: Enabled

TARGETS
Zakres: Disabled, Self-reset, Latched
Wartość domyślna: Self-Reset
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Figure 4-124: Schemat logicznych wyjść impulsowych
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Liczniki cyfrowe Przekaźnik 850 zawiera szesnaście jednakowych liczników cyfrowych. Licznik cyfrowy 
zlicza przejścia między stanami - z logicznego 0 na logiczne 1.
Liczniki cyfrowe są ponumerowane od 1 do 16. Liczniki służą do zliczania operacji np. 
pobudzeń członu, zmian stanu zewnętrznego zestyku (np. pomocniczego przełącznika 
wyłącznika) lub impulsów z licznika watogodzinowego.
Ścieżka: Setpoints > Monitoring > Functions > Digital Counters > Digital Counter 1 (16)

FUNCTION
Zakres: Disabled, Enabled
Wartość domyślna: Disabled

NAME
Zakres: 13 dowolnych znaków alfanumerycznych
Wartość domyślna: Counter 1

UNITS
Zakres: 5 dowolnych znaków alfanumerycznych
Wartość domyślna: Units

Przypisuje etykietę w celu wskazania jednostek dotyczących cyfrowych przejść, które 
będą zliczane. Etykieta jednostek będzie wyświetlana w statusie wartości rzeczywistych 
odpowiadających danym pomiarom w menu RECORDS/DIGITAL COUNTERS.

PRE-SET
Zakres: -2147483648, 0, +2147483647
Wartość domyślna: 0

Nastawa ustawia wartość licznika na wymaganą wartość wstępną przed rozpoczęciem 
operacji zliczania, np. gdy zamierzamy zainstalować przekaźnik zastępczy zamiast 
obecnie eksploatowanego lub w czasie pracy licznika.

COMPARE
Zakres: -2147483648, 0, +2147483647
Wartość domyślna: 0

Nastawa ustawia wartość, z którą porównywana jest narosła wartość licznika. 
Przewidziano trzy argumenty wyjścia FlexLogic służące do sygnalizowania, czy bieżąca 
wartość jest ‘większa niż (HI)’, ‘równa (EQL)’ czy ‘mniejsza niż (LO)’ wartość nastawiona.

UP
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

Nastawa służy do wyboru argumentu FlexLogic do powiększania przyrostowego 
wartości licznika. Odebranie załączonego wejścia UP w momencie, gdy narosła wartość 
osiągnęła limit równy +2147483647, powoduje, że licznik przechodzi na -2147483648 
i wyświetla alarm ‘Digital Counter 1 at Limit’. 

DOWN
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

Nastawa służy do wyboru argumentu FlexLogic do zmniejszania wartości licznika. 
Odebranie załączonego wejścia DOWN w momencie, gdy narosła wartość osiągnęła 
limit równy +2147483647, powoduje, że licznik przechodzi na -2147483648 i wyświetla 
alarm ‘Digital Counter 1 at Limit’. 
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SET TO PRE-SET
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

Nastawa służy do wyboru argumentu FlexLogic do ustawienia stanu licznika na 
wstępnie ustaloną wartość. Licznik zostaje nastawiony na wstępnie ustaloną wartość 
w następujących sytuacjach: 

1. Gdy licznik jest załączony a argument Set to Pre-Set dla licznika cyfrowego 1 ma 
wartość 1 (gdy licznik jest załączony a argument Set to Pre-Set dla licznika cyfrowego 
1 ma wartość 0, licznik zostanie nastawiony na 0).

2. Gdy licznik pracuje a argument Set to Pre-Set dla licznika cyfrowego 1 zmieni stan z 0 
na 1 (zmiana argumentu Set to Pre-Set dla licznika cyfrowego 1 z 1 na 0, gdy licznik 
pracuje, nie ma wpływu na zliczaną wartość).

3. Gdy komenda zerowania lub zerowania/wstrzymania zostanie wysłana do licznika 
a argument Set to Pre-Set dla licznika cyfrowego 1 ma wartość 1 (gdy komenda 
zerowania lub zerowania/wstrzymania zostanie wysłana do licznika a argument Set 
to Pre-Set dla licznika cyfrowego 1 ma wartość 0, licznik zostanie nastawiony na 0). 

RESET
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

Nastawa służy do wyboru argumentu FlexLogic do ustawienia stanu licznika albo na 
0 albo na wstępnie ustaloną wartość, w zależności od stanu argumentu Set to Pre-set 
dla licznika cyfrowego 1.

FREEZE/RESET
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

Nastawa służy do wyboru argumentu FlexLogic do przechwycenia (zamrożenia) 
narastającej wartości licznika i utrwalenia jej w osobnym rejestrze wraz ze wskazaniem 
skojarzonej daty i godziny operacji, przy jednoczesnym wyzerowaniu stanu licznika albo 
na 0 albo na wstępnie ustaloną wartość, w zależności od stanu argumentu “Set to Pre-
set” dla licznika cyfrowego 1. 

FREEZE/COUNT
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

Nastawa służy do wyboru argumentu FlexLogic do przechwycenia (zamrożenia) 
narastającej wartości licznika i utrwalenia jej w osobnym rejestrze wraz ze wskazaniem 
skojarzonej daty i godziny operacji oraz do kontynuowania zliczania. Bieżąca narosła 
wartość i zamrożona (utrwalona) wartość wraz ze skojarzonym znacznikiem daty/
godziny są dostępne jako wartości STATUS. W razie przerwy w zasilaniu sterowania 
wartości narosła i zamrożona (utrwalona) zostają zapisane w pamięci nieulotnej 
w trakcie operacji wyłączania zasilania. 

HI OUTPUT RELAY X

Szczegółowe informacje, patrz Wspólne nastawy.

EQL OUTPUT RELAY X

Szczegółowe informacje, patrz Wspólne nastawy.

LO OUTPUT RELAY X

Szczegółowe informacje, patrz Wspólne nastawy.

BLOCK
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off
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EVENTS
Zakres: Disabled, Enabled
Wartość domyślna: Enabled

NOTE

NOTE: Narosłą wartość licznika można wyzerować albo potwierdzając argument 
zaprogramowany w ustawieniu Reset w menu licznika, albo wykonując komendę Clear 
Digital Counters z menu Records/Clear, albo nastawiają funkcję licznika na „Disabled”.

Figure 4-125: Schemat logiczny liczników cyfrowych
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Wykrywanie harmonicznych
Człon wykrywania harmonicznych 1(6) monitoruje wybraną harmoniczną od drugiej do 
piątej lub całkowite zniekształcenie harmoniczne (z ang. Total Harmonics Distortion - THD), 
obecne w prądach fazowych. Przekaźnik zawiera sześć jednakowych członów 
wykrywania harmonicznych.
W trakcie zasilenia transformatora lub rozruchów silnika początkowy prąd rozruchowy 
obecny w prądach fazowych może mieć wpływ na niektóre czułe człony np. nadprądowy 
reagujący na składową przeciwną. Dlatego monitorowany jest stosunek drugiej 
harmonicznej do amplitudy podstawowej na fazę. Przekroczenie nastawianego poziomu 
pobudzenia powoduje potwierdzenie argumentu, co można wykorzystać do zablokowania 
takich czułych członów. 
W trakcie rozruchu albo wyłączania transformatorów podłączonych do generatora albo 
po zrzucie obciążenia transformator może mieć zbyt wysoki stosunek napięcia do 
częstotliwości, czyli doświadczyć przewzbudzenia. Podobnie stosunek piątej harmonicznej 
do amplitudy podstawowej można monitorować, aby wykryć stan przewzbudzenia.

NOTE

NOTE: Harmoniczne monitorowane przez ten człon są obliczane z prądów fazowych, inaczej niż 
prą różnicowy drugiej lub piątej harmonicznej wykorzystywany przez człon różnicowego 
zabezpieczenia transformatora.

NOTE

NOTE: Harmoniczne są aktualizowane w każdym przejściu zabezpieczenia. THD jest 
aktualizowane co trzy cykle, czego się nie zaleca jako sygnału blokowania.

Ścieżka: Setpoints > Monitoring > Harmonic Detection > Harmonic Detection 1(X)

FUNCTION
Zakres: Disabled, Alarm, Latched Alarm, Configurable
Wartość domyślna: Disabled

HARMONIC
Zakres: 2nd, 3rd, 4th, 5th, THD
Wartość domyślna: 2nd

To ustawienie wybiera określoną harmoniczną albo THD do monitorowania. 
Harmoniczną lub TDH wyraża się w procentach względem amplitudy podstawowej.

PICKUP
Zakres: 0.1 do 100.0% w krokach po 0.1%
Wartość domyślna: 20.0%

PICKUP DELAY
Zakres: 0.000 do 60000.000 s w krokach po 0.001 s
Wartość domyślna: 0.000 s

PHASES FOR OPERATION
Zakres: Any One, Any Two, All Three, Average
Wartość domyślna: Any One

To ustawienie określa fazy wymagane do zadziałania. Szczegóły poniżej:

– ANY ONE: Co najmniej jedna faza została pobudzona.

– ANY TWO: Pobudzone zostały dwie fazy lub więcej.

– ANY THREE: Wszystkie trzy fazy zostały pobudzone.

– AVERAGE: Nastąpiło pobudzenie średniej harmonicznych lub THD dla trzech faz.

Nastawienie na opcję AVERAGE powoduje, że przekaźnik oblicza średni poziom wybranej 
harmonicznej i porównuje ten poziom z ustawieniem pobudzenia. Uśrednianie wybranej 
harmonicznej stosuje się do algorytmu adaptacyjnego w zależności od podstawowej 
amplitudy prądu na fazę. Jeżeli amplituda podstawowa w dowolnej fazie spośród trzech 
faz spadnie poniżej poziomu odcięcia prądu, wybrana harmoniczna prądu z tej fazy 
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zostanie opuszczona (wyzerowana) w tym równaniu uśredniania, a dzielnik zostanie 
zmniejszony z 3 do 2. To samo się dzieje, jeżeli amplituda podstawowa na jednej 
z pozostałych dwóch faz spadnie poniżej poziomu odcięcia. W tym przypadku wybrana 
harmoniczna na tej fazie zostanie opuszczona w dodawaniu, a dzielnik zostanie 
zmniejszony do 1.

MIN OPER CURRENT
Zakres: 0.03 do 1.00 x CT w krokach po 0.01
Wartość domyślna: 0.10 x CT

To ustawienie nastawia minimalną wartość prądu, jaki jest wymagany, aby zezwolić na 
zadziałanie członu wykrywania harmonicznych.

Jeżeli w nastawie PHASES FOR OPERATION ustawimy opcję AVERAGE, średnia prądów 
trójfazowych zostanie wykorzystana do nadzoru. Podobny adaptacyjny algorytm 
uśredniania stosuje się do obliczenia średniej amplitudy prądu zadziałania.

OUTPUT RELAY X

Szczegółowe informacje, patrz Wspólne nastawy.

EVENTS
Zakres: Disabled, Enabled
Wartość domyślna: Enabled

TARGETS
Zakres: Self-reset, Latched, Disabled
Wartość domyślna: Self-reset
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Figure 4-126: Schemat logiczny wykrywania harmonicznych
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Temperatura RTD
Schemat oprzewodowania czujników RTD

Figure 4-127: Schemat oprzewodowania czujników RTD

NOTE

NOTE: Aby zwiększyć dokładność czujników RTD, należy się upewnić, że wszystkie 3 kable mają 
tą samą długość i grubość. Ponadto przewody kompensacyjne i powrotne muszą być 
podłączone po stronie czujników RTD a nie po stronie przekaźnika.

Wejścia RTD
Przewidziano sprzęt i oprogramowanie do obierania sygnałów z zewnętrznych 
rezystancyjnych czujników temperaturowych (z ang. Resistance Temperature Detector - 
RTD) i przekształcania tych sygnałów na format cyfrowy do użycia zgodnie 
z wymaganiami. Kanały te przewidziano do podłączania do wszystkich typów czujników 
RTD znajdujących się w powszechnym użyciu.
W zależności od kodu zamówienia: opcja L w gnieździe G, przekaźnik 850 ma w pakiecie 
jedną kartę LVIO, na której znajduje się jedno wejście RTD, cztery wejścia DCmA i siedem 
wyjść DCmA. Ponadto, przekaźnik można wyposażyć w maksymalnie dwie opcjonalne 
karty RTD, po 6 kanałów wejściowych RTD każda. Tylko gniazda „B” i „C” mogą 
przyjmować opcjonalne karty RTD.

NOTE

NOTE: Jeżeli w momencie zamawiania przekaźnika zamówiono tylko jedną kartę RTD, ta karta 
RTD zawsze będzie widoczna w gnieździe B. Wybór kodu zamówienia uniemożliwia 
wybranie karty RTD w gnieździe C, jeżeli nie zamówiono karty RTD do gniazda B.

NOTE

NOTE: Karta LVIO zamówiona do gniazda G będzie zawierać dodatkowe wejście RTD na karcie. 
Będzie to najwyższy wyświetlany numer RTD (czyli jeżeli używamy 1 dodatkowej karty 
RTD, wówczas RTD na karcie LVIO będzie mieć nr 7).

Do kanału przypisuje się nazwę alfanumeryczną; nazwa ta zostaje uwzględniona 
w wartościach rzeczywistych kanału. Służy ona też do powoływania tego kanału jako 
parametru wejściowego dla elementów przeznaczonych do pomiaru tego rodzaju 
parametru. Wybór rodzaju czujnika RTD podłączonego do kanału oznacza 
skonfigurowanie kanału. Kartę konwersji przedstawiono w tabeli Temperatura RTD 
a rezystancja.
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Table 4-38: Temperatura RTD a rezystancja

NOTE

NOTE: Czujnik RTD typu miedzianego (Cu) dostępny jest tylko w przypadku wyboru opcji kodu 
zamówienia ‘S’ dla gniazda B lub C.

Zabezpieczenie termiczne RTD
Przekaźnik 850 może monitorować maksymalnie 13 czujników RTD, przy czym dla 
każdego musi być skonfigurowana temperatura wyzwolenia i temperatura alarmu. Menu 
zabezpieczenia temperaturowego RTD będzie widoczne w przekaźniku w zależności od 
dostępności wejść RTD. Minimalny wymóg dotyczący zabezpieczenia temperaturowego 
RTD polega na ustawieniu przez użytkownika nastawy „Type”. Wartość domyślna 
w nastawie „Type” to “100 Ω Platinum” dla każdego czujnika RTD. Zawarte w menu 
nastawy wyzwalania i alarmu zabezpieczenia są opcjonalne. Reagują one na 
bezpośrednio mierzoną temperaturę RTD. Temperaturę alarmu nastawia się na wartość 
nieco wyższą od normalnie mierzonej temperatury dla górnej warstwy oleju 
w transformatorze, dolnej warstwy oleju lub oleju LTC. Temperaturę wyzwalania nastawia 
się normalnie na maksymalne dopuszczalne temperatury oleju określone jako 
niebezpieczne dla transformatora i izolacji transformatora.

TEMPERATURA REZYSTANCJA (W OMACH)

°C °F 100 Ω PT 
 (IEC 60751)

120 Ω NI 100 Ω NI 10 Ω CU

–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

50 122 119.40 157.74 131.45 10.97

60 140 123.24 165.90 138.25 11.35

70 158 127.08 174.25 145.20 11.74

80 176 130.90 182.84 152.37 12.12

90 194 134.71 191.64 159.70 12.51

100 212 138.51 200.64 167.20 12.90

110 230 142.29 209.85 174.87 13.28

120 248 146.07 219.29 182.75 13.67

130 266 149.83 228.96 190.80 14.06

140 284 153.58 238.85 199.04 14.44

150 302 157.33 248.95 207.45 14.83

160 320 161.05 259.30 216.08 15.22

170 338 164.77 269.91 224.92 15.61

180 356 168.48 280.77 233.97 16.00

190 374 172.17 291.96 243.30 16.39

200 392 175.86 303.46 252.88 16.78

210 410 179.53 315.31 262.76 17.17

220 428 183.19 327.54 272.94 17.56

230 446 186.84 340.14 283.45 17.95

240 464 190.47 353.14 294.28 18.34

250 482 194.10 366.53 305.44 18.73
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Ten człon monitoruje również zerwane połączenie czujników RTD i blokuje funkcje 
wyzwalania i alarmu RTD, jeżeli wykryje otwarte lub zwarte połączenie RTD i generuje 
argumenty FlexLogic dla otwartych czujników (RTD Open) i zwartych (RTD Shorted). 
Otwarty czujnik RTD zostanie wykryty, gdy połączenie RTD będzie otwarte albo gdy 
temperatura będzie wynosić powyżej 250°C. Zwarty czujnik RTD zostanie wykryty, gdy 
połączenie RTD będzie zwarte albo gdy temperatura będzie wynosić -40°C lub mniej.

NOTE

NOTE: Wejście RTD jest czynnie niezależnie od tego, czy funkcje wyzwalania RTD i/lub alarmu RTD 
są załączone czy też nie.

Ścieżka: Setpoints > RTD Temperature > RTD 1[X]

TRIP FUNCTION
Zakres: Disabled, Trip, Configurable
Wartość domyślna: Disabled

W przypadku zastosowań dla transformatorów, jeżeli wyzwolenie nie jest wymagane od 
czujnika RTD, użytkownik może wybrać opcję „Configurable”. Ustawienie „Configurable” 
załącza czujnik RTD, ale bez generowania wyzwolenia.

NAME
Zakres: do 13 znaków alfanumerycznych
Wartość domyślna: RTD 1

TYPE
Zakres: 100 Ω Platinum, 100 Ω Nickel, 120 Ω Nickel
Wartość domyślna: 100 Ω Platinum

Służy do wyboru używanego czujnika RTD.

TRIP TEMPERATURE
Zakres: 1°C do 250°C w krokach po 1°C (33°F do 482°F w krokach po 2°F)
Wartość domyślna: 155°C (311°F)

TRIP PICKUP DELAY
Zakres: 0 s do 600 s w krokach po 1 s
Wartość domyślna: 2 s

TRIP DROPOUT DELAY
Zakres: 0 s do 600 s w krokach po 1s
Wartość domyślna: 0 s

TRIP OUTPUT RELAY X

Szczegółowe informacje, patrz Wspólne nastawy.

ALARM FUNCTION
Zakres: Disabled, Alarm, Latched Alarm
Wartość domyślna: Disabled

ALARM TEMPERATURE
Zakres: 1°C do 250°C w krokach po 1°C (33°F do 482°F w krokach po 2°F)
Wartość domyślna: 130°C (266°F)

ALARM PICKUP DELAY
Zakres: 0 s do 600 s w krokach po 1 s
Wartość domyślna: 2 s

ALARM DROPOUT DELAY
Zakres: 0 s do 600 s w krokach po 1 s
Wartość domyślna: 0 s

ALARM OUTPUT RELAY X

Szczegółowe informacje, patrz Wspólne nastawy.
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BLOCK
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

EVENTS
Zakres: Disabled, Enabled
Wartość domyślna: Enabled

TARGETS
Zakres: Disabled, Self-reset, Latched
Wartość domyślna: Latched
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Figure 4-128: Schemat logiczny zabezpieczenia RTD
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Problemy czujników RTD
Po nastawieniu opcji Alarm lub Latched Alarm człon ten monitoruje wszystkie czujniki RTD, 
dla których zaprogramowano opcję Alarm lub Trip lub Configurable i generuje alarm, jeżeli 
zostanie wykryty otwarty lub zwarty czujnik RTD. Po wykryciu stanu otwarcia lub zwarcia 
czujnika RTD człon potwierdza też argument RTD Trouble PKP i RTD Trouble OP i uruchamia 
przypisany przekaźnik wyjściowy.
Ścieżka: Setpoints > Monitoring > RTD Trouble

FUNCTION
Zakres: Disabled, Alarm, Latched Alarm
Wartość domyślna: Disabled

ALARM OUTPUT RELAY X

Szczegółowe informacje, patrz Wspólne nastawy.

EVENTS
Zakres: Disabled, Enabled
Wartość domyślna: Enabled

TARGETS
Zakres: Disabled, Self-reset, Latched
Wartość domyślna: Latched

Figure 4-129: Schemat logiczny problemów czujników RTD
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Utrata komunikacji
Wprowadzenie
W tej części omówiono funkcjonalność członu utraty komunikacji w serii 8.
Urządzenie z serii 8 monitoruje aktywność na interfejsie poprzez protokół skonfigurowany 
dla tego interfejsu. Status komunikacji jest nastawiany dla każdego protokołu.
W razie utraty komunikacji załączony interfejs wystawi zdarzenie „Loss of Comms” 
i uruchomi zestawienie przekaźników wyjściowych / stanów.
Ścieżka: Setpoints > Monitoring > Loss of Comms

FUNCTION
Zakres: Disabled, Trip, Alarm, Latched Alarm, Configurable
Wartość domyślna: Disabled

INTERFACE
Zakres: Serial, Serial + Ethernet, Ethernet, All
Wartość domyślna: Serial

Na tym ekranie widać jako opcje tylko protokoły powiązane z wybranym interfejsem. 
Na przykład jeżeli wybrano „Ethernet”, użytkownik wybierze protokoły Ethernet do 
monitorowania. Protokoły Ethernet do wyboru są zdefiniowane jako maska bitowa 
EthernetProtocolBitmask.

MODBUS
Zakres: Off, On
Wartość domyślna: Off

PICKUP DELAY
Zakres: 0 do 600 s w krokach po 1
Wartość domyślna: 2 s 

OUTPUT RELAY X

Szczegółowe informacje, patrz Wspólne nastawy.

BLOCK
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

EVENTS
Zakres: Disabled, Enabled
Wartość domyślna: Enabled

TARGETS
Zakres: Disabled, Self-reset, Latched
Wartość domyślna: Latched
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Figure 4-130: Schemat logiczny utraty komunikacji
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Sterowanie

Figure 4-131: Hierarchia wyświetlania sterowania

Grupa nastaw
Przekaźnik 850 zawiera sześć grup nastaw. Wszystkie nastawy w ramach nastaw 
zabezpieczenia są powielone w sześciu grupach oznaczonych jako Grupy nastaw 1, 2, 3, 4, 
5 i 6. Te liczne nastawy dają możliwość zarówno automatycznego jak i ręcznego 
przełączania pomiędzy ustawieniami zabezpieczeń na potrzeby różnych sytuacji 
roboczych. Przewidziano automatyczną (adaptacyjną) regulację nastaw zabezpieczeń 
służącą zmianie ustawień w momencie zmiany konfiguracji sieci elektroenergetycznej.
Automatyczny wybór grupy może zostać zainicjowany z SPZ, GRUP NASTAW i za pomocą 
wejścia nastawy SET GROUP x ACTIVE. Wybór grupy może zostać zainicjowany przez to 
wejście z dowolnych argumentów FlexLogic, wejśc, przycisków lub komunikacji.
Grupa 1 stanowi opcję domyślną dla aktywnej grupy i jest wykorzystywana, jeżeli nie 
będzie żądania aktywowania innej grupy. Aktywną grupę można wybrać za pomocą 
nastawy ACTIVE SETPOINT GROUP, za pomocą wejścia SET ACTIVE x GROUP lub wejść 
z SPZ, GRUPY NASTAW. Jeżeli istnieje konflikt wyboru aktywnej grupy pomiędzy nastawą, 
wejściami i wejściami z funkcji, aktywna stanie się grupa o najwyższym numerze. Na 
przykład jeżeli zostały potwierdzone naraz wejścia dla grup 2, 4 i 6, przekaźnik wykorzysta 
grupę 6. Jeżeli potem zostanie usunięte potwierdzenie wejścia logicznego dla grupy 4, 
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850 SYSTEM ZABEZPIECZAJĄCY  – INSTRUKCJA OBSŁUGI 4–325



STEROWANIE CHAPTER 4: NASTAWY
przekaźnik wykorzysta grupę 3. W warunkach niektórych zastosowań użytkownik 
wymaga, aby przekaźnik nie zmieniał obecnej aktywnej grupy. Zmianę grupy nastaw 
można tak uniemożliwić nastawiają wejścia wstrzymania zmiany (Change Inhibit od 1 do 
16). W razie potrzeby takie wstrzymanie zmiany jest wykonywane zazwyczaj wtedy, gdy 
następuje pobudzenie dowolnych członów spośród członów nadprądowych (fazowych, 
składowej zerowej, doziemnego  lub reagującego na składową przeciwną), 
nadnapięciowych, podnapięciowych szyny lub linii albo podczęstotliwościowych.
Ścieżka: Setpoints > Control > Setpoint Groups

ACTIVE SETPOINT GROUP
Zakres: 1,2,3,4,5,6
Wartość domyślna: 1

Ustawienie Active Setpoint Group służy do ręcznego wyboru aktywnej grupy nastaw za 
pomocą ustawienia.

SET GROUP 2 (3,4,5,6) ACTIVE
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

Nastawa służy do wyboru argumentu FlexLogic do inicjowania zmiany aktywnej grupy 
nastaw.

GROUP CHANGE INHIBIT 1 (UP TO 16)
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

Nastawa służy do wyboru argumentu FlexLogic do wstrzymywania zmiany aktywnej 
grupy nastaw.

EVENTS
Zakres: Disabled, Enabled
Wartość domyślna: Enabled
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Figure 4-132: Schemat logiczny grup nastaw

S
E

T
P

O
IN

T

A
C

T
IV

E
 S

E
T

P
O

IN
T

G
R

O
U

P

S
E

T
P

O
IN

T
G

R
O

U
P

1

F
L

E
X

L
O

G
IC

 O
P

E
R

A
N

D

S
.
G

R
O

U
P

6
A

C
T

IV
E

AND

S
E

T
P

O
IN

T

S
E

T
G

R
O

U
P

2
A

C
T

IV
E

O
ff

OR

S
E

T
G

R
O

U
P

3
A

C
T

IV
E

O
ff

OR

S
E

T
G

R
O

U
P

4
A

C
T

IV
E

O
ff

OR

S
E

T
G

R
O

U
P

5
A

C
T

IV
E

O
ff

OR

fr
o
m

A
U

T
O

R
E

C
L
O

S
E

S
E

T
G

R
O

U
P

6
A

C
T

IV
E

O
ff

OR

OR

S
E

T
P

O
IN

T

C
H

A
N

G
E

 I
N

H
IB

IT
1

O
ff

C
H

A
N

G
E

 I
N

H
IB

IT
2

O
ff

C
H

A
N

G
E

 I
N

H
IB

IT
3

O
ff

C
H

A
N

G
E

 I
N

H
IB

IT
1
6

O
ff

..
.

OR

..
.

AND

OR

AND

OR

AND

OR

AND

OR

AND

OR

AND AND AND ANDAND

F
L

E
X

L
O

G
IC

 O
P

E
R

A
N

D

S
.
G

R
O

U
P

5
A

C
T

IV
E

F
L

E
X

L
O

G
IC

 O
P

E
R

A
N

D

S
.
G

R
O

U
P

4
A

C
T

IV
E

F
L

E
X

L
O

G
IC

 O
P

E
R

A
N

D

S
.
G

R
O

U
P

3
A

C
T

IV
E

F
L

E
X

L
O

G
IC

 O
P

E
R

A
N

D

S
.
G

R
O

U
P

2
A

C
T

IV
E

F
L

E
X

L
O

G
IC

 O
P

E
R

A
N

D

S
.
G

R
O

U
P

1
A

C
T

IV
E

AND

OR

AND

OR

AND

OR

AND

OR

AND

OR

AND

OR

T
O

 P
R

O
T

E
C

T
IO

N
 S

E
T

P
O

IN
T

G
R

O
U

P
S

S
e
tp

o
in

t 
G

ro
u
p

2
S

e
tp

o
in

t 
G

ro
u
p

3
S

e
tp

o
in

t 
G

ro
u
p

4
S

e
tp

o
in

t 
G

ro
u
p

5
S

e
tp

o
in

t 
G

ro
u
p

6

fr
o
m

 C
O

L
D

 L
O

A
D

 P
K

P

S
e
tp

o
in

t 
G

ro
u
p

2
S

e
tp

o
in

t 
G

ro
u
p

3
S

e
tp

o
in

t 
G

ro
u
p

4
S

e
tp

o
in

t 
G

ro
u
p

5
S

e
tp

o
in

t 
G

ro
u
p

6

F
R

O
M

 M
A

N
U

A
L

C
L
O

S
E

B
L
O

C
K

S
e
tp

o
in

t 
G

ro
u
p

2
S

e
tp

o
in

t 
G

ro
u
p

3
S

e
tp

o
in

t 
G

ro
u
p

4
S

e
tp

o
in

t 
G

ro
u
p

5
S

e
tp

o
in

t 
G

ro
u
p

6

G
R

1

G
R

2

G
R

3

G
R

4

G
R

5

G
R

6

8
9

2
7

0
0

A
1

.C
D

R

850 SYSTEM ZABEZPIECZAJĄCY  – INSTRUKCJA OBSŁUGI 4–327



STEROWANIE CHAPTER 4: NASTAWY
Tryb sterowania lokalnego (wyłączniki i łączniki)
Local – gdy załączona jest nastawa „Local Mode”, sterowanie polegające na otwieraniu 
i zamykaniu wyłączników i łączników odbywa się za pomocą przycisków na przekaźniku 
lub zestyków wejściowych z przycisków zainstalowanych bardzo blisko przekaźnika (np. 
na panelu przekaźnika albo w szafie przekaźnikowej). 
Dzięki dodaniu zestyków wejściowych do zamykania i otwierania wyłącznika lub łącznika 
w trybie lokalnym można używać przycisków zamontowanych blisko przekaźnika, co 
zapewnia elastyczność. Należy zwrócić uwagę, że jedna para przycisków służy do 
sterowania wyłącznikiem, a inna para przycisków do sterowania łącznikiem. Jeżeli 
załączono mechanizm wyboru przed uruchomieniem (SBO) i wtedy używamy zestyków 
wejściowych, wówczas najpierw wybiera się wyłącznik lub łącznik za pomocą przycisków 
na przekaźniku, a potem się go otwiera lub zamyka za pomocą wyznaczonych przycisków 
na panelu lub w szafie przekaźnikowej. (Nastawa „Select Before Operate” dostępna jest 
tylko w przypadku przekaźników obsługujących pojedynczy przekaźnik.) Jeżeli 
mechanizm SBO będzie wyłączony, podczas gdy przekaźnik będzie obsługiwać 
konfigurowane schematy jednokreskowe (SLD), wówczas działały będą tylko przyciski 
wyłącznika na panelu przednim przekaźnika albo zamontowane w pobliżu. Nastawy menu 
do lokalnego otwierania i zamykania łącznika będą ukryte i nieaktywne.
Jeżeli przekaźnik nie obsługuje konfigurowanych schematów jednokreskowych, wówczas 
w menu nie będzie nastaw dla lokalnego otwierania i zamykania łącznika.
W trybie lokalnym na banerze na wyświetlaczu przekaźnika wyświetlone będą litery LM. 
Ponadto można zaprogramować diodę, aby włączała się, gdy przekaźnik będzie 
nastawiony na tryb lokalny. Domyślnie przekaźnik ma zaprogramowaną jedną diodę na 
wskazywanie na tryb lokalny.
W trybie lokalnym dostęp do sterowania wyłącznikami i odłącznikami można uzyskać 
z panelu przedniego przekaźnika (przyciski zaprogramowane do otwierania i zamykania) 
lub z zestyków wejściowych do otwierania i zamykania w przyciskach zainstalowanych 
w pobliżu przekaźnika. Zaprogramowane na stałe przyciski do schematów 
jednokreskowych są przeznaczone do oznaczania, blokowania i obejścia blokowania dla 
każdego elementu po dokonaniu wyboru. W tym trybie nastawy Local Open i Local Close 
dla sterowania wyłącznikiem lub sterowania łącznikiem (patrz właściwa logika) są 
aktywne.
Remote – gdy załączony jest tryb zdalny, do sterowania (otwierania/zamykania) 
łącznikami służy dowolny przypisany argument FlexLogic, zestyk wejściowy, wejście 
wirtualne, wyjście wirtualne, wejście zdalne albo komunikacja. Menu trybu sterowania 
opracowano tak, aby przełączać sterowaniu zarówno dla wyłączników jak i łączników 
albo na TRYB ZDALNY (nastawa „Local Mode” ustawiona na Off lub wybrany argument 
„Local Mode” niepotwierdzony) albo na TRYB LOKALNY (nastawa Local Mode 
potwierdzona).

Domyślne wartości trybu wyłącznika
Wartość domyślna trybu sterowania wyłącznikiem dla 850-E zamówionego z jednym 
wyłącznikiem to Remote (Local Mode nastawione na Off lub wybrane wejście LOCAL 
MODE niepotwierdzone). W tym trybie wszystkie zaprogramowane nastawy 
z odpowiednich menu dla sterowania wyłącznikiem i sterowania łącznikiem (patrz 
właściwa logika) są aktywne. Wartość domyślna dla innych przekaźników 850, w tym 
przekaźnika 850-D zamówionego z jednym wyłącznikiem, to Local.

Menu
Na panelu przednim w serii 8 znajdują się przyciski nawigacyjne, które służą do 
podświetlania elementu (wyłącznik lub odłącznik) na schemacie jednokreskowym. Jak 
widać na Figure 4-133:Nawigacja i wybór elementów na SLD, przyciski nawigacyjne (do 
góry/do dołu lub do góry/do dołu/w lewo/w prawo w zależności od modelu panelu 
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przedniego przekaźnika) służą do przeglądania elementów SLD. Te przyciski służą tylko do 
nawigacji po schematach jednokreskowych. Nawigowanie rozpoczyna się od 
podświetlenia pierwszego wyłącznika, potem następuje przechodzenie przez wszystkie 
pozostałe elementy po kolei aż do ostatniego (wyłącznik lub łącznik). Przeglądanie 
(nawigowanie) będzie dotyczyć tylko wyłączników i łączników ujętych na schemacie 
jednokreskowym.

Wybierz przed uruchomieniem (ang. Select Before Operate)
Gdy wyłącznik lub łącznik zostanie podświetlony na schemacie jednokreskowym za 
pomocą przycisków nawigacyjnych, wówczas konieczne jest wybranie elementu, zanim 
zostanie wykonana czynność otwierania lub zamykania. Aby wybrać element, należy 
nacisnąć klawisz „ENTER” na panelu przednim (patrz Figure 4-133:Nawigacja i wybór 
elementów na SLD). Na ekranie pojawi się szybki komunikat „BKR # Selected” lub „Sw # 
Selected”, aby wskazać, że dokonano wyboru. Po dokonaniu wyboru zmieni się tekst na 
pierwszych trzech zakładkach widocznych na wyświetlaczu, które odpowiadają 
przyciskom 1, 2 i 3, na słowa „Tag” (oznaczanie), „Block” (blokowanie) i „Bypass” (obejście). 
Na tym etapie wybrany wyłącznik lub łącznik można otworzyć lub zamknąć za pomocą 
zaprogramowanych przycisków oraz oznaczyć/zablokować/obejść za pomocą 
przycisków na SLD.
W menu Local Control Mode, na potrzeby przycisków obsługujących tylko jeden 
wyłącznik, znajduje się nastawa „Select Before Operate”, którą można ustawić na opcję 
Enabled (załączone) lub Disabled (wyłączone). Nastawienie opcji Disabled powoduje, że 
komendy oznaczania, blokowania i obejścia blokowania są wyłączone w sterowaniu 
i lokalnym i zdalnym. W tym trybie wyłącznikiem można sterować bezpośrednio za 
pomocą zaprogramowanych przycisków otwierania i zamykania. Lokalne sterowanie 
odłącznikami jest zawieszone. W tym trybie można sterować nimi tylko zdalnie, czyli za 
pomocą wstępnie zaprogramowanych zestyków wejściowych, wejść wirtualnych, 
komunikacji lub dowolnego wybranego argumentu FlexLogic dla komend zamykania 
i otwierania. Zawieszone są też flagi zdalnego blokowania i obejścia blokowania. 
Nastawienie Select Before Operate na Disabled powoduje, że przekaźnik działa podobnie, 
jak niektóre starsze przekaźniki, w których w trybie lokalnym steruje się wyłącznikiem 
bezpośrednio, naciskając przyciski otwierania i zamykania bez dodatkowego 
potwierdzenia, a w trybie zdalnym steruje się wyłącznikiem bezpośrednio komendami 
zdalnego otwierania i zamykania ze skonfigurowanych nastaw.
Gdy ustawimy nastawę „Select Before Operate” na opcję Enabled, wówczas nawigacja, 
wybieranie wyłączników i łączników a także blokowanie, obejście i oznaczanie działają 
w trybie lokalnym. Po przełączeniu na tryb zdalny działało będzie także zdalne blokowanie 
i obejście.

FASTPATH: Wybrany element na schemacie jednokreskowym zostanie odznaczony, jeżeli albo 
upłynie czas zaprogramowany w nastawie „Bkr/Sw Select Timeout” albo naciśniemy 
przycisk „ESCAPE”. Przycisk „HOME” nie spowoduje odznaczenia wybranego obiektu. Aby 
przejść na stronę ekranu głównego, należy najpierw odznaczyć element na stronie SLD.

Zaprogramowanie przyciski do otwierania i zamykania wyłącznika lub łącznika można 
używać tylko w trybie lokalnym gdy w SLD wybrany będzie aktywny obiekt. Wybrane 
urządzenie można otworzyć lub zamknąć, pod warunkiem, że nie jest zablokowanie ani 
oznaczone. Jeżeli nie zostanie wykryte żadne działanie, wybór zostanie usunięty, 
a użytkownik będzie musiał ponownie nacisnąć przycisk wyboru, aby włączyć wybór. 
Wybór i uruchomienie wyłącznika w trybie lokalnym są aktywne tylko wtedy, gdy 
użytkownik ma właściwy poziom dostępu bezpieczeństwa.

NOTE

NOTE: Domyślna wartość ustawiona w nastawie „Select Before Operate” to „Disabled” 
w przypadku przekaźnika 850-E. Dla przekaźnika 850-D zamówionego z jednym 
wyłącznikiem ta wartość jest ustawiona na „Enabled”. 
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Figure 4-133: Nawigacja i wybór elementów na SLD

Przycisk „Block” (przycisk w SLD zaprogramowany na stałe)
Blokowanie wyłącznika lub łącznika można wykorzystać do prostego wstrzymania 
operacji zamykania lub otwierania w trybie lokalnym. Można zablokować wybrany 
wyłącznik lub odłącznik. Jeżeli do wybranego elementu nie zastosowano blokady, 
naciśnięcie przycisku „Block” spowoduje zablokowanie komendy albo otwierania albo 
zamykania w zależności od obecnego stanu (patrz Figure 4-134:Schemat logiczny 
przycisku „Block” na SLD). Na przykład jeżeli wybrany element jest w stanie otwartym, 
naciśnięcie przycisku „Block” zablokuje komendę zamykania i odwrotnie (patrz rysunku: 
Lokalne sterowanie wyłącznikami/Lokalne sterowanie łącznikami). Gdy blokowanie jest 
aktywne, obok elementu sterowanego na SLD pojawia się  litera „B”.
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Figure 4-134: Schemat logiczny przycisku „Block” na SLD

Przycisk „Bypass” (przycisk w SLD zaprogramowany na stałe)
Zablokowanie komendy można obejść za pomocą przycisku „Bypass” na SLD (patrz Figure 
4-135:Schemat logiczny przycisku „Bypass Block” na SLD). Po jego naciśnięciu następuje 
obejście wcześniej zastosowanego blokowania (patrz rysunki: Lokalne sterowanie 
wyłącznikami/Lokalne sterowanie stycznikami). Na przykład, jeżeli blokowanie 
zastosowano wtedy, gdy wyłącznik/łącznik był otwarty, naciśnięcie przycisku „Bypass” 
pozwoli na komendę zamknięcia. Jeżeli obejście jest aktywne dla wybranego wyłącznika 
lub łącznika, litery „By” pojawiają się obok symbolu na SLD.

Figure 4-135: Schemat logiczny przycisku „Bypass Block” na SLD

Przycisk „Tag” (przycisk w SLD zaprogramowany na stałe)
Odcięcie/oznaczenie to praktyka jak i procedura służąca zabezpieczeniu pracowników 
przed niespodziewanym załączeniem zasilania lub uruchomieniem maszyny czy urządzeń 
lub przed niebezpieczną energię w trakcie prac serwisowych lub konserwacyjnych. Jeżeli 
wyłącznik lub odłącznik jest oznaczony, wstrzymane są operacje sterowania polegające 
na otwieraniu i zamykaniu.
Zablokowane są zarówno zdalne jak i lokalne komendy sterowania, jeżeli oznaczony 
argument BKR# Tag ON lubr SW# Tag ON jest aktywny dla konkretnego wybranego 
wyłącznika lub łącznika. Aby oznaczyć wyłącznik lub łącznik, należy nacisnąć przycisk 
„Tag” na SLD. Jeżeli wybrany łącznik jest oznaczony, obok jego symbolu pojawia się litera 
„T”. Oznaczanie można wykonać w trybie lokalnym, sterując z poziomu panelu przedniego, 
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z konfigurowanych ekranów SLD. Schemat logiczny przycisku „Tag” przedstawia schemat 
logiczny oznaczania dla łącznika. Logika ma zastosowanie do jednego wyłącznika lub 
łącznika w danym momencie, na schemacie jednokreskowym.

Figure 4-136: Schemat logiczny przycisku „Tag”

FASTPATH: Przyciski oznaczania, blokowania i obejścia blokowania można używać względem 
i wyłączników i łączników, gdy zostaną wybrane na SLD. Można wybrać tylko jeden 
element na SLD naraz.

FASTPATH: Oznaczanie, blokowanie lub obejście blokowania można przeprowadzić w trybie lokalnym 
i tylko wtedy, gdy element (wyłącznik lub odłącznik) jest wybrany w SLD. Zastosowane 
działanie oznaczania, blokowania lub obejścia blokowania zostaje zachowane dla 
elementu po usunięciu jego wyróżnienia. Aby zmienić status zastosowanego działania, 
należy ponownie wybrać dany element.

FASTPATH: Sterowanie w trybie lokalnym umożliwia zaprogramowanie osobnej pary przycisków dla 
komend otwierania i zamykania dla wyłączników i dla komend otwierania i zamykania dla 
łączników. W razie potrzeby można zaprogramować jedną parę przycisków dla komend 
otwierania i zamykania dla i wyłączników i łączników.
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Figure 4-137: Lokalne sterowanie wyłącznikami
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Figure 4-138: Lokalne sterowanie łącznikami
4–334 850 SYSTEM ZABEZPIECZAJĄCY  – INSTRUKCJA OBSŁUGI



CHAPTER 4: NASTAWY STEROWANIE
Ścieżka: Setpoints > Control > Local Control Mode

Menu HMI pod tą ścieżką różnią się w zależności od kodu zamówienia i liczby wybranych 
wyłączników.

NOTE

NOTE: W przypadku przekaźników obsługujących sterowanie pojedynczym wyłącznikiem, 
nastawy SW Local Open i SW Local Close pojawią się w menu tylko wtedy, gdy przekaźnik 
zostanie zamówiony z zaawansowanym schematem jednokreskowym; i nastaw „Select 
Before Operate” będzie ustawiona na „Enabled”. We wszystkich pozostałych przypadkach 
te nastawy są ukryte i nieaktywne.

SELECT BEFORE OPERATE
Zakres: Disabled, Enabled
Wartość domyślna: Disabled

Ta nastawa jest uwzględniona w menu lokalnego trybu sterowania tylko wtedy, gdy 
przekaźnik z serii 8 obsługuje jeden wyłącznik. W przypadku przekaźników 
obsługujących więcej niż jeden wyłącznik pomija się tę nastawę.

Gdy w nastawie Select Before Operate (SBO) ustawiono opcję Disabled i ustawiono tryb 
lokalny, sterowanie wyłącznikiem można wykonywać bezpośrednio, naciskając 
odpowiednie przyciski na panelu przednim (lub przyciski zainstalowane bardzo blisko 
przekaźnika). Nie jest wymagany wybór elementu ani dodatkowe potwierdzenie. To 
samo dotyczy się zdalnego trybu sterowania wyłącznikiem.

CAUTION: Gdy nastawa SBO zostanie wyłączona, wszystkie lokalne i zdalne flagi np. blokowania, 
obejścia i oznaczania zostaną wyzerowane.

Nastawienie SBO na opcję Enabled załącza nawigację i wybór elementu na SLD tak, że 
przyciski otwierania lub zamykania na panelu przednim (lub zainstalowane bardzo 
blisko przekaźnika) można używać w trybie lokalnym tylko po wybraniu elementu. 
Wszystkie flagi takie jak blokowania, obejścia i oznaczania można zainicjować w tym 
trybie. Blokowanie i obejście można zainicjować też zdalnie, w trybie zdalnym.

LOCAL MODE
Zakres: Off, On, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: zależy od kodu zamówienia (On lub Pushbutton 5 OFF)

Dla pokrywy przedniej 11-A z 10 przyciskami

Zakres: Off, On, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Pushbutton 5 Off

Ustawienie LOCAL MODE przełącza przekaźnik w tryb lokalny. Przekaźnik będzie 
w trybie zdalnym, jeżeli nie wymusimy za pomocą tej nastawy trybu lokalnego (tj. Local 
mode nastawiony na Disabled lub wybrane wejście niepotwierdzone). W trybie 
lokalnym można sterować zarówno wyłącznikami jak i odłącznikami za pomocą 
przycisków na pokrywie przedniej i przycisków na SLD.

BKR SW SELECT TIMEOUT
Zakres: 1 do 10 min w krokach po 1 min
Wartość domyślna: 5 min

To ustawienie określa czas dostępny dla komend otwierania/zamykania po tym, jak 
wyłącznik lub odłącznik wybrano na schemacie jednokreskowym. 

BKR LOCAL OPEN
Zakres: Off, Pushbutton 1 ON,.......Pushbutton 10 ON, Contact Input X
Wartość domyślna: Pushbutton 1 ON

Ta nastawa jest aktywna, gdy aktywujemy tryb lokalny. Komendę otwierania 
wyłącznika można zainicjować za pomocą wybranego przycisku na pokrywie przedniej.
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BKR LOCAL CLOSE
Zakres: Off, Pushbutton 1 ON,.......Pushbutton 10 ON, Contact Input X
Wartość domyślna: Pushbutton 2 ON

Ta nastawa jest aktywna, gdy aktywujemy tryb lokalny. Komendę zamykania 
wyłącznika można zainicjować za pomocą wybranego przycisku na pokrywie przedniej. 

SW LOCAL OPEN
Zakres: Off, Pushbutton 1 ON,.......Pushbutton 10 ON, Contact Input X
Wartość domyślna: Pushbutton 1 ON

Ta nastawa jest aktywna, gdy aktywujemy tryb lokalny. Komendę otwierania łącznika 
można zainicjować za pomocą zaprogramowanego przycisku na pokrywie przedniej. 
Nastawa pojawia się w menu lokalnego trybu sterowania tylko wtedy, gdy w momencie 
zamawiania przekaźnika wybrano zaawansowany SLD.

SW LOCAL CLOSE
Zakres: Off, Pushbutton 1 ON,.......Pushbutton 10 ON, Contact Input X
Wartość domyślna: Pushbutton 2 ON

Ta nastawa jest aktywna, gdy aktywujemy tryb lokalny. Komendę zamykania łącznika 
można zainicjować za pomocą zaprogramowanego przycisku na pokrywie przedniej. 
Nastawa pojawia się w menu lokalnego trybu sterowania tylko wtedy, gdy w momencie 
zamawiania przekaźnika wybrano zaawansowany SLD.

TAGGING
Zakres: Enabled, Disabled
Wartość domyślna: Enabled

Załączenie tej nastawy powoduje załączenie operacji sterowania polegającej na 
oznaczaniu i wyświetlenie klawisza TAG na interfejsie panelu przedniego. Gdy wyłącznik 
lub łącznik jest oznaczony, wstrzymane jest sterowanie i lokalne i zdalne urządzeniem.

FASTPATH: Do oznaczenia służy tylko klawisz TAG i wykorzystuje się je przede wszystkim do celów 
konserwacji i zasadniczo wtedy, gdy konieczne jest wstrzymanie operacji sterowania 
polegających albo na otwieraniu albo na zamykaniu. Oznaczania nie można obejść 
i można je tylko wyłączyć (brak oznaczenia), ponownie naciskając klawisz TAG.

EVENTS
Zakres: Disabled, Enabled
Wartość domyślna: Enabled

TARGETS
Zakres: Disabled, Self-reset, Latched
Wartość domyślna: Self-reset
4–336 850 SYSTEM ZABEZPIECZAJĄCY  – INSTRUKCJA OBSŁUGI



CHAPTER 4: NASTAWY STEROWANIE
Sterowanie wyłącznikiem
Podczas gdy lokalne sterowanie wyłącznikami ma charakter rodzajowy, ponieważ te 
same przyciski z panelu przedniego służą do sterowania każdym wyłącznikiem wybranym 
na SLD, zdalne sterowanie wyłącznikami wymaga zaprogramowania nastaw dla każdego 
wyłącznika osobno. Gdy przekaźnik jest w trybie zdalnym (Local Mode ustawiony na Off 
lub przypisany argument niepotwierdzony), można użyć nastawy „Remote Block Open” 
i „Remote Block Close” z menu wyłącznika. Te nastawy można wykorzystać do sprzężenia 
wzajemnego ze sterowaniem wyłącznikiem, przypisując właściwych argumentów. 
Sterowanie dla poszczególnych wyłączników można zaprogramować tak, aby miało 
wejścia Bypass Remote Block Open i Bypass Remote Block Close. Te wejścia można 
zaprogramować, jeżeli konieczne jest tymczasowe pozwolenie na otwieranie lub 
zamykanie.
Zdalne operacje sterownicze otwierania i zamykania wyłącznika oraz komendy 
blokowania i obejścia blokowania są wykonywane zgodnie z zaprogramowanymi 
nastawami w menu Breaker Control.

FASTPATH: Flagi „Remote Block Open”, „Remote Block Close”, „Bypass Rem Blk Open” i „Bypass Rem 
Blk Close” dla wyłącznika są wstrzymane, gdy nastawa Select Before Operate w menu 
Local Control Mode jest ustawiona na opcję Disabled. Zdalne komendy otwierania 
i zamykania wyłącznika działają.

Ścieżka: Setpoints > Control > Breaker Control > BKR1(X)

REMOTE OPEN
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

Ustawienie określa wejście, które zainicjuje, gdy zostanie potwierdzone, komendę 
wyzwalania do przekaźnika wyjściowego nr 1 TRIP. Gdy wybrane wyjście zostanie 
potwierdzone, zestyk wyzwalania zostanie zasilony i pozostanie zasilony do momentu, 
gdy wejście odpadnie, wyłącznik otworzy się i upłynie wybrany czas utrzymania 
wyzwalania. Ta nastawa oferuje elastyczną obsługę przekaźnika wyjściowego 
wyzwalania, poprzez wybór argumentu z listy argumentów FlexLogic, zestyków 
wejściowych, wejść wirtualnych lub wejść zdalnych. Na przykład można wybrać 
argument „Trip Bus 1 Op”, aby aktywować to wyjście stosownie do warunków 
wyzwalania skonfigurowanych w menu Trip Bus 1.

REMOTE CLOSE
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

Ustawienie określa wejście, które zainicjuje, gdy zostanie potwierdzone, komendę 
zamykania do przekaźnika wyjściowego wybranego do zamykania wyłącznika. Ta 
nastawa oferuje elastyczną obsługę przekaźnika wyjściowego nr 1, poprzez wybór 
argumentu z listy argumentów FlexLogic.

FASTPATH: Przekaźnik 850 pozwala na lokalne lub zdalne sterowanie wyłącznikiem nawet, jeżeli 
w przekaźniku nie skonfigurowano żadnego zestyku wyłącznika (52a lub 52b) do 
wykrywania statusu wyłącznika. Aby uniknąć sterowania wyłącznikiem w sytuacji, gdy 
jego status jest nieznany, mocno zalecamy, aby co najmniej jeden zestyk, czyli 52a lub 
52b wyłącznika był podłączony do przekaźnika w celu wykrywania statusu wyłącznika.

REMOTE BLOCK OPEN
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

Potwierdzenie argumenty przypisanego do tej nastawy zapobiega otwarciu/
wyzwoleniu wyłącznika.
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REMOTE BLOCK CLOSE
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

Potwierdzenie argumenty przypisanego do tej nastawy zapobiega zamknięciu 
wyłącznika.

BYPASS REM BLK OPEN
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

Ta nastawa określa wybór wejścia, którego potwierdzenie powoduje obejście 
potwierdzonego sygnału zdalnego zablokowania otwarcia. Komenda otwierania jest 
dozwolona dla wyłącznika.

BYPASS REM BLK CLOSE
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

Ta nastawa określa wybór wejścia, którego potwierdzenie powoduje obejście 
potwierdzonego sygnału zdalnego zablokowania zamknięcia. Komenda zamykania jest 
dozwolona dla wyłącznika.

CLOSE SYNC SPVN BKR
Zakres: Bypass, Sync 1 Cls Perm
Wartość domyślna: zależy od kodu zamówienia (np. Bypass lub Sync 1Cls Perm)

Ta nastawa służy do wyboru, czy zamykanie wyłącznika jest nadzorowane przez 
funkcję kontroli synchronizmu, czy nie. W tym celu człon kontroli synchronizmu musi 
być załączony.

FASTPATH: Jeżeli nie będzie obejścia nadzoru a zamknięcie zostanie użyte dla zastosowania, 
w którym wyłącznik jest umieszczony na liniach zasilających sieci promieniowej lub linia 
jest zasilana przez tylko jedno źródło, wówczas nie wolno wyłączyć nastawy DEAD 
SOURCE PERM w menu Synchrocheck.

EVENTS
Zakres: Disabled, Enabled
Wartość domyślna: Enabled

TARGETS
Zakres: Disabled, Self-reset, Latched
Wartość domyślna: Self-reset
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Figure 4-139: Schemat logiczny sterowania wyłącznikiem
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Sterowanie łącznikiem (9)
Opis
Sterowanie odłącznikiem pozwala na lokalne i zdalne otwieranie i zamykanie łączników. 
Sterowanie lokalne (otwieranie, zamykanie, oznaczanie, blokowanie, obejście blokowania) 
polega na użyciu przycisków na panelu przednim przekaźnika, gdy aktywny jest tryb 
lokalny i na wyświetlanym schemacie jednokreskowym wybrano łącznik. Zdalne operacje 
sterownicze otwierania i zamykania łącznika oraz komendy blokowania i obejścia 
blokowania są wykonywane zgodnie z zaprogramowanymi nastawami w menu Switch 
Control. Podczas gdy lokalne sterowanie łącznikami ma charakter rodzajowy i te same 
przyciski z panelu przedniego służą do sterowania każdym elementem wybranym na SLD, 
zdalne sterowanie łącznikami wymaga zaprogramowania nastaw dla każdego łącznika 
osobno. Te ustawienia są określane w menu sterowania poszczególnych łączników. Gdy 
przekaźnik jest w trybie zdalnym (Local Mode ustawiony na Off lub przypisany argument 
niepotwierdzony), można użyć nastawy „Remote Block Open” i „Remote Block Close” 
z menu Switch Control. Te nastawy można wykorzystać do sprzężenia wzajemnego ze 
sterowaniem łącznikiem, przypisując właściwych argumentów. Sterowanie dla 
poszczególnych odłączników można zaprogramować tak, aby miało wejścia Bypass 
Remote Block Open i Bypass Remote Block Close. Te wejścia można zaprogramować, jeżeli 
konieczne jest tymczasowe pozwolenie na otwieranie lub zamykanie.

FASTPATH: Flagi „Remote Block Open”, „Remote Block Close”, „Bypass Remote Block Open” i „Bypass 
Remote Block Close” dla łącznika są wstrzymane, gdy nastawa Select Before Operate 
w menu Local Control Mode jest ustawiona na opcję Disabled. Zdalne komendy otwierania 
i zamykania nadal działają.

Ścieżka: Setpoints > Control > Switch Control > SW 1(X) Control

REMOTE OPEN
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

To ustawienie określa wejście, które zainicjuje, gdy zostanie potwierdzone, komendę 
otwierania łącznika. Ta nastawa jest aktywna tylko wtedy, gdy argument przypisany do 
trybu lokalnego jest niepotwierdzony lub Local Mode jest ustawiony na „Off”.

REMOTE CLOSE
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

To ustawienie określa wejście, które zainicjuje, gdy zostanie potwierdzone, komendę 
zamykania łącznika. Ta nastawa jest aktywna tylko wtedy, gdy argument przypisany do 
trybu lokalnego jest niepotwierdzony lub Local Mode jest ustawiony na „Off”.

OPEN SEAL-IN
Zakres: 0.000 do 6000.000 s w krokach po 0.001 s
Wartość domyślna: 0.000 s 

To ustawienie określa czas utrzymania komend otwierania z powodu zainicjowanej 
przez operatora ręcznej lub zdalnej komendy otwierania odłącznika.

CLOSE SEAL-IN
Zakres: 0.000 do 6000.000 s w krokach po 0.001 s
Wartość domyślna: 0.000 s 

To ustawienie określa czas utrzymania komend otwierania z powodu zainicjowanej 
przez operatora ręcznej lub zdalnej komendy zamykania odłącznika.
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FASTPATH: Aby utrzymać komendę zamykania/otwierania przez pewien czas, należy albo użyć 
timery utrzymania Open Seal-In i Close Seal-In albo nastawy "Seal-in" z przekaźników 
wyjściowych albo FlexLogic.

REMOTE BLOCK OPEN
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

Potwierdzenie argumenty przypisanego do tej nastawy zapobiega otwarciu odłącznika.

REMOTE BLOCK CLOSE
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

Potwierdzenie argumenty przypisanego do tej nastawy zapobiega zamknięciu 
odłącznika.

BYPASS REM BLK OPEN
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

Ta nastawa określa wybór wejścia, którego potwierdzenie powoduje obejście 
zablokowania operacji sterowniczej otwierania odłącznika. Komenda otwierania jest 
dozwolona.

BYPASS REM BLK CLOSE
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

Ta nastawa określa wybór wejścia, którego potwierdzenie powoduje obejście 
zablokowania operacji sterowniczej zamykania odłącznika. Komenda zamykania jest 
dozwolona.

EVENTS
Zakres: Disabled, Enabled
Wartość domyślna: Enabled

TARGETS
Zakres: Disabled, Self-reset, Latched
Wartość domyślna: Self-reset
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Figure 4-140: Schemat logiczny sterowania łącznikiem
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Niezgodność biegunów (52)
Wprowadzenie
Przekaźnik 850-D (pola rozdzielczego) zawiera w menu Control trzy człony reagujące na 
niezgodność biegunów. Każdy człon można wykorzystać do ponownego wyzwolenia 
wyłącznika po wykryciu niezgodności biegunów lub wyzwolenia wyłącznika od strony 
zasilania w razie, gdyby niezgodność biegunów utrzymywała się. Człon wykrywa, czy 
jeden lub dwa spośród biegunów wyłącznika pozostają otwarte po komendzie zamknięcia 
lub czy jeden lub dwa spośród biegunów pozostają zamknięte po komendzie otwarcia. 
Funkcja reagująca na niezgodność biegunów działa w oparciu albo o informacje 
pochodzące z zestyków pomocniczych skojarzonych ze statusem otwartym/zamkniętym 
poszczególnych biegunów wyłącznika albo w drodze wykrywania obecności prądów 
fazowych powyżej/poniżej programowanej wartości granicznej prądu odpowiednio po 
zamknięciu lub otwarciu wyłącznika. Do wykrywania niezgodności biegunów przy 
wykorzystaniu prądów fazowych konieczne jest zaprogramowanie nastawy „Current 
Limit”. Monitorując poszczególne prądy fazowe względem wybranego progu granicznego 
prądu, przekaźnik wykrywa, czy biegun wyłącznika jest otwarty czy zamknięty. Jeżeli 
zostanie wykryty prąd fazowy znacznie poniżej limitu prądu, biegun zostanie 
zadeklarowany jako otwarty, a jeżeli prąd będzie powyżej tego limitu, biegun zostanie 
zadeklarowany jako zamknięty. Wdrożona logika niezgodności biegunów w 850-
D pozwala albo na wykrywanie niezgodności biegunów zewnętrznie, wykorzystując jeden 
zestyk wejściowy (Figure 4-141:Zewnętrzne wykrywanie niezgodności biegunów), 
wykrywanie bazujące na zestykach, wykorzystując 6 zestyków wejściowych z zestyków 
pomocniczych  52a i 52b wyłącznika na fazę (Figure 4-142:Niezgodność biegunów 
wykrywana przez przekaźnik), wykrywanie bazujące na prądzie, dowolne zestawienie 
trzech metod wykrywania albo na załączenie wszystkich trzech metod.
Układ reagujący na niezgodność biegunów w przekaźniku 850-D dopuszcza dwa rodzaje 
oprzewodowania zestyków wyłącznika: Na Figure 4-141:Zewnętrzne wykrywanie 
niezgodności biegunów przedstawiono oprzewodowanie sygnału niezgodności biegunów 
wykrywanego zewnętrznie. W takich układach trzy zestyki 52a są równoległe i połączone 
szeregowo z równoległymi zestykami 52b. Jeżeli wejście zewnętrzne niezgodności 
biegunów włączy się, to będzie sygnalizować, że albo jeden lub więcej zestyków 52b nie 
otworzyło się po komendzie zamykania wyłącznika albo że jeden lub więcej zestyków 52a 
pozostało zamkniętych po komendzie wyzwalania wyłącznika.

Figure 4-141: Zewnętrzne wykrywanie niezgodności biegunów
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Na Figure 4-142:Niezgodność biegunów wykrywana przez przekaźnik przedstawiono 
podłączenie zestyków pomocniczych 52a i 52b wyłącznika na fazę i ich oprzewodowanie 
do wejść w przekaźniku. To oprzewodowanie zestyków wyłącznika prowadzące do 
przekaźnika wykorzystuje się wtedy, gdy w przekaźniku załączono wykrywanie 
niezgodności biegunów metodą bazującą na zestykach.

Figure 4-142: Niezgodność biegunów wykrywana przez przekaźnik

Ścieżka: Setpoints > Control > Pole Discordance > Pole Discordance 1(X) 

FUNCTION
Zakres: Disabled, Trip, Alarm, Latched Alarm, Configurable
Wartość domyślna: Disabled

Wybór opcji Trip, Alarm, Latched Alarm lub Configurable załącza funkcję reagującą na 
niezgodność biegunów. 

Szczegółowe informacje, patrz Wspólne nastawy.

BKR TRIP TRIGGER
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

To ustawienie przypisuje sygnał inicjujący wyzwolenie (otwarcie) wyłącznika. 

BKR CLOSE TRIGGER
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

To ustawienie przypisuje sygnał inicjujący zamknięcie wyłącznika.

EXTERNAL POLE DISCORDANCE
Zakres: Off, On, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

Ta nastawa służy do wyboru argumentu FlexLogic (zazwyczaj zestyku wejściowego) 
jako wejścia z niezgodności biegunów wykrytej zewnętrznie poprzez układ zestyków 
pomocniczych wyłącznika.

PICKUP DELAY
Zakres: 0.100 do 6000.000 s w krokach po 0.001 s
Wartość domyślna: 2.000 s

To ustawienie zapewnia opóźnienie pobudzenia czasowo niezależne. Jeżeli w trakcie 
operacji otwierania wyłącznika nastąpi wykrycie, że wszystkie trzy bieguny są otwarte, 
zanim timer zakończy odliczanie, timer zresetuje się i nie zostanie zadeklarowana 
niezgodność biegunów. Jeżeli jednak jeden lub dwa bieguny pozostaną zamknięte po 
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tym, jak timer zakończy odliczanie, zadeklarowana zostanie niezgodność biegunów. Ta 
sama logiki ma zastosowanie wtedy, gdy do wyłącznika zostaje wysłana komenda 
zamykania, poprzez monitorowanie statusu zamkniętego biegunów wyłącznika.

FASTPATH: Chociaż minimalna w zakresie wartość opóźnienia pobudzenia równa 100 ms odpowiada 
większości wyłączników z krótszymi czasami zadziałania, należy pamiętać, aby sprawdzić 
czasy zadziałania wyłącznika i nastawić opóźnienie na wartość większą od tych czasów.

CONTACT BASED DETECTION
Zakres: Disabled, Enabled
Wartość domyślna: Disabled

Wybór opcji „Enabled” załącza nastawy PH A(B,C) OPEN i PH A(B,C) CLOSED skojarzone 
z wykrywaniem niezgodności biegunów na bazie zestyków. 

PH A(B,C) OPEN
Zakres: Off, On, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

Ta nastawa daje wybór argumentu FlexLogic na fazę (biegun) do wykrywania statusu 
otwartego fazy (bieguna) wyłącznika. Zazwyczaj wybiera się zestyk wejściowy 
podłączony przewodem do zestyku pomocniczego bieguna 52b. Ta nastawa ma 
zastosowanie tylko wtedy, gdy CONTACT BASED DETECTION ustawiono na „Enabled”.

PH A(B,C) CLOSED
Zakres: Off, On, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

Ta nastawa daje wybór argumentu FlexLogic na fazę (biegun) do wykrywania statusu 
zamkniętego tej fazy (bieguna) wyłącznika. Zazwyczaj wybiera się zestyk wejściowy 
podłączony przewodem do zestyku pomocniczego bieguna 52a. Ta nastawa ma 
zastosowanie tylko wtedy, gdy CONTACT BASED DETECTION ustawiono na „Enabled”.

FASTPATH: Aby uzyskać prawidłową funkcjonalność w przypadku wykorzystywania zestyków 
pomocniczych jako kryteriów wykrywania, zestyki główne muszą być w pełni 
zsynchronizowane z zestykami pomocniczymi monitorowanego elementu 
przełączającego. To oznacza, że zestyki główne i zestyki pomocnicze muszą muszą 
przełączać się jednocześnie!

CURRENT BASED DETECTION
Zakres: Disabled, Enabled
Wartość domyślna: Disabled

Wybór opcji „Enabled” załącza nastawę CURRENT LIMIT skojarzoną z wykrywaniem 
niezgodności biegunów na bazie prądu.

CURRENT LIMIT
Zakres: 0.050 do 1.000 x CT w krokach po 0.001 x CT
Wartość domyślna: 0.100 x CT

Ta nastawa ustawia wartość progową dla mierzonych prądów fazowych na biegun 
wyłącznika, powyżej której uznaje się, że biegun jest zamknięty i poniżej której uznaje 
się, że biegun jest otwarty. Ta nastawa ma zastosowanie tylko wtedy, gdy CURRENT 
BASED DETECTION ustawiono na „Enabled”.

BLOCK
Zakres: Off, On, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

Niezgodność biegunów jest blokowana, gdy wybrany argument zostanie potwierdzony.
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FASTPATH: Zablokować człon reagujący na niezgodność biegunów w trakcie jednobiegunowego 
ponawiania zamykania wyłącznika, ponieważ status trzech biegunów wyłącznika tworzy 
warunki dla zadziałania członu reagującego na niezgodność wyłączników.

OUTPUT RELAY X

Szczegółowe informacje, patrz Wspólne nastawy.

EVENTS
Zakres: Disabled, Enabled
Wartość domyślna: Enabled

Wybór ustawienia Enabled załącza zdarzenia dla funkcji reagującej na niezgodność 
biegunów. 

TARGETS
Zakres: Disabled, Self-Reset, Latched
Wartość domyślna: Self-Reset

Wybór ustawienia Disabled załącza cele dla funkcji reagującej na niezgodność 
biegunów. W trybie Self-Reset cele pozostają aktywne aż do odpadnięcia funkcji. 
W trybie Latched cel utrzymuje nastawiony stan, aż zostanie dezaktywowany komendą 
zerowania.
4–346 850 SYSTEM ZABEZPIECZAJĄCY  – INSTRUKCJA OBSŁUGI



CHAPTER 4: NASTAWY STEROWANIE
Figure 4-143: Wykrywanie niezgodności biegunów - logika główna (A)
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Figure 4-144: Logika wykrywania niezgodności biegunów bazująca na zestykach (B)
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Figure 4-145: Logika wykrywania niezgodności biegunów bazująca na prądzie (C)
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Figure 4-146: Niezgodność biegunów - argumentu niepowodzenia biegunów 
wyłącznika (D)

Sterowanie wejściami wirtualnymi
Ścieżka: Setpoints > Control > Virtual Input Control

FORCE VIRTUAL INPUT 1 (64)
Zakres: Off, On
Wartość domyślna: Off

Tutaj zmienia się stany maksymalnie 64 wejść wirtualnych. Tutaj można też zobaczyć 
bieżący lub wybrany status wejścia wirtualnego. Ten status to stan wyłączenia (OFF - 
logiczne 0) lub włączenia (ON - logiczne 1). Jeżeli odpowiednie wejście wirtualne 
wybrane w menu Setpoints/Inputs/Virtual Inputs nastawiono na „Latched,” komenda 
„On” zainicjowana z tego menu pozostaje „On” a status tego wejścia wirtualnego to 
również „On” aż do momentu otrzymania komendy „Off”. Jeżeli typ wejścia wirtualnego 
to „Self-Reset,” komenda i status tego wejścia wirtualnego powróci do „Off” po jednej 
ocenie równań FlexLogic™.
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Szyna wyzwalająca
Przekaźnik 850 zawiera sześć jednakowych członów szyny wyzwalającej. Człon szyny 
wyzwalającej umożliwia agregowanie wyjść członów zabezpieczenia, członów 
sterowania, wyjść bez korzystania z FlexLogic i przypisywanie ich w prosty, skuteczny 
sposób. Poszczególne szyny wyzwalające można przypisać do operacji wyzwolenia, 
alarmowania lub innych operacji logicznych. Przewidziano proste warunkowanie 
wyzwolenia takie jak zatrzaśnięcie, opóźnienie i opóźnienie z utrzymaniem.
Ścieżka: Setpoints > Control > Trip Bus 1(X)

FUNCTION
Zakres: Disabled, Trip, Alarm, Latched Alarm, Configurable
Wartość domyślna: Disabled

INPUT 1 to 16
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

Te ustawienia służą do wyboru argumentu FlexLogic, który zostanie przypisany jako 
wejście do szyny wyzwalającej. 

LATCHING
Zakres: Enabled, Disabled
Wartość domyślna: Disabled

Nastawa załącza lub wyłącza zatrzaśnięcie wyjścia szyny wyzwalającej. Używa się go 
zazwyczaj wtedy, gdy wymagane jest odcięcie lub potwierdzenie przez użytkownika 
reakcji przekaźnika. 

RESET
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

Wyjście szyny wyzwalającej zostaje wyzerowane, gdy argument przypisany do tego 
ustawienia zostaje potwierdzony.

PICKUP DELAY
Zakres: 0.000 do 6000.000 s w krokach po 0.001 s
Wartość domyślna: 0.000 s

DROPOUT DELAY
Zakres: 0.000 do 6000.000 s w krokach po 0.001 s
Wartość domyślna: 0.000 s

BLOCK
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

OUTPUT RELAY X

Szczegółowe informacje, patrz Wspólne nastawy.

EVENTS
Zakres: Enabled, Disabled
Wartość domyślna: Enabled

TARGETS
Zakres: Self-reset, Latched, Disabled
Wartość domyślna: Self-reset
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Figure 4-147: Schemat logiczny szyny wyzwalającej
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Zabezpieczenie na wypadek usterki wyłączników (50BF).
Przekaźnik 850 zawiera jeden człon zabezpieczenia na wypadek usterki wyłącznika.
Człon zabezpieczenia na wypadek usterki wyłącznika ustala, czy wyłącznik, który 
otrzymał sygnał wyzwolenia, nie wyłączył zwarcia w określonym czasie. Układ 
zabezpieczenia na wypadek usterki wyłącznika musi spowodować wyzwolenie wszystkich 
wyłączników, które mogą doprowadzać prąd do strefy ze zwarciem. Działanie członu 
zabezpieczenia na wypadek usterki wyłącznika powoduje wyłączenie większej części sieci 
elektroenergetycznej niż wyzwolenie początkowe. Ponieważ usterka wyłącznika może 
spowodować wyzwolenie wielu wyłączników, a to może mieć wpływ na bezpieczeństwo 
i stabilność sieci, wymagany jest bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa.
Funkcja zabezpieczenia na wypadek usterki wyłącznika monitoruje prądy fazowe i punktu 
neutralnego i/lub status wyłącznika w czasie występowania wyzwolenia zabezpieczenia 
albo zewnętrznej komendy inicjacji. W razie zadeklarowania usterki wyłącznika funkcja 
uruchamia wybrane przekaźniki wyjściowe, wymusza blokadę SPZ i wystawia argumenty 
FlexLogic.
Działanie członu zabezpieczenia na wypadek usterki wyłącznika składa się z trzech 
etapów: zainicjowania, wyznaczenia stanu usterki wyłącznika oraz wyjść.
Zainicjowanie usterki wyłącznika
Sygnały zabezpieczenia wysłane początkowo do wyłącznika albo zewnętrzna inicjacja 
(argument FlexLogic, który inicjuje zabezpieczenie na wypadek usterki wyłącznika), inicjują 
układ zabezpieczenia na wypadek usterki wyłącznika.
Układ, po jego zainicjowaniu, natychmiast wysyła sygnał wyzwolenia do tego wyłącznika, 
do którego początkowo wysłano sygnał wyzwolenia (funkcję tą określa się zwykle jako 
ponowne wyzwolenie). Zmniejsza to możliwość rozległego wyzwolenia, które mogłoby być 
skutkiem zadeklarowania usterki wyłącznika.
Wyznaczenie stanu usterki wyłącznika
Układ wyznacza stan usterki wyłącznika, co nadzoruje jeden z następujących elementów:

Tylko nadzór prądowy
Tylko status wyłącznika
Oba (prąd i status wyłącznika)

Każdy rodzaj nadzoru ma opóźnienie czasowe, po którym wydawana jest deklaracja 
usterki wyłącznika, a sygnały wyzwolenia zostają wysłane do wszystkich wyłączników, 
które są potrzebne, aby wyłączyć strefę. Opóźnienia są skojarzone z timerami 1, 2 i 
3 zabezpieczenia na wypadek usterki wyłącznika.
Logika timera 1 jest nadzorowana tylko przez poziom prądu. Jeżeli po czasie opóźnienia 
wykryty zostaje prąd zwarcia, wystawione zostaje wyjście. Dalsza obecność prądu 
sygnalizuje, że wyłącznik nie zdołał przerwać obwodu. Ta logika wykrywa wyłącznik, który 
otwiera się mechanicznie, ale nie przerywa prądu zwarcia. 
Logika timera 2 jest nadzorowana zarówno przez nadzór prądowy jak i status wyłącznika. 
Jeżeli wyłącznik jest nadal zamknięty (co sygnalizuje zestyk pomocniczy) i po czasie 
opóźnienia wykryty zostaje prąd zwarcia, wystawione zostaje wyjście. 
Logika timera 3 jest nadzorowana tylko przez zestyk pomocniczy wyłącznika. W logice tej 
nie przewidziano kontroli poziomu prądu, ponieważ ma ona wykrywać zwarcia o małej 
amplitudzie. Można utworzyć zewnętrzną logikę tak, aby uwzględnić zestyk przełącznika 
sterowniczego służący do sygnalizowania, że wyłącznik jest w trybie wyłączenia 
z eksploatacji, co wyłącza tę logikę, gdy wyłącznik wyłączono z eksploatacji na potrzeby 
konserwacji.
Logiki timera 1 i 2 zapewniają dwa poziomy nadzoru prądowego, wysokonastawny 
i niskonastawny, co umożliwia zmianę poziomu nadzoru (na przykład: z prądu, który 
płynie, zanim przełącznik wstawi rezystor otwierający do zwartego obwodu na niższy 
poziom po wstawieniu rezystora). Wysokonastawny detektor zostaje załączony po 
zakończeniu odliczania czasu przez timer 1 lub 2, wraz z niskonastawionym opóźnieniem 
timera, które załącza detektor niskonastawny po czasie opóźnienia. Czas opóźnienia 
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pomiędzy detektorem wysokonastawnym a niskonastawnym to spodziewany czas 
otwarcia wyłącznika. Oba detektory prądu zapewniają krótki czas zadziałania 
w przypadku prądów stanowiących małe wielokrotności wartości pobudzenia. Detektory 
nadprądowe muszą zadziałać po czasie opóźnienia zab. na wypadek usterki wyłącznika, 
aby wyeliminować konieczność użycia detektorów nadprądowych o bardzo szybki 
zerowaniu.
Wyjścia
Układy dają następujące wyjścia:

• ponowne wyzwolenie zabezpieczanego wyłącznika,

• argument FlexLogic, który informuje o działaniu tej części układu, w której stosowany 
jest wysoko- lub niskonastawy nadzór prądowy,

• argument FlexLogic, który informuje o działaniu tej części układu, w której stosowany 
jest tylko nadzór statusu 52b,

• argument FlexLogic, który inicjuje wyzwolenie wymagane do wyłączenia zwartej 
strefy. Wyjście usterki wyłącznika może być utrzymane przez nastawny czas,

• komunikat celu sygnalizujący, że zadeklarowano usterkę wyłącznika.

Konfiguracja Ścieżka: Setpoints > Control > Breaker Failure > BF1(X) > BF1(X) Setup

FUNCTION
Zakres: Disabled, Retrip, Latched Alarm, Alarm, Configurable
Wartość domyślna: Disabled

Gdy wybrana będzie funkcja Retrip i zostanie zainicjowane zabezpieczenia na wypadek 
usterki wyłącznika (z nadzorem prądowym ponownego wyzwolenia), przekaźnik 
wyjściowy nr 1 „Trip” zadziała, ale dioda „ALARM” nie zaświeci się.

PH RETRIP SUPERV PICKUP
Zakres: 0.050 do 30.000 x CT w krokach po 0.001 x CT
Wartość domyślna: 1.000 x CT

Nastawa określa poziom ponownego wyzwolenia dla prądu fazowego, którego 
przekroczenie po zainicjowaniu zabezpieczenia na wypadek usterki wyłącznika, 
spowoduje ponowne wyzwolenie jej własnego wyłącznika. Nastawę ustawiono tak, aby 
wykrywać najniższy spodziewany prąd zwarcia na zabezpieczanym obwodzie.

NTRL RETRIP SUPERV PICKUP
Zakres: 0.050 do 30.000 x CT w krokach po 0.001 x CT
Wartość domyślna: 1.000 x CT

Ta nastawa określa poziom ponownego wyzwolenia dla prądu punktu neutralnego, 
którego przekroczenie po zainicjowaniu zabezpieczenia na wypadek usterki wyłącznika, 
spowoduje ponowne wyzwolenie jej własnego wyłącznika. Nastawa wykrywa najniższy 
spodziewany prąd zwarcia na zabezpieczanym obwodzie. Nadzór prądowy ponownego 
wyzwolenia dla punktu neutralnego wykorzystywany jest po to, aby zapewnić większą 
czułość.

SUPERVISION
Zakres: Current, 52b & Current, 52b
Wartość domyślna: Current

Nastawa określa rodzaj nadzoru członu zabezpieczenia na wypadek usterki wyłącznika. 
Przewidziano trzy opcje: tylko prąd, tylko status wyłącznika albo oba.

BREAKER CLOSED
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

Nastawa służy do wyboru argumentu FlexLogic (pomocniczy zestyk przełącznika) do 
sygnalizowania, że wyłącznik jest zamknięty.
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T1 PICKUP DELAY
Zakres: 0.000 do 6000.000 s w krokach po 0.001 s
Wartość domyślna: 0.120 s

Ustawienie daje opóźnienie dla logiki timera 1, która jest nadzorowana tylko przez 
nadzór prądowy. Timer nastawia się na spodziewany czas otwarcia wyłącznika plus 
margines bezpieczeństwa służący przezwyciężeniu błędów pomiarów i synchronizacji 
przekaźnika a także czasu przetwarzania przez przekaźnik i czasu zerowania nadzoru 
prądowego. W przekaźniku mikroprocesorowym czas ten nie ma większego znaczenia. 
W przekaźniku 850 amplituda prądu spada do zera w ciągu ¾ cyklu zasilania od 
momentu przerwania prądu.

FASTPATH: W wyłącznikach z dużą ilością oleju czas przerwania prądów poniżej 25% wartości 
znamionowej przerywania może być znacznie dłuższy niż normalny czas przerwania.

T2 PICKUP DELAY
Zakres: 0.000 do 6000.000 s w krokach po 0.001 s
Wartość domyślna: 0.120 s

Ustawienie daje opóźnienie dla logiki timera 2, która jest nadzorowana przez nadzór 
prądowy i status wyłącznika (wskazanie 52b). Timer nastawia się na spodziewany czas 
otwarcia wyłącznika plus margines bezpieczeństwa służący przezwyciężeniu błędów 
pomiarów i synchronizacji przekaźnika, czasu przetwarzania przez przekaźnik, czasu 
zerowania nadzoru prądowego i czasu, jaki zestyk pomocniczy wyłącznika potrzebuje, 
aby się otworzyć.

T3 PICKUP DELAY
Zakres: 0.000 do 6000.000 s w krokach po 0.001 s
Wartość domyślna: 0.120 s

Ustawienie daje opóźnienie dla logiki timera 3, która jest nadzorowana tylko przez status 
wyłącznika (wskazanie 52b). Timer nastawia się na spodziewany czas otwarcia 
wyłącznika plus margines bezpieczeństwa służący przezwyciężeniu błędów 
synchronizacji przekaźnika i czasu, jaki zestyk pomocniczy wyłącznika potrzebuje, aby 
się otworzyć.

PHASE HIGHSET PICKUP
Zakres: 0.050 do 30.000 x CT w krokach po 0.001 x CT
Wartość domyślna: 1.000 x CT

Nastawa określa poziom nadzoru wyjścia prądu fazowego. Nastawa wykrywa najniższy 
spodziewany prąd zwarcia na zabezpieczanym obwodzie.

NEUTRAL HIGHSET PICKUP
Zakres: 0.050 do 30.000 x CT w krokach po 0.001 x CT
Wartość domyślna: 1.000 x CT

Nastawa określa poziom nadzoru wyjścia prądu punktu neutralnego. Nastawa wykrywa 
najniższy spodziewany prąd zwarcia na zabezpieczanym obwodzie. Nadzór prądu 
punktu neutralnego wykorzystywany jest po to, aby zapewnić większą czułość.

LOWSET DELAY
Zakres: 0.000 do 6000.000 s w krokach po 0.001 s
Wartość domyślna: 0.000 s

Ustawienie podaje najniższe pobudzenie dla nadzoru prądowego. Ustawienie jest 
wykorzystywane w zastosowaniach, w których wymagana jest zmiana poziomu prądu 
nadzoru (na przykład: wyłączniki z rezystorami otwierającymi).

Najkrótsze opóźnienie (przedział czasu pomiędzy wartością wysokonastawną 
a niskonastawną) to spodziewany czas otwarcia wyłącznika. 
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PHASE LOWSET PICKUP
Zakres: 0.050 do 30.000 x CT w krokach po 0.001 x CT
Wartość domyślna: 1.000 x CT

Nastawa określa poziom nadzoru wyjścia prądu fazowego. Ustawienie wykrywa 
najniższy spodziewany prąd zwarcia na zabezpieczanym obwodzie, gdzie spodziewana 
jest znaczna zmiana poziomu prądu (na przykład: wyłączniki z rezystorami 
otwierającymi).

NEUTRAL LOWSET PICKUP
Zakres: 0.050 do 30.000 x CT w krokach po 0.001 x CT
Wartość domyślna: 1.000 x CT

Nastawa określa poziom nadzoru wyjścia prądu punktu neutralnego. Ustawienie 
wykrywa najniższy spodziewany prąd zwarcia na zabezpieczanym obwodzie, gdzie 
spodziewana jest znaczna zmiana poziomu prądu (na przykład: wyłączniki z rezystorami 
otwierającymi). Nadzór prądu punktu neutralnego wykorzystywany jest po to, aby 
zapewnić większą czułość.

DROPOUT DELAY
Zakres: 0.000 do 6000.000 s w krokach po 0.001 s
Wartość domyślna: 0.100 s

Ustawienie służy do nastawienia okresu czasu, przez jaki wyjście zabezpieczenia na 
wypadek usterki wyłącznika zostaje utrzymane. Ten timer musi być skoordynowany 
z układem samoczynnego ponawiania zamykania dla uszkodzonego wyłącznika, do 
którego człon zab. na wypadek usterki wyłącznika wysyła sygnał anulowania 
ponowienia zamykania. Ponowienie zamykania odległego wyłącznika można również 
powstrzymać utrzymując włączony sygnał wyzwolenia zdalnego przez czas dłuższy niż 
czas regeneracji.

BLOCK
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Wył.

OUTPUT RELAY X

Szczegółowe informacje, patrz Wspólne nastawy.

EVENTS
Zakres: Disabled, Enabled
Wartość domyślna: Enabled

TARGETS
Zakres: Disabled, Self-reset, Latched
Wartość domyślna: Self-reset

Initiate Ścieżka: Setpoints > Control > Breaker Failure 1 > BF1 Initiate

EXTERNAL INITIATE
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

Nastawa służy do wyboru argumentu FlexLogic, które inicjuje układ zabezpieczenia na 
wypadek usterki wyłącznika; zazwyczaj sygnałów wyzwalających z urządzeń 
zewnętrznych.

FASTPATH: Sygnały wyzwalające z wewnętrznych funkcji zabezpieczających można użyć za pomocą 
FlexLogic, ale łatwiej jest nastawić funkcję zabezpieczenia na wypadek usterki wyłącznika 
za pomocą podmenu BF1 INITIATE. 
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INITIATE IN1 (to IN15)
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Ph TOC 1 OP

Nastawa służy do wyboru argumentu FlexLogic, które inicjuje układ zabezpieczenia na 
wypadek usterki wyłącznika; zazwyczaj sygnałów wyzwalających z wewnętrznych 
funkcji zabezpieczeniowych. 

FASTPATH: Ustawienie domyślne obejmuje następujące funkcje zabezpieczenia:

Ph TOC 1 OP
Ph TOC 2 OP
Ph IOC 1 OP
Ph IOC 2 OP
Ntrl TOC 1 OP
Ntrl TOC 2 OP
Ntrl IOC 1 OP
Ntrl IOC 2 OP
GND TOC 1 OP
GND IOC 1 OP
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Figure 4-148: Schemat logiczny zabezpieczenia na wypadek usterki wyłącznika
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Zabezpieczenie przed łukiem elektrycznym
Moduł zabezpieczenia przed łukiem elektrycznym obsługuje szybkie i bezpieczne 
zabezpieczenie na wypadek wystąpienia łuku elektrycznego, aby zapewnić bezpieczne 
środowisko pracy.
Zabezpieczenie przed łukiem elektrycznym wykorzystuje łącznie cztery czujniki 
światłowodowe do wykrywania światła oraz dedykowany bezzwłoczny człon 
nadprądowy dużej szybkości z bezpiecznym filtrowaniem o skończonej odpowiedzi. 
Logika AND dla światła z czujnika światła z zabezpieczeniem nadprądowym dużej 
szybkości zapewnia szybkie i bezpieczne zadziałanie. Dalsze usprawnienie obejmuje 
ciągłe monitorowanie poszczególnych czujników światła z sygnalizowaniem problemów 
z autotestów. Cztery człony zabezpieczenia przed łukiem elektrycznym z autotestem 
z poszczególnych czujników światła można wykorzystać do zaprojektowania 
elastycznych układów zabezpieczenia przed łukiem elektrycznym dla różnych konfiguracji 
w zależności od fizycznego rozmieszczenia czujników. Wszystkie poszczególne człony 
mogą też zapewnić wyższy poziom redundancji/niezawodności systemu.
W razie wykrycia jakichkolwiek problemów z czujnikami (czyli usterki z autotestu) 
potwierdzone zostaną odpowiadające im argumenty problemów czujników światła (czyli 
„Light Sensor # Trouble” i „Light Sensor Trouble”). Możliwe jest też bardzo szybkie 
wykrywanie wystąpienia łuku elektrycznego przy wykorzystaniu światła jako jedynego 
parametru detekcji na potrzeby alarmowania. Ponadto użytkownik może zaprojektować 
niestandardową logikę, wykorzystując indywidualne argumenty „AF1 Light # PKP” i „Arc 
Flash 1 S# OP” z różnych czujników światła w silniku FlexLogic.
Ścieżka: Setpoints > Control > Arc Flash > Arc Flash 1

FUNCTION
Zakres: Disabled, Trip, Alarm, Latched Alarm, Configurable
Wartość domyślna: Disabled

Wybór opcji Trip, Alarm, Latched Alarm lub Configurable załącza funkcję IOC fazowego/
doziemnego dużej szybkości.

HS PHASE PKP
Zakres: 0.050 do 30.000 x CT w krokach po 0.001 x CT
Wartość domyślna: 2.000 x CT

HS GROUND PKP
Zakres: 0.050 do 30.000 x CT w krokach po 0.001 x CT
Wartość domyślna: 1.000 x CT

NOTE

NOTE: Wartość HS Gnd PICKUP można ustawić na bardzo wysoką wartość, gdy dla detekcji łuku 
elektrycznego potrzeba zastosować tylko człon fazowy dużej szybkości.

NOTE

NOTE: Ustawienie HS Ground PKP nie jest dostępne, jeżeli wybrano kod zamówienia taki, aby było 
tylko jedno czułe wejście prądu doziemnego w banku J1 (4-0B w kodzie zamówienia).

LIGHT SENSOR 1(4)
Zakres: Disabled, Enabled
Wartość domyślna: Disabled

BLOCK
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

OUTPUT RELAY X

Szczegółowe informacje, patrz Wspólne nastawy.
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EVENTS
Zakres: Disabled, Enabled
Wartość domyślna: Enabled

To ustawienie załącza lub wyłącza zdarzenia dla funkcji zabezpieczenia na wypadek 
łuku elektrycznego.

TARGETS
Zakres: Self-reset, Latched, Disabled
Wartość domyślna: Latched

Figure 4-149: Schemat logiczny zabezpieczenia na wypadek łuku elektrycznego
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Kontrola synchronizmu (25)
Przekaźnik 850 zawiera jeden człon kontroli synchronizmu.
Funkcja kontroli synchronizmu służy do nadzoru włączania do pracy równoległej dwóch 
części sieci, które mają zostać połączone poprzez zamknięcie wyłącznika. Człony kontroli 
synchronizmu wykorzystuje się zazwyczaj w takich lokalizacjach, w których dwie części 
sieci są wzajemnie połączone.
Jeżeli wyłącznik może być punktem włączania do pracy równoległej pomiędzy dwoma 
źródłami generacji, powszechną praktyką jest przeprowadzenie automatycznej kontroli, 
aby upewnić się, że źródła mieszczą się w dopuszczalnych granicach napięcia, zanim 
dozwolone będzie zamknięcie wyłącznika. Do tego celu służy kontrola synchronizmu 
polegająca na sprawdzeniu, czy napięcia wejściowe szyny i linii mieszczą się 
w zaprogramowanych różnicach amplitudy napięcia, pozycji kąta fazowego 
i częstotliwości. Jeżeli ta funkcja jest załączona, kontrola zostanie przeprowadzona, zanim 
sygnały ręcznego zamykania lub automatycznego ponawiania zamykania będą mogły 
uruchomić przekaźnik wyjściowy zamykania. Kontrolę synchronizmu można 
zaprogramować tak, aby zezwolić na zamknięcie, jeżeli albo jedno ze źródeł albo oba 
źródła są wyłączone spod napięcia. 
Kontrola synchronizmu sprawdza, czy napięcia (SZYNY i MAGISTRALI) po obu stronach 
nadzorowanego wyłącznika mieszczą się w nastawionych granicach różnicy amplitudy, 
kąta i częstotliwości. Czas, przez jaki oba napięcia pozostają w granicach dopuszczalnej 
różnicy kąta, wyznaczony jest przez ustawienie różnicy kąta fazowego ∆Φ (bez 
kompensacji kąta) i różnicy częstotliwości ∆F (częstotliwość poślizgowa). Można go 
zdefiniować jako czas potrzebny do tego, aby fazor napięcia, SZYNY lub LINII, przesunął się 
przez kąt równy 2 × ∆Φ przy częstotliwości równej różnicy częstotliwości ∆F. Ten czas 
można obliczyć w następujący sposób:

gdzie: ∆Φ = różnica kąta fazowego w stopniach; ∆F = różnica częstotliwości w Hz.
Przykład: 
 Dla wartości ∆Φ = 30° i ∆F = 0.1 Hz czas, przez jaki kąt pomiędzy dwoma napięciami jest 
mniejszy od nastawionej wartości, wynosi: 

W rezultacie czas zamykania wyłącznika musi być krótszy od tego obliczanego czasu, aby 
doszło do udanego zamknięcia i podłączenia obu zasilonych stron.
Jeżeli jedna lub obie strony wyłącznika synchronizującego zostaną wyłączone spod 
napięcia, programowanie kontroli synchronizmu może zezwalać na zamykanie 
wyłącznika przy użyciu kontroli podnapięciowej do obejścia pomiarów kontroli 
synchronizmu (funkcja martwego źródła).
Mierzone wejściowe amplitudy, kąty i częstotliwości szyny i linii oraz obliczane wartości 
różnicy amplitudy kąta i częstotliwości są dostępne jako wartości rzeczywiste w menu 
METERING / SYNCHROCHECK 1.
Wybór opcji „Aux VT Connection” w menu Setpoints > System > Voltage Sensing decyduje 
o tym, że dla kontroli synchronizmu będzie wykorzystywane napięcie wyprowadzane 
z napięć trzech faz dostępnych w przekaźniku. Jeżeli na przykład w Aux VT Connection 
wybierzemy Vab, a VT trójfazowe będą podłączone w gwiazdę („Wye”), przekaźnik będzie 
obliczać także napięcie trójkątowe Vab i wykorzystywać je dla kontroli synchronizmu. 
850 SYSTEM ZABEZPIECZAJĄCY  – INSTRUKCJA OBSŁUGI 4–361



STEROWANIE CHAPTER 4: NASTAWY
IMPORTANT: Kontrola synchronizmu nie może być przeprowadzana, jeżeli VT trójfazowe są 
podłączone w trójkąt (Delta), a w nastawie „Aux VT connection” wybrano pojedyncze 
wejście napięcia gwiazdowego. Napięcia „Wye” nie mogą być obliczane z VT 
podłączonych w trójkąt.

IMPORTANT: Gdy zostanie zaprogramowana, funkcja synchronizmy będzie wykonywać kontrolę 
wybranych wejść napięciowych, aby stwierdzić, czy te amplitudy napięć nie różnią się 
od siebie o więcej niż 5%. Ta kontrola zależy tylko od ustawień wprowadzonych dla VT 
fazowych i pomocniczego w menu Setpoints/System/Voltage Sensing. Jeżeli różnica 
pomiędzy dwoma wybranymi wejściami napięcia, według wyliczenia, będzie większa 
nić 5%, kontrola synchronizmu nie zadziała. 
 Na przykład VT fazowy można nastawić na połączenie w gwiazdę z napięciem strony 
wtórnej równym 66.4 V. VT pomocniczy może być podłączony pomiędzy fazą A i B z 
napięciem strony wtórnej nastawionym na 115 V. Następnie można nastawić jedno 
z wejść kontroli synchronizmu na napięcie Vab wyprowadzone z VT fazowych 
podłączonych w gwiazdę, a drugie wejście - na VT pomocniczy z napięciem Vab. 
Ponieważ różnica pomiędzy obliczanym wejściem Vab a ustawieniem VT pomocniczego 
wynosi 0%, kontrola synchronizmu będzie działać. Jeżeli jednak ta różnica wyniesie 
ponad 5%, kontrola synchronizmu nie będzie działać.

Ścieżka: Setpoints > Control > Synchrocheck 1(X)

FUNCTION
Zakres: Disabled, Enabled
Wartość domyślna: Disabled

BUS VOLTS INPUT
Zakres: W zależności od kodu zamówienia
Wartość domyślna: J2-3VT

Ustawienie daje wybór wejścia napięcia szyny; albo napięcia trójfazowe z VT 
trójfazowych podłączonych do przekaźnika albo pojedyncze napięcie z VT 
pomocniczego również podłączonego do wejścia VT pomocniczego w przekaźniku. 
Układ tych VT jest przedstawiony w menu SYSTEM/VOLTAGE SENSING.

LINE VOLTS INPUT
Zakres: W zależności od kodu zamówienia
Wartość domyślna: J2-Vx

Ustawienie daje wybór wejścia napięcia linii; albo napięcia trójfazowe z VT trójfazowych 
podłączonych do przekaźnika albo pojedyncze napięcie z VT pomocniczego również 
podłączonego do wejścia VT pomocniczego w przekaźniku. Układ tych VT jest 
przedstawiony w menu SYSTEM/VOLTAGE SENSING.

MAX FREQ DIFFERENCE
Zakres: 0.01 do 5.00 Hz w krokach co 0.01 Hz
Wartość domyślna: 0.20 Hz

Ustawienie służy do wyboru maksymalnej różnicy częstotliwości w ‘Hz’ pomiędzy 
dwoma źródłami. Różnica częstotliwości pomiędzy dwoma systemami napięcia 
wejściowego poniżej tej wartości mieści się w granicach dopuszczalnych dla 
synchronizmu. 

MAX ANGLE DIFFERENCE
Zakres: 1 do 100° w krokach po 1°
Wartość domyślna: 20°

Nastawa służy do wyboru maksymalnej różnicy kątowej w stopniach pomiędzy dwoma 
źródłami. Różnica kątowa pomiędzy dwoma fazorami napięcia wejściowego poniżej tej 
wartości mieści się w granicach dopuszczalnych dla synchronizmu. 
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MAX VOLT DIFFERENCE
Zakres: 10 do 600000 V w krokach po 1 V
Wartość domyślna: 2000 V

Nastawa służy do wyboru maksymalnej różnicy napięcia po stronie pierwotnej 
w woltach pomiędzy dwoma źródłami. Różnica amplitudy napięcia pierwotnego 
pomiędzy dwoma napięciami wejściowymi poniżej tej wartości mieści się w granicach 
dopuszczalnych dla synchronizmu. 

MAX FREQUENCY HYSTERESIS
Zakres: 0.01 do 0.10 Hz w krokach co 0.01 Hz
Wartość domyślna: 0.05 Hz

Nastawa wskazuje wymaganą histerezę dla warunku maksymalnej różnicy 
częstotliwości. Warunek zostaje spełniony, gdy różnica częstotliwości jest niższa od 
SYNC1 MAX FREQ DIFFERENCE. Po zadziałaniu członu kontroli synchronizmu różnica 
częstotliwości musi wzrosnąć powyżej wartości sumy SYNC1 MAX FREQ DIFFERENCE + 
SYNC1 MAX FREQ HYSTERESIS, aby nastąpiło odpadnięcie (przy założeniu, że pozostałe 
dwa warunki, napięcia i kąta, są spełnione).

DEAD SOURCE PERM
Zakres: Disabled, LB & DL, DB & LL, DB & DL, DB OR DL, DB XOR DL
Wartość domyślna: Disabled

Nastawa służy do wyboru zestawienia źródła martwego i pod napięciem, które obchodzi 
funkcję kontroli synchronizmu i zezwala na zamknięcie wyłącznika, gdy jedno lub oba te 
napięcia (napięcie szyny i/lub napięcie linii) są poniżej wartości progowej 
maksymalnego napięcia. To, czy źródło jest martwe czy pod napięciem, deklaruje się 
w drodze monitorowania poziomu napięcia. Przewidziano sześć opcji.

Poziomy napięcia do określenia, czy źródło jest bez napięcia (dead) czy pod napięciem 
(live) konfiguruje się w czterech nastawach po tej.

Nastawa DEAD SOURCE PERMISSION ma następujący zakres: 

„Disabled”: Przyzwolenie dla martwego źródła jest wyłączone.
„LB & DL”: Szyna pod napięciem AND linia bez napięcia.„DB & LL”: Szyna bez napięcia 
AND linia pod napięciem.
„DB & DL”: Szyna bez napięcia AND linia bez napięcia.
„DB OR DL”: Szyna bez napięcia OR linia bez napięcia.
„DB XOR DL”: Szyna bez napięcia XOR linia bez napięcia (jedno źródło jest bez napięcia 
i jedno jest pod napięciem).

FASTPATH: W przypadku zastosowania, w którym wyłącznik jest umieszczony na liniach zasilających 
sieci promieniowej lub linia jest zasilana przez tylko jedno źródło, nie wolno wyłączyć 
nastawy DEAD SOURCE PERM.

LIVE BUS VOLTS MIN
Zakres: 0.00 do 1.50 x VT w krokach po 0.01 x VT
Wartość domyślna: 0.80 x VT

Nastawa określa minimalną amplitudę napięcia dla napięcia szyny. Powyżej tej 
amplitudy wejście napięcia szyny wykorzystywane dla kontroli synchronizmu uznaje 
się za „pod napięciem” lub zasilone. 

LIVE LINE VOLTS MIN
Zakres: 0.00 do 1.50 x VT w krokach po 0.01 x VT
Wartość domyślna: 0.80 x VT

Nastawa określa minimalną amplitudę napięcia dla napięcia linii. Powyżej tej amplitudy 
wejście napięcia linii wykorzystywane dla kontroli synchronizmu uznaje się za „pod 
napięciem” lub zasilone. 
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DEAD BUS VOLTS MAX
Zakres: 0.00 do 1.50 x VT w krokach po 0.01 x VT
Wartość domyślna: 0.20 x VT

Nastawa określa maksymalną amplitudę napięcia dla napięcia szyny. Powyżej tej 
amplitudy wejście napięcia szyny wykorzystywane dla kontroli synchronizmu uznaje 
się za „martwe” lub zasilone. 

DEAD LINE VOLTS MAX
Zakres: 0.00 do 1.50 x VT w krokach po 0.01 x VT
Wartość domyślna: 0.20 x VT

Nastawa określa maksymalną amplitudę napięcia dla napięcia linii. Powyżej tej 
amplitudy wejście napięcia linii wykorzystywane dla kontroli synchronizmu uznaje się 
za „martwe” lub zasilone. 

BLOCK
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

Kontrola synchronizmu jest blokowana, gdy wybrany argument zostanie potwierdzony. 
Zazwyczaj do blokowania kontroli synchronizmu wykorzystuje się zestyk 52a (wyłącznik 
zamknięty) (kontrola synchronizmu jest potrzebna tylko wtedy, gdy wyłącznik jest 
otwarty). Kontrolę synchronizmu można też blokować na czas wyzwalania wyłącznika. 

OUTPUT RELAY X

Szczegółowe informacje, patrz Wspólne nastawy.

EVENTS
Zakres: Enabled, Disabled
Wartość domyślna: Enabled

TARGETS
Zakres: Disabled, Self-reset, Latched
Wartość domyślna: Self-reset
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Figure 4-150: Schemat logiczny kontroli synchronizmu
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Blokowanie zamknięcia ręcznego
Przekaźnik 850 zawiera jeden człon blokowania zamknięcia ręcznego (z ang. Manual Close 
Blocking - MCB). 
850 można zaprogramować na blokowanie bezzwłocznych członów nadprądowych, 
podnoszenie poziomu pobudzenia czasowych członów nadprądowych lub zmianę grupy 
nastaw, gdy zainicjowane zostanie ręczne zamykanie wyłącznika. Uniemożliwia to 
zadziałanie optymalnie nastawionych członów nadprądowych w momencie rozruchu 
przy początkowych prądach rozruchowych. 
Ścieżka: Setpoints > Control > Manual Close Blocking BKR 1(X)

FUNCTION
Zakres: Disabled, Latched Alarm, Alarm, Configurable
Wartość domyślna: Disabled

MANUAL CLS BLOCK INTERVAL
Zakres: 0.000 do 6000.000 s w krokach po 0.001 s
Wartość domyślna: 5.000 s

Ustawienie określa przedział czasu, przez jaki blokowanie zamknięcia ręcznego jest 
aktywne i podwyższa pobudzenia TOC, blokuje człony IOC lub wybiera grupę nastaw.

BLOCK PHASE IOC 1 (2, 3, 4)
Zakres: Off, On
Wartość domyślna: Off

Nastawienie na „On” powoduje zablokowanie zadziałania członu zabezpieczenia 
FAZOWEGO IOC 1/2 po wykryciu stanu blokowania zamknięcia ręcznego.

BLOCK NEUTRAL IOC 1 (2, 3, 4)
Zakres: Off, On
Wartość domyślna: Off

Nastawienie na „On” powoduje zablokowanie zadziałania członu zabezpieczenia IOC 1/2 
PUNKTU NEUTRALNEGO po wykryciu stanu blokowania zamknięcia ręcznego. 

BLOCK GROUND IOC 1 (2, 3, 4)
Zakres: Off, On
Wartość domyślna: Off

Nastawienie na „On” powoduje zablokowanie zadziałania członu zabezpieczenia IOC 
1 DOZIEMNEGO po wykryciu stanu blokowania zamknięcia ręcznego. 

BLOCK SENS GROUND IOC 1 (2, 3, 4)
Zakres: Off, On
Wartość domyślna: Off

Nastawienie na „On” powoduje zablokowanie zadziałania członu zabezpieczenia IOC 
1 CZUŁEGO DOZIEMNEGO po wykryciu stanu blokowania zamknięcia ręcznego. 

BLOCK NEG SEQUENCE IOC 1 (2, 3, 4)
Zakres: Off, On
Wartość domyślna: Off

Nastawienie na „On” powoduje zablokowanie zadziałania członu zabezpieczenia IOC 
1 REAGUJĄCEGO NA SKŁADOWĄ PRZECIWNĄ po wykryciu stanu blokowania zamknięcia 
ręcznego. 

RAISE PHASE TOC 1 (2, 3, 4) PKP
Zakres: 1 do 100% w krokach po 1%
Wartość domyślna: 0

Nastawa określa charakterystykę członu zabezpieczenia FAZOWEGO TOC 1/2 poprzez 
podnoszenie poziomu pobudzenia. 
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RAISE NEUTRAL TOC 1 (2, 3, 4) PKP
Zakres: 1 do 100% w krokach po 1%
Wartość domyślna: 0

Nastawa określa charakterystykę członu zabezpieczenia TOC 1/2 PUNKTU 
NEUTRALNEGO poprzez podnoszenie poziomu pobudzenia. 

RAISE GROUND TOC 1 (2, 3, 4) PKP
Zakres: 1 do 100% w krokach po 1%
Wartość domyślna: 0

Nastawa określa charakterystykę członu zabezpieczenia TOC 1 DOZIEMNEGO poprzez 
podnoszenie poziomu pobudzenia. 

RAISE SENS GND TOC 1/2 PKP
Zakres: 1 do 100% w krokach po 1%
Wartość domyślna: 0

Nastawa określa charakterystykę członu zabezpieczenia TOC 1 CZUŁEGO DOZIEMNEGO 
poprzez podnoszenie poziomu pobudzenia. 

RAISE NEG SEQ TOC 1/2 PKP
Zakres: 1 do 100% w krokach po 1%
Wartość domyślna: 0

Nastawa określa charakterystykę członu zabezpieczenia TOC 1 REAGUJĄCEGO NA 
SKŁADOWĄ PRZECIWNĄ poprzez podnoszenie poziomu pobudzenia. 

SELECT SETPOINT GROUP
Zakres: Active, Group 1,2,3,4,5,6
Wartość domyślna: Active

Nastawa określa grupę nastaw, który jest wykorzystywana po wykryciu stanu 
blokowania zamknięcia ręcznego. 

OUTPUT RELAY X

Szczegółowe informacje, patrz Wspólne nastawy.

EVENTS
Zakres: Enabled, Disabled
Wartość domyślna: Enabled

TARGETS
Zakres: Disabled, Self-reset, Latched
Wartość domyślna: Self-reset
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Figure 4-151: Schemat logiczny blokowania zamknięcia ręcznego
4–368 850 SYSTEM ZABEZPIECZAJĄCY  – INSTRUKCJA OBSŁUGI



CHAPTER 4: NASTAWY STEROWANIE
Uruchamianie ze stanu zimnego
Przekaźnik 850 zawiera jeden człon uruchamiania ze stanu zimnego (z ang. Cold Load 
Pickup - CLP). 
850 można zaprogramować na blokowanie bezzwłocznych członów nadprądowych, 
podnoszenie poziomu pobudzenia czasowych członów nadprądowych lub zmianę grupy 
ustawień, gdy wykryty zostanie stan uruchamiania ze stanu zimnego. 
W normalnych warunkach roboczych rzeczywiste obciążenie linii zasilającej jest mniejsze 
od maksymalnego obciążenia podłączonego, ponieważ nie wszyscy odbiorcy potrzebują 
maksymalnego obciążenia jednocześnie. Stan uruchomienia ze stanu zimnego może 
wystąpić po długotrwałym zaniku obciążenia, przez otworzenie wyłącznika lub po utracie 
zasilania nawet jeśli wyłącznik pozostaje zamknięty. Po powrocie źródła w obwodzie 
pojawia się początkowy prąd rozruchowy do podłączonych transformatorów, prądy 
przyspieszania do silników i jednocześnie zapotrzebowanie ze strony wielu innych 
obciążeń, ponieważ utracono normalne zróżnicowanie obciążenia. W trakcie stanu 
uruchamiania ze stanu zimnego poziom prądu może przewyższać ustawienie pobudzenia 
niektórych członów zabezpieczenia, zatem można wykorzystać tą funkcję, aby zapobiec 
wyzwalaniu, do którego, w przeciwnym razie, doszłoby z powodu normalnych ustawień.
Niektóre zakłady, wobec braku danych historycznych dotyczących konkretnej linii 
zasilającej, przyjmują, że początkowy prąd uruchamiania ze stanu zimnego wynosi około 
500% normalnego obciążenia i zanika do 300% po 1 sekundzie, 200% po 2 sekundach 
i 150% po 3 sekundach. Szczegółowe informacje można znaleźć na poniższym rysunku.

Figure 4-152: Uruchamianie ze stanu zimnego

Stan uruchamiania ze stanu zimnego może być zainicjowany na dwa sposoby:
1. Automatyczne reagowanie na utratę źródła linii zasilającej, poprzez wykrycie, że 

wszystkie prądy fazowe spadły poniżej 5% prądu znamionowego na czas dłuższy od 
nastawy Outage Time Before Cold Load. Ten timer nastawia się na przedział czasu, 
po jakim oczekuje się utraty normalnego zróżnicowania obciążenia. Po tym czasie 
opóźnienia nastawiony zostaje argument wyjściowy, pobudzenia czasowych członów 
nadprądowych zostają podwyższone, bezzwłoczne człony nadprądowe zostają 
zablokowane i grupa ustawień zostaje zmieniona zgodnie z ustawieniami. 

2. Stan uruchamiania ze stanu zimnego może też zostać zainicjowany natychmiast 
poprzez potwierdzenie wejścia logicznego External Initiation, jeżeli wszystkie prądy 
fazowe będą poniżej 5% prądu znamionowego. Jeżeli stan uruchamiania ze stanu 
zimnego został zainicjowany, nastawiony zostaje argument wyjściowy, pobudzenia 
czasowych członów nadprądowych zostają podwyższone, bezzwłoczne człony 
nadprądowe zostają zablokowane i grupa ustawień zostaje zmieniona zgodnie 
z ustawieniami. Ta metoda służy do reagowania na zdarzenie, które nastawia wejście 
(np. wejście wirtualne inicjowane przez operatora).
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Gdy działa już funkcja uruchamiania ze stanu zimnego, argument wyjściowy pozostaje 
nastawiony do czasu, gdy co najmniej jedna faza obciążenia powróci do poziomu powyżej 
5% prądu znamionowego na czas zaprogramowany w ustawieniu Cold Load Time Before 
Reset. Czas opóźnienia zerowania należy nastawiać na okres trwający do momentu, gdy 
obciążenie linii zasilającej zaniknie do normalnych poziomów. Po upływie tego czasu 
zostaną przywrócone normalne ustawienia członów nadprądowych (czasowych 
i bezzwłocznych) i grup ustawień. 
Oba wejścia inicjujące mogą zostać wstrzymane za pomocą wejścia blokowania. 

NOTE

NOTE: W przekaźnikach 850 zamówionych do obsługi dwóch wyłączników przewidziano dwa 
człony CLP: CLP1 i CLP2. W takiej sytuacji wybór banku CT w nastawie Signal Input dla 
CLP1 musi być skojarzony z BKR1, a banku CT w nastawie Signal Input dla CLP2 musi być 
skojarzony z BKR2. To samo dyktuje wejście argumentu FlexOperand „AR 1 Disabled” 
w układzie CLP1.

Ścieżka: Setpoints > Control > Cold Load Pickup X 

FUNCTION
Zakres: Disabled, Alarm, Latched Alarm, Configurable
Wartość domyślna: Disabled

SIGNAL INPUT
Zakres: Zależy od kodu zamówienia
Wartość domyślna: CT Bank 1-J1

To ustawienie daje wybór wejścia prądów (bank CT) dla algorytmu CLP.

EXTERNAL INITIATION
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic 
Wartość domyślna: Off

Nastawa służy do wyboru argumentu FlexLogic, wejścia cyfrowego, wejścia wirtualnego 
lub wejścia zdalnego, które inicjuje układ uruchamiania ze stanu zimnego z obejściem 
nastawy Outage Time Before Cold Load.

OUTAGE T BEFORE COLD LOAD
Zakres: 0.000 do 6000.000 s w krokach po 0.001 s 
Wartość domyślna: 1000.000 s

Ustawienie podaje określony czas, po jakim oczekuje się utraty normalnego 
zróżnicowania obciążenia. 

COLD LOAD T BEFORE RESET
Zakres: 0.000 do 6000.000 s w krokach po 0.001 s 
Wartość domyślna: 100.000 s

Ustawienie podaje określony czas, po jakim oczekuje się zaniku obciążenia linii 
zasilającej do normalnego poziomu. 

BLOCK PHASE IOC 1 (2, 3, 4)
Zakres: Off, On
Wartość domyślna: Off

Nastawienie na „On” powoduje zablokowanie zadziałania członu zabezpieczenia 
FAZOWEGO IOC 1/2 po wykryciu stanu uruchamiania ze stanu zimnego. 

BLOCK NEUTRAL IOC 1 (2, 3, 4)
Zakres: Off, On
Wartość domyślna: Off

Nastawienie na „On” powoduje zablokowanie zadziałania członu zabezpieczenia IOC 1/2 
PUNKTU NEUTRALNEGO po wykryciu stanu uruchamiania ze stanu zimnego. 
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BLOCK GROUND IOC 1 (2, 3, 4)
Zakres: Off, On
Wartość domyślna: Off

Nastawienie na „On” powoduje zablokowanie zadziałania członu zabezpieczenia IOC 
1 DOZIEMNEGO po wykryciu stanu uruchamiania ze stanu zimnego.

RAISE PHASE TOC 1 (2, 3, 4) PKP
Zakres: 0 do 100% w krokach po 1%
Wartość domyślna: 0

Nastawa określa charakterystykę członu zabezpieczenia FAZOWEGO NADPRĄDOWEGO 
TOC 1/2 poprzez podnoszenie poziomu pobudzenia.

RAISE NEUTRAL TOC 1 (2, 3, 4) PKP
Zakres: 0 do 100% w krokach po 1%
Wartość domyślna: 0

Nastawa określa charakterystykę członu zabezpieczenia NADPRĄDOWEGO TOC 1/2 
PUNKTU NEUTRALNEGO poprzez podnoszenie poziomu pobudzenia.

RAISE GROUND TOC 1 (2, 3, 4) PKP
Zakres: 0 do 100% w krokach po 1%
Wartość domyślna: 0

Nastawa określa charakterystykę członu zabezpieczenia TOC 1 DOZIEMNEGO poprzez 
podnoszenie poziomu pobudzenia. 

RAISE SENS GND TOC 1/2 PKP
Zakres: 0 do 100% w krokach po 1%
 Wartość domyślna: 0

Nastawa określa charakterystykę członu zabezpieczenia TOC 1 CZUŁEGO DOZIEMNEGO 
poprzez podnoszenie poziomu pobudzenia.

RAISE NEG SEQ TOC 1/2 PKP
Wartość domyślna: 0
Zakres: 0 do 100% w krokach po 1%

Nastawa określa charakterystykę członu zabezpieczenia TOC 1 REAGUJĄCEGO NA 
SKŁADOWĄ PRZECIWNĄ poprzez podnoszenie poziomu pobudzenia.

SELECT SETTING GROUP
Zakres: Active, Group 1,2,3,4,5,6
Wartość domyślna: Active

Nastawa określa grupę ustawień, który jest wykorzystywana po wykryciu stanu 
uruchomienia ze stanu zimnego. 

BLOCK
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

OUTPUT RELAY X

Szczegółowe informacje, patrz Wspólne nastawy.

EVENTS
Zakres: Disabled, Enabled
Wartość domyślna: Enabled

TARGETS
Zakres: Disabled, Self-reset, Latched
Wartość domyślna: Self-reset
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Figure 4-153: Schemat logiczny uruchomienia ze stanu zimnego
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Przywracanie podnapięciowe
Przekaźnik z serii 8 zawiera maksymalnie dwa człony przywracania podnapięciowego (UV 
Restore).

NOTE

NOTE: Gdy przekaźnik 850 jest zamawiany z obsługą dwóch członów przywracania 
podnapięciowego, człon UV Restore 1 jest zawsze skojarzony z wyłącznikiem 1, a człon UV 
Restore 2 - zawsze z wyłącznikiem 2. Inne zestawienia są niemożliwe. Człon przywracania 
podnapięciowego wyśle komendę zamykania tylko do tego przekaźnika wyjściowego, 
który wybrano w nastawie Close Relay Select danego wyłącznika.

Do inicjowania tego układu służą argumenty zdefiniowane przez użytkownika. Po 
zainicjowaniu monitoruje on poziom napięcia szyny lub linii i wysyła komendę, gdy 
napięcie na zaprogramowanej liczbie faz wzrośnie powyżej zaprogramowanego poziomu 
na wybrany przedział czasu. Można zastosować nadzór kontroli synchronizmu do tej 
komendy, aby uruchamiać przekaźnik wyjściowy zaprogramowany dla nastawy BKR 
1 Close Relay Select. Układ zawiera timer niekompletnej sekwencji, zatem nie pozostaje 
zainicjowany przez czas nieokreślony, ale resetuje się automatycznie, jeżeli 
w zaprogramowanym przedziale czasu nie nastąpi przywrócenie napięcia. Zainicjowanie 
układu można anulować za pomocą komendy zerowania. Przewidziano wejście logiczne 
„Block Restoration” służące do uniemożliwienia zarówno zainicjowania jak i zadziałania. 
Zaleca się, aby w razie zamiaru korzystania z automatycznego przywracania 
podnapięciowego załączyć również funkcję uruchamiania ze stanu zimnego, aby zapobiec 
wyzwoleniu wyłącznika krótko po jego automatycznym zamknięciu.
Ustawienia tej funkcji generują flagi pobudzenia i zamykania. Gdy dojdzie do zainicjowania 
przywracania podnapięciowego przez dowolny człon zdefiniowany przez użytkownika, 
flaga pobudzenia przywracania podnapięciowego zostanie potwierdzona, gdy mierzone 
napięcia na zaprogramowanej liczbie faz będą powyżej wartości MINIMALNEJ. Flaga 
zamykania przywracania podnapięciowego zostaje potwierdzona, jeżeli człon pozostaje 
pobudzony przez czas określony w ustawieniu opóźnienia pobudzenia. 
Timer niekompletnej sekwencji resetuje człon automatycznie, jeżeli nie nastąpi 
przywrócenie napięcia w trakcie zaprogramowanego przedziału czasu od zainicjowania.

FASTPATH: Należy starannie ocenić wykorzystanie funkcji przywracania podnapięciowego (UV) 
względem zastosowania wyłącznika w sieci elektroenergetycznej.  
Jeżeli nastawa „Synchrocheck Supervision” (zgodnie z kodem zamówienia przekaźnika) 
jest niedostępna i nie można jej zaprogramować w menu UV Restoration albo też jest 
dostępna, lecz nastawiono ją na opcję „Bypass”,zastosowanie funkcji musi być 
ograniczone go użycia wyłączników skojarzonych z liniami zasilającymi, liniami i szynami 
wyłączonymi spod napięcia.  
Jeżeli w kodzie zamówienia wybrano funkcję kontroli synchronizmu, można bezpiecznie 
wykorzystywać przywracanie podnapięciowe dla wyłączników łączących dwie linie pod 
napięciem lub dwie szyny pod napięciem, pod warunkiem że w nastawie Synchrocheck 
Supervision ustawiono opcję Synchrocheck Breaker Close Permission (Sync1 Close Perm).

Ścieżka: Setpoints > Control > UV Restoration 1(X)

FUNCTION
Zakres: Disabled, Close, Alarm, Latched Alarm, Configurable
Wartość domyślna: Disabled

Przekaźnik wyjściowy nr 2 „Close” zadziała tylko wtedy, gdy wybrana będzie funkcja 
Close, zadziała człon i zastosowany zostanie nadzór kontroli synchronizmu. Dioda 
„ALARM” nie włączy się, jeżeli człon zadziała, gdy będzie nastawiony na funkcję Close.
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INITIATION
Zakres: Off, Ph UV 1 OP, Ph UV 2 OP, Aux UV 1 OP, Aux UV 2 OP, Timed UV 1-4, UV Reactive 
Power 1-6
Wartość domyślna: Off

Nastawa służy do wyboru argumentu FlexLogic, który inicjuje układ przywracania 
podnapięciowego fazowego lub pomocniczego; zazwyczaj sygnałów zadziałania 
z funkcji fazowych podnapięciowych.

PHASES FOR OPERATION
Zakres: Any one, Any Two, All Three
Wartość domyślna: All Three

Ustawienie określa liczbę napięć wymaganą dla zadziałania funkcji przywracania 
podnapięciowego. Nastawa jest widoczna tylko wtedy, gdy w nastawie INITIATION 
ustawiono „PHASE UV 1 OP” lub „PHASE UV 2 OP”.

MINIMUM VOLTAGE
Zakres: 0.000 do 1.250 x VT w krokach po 0.001 x VT
Wartość domyślna: 0.900 x VT

To ustawienie nastawia minimalne napięcie dla zadziałania członu przywracania 
podnapięciowego określone jako wielokrotność VT.

FASTPATH: Wykorzystywane tutaj napięcie minimalne ma zastosowanie do wejścia napięcia 
zaprogramowanego w nastawie Signal Input członu wykorzystywanego do zainicjowania 
przywracania podnapięciowego. Na przykład jeżeli do zainicjowania układu przywracania 
UV 1 wykorzystuje się Phase UV 1 OP (zadziałanie członu zabezpieczenia 
podnapięciowego fazowego 1) , wartość ustawienia minimalnego napięcia będzie mieć 
zastosowanie do napięcia (wybrany bank VT) zaprogramowanego w nastawie Signal Input 
w menu członu ‘Phase Undervoltage 1’.

RESTORE DELAY
Zakres: 0.000 do 6000.000 s w krokach po 0.001 s
Wartość domyślna: 10.000 s

Ustawienie zapewnia opóźnienie przywracania czasowo niezależne. Dla zadziałania 
bezzwłocznego należy nastawić opóźnienie przywracania na 0.000 s.

INCOMPLETE SEQUENCE TIME
Zakres: 1 do 10000 min w krokach po 1 min
Wartość domyślna: 100 min

Ustawienie zapewnia opóźnienie zerowania czasowo niezależne.

SYNCHROCHECK SUPERVISION
Zakres: Bypass, Sync 1 Cls Perm, Sync 2 Cls Perm
Wartość domyślna: Bypass

Nastawa służy do wyboru nadzoru kontroli synchronizmu. Do nadzorowania sygnału 
zamykania (tylko dla wyjścia nr 2) z funkcji przywracania podnapięciowego można 
wykorzystać funkcję kontroli synchronizmu. Funkcja kontroli synchronizmu wymaga 
załączenia i odpowiedniego nastawienia. W zastosowaniach, w których nie jest 
potrzeba kontrola synchronizmu i/lub kontrola martwego źródła, można obejść nadzór 
synchronizmu. Jeżeli w kodzie zamówienia nie będzie wybranej funkcji kontroli 
synchronizmu, to ustawienie będzie ukryte i ustawione domyślnie na Bypass.

FASTPATH: Jeżeli nie będzie obejścia nadzoru a przywracania podnapięciowe zostanie użyte dla 
zastosowania, w którym wyłącznik jest umieszczony na liniach zasilających sieci 
promieniowej lub linia jest zasilana przez tylko jedno źródło, wówczas nie wolno wyłączyć 
nastawy DEAD SOURCE PERM w menu Synchrocheck.
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FASTPATH: Komenda ZAMYKANIA w przywracaniu podnapięciowym nadzorowanym kontrolą 
synchronizmu jest wysyłana bezpośrednio do wyjścia nr 2. Dla innych wyjść należy 
stworzyć logikę odpowiednio do wymagań.

BLOCK
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

OUTPUT RELAY X

Szczegółowe informacje, patrz Wspólne nastawy.

EVENTS
Zakres: Disabled, Enabled
Wartość domyślna: Enabled

TARGETS
Zakres: Disabled, Self-reset, Latched
Wartość domyślna: Self-reset
850 SYSTEM ZABEZPIECZAJĄCY  – INSTRUKCJA OBSŁUGI 4–375



STEROWANIE CHAPTER 4: NASTAWY
Figure 4-154: Schemat logiczny przywracania podnapięciowego
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FASTPATH: Po przywróceniu napięcia (tj. mierzonego napięcia powyżej zaprogramowanej nastawy) 
i wybraniu przekaźnika wyjściowego zamykania („Close”) jako samoresetującego (Self-
Reset), warunek zadziałania przywracania podnapięciowego i tym samym przekaźnik 
wyjściowy zamykania zresetują się automatycznie po wykryciu, że wyłącznik jest 
zamknięty. Jeżeli wybierzemy przekaźnik wyjściowy „zamykania” jako impulsowy (Pulsed), 
przekaźnik wyjściowy pozostanie zamknięty, aż upłynie zaprogramowany czas 
utrzymania (Seal-in).

Przywracanie podczęstotliwościowe
Przekaźniki z serii 8 zawierają maksymalnie dwa człony przywracania 
podczęstotliwościowego (UF Restore).

NOTE

NOTE: Gdy przekaźnik jest zamawiany z obsługą dwóch członów przywracania 
podczęstotliwościowego, człon UF Restore 1 jest zawsze skojarzony z wyłącznikiem 1, 
a człon UF Restore 2 - zawsze z wyłącznikiem 2. Inne zestawienia z wyłącznikami są 
niemożliwe. Człon przywracania podczęstotliwościowego wyśle komendę zamykania 
tylko do tego przekaźnika wyjściowego, który wybrano w nastawie Close Relay Select 
danego wyłącznika.

Do inicjowania tego układu służą argumenty zdefiniowane przez użytkownika i może to 
być dowolny argument członów podczęstotliwościowych lub detekcji prędkości zmiany 
częstotliwości w kierunku spadkowym. Po zainicjowaniu monitoruje on poziom złożonego 
napięcia i częstotliwość i wysyła komendę, gdy częstotliwość i złożone wzrośnie powyżej 
zaprogramowanego poziomu minimalnego na wybrany przedział czasu. Można 
zastosować nadzór kontroli synchronizmu do tej komendy, aby uruchamiać przekaźnik nr 
2 zamykania. Układ zawiera timer niekompletnej sekwencji, zatem nie pozostaje 
zainicjowany przez czas nieokreślony, ale resetuje się automatycznie, jeżeli 
w zaprogramowanym przedziale czasu nie nastąpi przywrócenie napięcia i częstotliwości. 
Zainicjowanie układu można anulować za pomocą komendy zerowania. Przewidziano 
wejście logiczne „Block Restoration” służące do uniemożliwienia zarówno zainicjowania jak 
i zadziałania. Zaleca się, aby w razie zamiaru korzystania z automatycznego 
przywracania podczęstotliwościowego załączyć również funkcję uruchamiania ze stanu 
zimnego, aby zapobiec wyzwoleniu wyłącznika krótko po jego automatycznym 
zamknięciu.
Ustawienia tej funkcji generują flagi pobudzenia i zamykania. Gdy dojdzie do zainicjowania 
przywracania podczęstotliwościowego przez argument wybrany przez użytkownika, flaga 
pobudzenia przywracania podczęstotliwościowego zostanie potwierdzona, gdy mierzona 
częstotliwość i napięcie będą powyżej wartości MINIMALNEJ. Flaga zamykania 
przywracania podczęstotliwościowego zostaje potwierdzona, jeżeli człon pozostaje 
pobudzony przez czas określony w ustawieniu opóźnienia pobudzenia. 
Timer niekompletnej sekwencji resetuje człon automatycznie, jeżeli nie nastąpi 
przywrócenie napięcia i częstotliwości w trakcie zaprogramowanego przedziału czasu od 
zainicjowania.

FASTPATH: Należy starannie ocenić wykorzystanie funkcji przywracania podczęstotliwościowego (UF) 
względem zastosowania wyłącznika w sieci elektroenergetycznej.  
Jeżeli nastawa „Synchrocheck Supervision” (zgodnie z kodem zamówienia przekaźnika) 
jest niedostępna i nie można jej zaprogramować w menu UF Restoration albo też jest 
dostępna, lecz nastawiono ją na opcję „Bypass”, zastosowanie funkcji musi być 
ograniczone go użycia wyłączników skojarzonych z liniami zasilającymi, liniami i szynami 
wyłączonymi spod napięcia. 
 Jeżeli w kodzie zamówienia wybrano funkcję kontroli synchronizmu, można bezpiecznie 
wykorzystywać przywracanie podczęstotliwościowe dla wyłączników łączących dwie 
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linie pod napięciem lub dwie szyny pod napięciem, pod warunkiem że w nastawie 
Synchrocheck Supervision ustawiono opcję Synchrocheck Breaker Close Permission 
(Sync1 Close Perm).

Ścieżka: Setpoints > Control > Underfrequency Restoration 1(X)

FUNCTION
Zakres: Disabled, Close, Alarm, Latched Alarm, Configurable
Wartość domyślna: Disabled

Przekaźnik wyjściowy nr 2 „Close” zadziała tylko wtedy, gdy wybrana będzie funkcja 
Close, zadziała człon i zastosowany zostanie nadzór kontroli synchronizmu. Dioda 
„ALARM” nie włączy się, jeżeli człon zadziała, gdy będzie nastawiony na funkcję Close.

INITIATION
Zakres: Off, Underfreq 1(X) OP lub FreqRate1(X) DWN OP
Wartość domyślna: Off

Nastawa służy do wyboru argumentu FlexLogic, który inicjuje układ przywracania 
podczęstotliwościowego; zazwyczaj sygnałów zadziałania z funkcji 
podczęstotliwościowych lub detekcji prędkości zmian częstotliwości.

MINIMUM VOLTAGE
Zakres: 0.000 do 1.250 x VT w krokach po 0.001 x VT
Wartość domyślna: 0.900 x VT

To ustawienie nastawia minimalne napięcie dla zadziałania członu przywracania 
podczęstotliwościowego określone jako wielokrotność VT.

FASTPATH: Jeżeli częstotliwość początkowa jest mierzona z 3-fazowego VT podłączonego w trójkąt, 
składowa zgodna napięcia służy jako napięcie nadzoru. Przy takim warunku prawdziwy 
poziom nadzoru zostaje zmieniony wewnętrznie na 1/pierwiastek kwadratowy(3) 
ustawienia użytkownika, ponieważ podstawą VT jest tutaj napięcie międzyfazowe.

FASTPATH: Nastawa Minimum Voltage dla wybranego członu przywracania podczęstotliwościowego 
ma zastosowanie do tego samego wejścia napięcia, co zaprogramowane w menu członu 
wybranego w nastawie UF Restore Initiate.

MINIMUM FREQUENCY
Zakres: 20.00 do 65.00 Hz w krokach co 0.01 Hz
Wartość domyślna: 59.90 Hz

Ustawienie nastawia minimalną częstotliwość, aby zezwolić na zadziałanie członu 
przywracania podczęstotliwościowego.

FASTPATH: Napięcie i częstotliwość wykorzystywane tutaj powinny być skojarzone z sygnałem 
inicjującym. Na przykład jeżeli układ przywracania podczęstotliwościowego jest 
wyzwalany sygnałem Underfreq 1 OP (zadziałanie członu podczęstotliwościowego 1), 
powinny być zastosowane wartości napięcia i częstotliwości z członu 
podczęstotliwościowego 1 (‘Underfrequency 1’).

RESTORE DELAY
Zakres: 0.000 do 6000.000 s w krokach po 0.001 s
Wartość domyślna: 10.000 s

Ustawienie zapewnia opóźnienie przywracania czasowo niezależne. Dla zadziałania 
bezzwłocznego należy nastawić opóźnienie przywracania na 0.000 s.

INCOMPLETE SEQUENCE TIME
Zakres: 1 do 10000 min w krokach po 1 min
Wartość domyślna: 100 min

To ustawienie zapewnia opóźnienie zerowania czasowo niezależne.
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SYNCHROCHECK SUPERVISION
Zakres: Bypass, Sync1 Close Perm
Wartość domyślna: Bypass

Nastawa służy do wyboru nadzoru kontroli synchronizmu. Do nadzorowania sygnału 
zamykania (tylko dla wyjścia nr 2) z funkcji przywracania podczęstotliwościowego 
można wykorzystać funkcję kontroli synchronizmu. Funkcja kontroli synchronizmu 
wymaga załączenia i odpowiedniego nastawienia. W zastosowaniach, w których nie 
jest potrzeba kontrola synchronizmu i/lub kontrola martwego źródła, można obejść 
nadzór synchronizmu. Jeżeli w kodzie zamówienia nie będzie wybranej funkcji kontroli 
synchronizmu, to ustawienie będzie ukryte i ustawione domyślnie na Bypass.

FASTPATH: Jeżeli nie będzie obejścia nadzoru a przywracanie podczęstotliwościowe zostanie użyte 
dla zastosowania, w którym wyłącznik jest umieszczony na liniach zasilających sieci 
promieniowej lub linia jest zasilana przez tylko jedno źródło, wówczas nie wolno wyłączyć 
nastawy DEAD SOURCE PERM w menu Synchrocheck.

FASTPATH: Komenda ZAMYKANIA w przywracaniu podczęstotliwościowym nadzorowanym kontrolą 
synchronizmu jest wysyłana bezpośrednio do wyjścia nr 2. Dla innych wyjść należy 
stworzyć logikę odpowiednio do wymagań.

BLOCK
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

OUTPUT RELAY X

Szczegółowe informacje, patrz Wspólne nastawy.

EVENTS
Zakres: Disabled, Enabled
Wartość domyślna: Enabled

TARGETS
Zakres: Disabled, Self-reset, Latched
Wartość domyślna: Self-reset
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Figure 4-155: Schemat logiczny przywracania podczęstotliwościowego

FASTPATH: Po przywróceniu napięcia i częstotliwości (mierzonej częstotliwości powyżej 
zaprogramowanego minimum) i wybraniu przekaźnika wyjściowego zamykania („Close”) 
jako samoresetującego (Self-Reset), warunek zadziałania przywracania podnapięciowego 
i tym samym przekaźnik wyjściowy zamykania zresetują się automatycznie po wykryciu, 
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że wyłącznik jest zamknięty. Jeżeli wybierzemy przekaźnik wyjściowy „zamykania” jako 
impulsowy (Pulsed), przekaźnik wyjściowy pozostanie zamknięty, aż upłynie 
zaprogramowany czas utrzymania (Seal-in).

Wprowadzanie rezerwy
Układ wprowadzania rezerwy jest przeznaczony do zastosowania do zestawu trzech 
wyłączników w układzie typu urządzenie główne-sprzęgło-urządzenie główne, z których 
dwa (Wyłączniki dopływowe 1 i 2) łączą źródła energii elektrycznej z dwoma szynami, 
które mogą być włączone do pracy równoległej poprzez wyłącznik sprzęgłowy szyn. 
W normalnej konfiguracji systemu oba wyłączniki dopływowe są zamknięte, a wyłącznik 
sprzęgłowy szyn jest otwarty. Układ wprowadzania rezerwy zastosowany w przekaźniku 
850 określany jest mianem otwartego wprowadzania rezerwy (z ang. Open Transfer) 
z sekwencją operacji „otwarte przed zamykaniem” (z ang. Open-before-Close). To oznacza, 
że wadliwy wyłącznik dopływowy zostanie wyłączony z eksploatacji, zanim wyłącznik 
sprzęgłowy zostanie zamknięty.
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Figure 4-156: Schemat jednokreskowy układu wprowadzania rezerwy
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Układ wprowadzania rezerwy do minimum ogranicza skutki przerw w dostawie prądu na 
jednym z doprowadzeń zasilania, otwierając wyłącznik dopływowy podłączony do tego 
zasilania, a potem ponownie włączając zasilanie martwej szyny poprzez zamknięcie 
wyłącznika sprzęgłowego szyn, aby przenieść martwą szynę na źródło pod napięciem. 
Aby zabezpieczyć przed uszkodzeniami silniki podłączone do martwej szyny, wyłącznik 
sprzęgłowy szyn nie ma pozwolenia na zamknięcie, po tym, jak zainicjowano 
przeniesienie, dopóty, dopóki zanikające (szczątkowe) napięcie na szynie nie zostanie 
obniżone do bezpiecznego poziomu.
Układ wprowadzania rezerwy można wykorzystywać z aparaturą rozdzielczą 
niewyciąganą jak i z wyciąganą. W wyciąganej konstrukcji aparatury rozdzielczej można 
zastosować przełącznik pomocniczy, który potwierdza, że monitorowany wyłącznik jest 
wstawiony (pozycja podłączona) i tym samym gotowy do pracy. Wyłączniki 
zainstalowane na stałe (niewyciągane) mogą w tym celu używać zestyków na 
skojarzonych odłącznikach (jeśli je przewidziano).
Oprócz przekaźnika niezbędnego dla każdego z trzech wyłączników, system potrzebuje 
dwóch ręcznie obsługiwanych łączników sterowniczych (lub urządzeń równorzędnych) lub 
niestandardowej logiki z cyfrowymi wejściami i komunikacją.
1. Urządzenie 43/10: łącznik sterowniczy wyboru do wyzwalania.

Łącznik sterowniczy wyzwalania to trzypozycyjny łącznik z co najmniej trzema 
zestykami, po jednym na każdy przekaźnik, które stosują się do poniższej tabeli:

Konieczne jest podłączenie jednego zestyku do każdego przekaźnika. Ten łącznik 
wybiera wyłącznik, który spowoduje wyzwolenie w razie, gdyby wszystkie trzy 
wyłączniki zostały zamknięte, aby zapobiec sytuacji, w której dwa systemy 
dopływowe pozostaną podłączone równolegle. Zestyki mogą być albo zwierne albo 
rozwierne, w zależności od logiki odpowiedniego wejścia wykorzystywanego do tego 
celu. W przypadku stosowania logiki niestandardowej należy wybrać tylko jeden 
wyłącznik.

2. Urządzenie 43/83: blokowanie - umożliwianie przeniesienia.
Jest to opcjonalny dwupozycyjny łącznik lub urządzenie równorzędne z co najmniej 
trzema zestykami (po jednym na każdy przekaźnik), które stosuje się do poniższej 
tabeli:

Jeden zestyk musi być podłączony do każdego przekaźnika. Ten łącznik wybiera układ 
wprowadzania rezerwy w pozycji blokowania lub układ wprowadzania rezerwy w pozycji 
umożliwiania. Zestyki są albo zwierne albo rozwierne, w zależności od logiki 
odpowiedniego wejścia wykorzystywanego do tego celu. Gdy urządzenie 43/83 jest 
w pozycji „blokowania”, zestyk podłączony do 850 ustawia odpowiadające mu wejście 

Zestyk nr Pozycja

1: Wyłącznik 
dopływowy 1

2: Wyłącznik 
dopływowy 2

3: Wyłącznik 
sprzęgłowy

1 X

2 X

3 X

Zestyk nr Pozycja

Blokowanie Umożliwianie

1: Wyłącznik dopływowy 1 X

2: Wyłącznik dopływowy 2 X

3: Wyłącznik sprzęgłowy X
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w pozycji do zablokowania działania układu automatycznego wprowadzania rezerwy. 
W tym momencie stan systemu, który mógłby spowodować wyzwolenie jednego 
z wyłączników dopływowych, nie powoduje zainicjowania sekwencji przeniesienia.
W razie stosowania logiki niestandardowej z cyfrowym wejściem i komunikacją funkcja 
przeniesienia musi zostać zablokowania (lub odblokowania) jednocześnie dla wszystkich 
trzech przekaźników.

FASTPATH: Ponieważ przekaźnik jest wymagany na wyłączniku sprzęgłowym szyn, pozwala to na 
operację podziału szyn. Polega to na nastawieniu czasowych członów nadprądowych 
w przekaźniku na wyłączniku sprzęgłowym szyn tak, aby wyzwalały szybciej niż 
wyłączniki dopływowe, otwierając sprzęgło szyn przed wyłącznikiem dopływowym 
podczas działania z jednego tylko źródła.

Dla źródła 1 jako uszkodzonej strony, przeniesienie (wyzwolenie wyłącznika dopływowego 
1, po którym następuje zamknięcie sprzęgła szyn) z przekaźnika 1 może zostać 
zainicjowane przez:

• zadziałanie przekaźnika blokującego (86-T) transformatora 1,

• zadziałanie pomocniczego urządzenia wyzwalającego (94) wyłącznika źródła 1,

• przekroczenie czasu czasowo zależnego członu podnapięciowego dla napięcia linii 
(27) w przekaźniku 1 z powodu niskiego napięcia na źródle 1.

Zainicjowane przeniesienia zostaje zablokowane, jeżeli:

• dowolny z trzech wyłączników nie jest wstawiony (podłączony),

• wyłącznik dopływowy 2 (który ma stać się nowym źródłem) jest obecnie otwarty,

• wykryto stan nadprądowy na szynie 1 - aby zapobiec przeniesieniu uszkodzonej 
szyny na sprawne źródło,

• nastąpiło zadziałanie bezzwłocznego członu podnapięciowego (27) linii na źródle 2, co 
wskazuje na niskie napięcie na drugim źródle.

Jeżeli występuje dowolny z powyższych warunków blokowania, na przekaźnikach 
wyświetlany jest komunikat TRANSFER NOT READY.

FASTPATH: Taka sama logika z zamienionymi "jedynkami" i "dwójkami" ma zastosowanie do 
przekaźnika 2 w przypadku utraty źródła 2.

Gdy warunek spowodował, że przekaźnik 850-1 na wyłączniku dopływowym (przekaźnik 
1) zainicjował przeniesienie, odbędzie się następująca sekwencja zdarzeń:

• przekaźnik 1 wyzwala wyłącznik dopływowy 1 (wyłącznik 1),

• przekaźnik 1 wydaje sygnał zamykania do 850-3 na wyłączniku sprzęgłowym szyn 
(przekaźnik 3),

• gdy przekaźnik 850-3 otrzyma komendę zamykania od przekaźnika 1, zostaje on 
utrwalona i utrzymana, aż wyłącznik sprzęgłowy szyn (wyłącznik 3) zamknie się lub 
odebrane zostanie wejście logiki zablokowania przeniesienia,

• człon kontroli synchronizmu wstrzymuje przekaźnik 850-3, aby nie zainicjował 
komendy zamykania do wyłącznika sprzęgłowego,

• kontrola synchronizmu monitoruje napięcie na odłączonej szynie i podaje 
przyzwolenie na zamknięcie po zaniku napięcia (szczątkowego) szyny, gdy napięcie 
szyny 1 zaniknie do wcześniej nastawionego poziomu.

Trzy wyłączniki podlegają kontroli zapobiegającej pracy równoległej zawsze, gdy działa 
układ wprowadzania rezerwy. Jeżeli trzeci wyłącznik zostanie zamknięty, gdy dwa 
pozostałe wyłączniki już będą zamknięte, układ automatycznie wyzwala wyłącznik 
wybrany przez łącznik 43/10, „wybrany do wyzwolenia”.
Ścieżka: Setpoints > Control > Bus Transfer
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FUNCTION
Zakres: Disabled, Incomer 1, Incomer 2, Bus Tie
Wartość domyślna: Disabled

Jeżeli układ wprowadzania rezerwy nie jest konieczny, należy nastawić funkcję 
przeniesienia na opcję „Disabled”. Jeżeli nie zostanie ona wyłączona, to ta nastawa 
przypisuje funkcję skojarzonego wyłącznika do przekaźnika. Taki wybór programuje 
przekaźnik tak, aby stosował logikę wymaganą przez każdy z trzech wyłączników. 
Należy w tej nastawie wybrać „Incomer 1” lub „Incomer 2”, jeżeli przekaźnik jest 
skojarzony z wyłącznikiem, który ma być użyty jako odpowiednio wyłącznik 
dopływowy 1 lub 2. Należy wybrać „Bus Tie”, jeżeli przekaźnik jest skojarzony 
z wyłącznikiem sprzęgłowym szyn.

Wybór opcji ustawienia Incomer 1, Incomer 2 lub Bus Tie załącza funkcję przeniesienia. 

Gdy wybierzemy funkcję Incomer 1, funkcja PRZENIESIENIA działa zgodnie z logiką 
wyłącznika dopływowego 1 w układzie wprowadzania rezerwy (patrz schemat 
logiczny WYŁĄCZNIKA DOPŁYWOWEGO 1) i ustawieniem TRANSFER. 
Gdy wybierzemy funkcję Incomer 2, funkcja PRZENIESIENIA działa zgodnie z logiką 
wyłącznika dopływowego 2 w układzie wprowadzania rezerwy (patrz schemat 
logiczny WYŁĄCZNIKA DOPŁYWOWEGO 2) i ustawieniem TRANSFER. 
Gdy wybierzemy funkcję Bus Tie, funkcja PRZENIESIENIA działa zgodnie z logiką 
wyłącznika sprzęgłowego szyn w układzie wprowadzania rezerwy (patrz schemat 
logiczny WYŁĄCZNIKA SPRZĘGŁOWEGO SZYN) i ustawieniem Transfer Bus Tie.

PRZEKAŹNIK 850 – WYŁĄCZNIK DOPŁYWOWY 1

Gdy wybierzemy funkcję INCOMER 1, dostępny będzie następujący ekran:
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INC 1 BKR CONNECTED
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

Nastawa służy do wyboru argumentu FlexLogic, wejścia cyfrowego, wejścia wirtualnego 
lub wejścia zdalnego do wstrzymywania przeniesienia, jeżeli wyłącznik dopływowy 
1 nie może zostać użyty do przekazania prądu ze źródła do obciążenia (na przykład, gdy 
wyłącznik jest w pozycji wyjętej lub testowej). Ta nastawa podaje też warunek dla logiki 
wyłącznika „wybranego do wyzwalania”, argument FlexLogic INC1 CB CON & CLSD 
wymagany dla logiki wprowadzania rezerwy wyłącznika dopływowego 2, logiki 
wprowadzania rezerwy wyłącznika sprzęgłowego szyn i dla blokowania przekaźnika nr 
2 zamykania.

FASTPATH: Dla wyłączników niewyciąganych bez skojarzonych odłączników należy ustawić tę 
nastawę na ON. 

INC 1 SELECTED TO TRIP
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

Nastawa służy do wyboru argumentu FlexLogic, wejścia cyfrowego, wejścia wirtualnego 
albo wejścia zdalnego do wyzwalania wyłącznika dopływowego 1 w przypadku, gdy 
wszystkie trzy wyłączniki zostaną zamknięte. To zapobiega sytuacji, w której dwa 
dopływowe systemy zasilania pozostają podłączone równolegle.

DELAY SELECT TO TRIP
Zakres: 0.000 do 6000.000 s w krokach po 0.001 s 
Wartość domyślna: 0.000 s

Ustawienie daje wybór opóźnienia, które zostanie zastosowane do przekaźnika 
wyjściowego wyzwalania w 850 . Aby uruchomić nastawę „Delay Select To Trip”, muszą 
być spełnione następujące warunki:

– wyłącznik dopływowy 1 podłączony,

– wyłącznik dopływowy 2 podłączony i zamknięty,

– wyłącznik sprzęgłowy podłączony i zamknięty,

– wejście wyboru do wyzwalania nastawione na wyłącznik dopływowy 1,

– układ wprowadzania rezerwy niezablokowany.

INC 2 BKR CONNECTED & CLOSED
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

Nastawa służy do wyboru argumentu FlexLogic, wejścia cyfrowego, wejścia wirtualnego 
albo wejścia zdalnego do wydawania przyzwolenia na przeniesienie, jeżeli wyłącznik 
dopływowy 1 jest podłączony i zamknięty. Ta nastawa podaje też warunek dla logiki 
wyłącznika „wybranego do wyzwalania”. 

TIE BKR CONNECTED & CLOSED
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

Nastawa służy do wyboru argumentu FlexLogic, wejścia cyfrowego, wejścia wirtualnego 
albo wejścia zdalnego do podania warunku dla logiki wyłącznika „wybranego do 
wyzwalania”, jeżeli wyłącznik sprzęgłowy szyn jest wstawiony (podłączony) i zamknięty. 
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TIE BKR CONNECTED
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

Nastawa służy do wyboru argumentu FlexLogic, wejścia cyfrowego, wejścia wirtualnego 
albo wejścia zdalnego do wydawania przyzwolenia na przeniesienie, jeżeli wyłącznik 
sprzęgłowy szyn jest wstawiony (podłączony). 

Układ wprowadzania rezerwy można zastosować do dowolnego z następujących 
systemów: 

– podstacje z transformatorem źródłowym i sygnałem detekcji zwarcia 
w transformatorze (urządzenie 86T). Oprócz lokalnych przekaźników 850, sygnał 
wyzwalający sekwencję przeniesienia może pochodzić z zabezpieczenia 
transformatorów od strony dopływu. Zestyk pomocniczy z urządzenia 
wyzwalającego (86T) jest podawany do jednego z wejść 850, które jest 
zaprogramowane jako „Source Transformer Lockout” (blokada transformatora 
źródłowego),

– podstacje z wyłącznikiem od strony dopływu wyposażonym w sygnał 
wyzwalający (urządzenie 94). Oprócz lokalnych przekaźników 850, sygnał 
wyzwalający sekwencję przeniesienia może pochodzić z zabezpieczenia od 
strony dopływu. Zestyk pomocniczy z urządzenia wyzwalającego (94) jest 
podawany do jednego z wejść 850, które jest zaprogramowane jako „Source Trip” 
(wyzwalanie źródła),

– podstacje z transformatorem źródłowym i sygnałem detekcji zwarcia 
w transformatorze (urządzenie 86T) i z wyłącznikiem od strony dopływu 
wyposażonym w sygnał wyzwalający (urządzenie 94). Oprócz lokalnych 
przekaźników 850, sygnał wyzwalający sekwencję przeniesienia może pochodzić 
z zabezpieczenia transformatorów od strony dopływu lub z zabezpieczenia od 
strony dopływu. Zestyki pomocnicze z urządzeń wyzwalających (86T i 94) są 
podawane do wejść 850, które są zaprogramowane jako „Source Transformer 
Lockout” i „Source Trip”,

– podstacje bez sygnalizacji pochodzącej z urządzeń od strony dopływu. Sygnał 
inicjujący jest generowany przez jeden z dwóch przekaźników 
850 zabezpieczających wyłączniki dopływowe. Zazwyczaj sygnałem inicjującym 
jest wyzwolenie funkcji czasowego zabezpieczenia podnapięciowego. 

Jedyne różnice w implementowaniu układu wprowadzania rezerwy (w przedstawionych 
powyżej konfiguracjach) polegają na podłączeniu sygnałów wejściowych do 
przekaźnika, gdy są dostępne.

INC 1 TRANSFORMER LOCKOUT
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

Nastawa służy do wyboru argumentu FlexLogic, wejścia cyfrowego, wejścia wirtualnego 
albo wejścia zdalnego do inicjowania przeniesienia dla podstacji z transformatorami 
i urządzeniami blokującymi w przypadku zwarcia w transformatorze. Zazwyczaj zestyk 
pomocniczy z przekaźnika blokującego (86T) jest podawany do jednego z zestyków 
wejściowych 850 i nastawiany jako „Source Transformer Lockout” (blokada 
transformatora źródłowego), 

INC 1 SOURCE TRIP
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

Nastawa służy do wyboru argumentu FlexLogic, wejścia cyfrowego, wejścia wirtualnego 
albo wejścia zdalnego do inicjowania przeniesienia dla podstacji z wyłącznikiem od 
strony dopływu wyposażonym w sygnał wyzwalający (urządzenie 94). Sygnał 
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wyzwalający sekwencję przeniesienia może pochodzić z zabezpieczenia od strony 
dopływu. Zazwyczaj zestyk pomocniczy z urządzenia wyzwalającego (94) jest 
podawany do jednego z zestyków wejściowych 850 i nastawiany jako „Source Trip”. 

TIMED UV ON THIS SOURCE
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

Nastawa służy do wyboru argumentu FlexLogic, wejścia cyfrowego, wejścia wirtualnego 
albo wejścia zdalnego do inicjowania przeniesienia w przypadku utraty źródła. 
Zazwyczaj do zainicjowania przeniesienia wykorzystuje się wyzwolenie z członu 
czasowego zabezpieczenia podnapięciowego „linii” (źródła). 

BLOCK TRIP ON DOUBLE LOSS
Zakres: Enabled, Disabled
Wartość domyślna: Disabled

Nastawa służy do wyboru wymaganego zadziałania układu w przypadku jednoczesnej 
utraty źródła 1 i źródła 2. Jeżeli pożądane jest, aby oba wyłączniki dopływowe 
wyzwoliły się z czasowego zabezpieczenia podnapięciowego, gdy do tego dojdzie, 
należy wybrać opcję „Disabled”. Jeżeli pożądane jest, aby zapobiec wyzwoleniu się 
wyłączników dopływowych z czasowego zabezpieczenia podnapięciowego, gdy do 
tego dojdzie, należy wybrać opcję „Enabled”. W każdej opcji nie ma zezwolenia na 
zamknięcie wyłącznika sprzęgłowego szyn zainicjowanego przeniesieniem. 

INC 1 BKR CLOSED
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

Nastawa służy do wyboru argumentu FlexLogic, wejścia cyfrowego, wejścia wirtualnego 
albo wejścia zdalnego do śledzenia stanu zamkniętego wyłącznika. Zazwyczaj 
wykorzystuje się zestyk pomocniczy 52a wyłącznika lub stan zamkniętego wyłącznika 
z członu sterowania detekcją wyłącznika do wskazywania stanu zamkniętego 
wyłącznika, zapobiegając tym samym równoległemu podłączeniu dwóch systemów 
dopływowych, a jednocześnie przyzwalając na logikę wprowadzania rezerwy. 

UV ON OTHER SOURCE
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

Nastawa służy do wyboru argumentu FlexLogic, wejścia cyfrowego, wejścia wirtualnego 
albo wejścia zdalnego do blokowania przeniesienia w przypadku niedomiaru napięcia 
na drugim źródle. Zazwyczaj wykorzystuje się bezzwłoczne zabezpieczenie 
podnapięciowe „linii” (źródła) na tym drugim źródle podłączonym przewodowo jako 
wejście cyfrowe lub przesyłane przez komunikację. 

DELAY OTHER SOURCE
Zakres: 0.000 do 6000.000 s w krokach po 0.001 s 
Wartość domyślna: 3.000 s

Ustawienie daje wybór opóźnienia, które zapobiega przeniesieniu, które w przeciwnym 
razie zostałoby spowodowane przez niejednoczesny powrót napięć źródeł po utracie 
obu źródeł. Ustanawia ono przedział czasu od powrotu drugiego źródła, w trakcie 
którego nie można zainicjować przeniesienia.

INST UV ON THIS SOURCE
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

Nastawa służy do wyboru argumentu FlexLogic, wejścia cyfrowego, wejścia wirtualnego 
albo wejścia zdalnego do blokowania przeniesienia po wyzerowaniu członów 
nadprądowych w tym źródle. Zazwyczaj wykorzystuje się człon bezzwłocznego 
zabezpieczenia podnapięciowego „linii” (źródła).
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FASTPATH: Ten sam argument musi być użyty do zablokowania inicjacji przeniesienia (ustawienie UV 
ON OTHER SOURCE dla przekaźnika 2 wyłącznika dopływowego) na drugim przekaźniku, 
ponieważ to źródło jest „tym drugim źródłem, w którym występuje niskie napięcie” dla 
tego drugiego przekaźnika.

DELAY THIS SOURCE
Zakres: 0.000 do 6000.000 s w krokach po 0.001 s 
Wartość domyślna: 1.000 s

Ustawienie daje wybór przedziału czasu od wyzerowania członów nadprądowych 
wybranych w tym źródle, w trakcie którego bezzwłoczne zabezpieczenie 
niskonapięciowe ma zezwolenie na zablokowanie przeniesienia.

FAULT CURRENT PICKUP IN 1 (to 6)
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

Nastawa służy do wyboru argumentu FlexLogic, wejścia cyfrowego, wejścia wirtualnego 
albo wejścia zdalnego do blokowania przeniesienia w czasie, gdy po stronie obciążenia 
wyłącznika występuje zwarcie, które może spowodować poważny przysiad napięcia. 
Zazwyczaj wykorzystywane są człony pobudzenia czasowego i bezzwłocznego 
zabezpieczenia nadprądowego fazowego i punktu neutralnego.

FASTPATH: Takie same zwarcie jest wyłączane przez czasowe zabezpieczenie nadprądowe na 
wyłączniku dopływowym lub na wyłączniku od strony dopływu. Jeżeli urządzenie 50P 
zostanie nastawione prawidłowo, w trakcie tego zdarzenia zezwoli ono funkcji czasowego 
zabezpieczenia podnapięciowego niskonapięciowego na odliczenie limitu czasu, zanim 
zadziała fazowe zabezpieczenie podprądowe czasowo zależne, ale nadal zapobiegnie 
zainicjowaniu przeniesienia. Człon 50P nastawia się powyżej maksymalnego prądu 
wywołanego przez udział silnika szyny w zwarciu od strony dopływu albo przez 
maksymalny prąd w warunkach niskiego napięcia. Człon 50N nastawia się na wykrywanie 
łukowych zwarć doziemnych element, ale też na zezwalanie na dopuszczalne asymetrie.

BLOCK TRANSFER
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic 
Wartość domyślna: Off

Wprowadzanie rezerwy jest blokowane, gdy wybrany argument zostanie potwierdzony. 
FASTPATH: Przekaźnik wyjściowy nr 2 zamykania jest blokowany, jeżeli wprowadzanie rezerwy jest 

załączone, gdy wyłącznik jest podłączony (wstawiony). Jeżeli w trakcie konserwacji 
konieczne jest zamknięcie wyłącznika, należy wyłączyć wprowadzanie rezerwy.

EVENTS
Zakres: Disabled, Enabled
Wartość domyślna: Enabled

TARGETS
Zakres: Disabled, Self-reset, Latched
Wartość domyślna: Self-reset

PRZEKAŹNIK 850 – WYŁĄCZNIK DOPŁYWOWY 2
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Gdy wybierzemy funkcję INCOMER 2, dostępny będzie następujący ekran:

INC 2 CB CONNECTED
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

Nastawa służy do wyboru argumentu FlexLogic, wejścia cyfrowego, wejścia wirtualnego 
lub wejścia zdalnego do wstrzymywania przeniesienia, jeżeli wyłącznik dopływowy 
2 nie może zostać użyty do przekazania prądu ze źródła do obciążenia (na przykład, gdy 
wyłącznik jest w pozycji wyjętej lub testowej). Ta nastawa podaje też warunek dla logiki 
wyłącznika „wybranego do wyzwalania”, argument FlexLogic INC2 CB CON & CLSD 
wymagany dla logiki wprowadzania rezerwy wyłącznika dopływowego 2, logiki 
wprowadzania rezerwy wyłącznika sprzęgłowego szyn i dla blokowania przekaźnika nr 
2 zamykania.

FASTPATH: Dla wyłączników niewyciąganych bez skojarzonych odłączników należy ustawić tę 
nastawę na ON. 

INC 2 SELECTED TO TRIP
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

Nastawa służy do wyboru argumentu FlexLogic, wejścia cyfrowego, wejścia wirtualnego 
albo wejścia zdalnego do wyzwalania wyłącznika dopływowego 1 w przypadku, gdy 
wszystkie trzy wyłączniki zostaną zamknięte. To zapobiega sytuacji, w której dwa 
dopływowe systemy zasilania pozostają podłączone równolegle.

DELAY SELECT TO TRIP
Zakres: 0.000 do 6000.000 s w krokach po 0.001 s 
Wartość domyślna: 0.000 s

Ustawienie daje wybór opóźnienia, które zostanie zastosowane do przekaźnika 
wyjściowego wyzwalania w 850 . Aby uruchomić nastawę „Delay Select To Trip”, muszą 
być spełnione następujące warunki:

– wyłącznik dopływowy 2 podłączony,

– wyłącznik dopływowy 1 podłączony i zamknięty,
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– wyłącznik sprzęgłowy podłączony i zamknięty,

– wejście wyboru do wyzwalania nastawione na wyłącznik dopływowy 2,

– układ wprowadzania rezerwy niezablokowany.

INC 1 BKR CONNECTED & CLOSED
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

Nastawa służy do wyboru argumentu FlexLogic, wejścia cyfrowego, wejścia wirtualnego 
albo wejścia zdalnego do wydawania przyzwolenia na przeniesienie, jeżeli wyłącznik 
dopływowy 2 jest podłączony i zamknięty. Ta nastawa podaje też warunek dla logiki 
wyłącznika „wybranego do wyzwalania”. 

TIE BKR CONNECTED & CLOSED
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

Nastawa służy do wyboru argumentu FlexLogic, wejścia cyfrowego, wejścia wirtualnego 
albo wejścia zdalnego do podania warunku dla logiki wyłącznika „wybranego do 
wyzwalania”, jeżeli wyłącznik sprzęgłowy szyn jest wstawiony (podłączony) i zamknięty. 

TIE BKR CONNECTED
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

Nastawa służy do wyboru argumentu FlexLogic, wejścia cyfrowego, wejścia wirtualnego 
albo wejścia zdalnego do wydawania przyzwolenia na przeniesienie, jeżeli wyłącznik 
sprzęgłowy szyn jest wstawiony (podłączony). 

Układ wprowadzania rezerwy można zastosować do dowolnego z następujących 
systemów: 

– podstacje z transformatorem źródłowym i sygnałem detekcji zwarcia 
w transformatorze (urządzenie 86T). Oprócz lokalnych przekaźników 850, sygnał 
wyzwalający sekwencję przeniesienia może pochodzić z zabezpieczenia 
transformatorów od strony dopływu. Zestyk pomocniczy z urządzenia 
wyzwalającego (86T) jest podawany do jednego z wejść 850, które jest 
zaprogramowane jako „Source Transformer Lockout” (blokada transformatora 
źródłowego),

– podstacje z wyłącznikiem od strony dopływu wyposażonym w sygnał 
wyzwalający (urządzenie 94). Oprócz lokalnych przekaźników 850, sygnał 
wyzwalający sekwencję przeniesienia może pochodzić z zabezpieczenia od 
strony dopływu. Zestyk pomocniczy z urządzenia wyzwalającego (94) jest 
podawany do jednego z wejść 850, które jest zaprogramowane jako „Source Trip” 
(wyzwalanie źródła),

– podstacje z transformatorem źródłowym i sygnałem detekcji zwarcia 
w transformatorze (urządzenie 86T) i z wyłącznikiem od strony dopływu 
wyposażonym w sygnał wyzwalający (urządzenie 94). Oprócz lokalnych 
przekaźników 850, sygnał wyzwalający sekwencję przeniesienia może pochodzić 
z zabezpieczenia transformatorów od strony dopływu lub z zabezpieczenia od 
strony dopływu. Zestyki pomocnicze z urządzeń wyzwalających (86T i 94) są 
podawane do wejść 850, które są zaprogramowane jako „Source Transformer 
Lockout” i „Source Trip”,

– podstacje bez sygnalizacji pochodzącej z urządzeń od strony dopływu. Sygnał 
inicjujący jest generowany przez jeden z dwóch przekaźników 
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850 zabezpieczających wyłączniki dopływowe. Zazwyczaj sygnałem inicjującym 
jest wyzwolenie funkcji czasowego zabezpieczenia podnapięciowego. 

Jedyne różnice w implementowaniu układu wprowadzania rezerwy (w przedstawionych 
powyżej konfiguracjach) polegają na podłączeniu sygnałów wejściowych do 
przekaźnika, gdy są dostępne.

INC 2 TRANSFORMER LOCKOUT
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic 
Wartość domyślna: Off

Nastawa służy do wyboru argumentu FlexLogic, wejścia cyfrowego, wejścia wirtualnego 
albo wejścia zdalnego do inicjowania przeniesienia dla podstacji z transformatorami 
i urządzeniami blokującymi w przypadku zwarcia w transformatorze. Zazwyczaj zestyk 
pomocniczy z przekaźnika blokującego (86T) jest podawany do jednego z zestyków 
wejściowych 850 i nastawiany jako „Source Transformer Lockout” (blokada 
transformatora źródłowego), 

INC 2 SOURCE TRIP
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

Nastawa służy do wyboru argumentu FlexLogic, wejścia cyfrowego, wejścia wirtualnego 
albo wejścia zdalnego do inicjowania przeniesienia dla podstacji z wyłącznikiem od 
strony dopływu wyposażonym w sygnał wyzwalający (urządzenie 94). Sygnał 
wyzwalający sekwencję przeniesienia może pochodzić z zabezpieczenia od strony 
dopływu. Zazwyczaj zestyk pomocniczy z urządzenia wyzwalającego (94) jest 
podawany do jednego z zestyków wejściowych 850 i nastawiany jako „Source Trip”. 

TIMED UV ON THIS SOURCE
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

Nastawa służy do wyboru argumentu FlexLogic, wejścia cyfrowego, wejścia wirtualnego 
albo wejścia zdalnego do inicjowania przeniesienia w przypadku utraty źródła. 
Zazwyczaj do zainicjowania przeniesienia wykorzystuje się wyzwolenie z członu 
czasowego zabezpieczenia podnapięciowego „linii” (źródła). 

BLOCK TRIP ON DOUBLE LOSS
Zakres: Enabled, Disabled
Wartość domyślna: Disabled

Nastawa służy do wyboru wymaganego zadziałania układu w przypadku jednoczesnej 
utraty źródła 1 i źródła 2. Jeżeli pożądane jest, aby oba wyłączniki dopływowe 
wyzwoliły się z czasowego zabezpieczenia podnapięciowego, gdy do tego dojdzie, 
należy wybrać opcję „Disabled”. Jeżeli pożądane jest, aby zapobiec wyzwoleniu się 
wyłączników dopływowych z czasowego zabezpieczenia podnapięciowego, gdy do 
tego dojdzie, należy wybrać opcję „Enabled”. W każdej opcji nie ma zezwolenia na 
zamknięcie wyłącznika sprzęgłowego szyn zainicjowanego przeniesieniem. 

INC 2 BKR CLOSED
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

Nastawa służy do wyboru argumentu FlexLogic, wejścia cyfrowego, wejścia wirtualnego 
albo wejścia zdalnego do śledzenia stanu zamkniętego wyłącznika. Zazwyczaj 
wykorzystuje się zestyk pomocniczy 52a wyłącznika lub stan zamkniętego wyłącznika 
z członu sterowania detekcją wyłącznika do wskazywania stanu zamkniętego 
wyłącznika, zapobiegając tym samym równoległemu podłączeniu dwóch systemów 
dopływowych, a jednocześnie przyzwalając na logikę wprowadzania rezerwy. 
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UV ON OTHER SOURCE
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

Nastawa służy do wyboru argumentu FlexLogic, wejścia cyfrowego, wejścia wirtualnego 
albo wejścia zdalnego do blokowania przeniesienia w przypadku niedomiaru napięcia 
na drugim źródle. Zazwyczaj wykorzystuje się bezzwłoczne zabezpieczenie 
podnapięciowe „linii” (źródła) na tym drugim źródle podłączonym przewodowo jako 
wejście cyfrowe lub przesyłane przez komunikację. 

DELAY OTHER SOURCE
Zakres: 0.000 do 6000.000 s w krokach po 0.001 s 
Wartość domyślna: 3.000 s

Ustawienie daje wybór opóźnienia, które zapobiega przeniesieniu, które w przeciwnym 
razie zostałoby spowodowane przez niejednoczesny powrót napięć źródeł po utracie 
obu źródeł. Ustanawia ono przedział czasu od powrotu drugiego źródła, w trakcie 
którego nie można zainicjować przeniesienia.

INST UV ON THIS SOURCE
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

Nastawa służy do wyboru argumentu FlexLogic, wejścia cyfrowego, wejścia wirtualnego 
albo wejścia zdalnego do blokowania przeniesienia po wyzerowaniu członów 
nadprądowych w tym źródle. Zazwyczaj wykorzystuje się człon bezzwłocznego 
zabezpieczenia podnapięciowego „linii” (źródła).

FASTPATH: Ten sam argument musi być użyty do zablokowania inicjacji przeniesienia (ustawienie UV 
ON OTHER SOURCE dla przekaźnika 2 wyłącznika dopływowego) na drugim przekaźniku, 
ponieważ to źródło jest „tym drugim źródłem, w którym występuje niskie napięcie” dla 
tego drugiego przekaźnika.

DELAY THIS SOURCE
Zakres: 0.000 do 6000.000 s w krokach po 0.001 s 
Wartość domyślna: 1.000 s

Ustawienie daje wybór przedziału czasu od wyzerowania członów nadprądowych 
wybranych w tym źródle, w trakcie którego bezzwłoczne zabezpieczenie 
niskonapięciowe ma zezwolenie na zablokowanie przeniesienia.

FAULT CURRENT PICKUP IN 1 (to 6)
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

Nastawa służy do wyboru argumentu FlexLogic, wejścia cyfrowego, wejścia wirtualnego 
albo wejścia zdalnego do blokowania przeniesienia w czasie, gdy po stronie obciążenia 
wyłącznika występuje zwarcie, które może spowodować poważny przysiad napięcia. 
Zazwyczaj wykorzystywane są człony pobudzenia czasowego i bezzwłocznego 
zabezpieczenia nadprądowego fazowego i punktu neutralnego.

FASTPATH: Takie same zwarcie powinno być wyłączane przez czasowe zabezpieczenie nadprądowe 
na wyłączniku dopływowym lub na wyłączniku od strony dopływu. Jeżeli urządzenie 50P 
zostanie nastawione prawidłowo, w trakcie tego zdarzenia zezwoli ono funkcji czasowego 
zabezpieczenia podnapięciowego niskonapięciowego na odliczenie limitu czasu, zanim 
zadziała fazowe zabezpieczenie podprądowe czasowo zależne, ale nadal zapobiegnie 
zainicjowaniu przeniesienia. Człon 50P nastawia się powyżej maksymalnego prądu 
wywołanego przez udział silnika szyny w zwarciu od strony dopływu albo przez 
maksymalny prąd w warunkach niskiego napięcia. Człon 50N nastawia się na wykrywanie 
łukowych zwarć doziemnych element, ale też na zezwalanie na dopuszczalne asymetrie.
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BLOCK TRANSFER
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic 
Wartość domyślna: Off

Wprowadzanie rezerwy jest blokowane, gdy wybrany argument zostanie potwierdzony. 
FASTPATH: Przekaźnik wyjściowy nr 2 zamykania jest blokowany, jeżeli wprowadzanie rezerwy jest 

załączone, gdy wyłącznik jest podłączony (wstawiony). Jeżeli w trakcie konserwacji 
konieczne jest zamknięcie wyłącznika, należy wyłączyć wprowadzanie rezerwy.

EVENTS
Zakres: Disabled, Enabled
Wartość domyślna: Enabled

TARGETS
Zakres: Disabled, Self-reset, Latched
Wartość domyślna: Self-reset

PRZEKAŹNIK 850 – WYŁĄCZNIK SPRZĘGŁOWY

Gdy wybierzemy funkcję BUS TIE, dostępny będzie następujący ekran:

TIE BREAKER CONNECTED
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

Nastawa służy do wyboru argumentu FlexLogic, wejścia cyfrowego, wejścia wirtualnego 
lub wejścia zdalnego do wstrzymywania przeniesienia, jeżeli wyłącznik sprzęgłowy szyn 
nie może zostać użyty do przekazania prądu ze źródła do obciążenia (na przykład, gdy 
wyłącznik jest w pozycji wyjętej lub testowej). Ta nastawa podaje też warunek dla logiki 
wyłącznika „wybranego do wyzwalania”, argument FlexLogic TIE CB CON & CLSD jest 
wymagany dla logiki wprowadzania rezerwy wyłącznika dopływowego 1 i wyłącznika 
dopływowego 2 i dla blokowania przekaźnika nr 2 zamykania.

FASTPATH: Dla wyłączników niewyciąganych bez skojarzonych odłączników należy ustawić tę 
nastawę na ON. 

TIE BKR SELECTED TO TRIP
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

Nastawa służy do wyboru argumentu FlexLogic, wejścia cyfrowego, wejścia wirtualnego 
albo wejścia zdalnego do wyzwalania wyłącznika sprzęgłowego szyb w przypadku, gdy 
wszystkie trzy wyłączniki zostaną zamknięte. To zapobiega sytuacji, w której dwa 
dopływowe systemy zasilania pozostają podłączone równolegle.
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DELAY SELECT TO TRIP
Zakres: 0.000 do 6000.000 s w krokach po 0.001 s 
Wartość domyślna: 0.000 s

Ustawienie daje wybór opóźnienia, które zostanie zastosowane do przekaźnika 
wyjściowego wyzwalania w 850 . Aby uruchomić nastawę „Delay Select To Trip”, muszą 
być spełnione następujące warunki: 

– wyłącznik dopływowy 1 podłączony i zamknięty,

– wyłącznik dopływowy 2 podłączony i zamknięty,

– wyłącznik sprzęgłowy podłączony i zamknięty,

– wejście wyboru do wyzwalania nastawione na wyłącznik dopływowy 1,

– układ wprowadzania rezerwy niezablokowany.

INC 1 BKR CONNECTED & CLOSED
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

Nastawa służy do wyboru argumentu FlexLogic, wejścia cyfrowego, wejścia wirtualnego 
albo wejścia zdalnego do podania warunku dla logiki wyłącznika „wybranego do 
wyzwalania”, jeżeli wyłącznik dopływowy 1 jest wstawiony (podłączony) i zamknięty. 

INC 2 BKR CONNECTED & CLOSED
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic 
Wartość domyślna: Off

Nastawa służy do wyboru argumentu FlexLogic, wejścia cyfrowego, wejścia wirtualnego 
albo wejścia zdalnego do podania warunku dla logiki wyłącznika „wybranego do 
wyzwalania”, jeżeli wyłącznik dopływowy 2 jest wstawiony (podłączony) i zamknięty. 

TIE BREAKER CLOSED
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

Nastawa służy do wyboru argumentu FlexLogic, wejścia cyfrowego, wejścia wirtualnego 
albo wejścia zdalnego do śledzenia stanu zamkniętego wyłącznika. Zazwyczaj 
wykorzystuje się zestyk pomocniczy 52a wyłącznika lub stan zamkniętego wyłącznika 
z członu sterowania detekcją wyłącznika do wskazywania stanu zamkniętego 
wyłącznika, aby zapobiec tym samym równoległemu podłączeniu dwóch systemów 
dopływowych i przyzwolić na logikę wprowadzania rezerwy. 

CLOSE TIE FROM INCOMER 1
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

Nastawa służy do wyboru argumentu FlexLogic, wejścia cyfrowego, wejścia wirtualnego 
albo wejścia zdalnego do sygnalizowania z wyłącznika odpływowego 1 do wyłącznika 
sprzęgłowego szyn, aby rozpocząć operację ZAMYKANIA. 

CLOSE TIE FROM INCOMER 2
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

Nastawa służy do wyboru argumentu FlexLogic, wejścia cyfrowego, wejścia wirtualnego 
albo wejścia zdalnego do sygnalizowania z wyłącznika odpływowego 2 do wyłącznika 
sprzęgłowego szyn, aby rozpocząć operację ZAMYKANIA. 

BLOCK TRANSFER
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic 
Wartość domyślna: Off

Wprowadzanie rezerwy jest blokowane, gdy wybrany argument zostanie potwierdzony. 
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FASTPATH: Przekaźnik wyjściowy nr 2 zamykania jest blokowany, jeżeli wprowadzanie rezerwy jest 
załączone, gdy wyłącznik jest podłączony (wstawiony). Jeżeli w trakcie konserwacji 
konieczne jest zamknięcie wyłącznika, należy wyłączyć wprowadzanie rezerwy.

EVENTS
Zakres: Disabled, Enabled
Wartość domyślna: Enabled

TARGETS
Zakres: Disabled, Self-reset, Latched
Wartość domyślna: Self-reset

Sygnalizowanie PRZENIESIENIE GOTOWE
Można utworzyć praktyczny układ dla ogólnej sygnalizacji PRZENIESIENIE GOTOWE (z ang. 
TRANSFER READY, wybierając wszystkie trzy przekaźniki 850, aby uruchomiły jeden 
z zapasowych pomocniczych przekaźników wyjściowych i połączenie przekaźników 
szeregowo ze źródłem prądu stałego tak, aby włączały pojedynczą żarówkę („białe 
światło”). Można też podłączyć pomocniczy przekaźnik wyjściowy z każdego przekaźnika 
850 tak, aby włączał osobną żarówkę. 
Flaga PRZENIESIENIE GOTOWE ma stan wysoki, jeżeli spełnione są wszystkie następujące 
warunki:
Przekaźnik wyłącznika dopływowego 1:

• w nastawie TRANSFER FUNCTION wybrano ustawienie „Incomer 1”,

• układ wprowadzania rezerwy nie jest zablokowany z wejścia „Block Transfer”,

• wyłącznik sprzęgłowy szyn jest wstawiony (podłączony) i otwarty,

• wyłącznik dopływowy 1 jest wstawiony (podłączony) i zamknięty,

• wyłącznik dopływowy 2 jest wstawiony (podłączony) i zamknięty,

• nie występuje blokada transformatora ani wyzwolenie źródła,

• na żadnym z dwóch źródeł nie wykryto niedomiaru napięcia,

• po stronie obciążenia wyłącznika nie ma zwarć.

Przekaźnik wyłącznika dopływowego 2:

• w nastawie TRANSFER FUNCTION wybrano ustawienie „Incomer 2”,

• układ wprowadzania rezerwy nie jest zablokowany z wejścia „Block Transfer”,

• wyłącznik sprzęgłowy szyn jest wstawiony (podłączony) i otwarty,

• wyłącznik dopływowy 1 jest wstawiony (podłączony) i zamknięty,

• wyłącznik dopływowy 2 jest wstawiony (podłączony) i zamknięty,

• nie występuje blokada transformatora ani wyzwolenie źródła,

• na żadnym z dwóch źródeł nie wykryto niedomiaru napięcia,

• po stronie obciążenia wyłącznika nie ma zwarć.

Przekaźnik wyłącznika sprzęgłowego:

• w nastawie TRANSFER FUNCTION wybrano ustawienie „Bus Tie”,

• wprowadzanie rezerwy nie jest zablokowane z wejścia „Block Transfer”,

• wyłącznik sprzęgłowy szyn jest wstawiony (podłączony) i otwarty,

• wyłącznik dopływowy 1 jest wstawiony (podłączony) i zamknięty,

• wyłącznik dopływowy 2 jest wstawiony (podłączony) i zamknięty.
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Figure 4-157: Schemat logiczny układu wprowadzania rezerwy - wyłącznik dopływowy 
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Figure 4-158: Schemat logiczny układu wprowadzania rezerwy - wyłącznik dopływowy 
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Figure 4-159: Schemat logiczny układu wprowadzania rezerwy - wyłącznik sprzęgłowy 
szyn

Po ponownym ustanowieniu utraconego źródła można przywrócić normalną konfigurację 
systemu za pomocą trzech metod. Dwie metody mają charakter ręczny, a jedna 
automatyczny:

• Metoda ręczna 1 - gdy nie można zsynchronizować źródeł: Wyłącznik sprzęgłowy 
szyn musi zostać otwarty ręcznie, zanim będzie można ręcznie zamknąć otwarty 
wyłącznik dopływowy. W tej procedurze wyłącznik dopływowy ma zezwolenie na 
zamknięcie tylko wtedy, gdy napięcie źródła dopływowego (VT linii) jest powyżej 
progu obecności napięcia, a napięcie obciążenia (VT szyny) jest poniżej progu braku 
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napięcia (muszą być ustawione nastawy dla kontroli napięcia - martwe źródła 
skojarzone z funkcją kontroli synchronizmu). 

• Metoda ręczna 2 - gdy źródła są skojarzone z nadzorem kontroli synchronizmu: 
Możliwe jest ręczne zamknięcie otwartego wyłącznika dopływowego, aby włączyć do 
pracy równoległej wszystkie trzy wyłączniki (muszą być ustawione nastawy dla 
kontroli synchronizmu skojarzone z funkcją kontroli synchronizmu). Wtedy układ 
automatycznie otwiera wyłącznik, który został wcześniej wybrany do wyzwalania, 
jeżeli wszystkie trzy wyłączniki zostaną zamknięte. Jeżeli wyłącznik sprzęgłowy szyn 
„wybrano do wyzwalania,” zostaje on wyzwolony przez system i otwiera się.

• Metoda automatyczna: Automatyczna metoda przywracania normalnej konfiguracji 
systemu wykorzystuje układ przywracania podnapięciowego. Muszą zostać 
ustawione nastawy dla przywracania podnapięciowego. 

Oprócz nastaw i logiki z układu wprowadzania rezerwy, przekaźniki wykorzystują:

• Człony bezzwłocznego zabezpieczenia nadprądowego fazowego (urządzenie 50P)

• Człony bezzwłocznego zabezpieczenia nadprądowego składowej zerowej (urządzenie 
50N)

• Człony podnapięciowego zabezpieczenia linii (urządzenie 27)

• Funkcje kontroli synchronizmu (urządzenie 25) przekaźnika sprzęgłowego szyn

• Przekaźniki wyjściowe wyzwalania i zamykania 

• Zestyki wejściowe.

Opcjonalnie

• Wyłącznik (status wyłącznika otwarty, zamknięty, odłączony)

• Sterowanie wyłącznikiem (ręczne/zdalne zamykanie lub otwieranie)

• Funkcje kontroli synchronizmu (urządzenie 25) w przekaźnikach wyłącznika 
dopływowego 1 i wyłącznika dopływowego 2

• Układ przywracania podnapięciowego (automatyczne przywracanie normalnej 
konfiguracji systemu).

Bezzwłoczne zabezpieczenie nadprądowe fazowe (50P) i składowej zerowej (50N) jako 
detektory zwarć mogą być wykorzystane jako wejścia dla logiki układu wprowadzania 
rezerwy, aby zablokować przeniesienie, gdy po stronie obciążenia wyłącznika występuje 
zwarcie. Te człony blokują przeniesienie w czasie, gdy po stronie obciążenia wyłącznika 
występuje zwarcie, które może spowodować poważny przysiad napięcia. Takie same 
zwarcie jest wyłączane przez czasowe zabezpieczenie nadprądowe na wyłączniku 
dopływowym lub na wyłączniku od strony dopływu. Człon 50P nastawia się powyżej 
maksymalnego prądu wywołanego przez udział silnika szyny w zwarciu od strony 
dopływu albo przez maksymalny prąd w warunkach niskiego napięcia. Człon 50N 
nastawia się na wykrywanie łukowych zwarć doziemnych element, ale też na zezwalanie 
na dopuszczalne asymetrie.
Detektory zwarć są wymagane tylko dla przekaźników wyłącznika dopływowego 1 i 
wyłącznika dopływowego 2.
Bezzwłoczne zabezpieczenie podnapięciowe linii jest konieczne do zablokowania inicjacji 
przeniesienia z drugiego przekaźnika, ponieważ w tym drugim źródle występuje niskie 
napięcie. Ponadto bezzwłoczne zabezpieczenie podnapięciowe linii jest włączane przez 
bezzwłoczne zabezpieczenie nadprądowe, aby zablokować inicjację przeniesienia. 
Powoduje to, że jeżeli zwarcie po stronie obciążenia szyny 1 spowoduje przysiad poniżej 
ustawienia pobudzenia podnapięciowego, przeniesienie nie zostanie zainicjowane dopóty, 
dopóki napięcie nie wzrośnie powyżej ustawienia napięcia na przedział czasu ustanowiony 
w nastawie Transfer Delay This Source. Ustawienie pobudzenia jest poniżej minimalnego 
spodziewanego napięcia normalnego (niskiego), zazwyczaj około 0.9 napięcia pobudzenia. 
Krzywa czasowo niezależna z opóźnieniem nastawionym na zero zapewnia zadziałanie 
bezzwłoczne. Minimalne napięcie zadziałania musi być nastawione na zero.
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Czasowe zabezpieczenie podnapięciowe linii jest wymagane do zainicjowania 
przeniesienia w przypadku utraty źródła. Typowe ustawienia mają pobudzenie równe 
około 0.7 do 0.8 napięcia pobudzenia, ustawienie krzywej na czasowo zależną („Inverse 
Time”) oraz ustawienie opóźnienia takie, aby zapewnić zadziałanie w przeciągu 0.7 do 1.4 
sekundy przy 0 V. Minimalne napięcie zadziałania musi być nastawione na zero.
Bezzwłoczne zabezpieczenie podnapięciowe linii i czasowe podnapięciowe linii są 
wymagane tylko dla przekaźników wyłącznika dopływowego 1 i wyłącznika 
dopływowego 2.
Kontrola synchronizmu (25) jest wymagana do nadzorowania początkowego zamykania 
wyłączników dopływowych, do zapewnienia nadzoru kontroli synchronizmu w przypadku 
włączania szyn do pracy równoległej albo do mierzenia napięcia szczątkowego na szynie, 
która utraciła źródło.
Dla wyłącznika dopływowego 1 i wyłącznika dopływowego 2 wymagane jest ustawienie 
nastawy DEAD SOURCE PERMISSION na „LL & DB” (linia pod napięciem i brak napięcia na 
szynie), aby zezwolić na początkowe zamykanie wyłączników dopływowych. Użytkownik 
ustala wszystkie inne nastawy dla tego członu.
Przyzwolenie dla martwego źródła stanowiące część funkcji kontroli synchronizmu 
w przekaźniku sprzęgłowym szyn jest też wykorzystywane do mierzenia napięcia 
szczątkowego na szynie, która utraciła źródło. Aby przeniesienia były nadzorowane tylko 
amplitudą napięcia, które zanikło, dla przekaźnika sprzęgłowego szyn na stałe 
zaprogramowano SYNC 1(2) DEAD SOURCE PERMISSION. Konieczne jest, aby w nastawie 
DEAD SOURCE PERMISSION dla przekaźnika sprzęgłowego szyn wybrać albo „DL OR DB” 
(brak napięcia na linii lub brak napięcia na szynie) albo „DL XOR DB” (brak napięcia na linii 
lub brak napięcia na szynie ale nie na obu), aby zezwolić na przeniesienia do 
któregokolwiek wyłącznika dopływowego.
Nastawy DEAD BUS VOLTS MAXIMUM i DEAD LINE VOLTS MAXIMUM służą do ustalania 
poziomu napięcia, które zanikło, powyżej którego wstrzymane są przeniesienia. Normalne 
ustawienie dla tego członu wynosi około 0.25 pobudzenia normalnego napięcia. Gdy 
850 mierzy jedno napięcie międzyfazowe, te wartości powinny być mnożone przez 1/√3, 
aby uwzględnić przypadek zwarcia fazowego doziemnego na mierzonej fazie 
obniżającego to napięcie fazowe, ale pozostawiające pozostałe dwie fazy na wyższym 
napięciu. Jeżeli z doświadczenia wynika, że ta nastawa powoduje opóźnienie przeniesienia 
i stwarza problemy, okazjonalnie podwyższą się ją do maksymalnie 0.40 pobudzenia. 
Użytkownik ustala wszystkie inne nastawy dla tego członu.
Jeżeli status wyłącznika jest pobierany z funkcji wyłącznika, konieczne jest nastawienie 
wszystkich wejść cyfrowych dla tego celu.
Wejścia potrzebne dla funkcji sterowania wyłącznikiem są wymagane po to, aby 
zdefiniować sposób odbierania zewnętrznych komend przez przekaźnik.

FASTPATH: 1. Konstrukcja układu wymaga, aby podłączenia napięcia AC dla źródeł ‘linii’ i ‘szyny’ na 
przekaźnikach wyłączników dopływowych były zgodne z przedstawionym powyżej 
schematem jednokreskowym układu wprowadzania rezerwy.

2. Podłączenie napięcia AC do przekaźnika na sprzęgle szyn nie ma wpływu na działanie 
układu.

3. Przekaźniki wyjściowe wykorzystywane do wysyłania sygnałów z jednego 
przekaźnika do pozostałych (wszystkich wyłączników) nie mogą być uruchamiane 
przez żadną inną funkcję przekaźnika.

Zaprogramowane wejścia dla przekaźników wyłączników dopływowych 1 i 2 oraz 
sprzęgła szyn muszą odpowiadać oprzewodowaniu przekaźników. Konieczne jest 
zaprogramowanie konkretnych wejść zgodnie ze schematami logicznymi oraz to, aby 
podłączenia polowe odpowiadały ich konkretnym funkcjom w ramach układu 
wprowadzania rezerwy.
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Schematy połączeń 
ATS

Na poniższych schematach przedstawiono przykład trzech przekaźników 850 użytych do 
układu automatycznego wprowadzania rezerwy.
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Figure 4-160: 850-dla schematu połączeń wyłącznika dopływowego (1)
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Figure 4-161: 850-dla schematu połączeń wyłącznika dopływowego (2)
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Figure 4-162: 850-3 dla schematu połączeń sprzęgła szyn (3)
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Samoczynne ponawianie zamykania
Przekaźnik 850 zawiera maksymalnie dwa człony samoczynnego ponawiania zamykania 
(z ang. Autoreclose - AR1). Układ SPZ zapewnia elastyczność, dzięki której możliwe jest 
zastosowanie wielu typowych strategii sterowania dystrybucją i przesyłem pośrednim. 
Dla każdego cyklu można nastawić maksymalnie cztery ‘próby’ ponownego zamykania 
z osobno programowanymi ‘czasami przerwy beznapięciowej’. Ponowne zamykanie może 
zostać zainicjowane z dowolnego członu nadprądowego w 850 albo ze źródeł 
zewnętrznych. Nastawy zabezpieczenia nadprądowego można wyregulować pomiędzy 
próbami ponownego zamykania tak, aby zapewnić koordynację z urządzeniami w dalszej 
części instalacji. Aby zapobiec zużywaniu się wyłącznika, funkcja ‘nadzoru prądowego’ 
może zmniejszać liczbę prób w przypadku wysokiego prądu zwarcia. Przewidziano funkcję 
‘koordynacji strefowe’, aby skoordynować zabezpieczenie z reklozerami w dalszej części 
instalacji. Dostępne są wejścia do blokowania i wyłączania układu. 
Diody na panelu przednim sygnalizują aktualny stan układu SPZ:

1. Ponowne zamykanie załączone: układ jest załączony i może wykonać ponowne 
zamykanie w razie wystąpienia wyzwolenia.

2. Ponowne zamykanie w toku: zainicjowano SPZ, ale wyłącznik jeszcze nie został 
zamknięty.

3. Blokada ponownego zamykania: układ wygenerował maksymalną dozwoloną liczbę 
zamknięć wyłącznika i nie zamknie wyłącznika ponownie, a zwarcie trwa nadal. Układ 
przeszedł do stanu blokady ‘Lockout’ i wymaga wyzerowania, zanim dozwolone będą 
dalsze ponowne zamykania. Układ może zostać też "wysłany" w stan blokady, gdy 
timer niekompletnej sekwencji zakończy odliczanie lub pojawi się sygnał blokowania/
anulowania lub usterki wyłącznika w czasie, gdy ‘ponowne zamykanie (będzie) 
w toku’. Jeżeli załączono, to również funkcja blokady z nadzoru częstotliwości prób 
albo funkcja blokady z koordynacji strefowej może "wysłać" układ w stan blokady. 
Aby układ mógł wykonać ponowne zamykanie w przypadku kolejnych zwarć, 
konieczne jest wyzerowanie go ze stanu blokady.

FASTPATH: Aby ustalić aktualny stan układu SPZ, można również przejść do menu STATUS / 
AUTORECLOSE 1.

Uznaje się, że układ jest załączony, gdy wszystkie następujące cztery warunki są 
spełnione:
1. W nastawie AR1 FUNCTION ustawiono opcję „Enabled”.
2. Funkcja wejściowa AR1 BLOCK/CANCEL nie jest potwierdzona.
3. Układ nie jest w stanie blokady.
4. Timer czasu blokowania AR1 po ręcznym zamknięciu (‘AR1 Block Time Upon Manual 

Close’) nie jest aktywny.
Układ SPZ jest inicjowany przez sygnał wyzwalający z dowolnego wybranego argumentu 
funkcji zabezpieczenia lub poprzez zainicjowanie z zewnątrz. Układ zostaje zainicjowany 
pod warunkiem, że wyłącznik jest w stanie ZAMKNIĘTYM przed zadziałaniem 
zabezpieczenia.
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Stan ponownego zamykania w toku (z ang. Reclose-In-Progress - RIP) jest nastawiany, gdy 
cykl ponownego zamykania rozpoczyna się po sygnale inicjowania ponownego 
zamykania. Gdy powiedzie się zainicjowanie cyklu, sygnał RIP zostanie utrzymany, a układ 
będzie realizować dalej swoją sekwencję, aż zostanie spełniony jeden z następujących 
warunkach:
1. Sygnał zamykania zostaje wystawiony, gdy timer czasu przerwy beznapięciowej 

zakończy odliczanie
2. Układ przechodzi w stan blokady 
3. Układ jest zablokowany/anulowany.
Gdy RIP jest aktywny, układ sprawdza, czy wyłącznik się otwiera i czy liczba prób jest 
poniżej limitu; potem zaczyna mierzyć czas przerwy beznapięciowej.
Występuje zwarcie, na skutek którego człon nadprądowy wyzwala wyłącznik i inicjuje 
ponowne zamykanie. Gdy wykryto, że wyłącznik jest otwarty, uruchamia się ‘timer 
przerwy beznapięciowej’. Gdy timer przekroczy wartość zaprogramowaną dla nastawy 
AR1 DEAD TIME 1 i dodatkowy timer przekroczy wartość zaprogramowaną dla nastawy 
AR1 DELAY (AR1 ADD DELAY musi być na ON), stan licznika prób zostanie zwiększony, 
a zamknięcie wyłącznika zostanie zainicjowane za pomocą zestyku wyjściowego nr 
2 ‘Zamykanie’. Jednocześnie charakterystyki członów nadprądowych zostaną 
zmodyfikowane (zablokowanie lub zwiększenie pobudzenia) zgodnie z nastawami SPZ 1.
Jeżeli zwarcie ma charakter stały, kolejny człon (człony) nadprądowy spowodują 
wyzwolenie i zainicjują ponowne zamykanie. Układ przejdzie w końcu w stan blokady, gdy 
osiągnięta zostanie maksymalna liczba prób (AR1 MAXIMUM NUMBER SHOTS) i dojdzie do 
kolejnego wyzwolenia. Jeżeli w dowolnym momencie w trakcie zadziałania wykryty 
zostanie stan usterki wyłącznika, układ przejdzie prosto w stan blokady. W stanie blokady 
przekaźnik 850 wyłącza układ ponownego zamykania i przywraca wartości początkowe 
dla wszystkich nastaw zabezpieczenia. Aby ponownie załączyć układ SPZ, konieczne jest 
wyzerowanie blokady albo w drodze ręcznego wyzerowania (w tym z panelu przedniego, 
za pomocą komunikacji lub FlexLogic), przez AR1 RST LOCKOUT ON MANUAL CLS lub przez 
AR1 RST LOCKOUT IF BKR CLOSED (po zakończeniu odliczania czasu AR1 RST LOCKOUT 
DELAY).
Jeżeli zwarcie ma charakter przejściowy, wówczas po zamknięciu wyłącznika nie dochodzi 
do zadziałania żadnego członu (członów) nadprądowego. Układ resetuje się 
automatycznie, gdy timer zerowania uruchomiony po pierwszej inicjacji ponownego 
zamykania przekroczy wartość nastawy AR1 RESET TIME. Takie wyzerowania SPZ zeruje 
licznik prób.
Każda z czterech możliwych prób ma osobno nastawiany czas przerwy beznapięciowej. 
Można użyć jeden dodatkowy timer, aby wydłużyć wstępnie nastawione czasy przerwy 
beznapięciowej nr od 1 do 4 o opóźnienie równe AR1 DELAY. Uzyskana w ten sposób 
większa elastyczność ustawienia pozwala „włączyć” i „off” za pomocą argumentów 
FlexLogic. Do tych argumentów mogą zaliczać się AR1 SHOT CNT n, SETTING GROUP 
1 ACTIVE itp. W SPZ przewidziano maksymalnie 4 próby do wyboru. Maksymalna liczba 
prób może być modyfikowana dynamicznie ustawieniami AR1 REDUCE MAXIMUM TO 1 (2, 
3), za pomocą właściwego argumentu FlexLogic™ albo automatycznie przez funkcję 
nadzoru prądowego.
Blokada układu blokuje wszystkie fazy cyklu SPZ, uniemożliwiając automatyczne 
ponowne zamknięcie, jeżeli nastąpi którekolwiek następujące zdarzenie:
1. Osiągnięto maksymalną liczbę prób.
2. Występuje wejście ‘blokowanie/anulowanie’ lub uszkodzenie wyłącznika (na przykład 

- zewnętrzne uszkodzenie wyłącznika, zadziałało zabezpieczenie różnicowe szyny 
itp.), podczas gdy SPZ jest w toku.

3. Timer ‘niekompletnej sekwencji’ zakończył odmierzanie czasu.
4. Blokada koordynacji AR1.
5. Blokada dużej prędkości AR1.
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Reklozer jest zatrzaśnięty w stanie blokady do momentu, gdy sygnał zerowania z blokady 
(‘Reset from Lockout’) zostanie potwierdzony albo z ręcznego zamknięcia wyłącznika, 
resetu, jeżeli wyłącznik jest zamknięty albo z ręcznej komendy zerowania (lokalnej lub 
zdalnej). ‘zerowanie z blokady’ można zrealizować za pomocą komendy operatora, 
poprzez ręczne zamknięcie wyłącznika lub za każdym razem, gdy wyłącznik został 
zamknięty i pozostał zamknięty przez wstępnie nastawiony czas.
Po upływie czasu przerwy beznapięciowej układ wydaje sygnał ZAMYKANIA. Sygnał 
ZAMYKANIA jest zatrzaśnięty, aż wyłącznik zamknie się lub układ przejdzie w stan blokady. 
Wyjście timera zerowania resetuje reklozer po udanej sekwencji ponownego zamykania. 
Czas zerowania jest oparty na ‘czasie regeneracyjnym’ wyłącznika, który jest minimalnym 
czasem wymaganym pomiędzy kolejnymi udanymi sekwencjami ponownego zamykania.
Ścieżka: Setpoints > Control > Autoreclose 1(X)

Człon SPZ (AR1) w przekaźniku 850 ma sześć podmenu z nastawami: 

• SETUP - konfiguracja

• INITIATE - inicjacja

• SHOT - próba

• RATE SUPERVISION - nadzór częstotliwości prób

• CURRENT SUPERVISION - nadzór prądowy

• ZONE COORDINATION - koordynacja strefowa

Konfiguracja Ścieżka: Setpoints > Control > Autoreclose 1(X) > Setup

Nastawy przedstawione powyżej określają ogólną charakterystykę układu. Nastawy 
FUNCTION (funkcja) i MAXIMUM NUMBER SHOTS (maksymalna liczba prób) mają krytyczne 
znaczenie i należy je odpowiednio nastawić.

FASTPATH: Aby człon nadprądowy mógł zainicjować ponowne zamykanie, musi zostać 
zaprogramowany w podmenu „INITIATE”.

FUNCTION
Zakres: Disabled, Enabled
Wartość domyślna: Disabled

MAXIMUM NUMBER SHOTS
Zakres: 1, 2, 3, 4
Wartość domyślna: 1

Nastawa określa liczbę prób ponownych zamykań, jakie można podjąć, zanim układ 
ponownego zamykania przejdzie w stan blokady, ponieważ zwarcie będzie miało 
charakter trwały. Czas przerwy beznapięciowej i charakterystykę nadprądową dla 
każdej próby wprowadza się w kolejnych grupach nastaw od AR1 RECLOSE SHOT 1 do 
AR1 RECLOSE SHOT 4. 
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BLOCK / CANCEL
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

SPZ jest blokowane, gdy wybrany argument zostanie potwierdzony. Wybrany argument 
lub wejście blokuje zainicjowanie SPZ (to może być zabezpieczenie różnicowe szyny, 
uszkodzenie wyłącznika itp.). 

MANUAL CLOSE
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

Nastawa służy do wyboru argumentu FlexLogic, wejścia cyfrowego, wejścia wirtualnego 
albo wejścia zdalnego nastawianego wtedy, gdy wyłącznik jest zamykany ręcznie 
i zmienił stan z OTWARTEGO na ZAMKNIĘTY. W przypadku zastosowań, w których 
wyłącznik może być zamknięty bezpośrednio, bez wykorzystania przekaźnika 850 do 
podania sygnału zamykającego do wyłącznika, ta nastawa wykorzystuje na przykład 
logikę FlexLogic do wykrywania przechodzenia wyłącznika ze stanu OTWARTEGO w stan 
ZAMKNIĘTY (stan wyłącznika musi być wyznaczony przez zestyki wejściowe 52a/b 
podłączone przewodami do 850), aby stwierdzić, czy doszło do ZAMKNIĘCIA ręcznego. 
850 wykorzystuje detekcję ZAMKNIĘCIA ręcznego, aby wyłączyć układ SPZ i zapobiec 
ponownemu zamknięciu w sytuacji zwarcia. 

Ponadto jeżeli układ SPZ jest w stanie blokady, udane ZAMKNIĘCIE ręczne prowadzi do 
wyzerowania układu SPZ, jeżeli nastawa RST LOCKOUT ON MANUAL CLS jest ustawiona 
na ON, a SPZ jest załączony po upływie czasu BLK TIME UPON MANUAL CLS. 

W przypadku nastawienia na opcję „OFF” tylko komendy ZAMYKANIA przesłane przez 
panel przedni 850 uznaje się za ZAMKNIĘCIE ręczne dla logiki układu SPZ.

BLK TIME UPON MANUAL CLS
Zakres: 0.000 do 6000.000 s w krokach po 0.001 s
Wartość domyślna: 10.000 s

Układ SPZ zostaje wyłączony na programowany czas opóźnienia po ręcznym 
zamknięciu wyłącznika. Zapobiega to ponownemu zamknięciu w razie zwarcia po 
ręcznym ZAMKNIĘCIU. To opóźnienie musi być dłuższe od najwolniejszego 
spodziewanego wyzwolenia z dowolnego zabezpieczenia, które nie jest zablokowane po 
ręcznym zamknięciu. Timer rozpoczyna odliczanie, gdy odpadnie wejście timera. Po 
ręcznym ZAMKNIĘCIU i gdy timer zakończy odliczanie układ SPZ zostaje wyzerowany 
automatycznie, jeżeli nastawa RST LOCKOUT ON MANUAL CLS jest ustawiona na ON. 
Blokada zostaje wykasowana a licznik prób nastawiony na 0. 

RST LOCKOUT ON MANUAL CLS
Zakres: Off, On
Wartość domyślna: Off

Nastawa umożliwia wyzerowanie układu SPZ ze stanu blokady, jeżeli wyłącznik został 
zamknięty ręcznie, niezależnie od tego, czy wyłącznik pozostaje zamknięty czy nie. To 
ustawienie ma pierwszeństwo przed nastawą RST LOCKOUT IF BKR CLOSED. 

RST LOCKOUT IF BKR CLOSED
Zakres: Off, On
Wartość domyślna: Off

Nastawa umożliwia wyzerowanie układu SPZ ze stanu blokady, jeżeli wyłącznik został 
zamknięty ręcznie i pozostaje zamknięty przez wcześniej nastawiony czas. Aby to 
ustawienie działało, należy wyłączyć nastawę RST LOCKOUT ON MANUAL CLS. 
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RST LOCKOUT DELAY
Zakres: 0.000 do 6000.000 s w krokach po 0.001 s
Wartość domyślna: 60.000 s

Ustawienie określa, jak długo wyłącznik pozostaje zamknięty po ręcznej komendzie 
ZAMYKANIA, aby można było wyzerować SPZ ze stanu blokady. 

MANUAL RESET FROM LOCKOUT
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

Nastawa służy do wyboru argumentu FlexLogic, wejścia cyfrowego, wejścia wirtualnego 
albo wejścia zdalnego, które zresetuje układ SPZ ze stanu blokady. Zazwyczaj jest to 
lokalne lub zdalne zerowanie ręczne ze stanu blokady. 

ADD DELAY
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

Ustawienie służy do wyboru argumentu FlexLogic, wejścia cyfrowego, wejścia 
wirtualnego lub wejścia zdalnego, które wprowadza dodatkowe opóźnienie do wstępnie 
nastawionych czasów przerwy beznapięciowej (od 1 do 4). Gdy w tym ustawieniu 
wybierzemy OFF, nastąpi obejście opóźnienia. 

DELAY
Zakres: 0.000 do 6000.000 s w krokach po 0.001 s
Wartość domyślna: 0.000 s

Ustawienie określa długość dodatkowego opóźnienia czasu przerwy beznapięciowej. 

INCOMPLETE SEQUENCE TIME
Zakres: 0.000 do 6000.000 s w krokach po 0.001 s
Wartość domyślna: 5.000 s

Timer określa maksymalny przedział czasu dozwolony dla pojedynczej próby 
ponownego zamykania. Jest on uruchamiany zawsze wtedy, gdy ponowne zamykanie 
zostało zainicjowane i jest aktywny, gdy układ jest w stanie ‘ponowne zamykanie 
w toku’. Jeżeli wszystkie warunki zezwalające na zamknięcie wyłącznik nie są spełnione 
w momencie, gdy ten czas upłynął, układ przechodzi w stan blokady. 

FASTPATH: Ten timer należy nastawić na opóźnienie krótsze niż w przypadku timera zerowania.

RESET TIME
Zakres: 0.000 do 6000.000 s w krokach po 0.001 s
Wartość domyślna: 60.000 s

Timer zerowania służy do nastawienia łącznego przedziału czasu dla pojedynczego 
zdarzenia zwarcia, od pierwszego wyzwolenia do albo stanu blokady albo udanego 
ponownego zamknięcia. Wyjście timera zerowania resetuje reklozer po udanej 
sekwencji ponownego zamykania. Ustawienie jest oparte na ‘czasie regeneracyjnym’ 
wyłącznika z tradycyjnego układu ze stałymi ustawieniami zabezpieczeń, który jest 
minimalnym czasem, jaki wyłącznik potrzebuje, aby odzyskać zdolność cykli 
ponownego zamykania pomiędzy udanymi sekwencjami ponownego zamykania. Ten 
czas również należy nastawić na wartości większą od maksymalnego czasu do 
wyzwalania na każdej próbie ponownego zamykania z dostatecznym marginesem.

FASTPATH: Nastawić timer zerowania (RESET TIME) na opóźnienie dłuższe niż w przypadku timera 
niekompletnej sekwencji (INCOMPLETE SEQUENCE).
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REDUCE MAXIMUM TO 1 (2 or 3)
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

Nastawa służy do wyboru argumentu FlexLogic, wejścia cyfrowego, wejścia wirtualnego 
lub wejścia zdalnego, które zmienia maksymalną liczbę prób z ustawienia 
początkowego na 1, 2 lub 3. 

SYNCHROCHECK SUPERV
Zakres: Bypass, Sync1 Close Perm, Sync 2 Close Perm
Wartość domyślna: Bypass

Nastawa służy do wyboru nadzoru kontroli synchronizmu. Do nadzorowania sygnału 
zamykania z funkcji SPZ można wykorzystać funkcję kontroli synchronizmu. Funkcja 
kontroli synchronizmu wymaga załączenia i odpowiedniego nastawienia. 
W zastosowaniach, w których nie jest potrzeba kontrola synchronizmu i/lub kontrola 
martwego źródła, można obejść nadzór synchronizmu. Jeżeli w kodzie zamówienia nie 
będzie wybranej funkcji kontroli synchronizmu, to ustawienie będzie ukryte i ustawione 
domyślnie na Bypass.

FASTPATH:  Jeżeli nie będzie obejścia nadzoru a SPZ zostanie użyte dla zastosowania, w którym 
wyłącznik jest umieszczony na liniach zasilających sieci promieniowej lub linia jest 
zasilana przez tylko jedno źródło, wówczas nie wolno wyłączyć nastawy DEAD SOURCE 
PERM w menu Synchrocheck.

FASTPATH: Komenda ZAMYKANIA w SPZ nadzorowanym kontrolą synchronizmu jest wysyłana 
bezpośrednio do wyjścia nr 2. Dla innych wyjść należy stworzyć logikę odpowiednio do 
potrzeb.

ENABLED OUTPUT RELAY 3 (X)
Zakres: Do Not Operate, Operate
Wartość domyślna: Do Not Operate

Wybiera przekaźniki, które muszą się uruchomić, gdy SPZ jest załączone. Wybrane 
przekaźniki uruchomią się, gdy umieszczony na panelu przednim wskaźnik załączany 
przez SPZ jest włączony.

IN PROGRESS OUTPUT RELAY X

Szczegółowe informacje, patrz Wspólne nastawy.

Wybiera przekaźniki, które muszą się uruchomić, gdy SPZ jest w toku. Wybrane 
przekaźniki uruchomią się, gdy umieszczony na panelu przednim wskaźnik SPZ w toku 
jest włączony. Ta sygnalizacja jest włączona, gdy SPZ zostało zainicjowane, ale 
wyłącznik jeszcze nie jest zamknięty, a SPZ nie jest zablokowane. To wyjście można 
wykorzystać do blokowania działania nastawnika zaczepowego transformatora 
w trakcie sekwencji ponownego zamykania. 

LOCKOUT OUTPUT RELAY X

Szczegółowe informacje, patrz Wspólne nastawy.

Wybiera przekaźniki, które muszą się uruchomić, gdy układ SPZ przejdzie w stan 
blokady. Do momentu wyzerowania blokady SPZ nie zostanie zainicjowane żadne 
kolejne zamykanie wyłącznika. Wybrane przekaźniki uruchomią się, gdy umieszczony 
na panelu przednim wskaźnik blokady ponownego zamykania jest włączony. 

EVENTS
Zakres: Disabled, Enabled
Wartość domyślna: Enabled
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Figure 4-163: Samoczynne ponawianie zamykania - Schemat logiczny konfiguracji AR1 
- „STRONA 1”
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Figure 4-164: Samoczynne ponawianie zamykania - Schemat logiczny konfiguracji AR1 
- „STRONA 2” 
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Inicjacja Ścieżka: Setpoints > Control > Autoreclose 1 > Initiate 

EXTERNAL INITIATE
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

Nastawa służy do wyboru argumentu FlexLogic, wejścia cyfrowego, wejścia wirtualnego 
lub wejścia zdalnego, które inicjuje układ SPZ; zazwyczaj sygnałów wyzwalających 
z urządzeń zewnętrznych. 

INITIATE IN1 (to IN15)
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Ph TOC 1 OP

Nastawa służy do wyboru argumentu FlexLogic, wejścia cyfrowego, wejścia wirtualnego 
lub wejścia zdalnego, które inicjuje układ SPZ; zazwyczaj sygnałów wyzwalających 
z wewnętrznych funkcji zabezpieczenia. 

FASTPATH: Ustawienie domyślne obejmuje następujące funkcje zabezpieczenia:

Ph TOC 1 OP
Ph TOC 2 OP
Ph IOC 1 OP
Ph IOC 2 OP
Ntrl TOC 1 OP
Ntrl TOC 2 OP
Ntrl IOC 1 OP
Ntrl IOC 2 OP
GND TOC 1 OP
GND IOC 1 OP
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Próba Ścieżka: Setpoints > Control > Autoreclose 1(X) > Shot

Nastawy prób ponownego zamykania AR1 RECLOSE SHOT od 1 do 4 programowane są 
niezależnie od siebie i powtarzają się dla każdej z prób ponownego zamykania od 1 do 4. 
Te nastawy wyznaczają czas przerwy beznapięciowej dla danej próby oraz 
charakterystykę nadprądową w trakcie tej próby. 

CAUTION: Blokowanie na wszystkie załączone człony zabezpieczenia, które nastawiono na 
wyzwalanie („Trip”) lub też podnoszenie poziomu pobudzenia do wartości, która 
powoduje, że czas zadziałania zabezpieczenia jest dłuższy od czasu zerowania SPZ dla 
ostatniej próby doprowadzi do tego, że 850 nie zdoła wyłączyć zwarcia i należy tego 
unikać. Takie podejście powoduje, że przekaźnikowi nie udaje się wyłączyć zwarcia 
i powtarza on działanie funkcji SPZ bez osiągania stanu blokady.

FASTPATH: Wartości większe niż maksymalna liczba prób zaprogramowana w konfiguracji układu 
SPZ nie są stosowane przez układ.

DEAD TIME 1 (2, 3, 4)
Zakres: 0.100 do 6000.000 s w krokach po 0.001 s
Wartość domyślna: 1.000 s (2.000/3.000/4.000 s dla próby 2/3/4)

Ustawienie określa opóźnienie czasu przerwy beznapięciowej przed każdym ponownym 
zamykaniem. Są to zamierzone opóźnienia przed pierwszym (drugim, trzecim lub 
czwartym) samoczynnym ponownym zamykaniem wyłącznika i należy nastawić je na 
czas dłuższy od szacowanego czasu dejonizacji po wyzwoleniu trójbiegunowym. 
Przewidziano cztery ustawienia opóźnienia (po jednym na każde ponowne zamykanie) 
do skonfigurowania i używania do odliczania czasu przed pierwszym (drugim, trzecim 
lub czwartym) ponownym zamykaniem wyłącznika.

BLOCK PHASE IOC 1 (2, 3, 4)
Zakres: Off, On
Wartość domyślna: Off

Nastawienie na „ON” dla wybranej próby (prób) powoduje zablokowanie zadziałania 
członu zabezpieczenia FAZOWEGO IOC 1/2 po odpowiedniej próbie ponownego 
zamykania przez reklozer. 

BLOCK NEUTRAL IOC 1 (2, 3, 4) 
Zakres: Off, On
Wartość domyślna: Off

Nastawienie na „ON” dla wybranej próby (prób) powoduje zablokowanie zadziałania 
członu zabezpieczenia IOC 1/2 PUNKTU NEUTRALNEGO po odpowiedniej próbie 
ponownego zamykania przez reklozer. 

BLOCK GROUND IOC 1 (2, 3, 4) 
Zakres: Off, On
Wartość domyślna: Off

Nastawienie na „ON” dla wybranej próby (prób) powoduje zablokowanie zadziałania 
członu zabezpieczenia IOC 1 DOZIEMNEGO po odpowiedniej próbie ponownego 
zamykania przez reklozer. 

BLOCK SENS GROUND IOC 1 (2, 3, 4) 
Zakres: Off, On
Wartość domyślna: Off

Nastawienie na „ON” dla wybranej próby (prób) powoduje zablokowanie zadziałania 
członu zabezpieczenia IOC 1 CZUŁEGO DOZIEMNEGO po odpowiedniej próbie 
ponownego zamykania przez reklozer. 
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BLOCK NEG SEQENCE IOC 1 (2, 3, 4) 
Zakres: Off, On
Wartość domyślna: Off

Nastawienie na „ON” dla wybranej próby (prób) powoduje zablokowanie zadziałania 
członu zabezpieczenia IOC 1 REAGUJĄCEGO NA SKŁADOWĄ PRZECIWNĄ po 
odpowiedniej próbie ponownego zamykania przez reklozer. 

RAISE PHASE TOC 1 (2, 3, 4) PKP
Zakres: 1 do 100% w krokach po 1%
Wartość domyślna: 0

Ta nastawa określa charakterystykę członu zabezpieczenia FAZOWEGO TOC 1/2 poprzez 
podnoszenie poziomu pobudzenia. 

RAISE NEUTRAL TOC 1 (2, 3, 4) PKP
Zakres: 1 do 100% w krokach po 1%
Wartość domyślna: 0

Nastawa określa charakterystykę członu zabezpieczenia TOC 1/2 PUNKTU 
NEUTRALNEGO poprzez podnoszenie poziomu pobudzenia. 

RAISE GROUND TOC 1 (2, 3, 4) PKP
Zakres: 1 do 100% w krokach po 1%
Wartość domyślna: 0

Nastawa określa charakterystykę członu zabezpieczenia TOC 1 DOZIEMNEGO poprzez 
podnoszenie poziomu pobudzenia. 

RAISE SENS GND TOC 1/2 PKP
Zakres: 0 do 100% w krokach po 1%
Wartość domyślna: 0

Nastawa określa charakterystykę członu zabezpieczenia TOC 1 CZUŁEGO DOZIEMNEGO 
poprzez podnoszenie poziomu pobudzenia. 

RAISE NEG SEQ TOC 1/2 PKP
Zakres: 0 do 100% w krokach po 1%
Wartość domyślna: 0

Nastawa określa charakterystykę członu zabezpieczenia TOC 1 REAGUJĄCEGO NA 
SKŁADOWĄ PRZECIWNĄ poprzez podnoszenie poziomu pobudzenia.

SELECT SETTING GROUP
Zakres: Active, Group 1, 2, 3, 4, 5, 6
Wartość domyślna: Group 1

Ta nastawa określa grupę ustawień, która jest wykorzystywana dla próby 1 ponownego 
zamykania AR1. 

FASTPATH: Powyższe nastawy są powtórzone dla każdej z prób ponownego zamykania od 1 do 4.

Nadzór częstotliwości 
prób

Ścieżka: Setpoints > Control > Autoreclose 1 > Rate Supervision

Funkcja nadzoru częstotliwości prób SPZ monitoruje liczbę ponownych zamykań na 
godzinę. Gdy liczba ponownych zamykań w ciągu jednej godziny przekroczy nastawę 
MAXIMUM RATE PER HOUR, układ SPZ wywoła alarm albo zostanie "wysłany" w stan 
blokady, jeżeli funkcja jest nastawiona na opcję Lockout.

FASTPATH: Jeżeli układ zostanie wysłany w stan blokady z funkcji nadzoru częstotliwości prób, stan 
blokady można wyzerować tylko wtedy, gdy częstotliwość prób na godzinę spadnie 
poniżej wartości nastawy lub gdy dane nadzoru częstotliwości prób zostaną wykasowane 
za pomocą oprogramowania EnerVista do konfiguracji serii 8.
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FUNCTION
Zakres: Disabled, Lockout, Alarm
Wartość domyślna: Disabled

Wybór ustawienia Lockout załącza blokady funkcji nadzoru częstotliwości prób SPZ. 
Wybór ustawienia Alarm załącza tylko alarm dla funkcji nadzoru częstotliwości prób 
SPZ. 

MAXIMUM RATE PER HOUR
Zakres: 1 do 50 na godzinę w krokach po 1
Wartość domyślna: 25

Nastawa określa liczbę prób ponownych zamykań na godzinę, jakie można podjąć, 
zanim układ ponownego zamykania przejdzie w stan blokady. 

OUTPUT RELAY X

Szczegółowe informacje, patrz Wspólne nastawy.

EVENTS
Zakres: Disabled, Enabled
Wartość domyślna: Disabled
850 SYSTEM ZABEZPIECZAJĄCY  – INSTRUKCJA OBSŁUGI 4–417



STEROWANIE CHAPTER 4: NASTAWY
Figure 4-165: Samoczynne ponawianie zamykania - Schemat logiczny nadzoru 
częstotliwości prób AR1 - „STRONA 3”
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Nadzór prądu Ścieżka: Setpoints > Control > Autoreclose 1 > Current Supervision

Funkcja nadzoru prądu jest wykorzystywana do ograniczenia zużycia wyłącznika. Gdy 
prąd zwarcia przekracza poziomy zaprogramowane przez użytkownika, to zmniejsza 
liczbę dozwolonych prób ponownego zamykania. Po zainicjowaniu sekwencji ponownego 
zamykania maksymalny prąd mierzony na dowolnej fazie jest porównywany z poziomami 
prądu w nastawach. Przekaźnik ustala wtedy maksymalną dozwoloną liczbę prób albo to, 
czy układ przechodzi natychmiast w stan blokady. Najniższa liczba dozwolonych prób, czy 
to ustawiona w nastawie MAX NUMBER OF RECLOSE SHOTS czy przez funkcję nadzoru 
prądu, zawsze ma pierwszeństwo, chyba że nadzór prądu wysyła układ w stan blokady. 
Blokada ma najwyższy priorytet. Gdy funkcja nadzoru prądu już obniżyła łączną liczbę 
prób, kolejna próba może jeszcze zmniejszyć limit. Można wybrać poziom prądu zwarcia, 
powyżej którego liczba prób SPZ zostanie obniżona do jednej, dwóch lub trzech prób. Jeżeli 
układ SPZ ma zostać wysłany prosto w stan blokady bez ponownego zamykania, należy 
ustawić nastawę TO LOCKOUT na opcję „Enabled”.

FUNCTION
Zakres: Disabled, Enabled
Wartość domyślna: Disabled

3 SHOTS FOR CURRENT ABOVE
Zakres: 0.050 do 30.000 x CT w krokach po 0.001 x CT
Wartość domyślna: 17.000 x CT

Nastawa określa poziom prądu zwarcia, którego przekroczenie obniży dozwoloną liczbę 
prób ponownego zamykania do 3. 

2 SHOTS FOR CURRENT ABOVE
Zakres: 0.050 do 30.000 x CT w krokach po 0.001 x CT
Wartość domyślna: 18.000 x CT

Nastawa określa poziom prądu zwarcia, którego przekroczenie obniży dozwoloną liczbę 
prób ponownego zamykania do 2. 

1 SHOT FOR CURRENT ABOVE
Zakres: 0.050 do 30.000 x CT w krokach po 0.001 x CT
Wartość domyślna: 19.000 x CT

Nastawa określa poziom prądu zwarcia, którego przekroczenie obniży dozwoloną liczbę 
prób ponownego zamykania do 1. 

LOCKOUT FOR CURRENT ABOVE
Zakres: 0.050 do 30.000 x CT w krokach po 0.001 x CT
Wartość domyślna: 20.000 x CT

Nastawa określa poziom prądu zwarcia, którego przekroczenie nastawi licznik prób na 
maksimum i przy ponownym zamykaniu zainicjuje wysłanie układu w stan blokady bez 
ponownego zamykania. Aby to ustawienie działało, konieczne jest załączenie nastawy 
Current Supervision to Lockout. 

LOCKOUT
Zakres: Disabled, Enabled
Wartość domyślna: Disabled

Wybór ustawienia Enabled załącza nadzór prądu do blokady, jeżeli prąd zwarcia 
przekroczy określony poziom. 

EVENTS
Zakres: Disabled, Enabled
Wartość domyślna: Enabled
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Figure 4-166: Samoczynne ponawianie zamykania - Schemat logiczny nadzoru prądu 
AR1 - „STRONA 4”
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Koordynacja strefowa Ścieżka: Setpoints > Control > Autoreclose 1 > Zone Coordination

Układ SPZ można zaprogramować tak, aby zachować koordynację członów 
nadprądowych z reklozerem w dalszej części instalacji. Jeżeli reklozer w dalszej części 
instalacji zaprogramowano na stosowanie innych ustawień zabezpieczeń dla 
poszczególnych prób ponownego zamykania, konieczna może się okazać zmiana nastaw 
zabezpieczeń w 850 z każdym razem, gdy zadziała reklozer. Aby zapewnić utrzymanie 
koordynacji zabezpieczeń, każda próba ponownego zamykania przez 850 musi być 
skoordynowana z każdą próbą reklozera w dalszej części instalacji. Ponadto licznik prób 
ponownego zamykania przez 850 musi zawsze odpowiadać licznikowi prób reklozera. Gdy 
zwarcie wystąpi za reklozerem, a wyłącznik 850 linii zasilającej ani się nie wyzwoli ani nie 
zamknie się ponownie, stan licznika prób ponownego zamykania zostanie zwiększony.
Załączony układ przyjmuje, że doszło do zewnętrznej operacji ponownego zamykania, 
gdy faz linii zasilającej lub prąd neutralny wykaże wzrost amplitudy, z powodu prądu 
zwarcia, po czym nastąpi spadek amplitudy z powodu otwarcia reklozera. Po pierwszym 
wykryciu zewnętrznego ponownego zamykania stan licznika prób zostaje zwiększony 
i jeden i zostaje zainicjowany timer zerowania układu SPZ. W razie potrzeby można 
zmieniać grupy nastaw zabezpieczeń.
Jeżeli zwarcie ma charakter trwały i reklozer nadal wyzwala i ponownie zamyka, funkcja 
koordynacji nadal zwiększa stan licznika prób. Jeżeli dzieje się tak aż do maksymalnej 
liczby prób zaprogramowanej w 850, układ SPZ przechodzi w stan blokady. Jeżeli zwarcie 
ma charakter przejściowy, wówczas układ SPZ i licznik prób są zerowane przez normalny 
mechanizm zerowania.
Aby układ koordynacji działał prawidłowo, konieczne jest nastawienie bezzwłocznych 
członów zabezpieczenia w 850 na opóźnienia dłuższe niż maksymalny czas wyłączania 
zwarcia przez reklozer w dalszej części instalacji. Ponadto timer zerowania SPZ musi być 
nastawiony na czas dłuższy niż maksymalny czas dla reklozera na osiągnięcie stanu 
blokady.

FUNCTION
Zakres: Disabled, Enabled
Wartość domyślna: Disabled

PHASE CURRENT PICKUP
Zakres: 0.050 do 30.000 x CT w krokach po 0.001 x CT
Wartość domyślna: 1.000 x CT

Nastawa określa poziom prądu zwarcia fazowego, którego przekroczenie oznacza 
zwarcie od strony sieci.

FASTPATH: Te prądy mogą być dość niewielkie w przypadku zwarcia na końcu długiej linii zasilającej 
ze słaby źródłem.

NEUTRAL CURRENT PICKUP
Zakres: 0.050 do 30.000 x CT w krokach po 0.001 x CT
Wartość domyślna: 0.300 x CT

Nastawa określa poziom prądu zwarcia punktu neutralnego, którego przekroczenie 
oznacza zwarcie od strony sieci.

PICKUP TIME
Zakres: 0.000 do 6000.000 s w krokach po 0.001 s
Wartość domyślna: 0.020 s

Jeżeli prąd zwarcia (fazowego lub punktu neutralnego) występuje przez czas dłuższy niż 
czas pobudzenia w układzie koordynacji, zadeklarowane zostaje zwiększenie amplitudy 
prądu zwarcia.
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DROPOUT TIME
Zakres: 0.000 do 6000.000 s w krokach po 0.001 s
Wartość domyślna: 0.020 s

Jeżeli prąd zwarcia (fazowego lub punktu neutralnego) spadnie, zadeklarowane zostaje 
otwarcie ponownego zamykania w dalszej części instalacji na czas trwania czasu 
odpadnięcia koordynacji.

EVENTS
Zakres: Disabled, Enabled
Wartość domyślna: Enabled
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Figure 4-167: Samoczynne ponawianie zamykania - Konfiguracja strefowa AR1 - 
„STRONA 5”
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Nadzór CT
Usterka CT, otwarty przewód po stronie wtórnej CT lub poluzowane połączenie na jednej 
fazie oprzewodowania banku CT 3-fazowych może skutkować tym, że do jednej z faz 
w przekaźniku nie będzie wcale docierał prąd. To może prowadzić do błędnych 
interpretacji z powodu wzrostu wielkości składowej przeciwnej i zerowej prądu. To może 
mieć wpływ na kluczowe elementy takie jak człony zabezpieczenia różnicowego, 
strefowego zabezpieczenia ziemnozwarciowego, nadprądowego zabezpieczenia punktu 
neutralnego i bezzwłocznego zabezpieczenia reagującego na składową przeciwną. 
Funkcja nadzoru CT jest przeznaczona do wykrywania problemów z przekładnikami 
prądowymi, zanim inne człony będą miały okazję wyzwolenia z powodu fałszywych 
informacji z sygnałów prądowych.
Przekaźnik 850 zawiera człon nadzoru CT, który stosuje trzy różne kontrole, które można 
osobno załączyć lub wyłączyć, gdy funkcja jest załączona jako całość. Te trzy kontrole to 
kontrola sekwencji, kontrola różnicowa i kontrola symetrii.
Kontrola sekwencji jest pierwsza i najlepiej to ją wykorzystywać do nadzoru CT. Kontrola 
sekwencji wykorzystuje składową zerową prądu, składową zerową napięcia i prąd 
doziemny. Ta kontrola może okazać się niemożliwa, jeżeli prąd doziemny jest niedostępny, 
napięcia są niedostępne albo nie podłączone w konfiguracji gwiazdy, która umożliwia 
obliczenie składowej zerowej napięcia. Jeżeli napięcia są niedostępne lub są dostępne ale 
w konfiguracji trójkąta, można zastosować kontrolę różnicową.
Kontrola różnicowa wykorzystuje obliczaną składową zerową prądu i prąd doziemny, aby 
obliczać prąd różnicowy. Jeżeli prąd doziemny nie jest dostępny, można zastosować 
kontrolę symetrii.
Kontrola symetrii polega na obliczaniu ilorazu lub stosunku prądu minimalnego do prądu 
maksymalnego i porównywaniu do wartości progowej. Funkcję należy odpowiednio 
nastawić, przy uwzględnieniu możliwych minimalnych i maksymalnych prądów 
obciążenia występujących w różnych scenariuszach.
Aby jeszcze bardziej zwiększyć bezpieczeństwo tych funkcji i nie zablokować 
zabezpieczenia nadprądowego w razie zdarzeń zwarć, wprowadzono dodatkowy nadzór 
prądu maksymalnego, gdzie wartość maksymalna amplitud prądów fazowych Imax musi 
być mniejsza niż maksymalny prąd obciążenia ILmax 
Kontrola sekwencji
W normalnym stanie zrównoważenia składowa zerowa i składowe przeciwne nie 
występują lub mieszczą się w granicach tolerancji. Gdy jedna z faz prądu zniknie, 
sprawdzana będzie składowa zerowa zarówno napięć jak i prądów wraz z mierzonym 
prądem doziemnym. Jeżeli amplituda składowej zerowej prądu 3I0 jest powyżej wartości 
pobudzenia i albo 3V0 albo Ig jest powyżej wartości pobudzenia, człon nie jest w stanie 
usterki CT. Jeżeli 3I0 jest większy od pobudzenia i ani 3V0 ani Ig nie są większe od 
pobudzenia, człon jest w stanie usterki CT.
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FASTPATH: Wejście prądu doziemnego dla kontroli sekwencji musi pochodzić z przekładnika 
Ferrantiego lub z CT uziemiającego punkt neutralny transformatora. Na potrzeby kontroli 
sekwencji nie należy stosować metody wejścia szczątkowego doziemnego. Patrz poniższy 
rysunek, Wejścia doziemne dla kontroli sekwencji.

Kontrola różnicowa
W warunkach normalnego obciążenia i zrównoważenia prąd doziemny mierzony 
z doziemnego CT powinien teoretycznie być równy obliczonemu prądowi punktu 
neutralnego (3I0). W takich warunkach całkowita różnica prądów ICTSdiff powinna wynosić 
zero.

Jeżeli prąd różnicowy nadzoru CT przekroczy nastawioną minimalną dozwoloną wartość 
Setpoints > Monitoring > CT Supervision > Diff. Current PKP (ICTSdiff), można wywnioskować, 
że zwarcie występuje albo na CT drogi prądu doziemnego albo na jednym z CT dróg 
prądów fazowych. Dynamiczny współczynnik korekcyjny lub zbocze Setpoints > 
Monitoring > CT Supervision > Slope służą do kompensowania większych błędów CT przy 
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większych prądach. W przypadku większych prądów tolerowana jest większa różnica 
całkowita. Jednak wprowadzono dodatkową kontrolę nadzoru maksymalnego prądu 
obciążenia, aby ograniczyć wykrywanie usterek CT w trakcie warunków prawdziwych 
zwarć.

Figure 4-168: Charakterystyka kontroli różnicowej

Przewidziano dodatkowe ustawienie Setpoints > Monitoring > CT Supervision > Diff. IG 
Polarity, które umożliwia zmianę polaryzacji przekładnika Ferrantiego w razie zamiany 
podłączeń. Ustawienie można zmienić po sprawdzeniu oprzewodowaniu zarówno CT 
fazowych jak i przekładnika Ferrantiego. Jeżeli zarówno CT fazowy (I_0) jak i przekładnik 
Ferrantiego mają tą samą polaryzację, można ustawić Diff. IG Polarity na opcję „Same”. 
Jeżeli przekładniki mają przeciwne polaryzacje, ustawienie Diff. IG Polarity można 
nastawić na „Reverse”. Na potrzeby dalszego sprawdzania można wykorzystać wartość 
pomiarową prądu różnicowego CTS. Na poniższym rysunku przedstawiono przykład 
podłączenia CT doziemnego i ustawienie Diff. IG Polarity dla niego.

FASTPATH: Wejście prądu doziemnego dla nadzoru CT musi pochodzić z przekładnika Ferrantiego. Na 
potrzeby kontroli różnicowej nie należy stosować metody wejścia uziemienia punktu 
neutralnego transformatora ani szczątkowego doziemnego.

Kontrola symetrii
Kontrola symetrii w sposób ciągły oblicza iloraz Q pomiędzy mierzonymi minimalnymi 
i maksymalnymi amplitudami prądów fazowych. W normalnych warunkach 
zrównoważonego obciążenia wartość ta jest zbliżona do jedności. Jeżeli iloraz spadnie 
poniżej nastawionej minimalnej dozwolonej wartości Setpoints > Monitoring > CT 
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Supervision > Sym. Quotient PKP (Qmin,perm), można wywnioskować, że występuje zwarcie 
na jednej lub wielu drogach prądów fazowych CT. Pobudzenie należy nastawić na wartość 
niszą od maksymalnej dozwolonej asymetrii faz. Wprowadzono dodatkową kontrolę, gdzie 
Imax musi być większy od minimalnego prądu rozruchowego ILmin i mniejszy od 
maksymalnego prądu obciążenia ILmax. Ten dodatkowy nadzór maksymalnego prądu 
obciążenia sprawia, że kontrola symetrii nie zadziała, gdy prawdzie zwarcie spowoduje, że 
na jednej z faz będzie występował duży prąd. Podobnie nadzór minimalnego prądu 
rozruchowego sprawia, że co najmniej jedna z faz musi być większa od wartości 
minimalnej, aby wykryć problemy z odłączeniem CT.

Ścieżka: Setpoints > Control > CT Supervision > CT Supervision 1(X)

FUNCTION
Zakres: Disabled, Trip, Alarm, Latched Alarm, Configurable
Wartość domyślna: Disabled

MAX CURRENT SUPERVISION
Zakres: 0.050 do 30.000 x CT w krokach po 0.001
Wartość domyślna: 1.500 x CT

To ustawienie stosuje się do kontroli sekwencji, różnicowej i symetrii. Nadzoruje ono 
każdą funkcję kontroli stosując warunek maksymalnego prądu obciążenia. Jeżeli 
amplituda fazowa dowolnej z trzech faz lub Imax jest powyżej tego ustawienia, dana 
funkcja kontroli zostaje zablokowana. Pozwala to uniknąć niepożądanych alarmów 
w warunkach zwarcia i niepotrzebnego blokowania członów zabezpieczenia w trakcie 
zwarć.

PICKUP DELAY
Zakres: 0.000 do 6000.000 s w krokach po 0.001
Wartość domyślna: 0.000 s

Ustawienie opóźnienia pobudzenia stosuje się do kontroli sekwencji, różnicowej 
i symetrii. Wprowadza ono dodatkowe opóźnienie pomiędzy pobudzeniem 
a zadziałaniem członu. Jest to wspólne ustawienie dla całego członu, ale każda kontrola 
prowadzić swój własny timer w zależności od swojego czasu pobudzenia.

FASTPATH: Jeżeli nadzór CT jest wykorzystywany do blokowania członów bezzwłocznych 
zabezpieczeń prądowych, opóźnienie pobudzenia powinno być skoordynowane tak, aby 
zezwolić na blokowanie najszybszego członu prądowego.

Detekcja CTS przy użyciu metody kontroli sekwencji

SEQUENCE CHECK
Zakres: Disabled, Enabled
Wartość domyślna: Disabled

To ustawienie załącza funkcję kontroli sekwencji. Kontrola sekwencji wykorzystuje 
składową zerową napięcia, składową zerową prądu i mierzony prąd doziemny.
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SEQ 3I0 PKP
Zakres: 0.050 do 30.000 x CT w krokach po 0.001
Wartość domyślna: 0.100 x CT

To ustawienie należy do kontroli sekwencji i reprezentuje wartość progową dla pomiaru 
składowej zerowej prądu. Ta składowa zerowa prądu jest obliczana z zestawu 3 CT 
fazowych.

SEQ 3V0 PKP
Zakres: 0.02 do 3.00 x VT w krokach po 0.01
Wartość domyślna: 0.20 x VT

To ustawienie należy do kontroli sekwencji i reprezentuje wartość progową dla pomiaru 
składowej zerowej napięcia. Ta składowa zerowa napięcia jest obliczana z zestawu 3 VT 
fazowych.

FASTPATH: VT muszą być podłączone w konfiguracji gwiazdy, aby obliczać składową zerową 
napięcia.

SEQ IG PKP
Zakres: 0.050 do 30.000 x CT w krokach po 0.001
Wartość domyślna: 0.200 x CT

To ustawienie należy do kontroli sekwencji i reprezentuje wartość progową dla 
mierzonego prądu doziemnego Prąd doziemny musi być osobnym wejściem. Nie 
powinien być podłączony metodą podłączenia szczątkowego doziemnego, aby ta 
kontrola mogła działać. Więcej informacji można odczytać z rysunku dla kontroli 
sekwencji.

Detekcja CTS przy użyciu metody kontroli różnicowej

DIFFERENTIAL CHECK
Zakres: Disabled, Enabled
Wartość domyślna: Disabled

To ustawienie załącza funkcję kontroli różnicowej. Kontrola różnicowa wykorzystuje 
składową zerową prądu i mierzony prąd doziemny.

DIFF CURRENT PKP
Zakres: 0.050 do 30.000 x CT w krokach po 0.001
Wartość domyślna: 0.500 x CT

To ustawienie reprezentuje wartość progową dla prądu różnicowego obliczanego 
pomiędzy obliczaną składową zerową prądu i mierzonym prądem doziemnym 
z przekładnika Ferrantiego. Jeżeli amplituda prądu różnicowego jest większa od 
wartości pobudzenia, zadziała kontrola różnicowa.

DIFF SLOPE
Zakres: 0 do 100% w krokach po 1
Wartość domyślna: 10%

Ustawienie zbocza to stosunek maksymalnego prądu mierzonego do prądu 
różnicowego powyżej wartości pobudzenia. To ustawienie uwzględnia tolerancje 
błędów CT w miarę wzrastania prądów obciążenia. Bardziej strome zbocze oznacza 
większe tolerancje. Dzięki ustawieniu zbocza wartość pobudzenia może być 
automatycznie zwiększona zgodnie ze zwiększaniem się całkowitej różnicy prądów  To 
ustawienie można nastawić na 0, jeżeli w warunkach większego obciążenia prądowego 
nie jest wymagana korekta wartości pobudzenia.
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DIFF IG POLARITY
Zakres: Same, Reverse
Wartość domyślna: Same

Jeżeli podczas uruchamiania okaże się, że przekładnik Ferrantiego ma zamienioną 
polaryzację, można wykorzystać to ustawienie do zmiany polaryzacji. To ustawienie 
stosuje się tylko do kontroli różnicowej jako części członu. Nie będzie miało wpływu na 
inne człony w przekaźniku.

FASTPATH: Dodatkowe informacje na temat uziemienia oraz ustawienia polaryzacji CT można 
odczytać z rysunku Wejścia doziemne dla kontroli różnicowej.

Detekcja CTS przy użyciu metody kontroli symetrii

SYMMETRY CHECK
Zakres: Disabled, Enabled
Wartość domyślna: Disabled

To ustawienie załącza funkcję kontroli symetrii. Ta kontrola wykorzystuje stosunek 
minimalnej do maksymalnej amplitudy fazowej prądów.

SYM QUOTIENT PKP
Zakres: 0.00 do 1.00 w krokach po 0.01
Wartość domyślna: 0.20

Iloraz Q w kontroli symetrii to stosunek Imin/Imax. W normalnych warunkach 
zrównoważonego obciążenia stosunek ten jest zbliżony do jedności. W razie usterki CT 
jedna z faz może spaść i spowodować spadek Imin do 0, na skutek czego nastąpi 
pobudzenie funkcji kontroli symetrii. Wartość pobudzenia ilorazu powinna być mniejsza 
niż 0.5, aby uwzględnić asymetrię pomiędzy prądami fazowymi.

SYM MIN CURRENT
Zakres: 0.050 do 30.000 w krokach po 0.001
Wartość domyślna: 0.100 x CT

To ustawienie służy du porównania Imax z prądem minimalnym. Aby obliczyć iloraz, Imax 
musi być powyżej poziomu minimalnego prądu. Pozwala to uniknąć niepożądanych 
alarmów przy małych prądach i w przypadku błędów pomiarowych przekładnika 
prądowego. Tak długo, jak jedna z faz jest powyżej poziomu minimalnego prądu, iloraz 
jest obliczany. 

BLOCK
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

OUTPUT RELAY X

Szczegółowe informacje, patrz Wspólne nastawy.

EVENTS
Zakres: Disabled, Enabled
Wartość domyślna: Enabled

TARGETS
Zakres: Disabled, Self-Reset, Latched
Wartość domyślna: Latched
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Figure 4-169: Schemat logiczny nadzoru CT
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Usterka bezpiecznika VT (VTFF)
Przekaźnik 850 zawiera jeden człon zabezpieczenia na wypadek usterki bezpiecznika 
przekładnika napięciowego. Detektor usterek bezpiecznika VT służy do alarmowania i/lub 
blokowania członów, które mogą działać nieprawidłowo z powodu całkowitej lub 
częściowej utraty potencjału AC wywołanej jednym lub wieloma przepalonymi 
bezpiecznikami. Blokować (za pośrednictwem wejścia BLOCK) można m.in. człon 
nadprądowy ograniczony napięciowo, prądowy kierunkowy, funkcje mocowe. Ta utrata 
może być spowodowana przepalonym bezpiecznikiem (lub bezpiecznikami) pierwotnego 
przekładnika napięciowego albo przez usterkę bezpiecznika zabezpieczenia wtórnego 
obwodu przekładnika napięciowego.
Mogą wystąpić dwie klasy usterek bezpiecznika:
1. Klasa A: utrata jednej lub dwóch faz
2. Klasa B: utrata wszystkich trzech faz.
Dla każdej klasy wymagane są inne środki detekcji. Usterka klasy A jest sygnalizowana 
znacznym poziomem składowej przeciwnej napięcia, zaś usterka klasy B sygnalizowana 
jest obecnością składowej zgodnej prądu i nieznaczną ilością składowej zgodnej napięcia. 
Te wyszczególnione oznaki usterki bezpiecznika mogą też wystąpić, gdy w sieci obecne są 
zwarcia, dlatego przewidziano sposoby wykrywania zwarć i wstrzymywania deklaracji 
usterki bezpiecznika w trakcie tych zdarzeń.
Po zadeklarowaniu warunku usterki bezpiecznika zostaje on utrzymany do momentu, gdy 
zniknie jego przyczyna. Wprowadzono dodatkowy warunek w celu wstrzymania deklaracji 
usterki bezpiecznika, gdy monitorowany obwód zostanie wyłączony spod napięcia; 
zarówno składowa zgodna napięcia jak i prądu są poniżej poziomów wartości progowych.
Ustawienia tej funkcji są stosowane do wejścia napięcia trójfazowego (nadzorowanego za 
pomocą składowej zgodnej, przeciwnej i zerowej prądu), aby generować flagę zadziałania. 
Ścieżka: Setpoints > Control > VT Fuse Failure 1 (2)

FUNCTION
Zakres: Disabled, Alarm, Latched Alarm, Configurable
Wartość domyślna: Disabled

OUTPUT RELAY X

Szczegółowe informacje, patrz Wspólne nastawy.

EVENTS
Zakres: Enabled, Disabled
Wartość domyślna: Enabled

TARGETS
Zakres: Disabled, Self-reset, Latched
Wartość domyślna: Self-reset
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Figure 4-170: Schemat logiczny usterki bezpiecznika VT
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FlexLogic

Układ wewnętrznej logiki cyfrowej stanowi połączenie parametrów stałych jak i tych 
programowanych przez użytkownika, dzięki czemu zapewniono użytkownikowi 
maksymalną elastyczność. Stała jest logika, na bazie której zaprojektowano poszczególne 
funkcje, zaś cała pozostała logika, od sygnałów wejść cyfrowych przez człony lub 
zestawienia członów po wyjścia cyfrowe, jest zmienna. Użytkownik może za pomocą 
FlexLogic w pełni kontrolować logikę zmienną. Zasadniczo system odbiera wejścia 
analogowe i cyfrowe, które wykorzystuje za pomocą FleLogic do generowania wyjść 
analogowych i cyfrowych.
Poniżej przedstawiono główne podsystemy rodzajowego przekaźnika z serii 8, które 
uczestniczą w tym procesie.

NOTE

NOTE: Informacje na temat pozycji w menu projektowania logiki i monitorowania logiki, patrz 
menu Help > User Manual > Logic Designer & Monitor w oprogramowaniu EnerVista do 
konfiguracji serii 8.

Figure 4-171: Hierarchia wyświetlania FlexLogic
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Do przedstawiania stanów wszystkich sygnałów cyfrowych wykorzystywanych 
w 850 służą flagi (argumenty FlexLogic™). Cyfrowe “1” jest reprezentowane przez flagę 
nastawioną. Można wykorzystać dowolną zmianę stanu zestyku zewnętrznego do 
zablokowania członu, aby nie zadziałał - jako wejście dla funkcji sterowania w równaniu 
FlexLogic™, albo do uruchomienia przekaźnika wyjściowego. Stan zestyku wejściowego 
można wyświetlać lokalnie albo przeglądać zdalnie za pośrednictwem zainstalowanych 
funkcji komunikacyjnych. Jeżeli potrzebny jest prosty układ, w którym zestyk wejściowy 
służy do blokowania członu, takiego wyboru dokonuje się w menu członu. To dotyczy 
również innych elementów, które nastawiają flagi: członów, wejść wirtualnych, wejść 
zdalnych, układów i operatorów (ludzi).
Gdy potrzebna jest bardziej złożona logika niż logika przedstawiona na powyżej, wówczas 
należy użyć narzędzia FlexLogic™. Na przykład, jeżeli chcemy zablokować działanie 
czasowego członu nadprądowego fazowego za pomocą zamkniętego stanu zestyku 
wejściowego i stanu uruchomienia fazowego członu podnapięciowego, oba stany wejść 
muszą być zaprogramowane w równaniu FlexLogic™. To równanie wykonuje operację 
iloczynu logicznego na dwóch wejściach, aby wygenerować wyjście wirtualne, które musi 
zostać następnie zaprogramowane w menu czasowego członu nadprądowego fazowego 
jako wejście blokujące. Wyjścia wirtualne można tworzyć jedynie za pomocą równań 
FlexLogic™.
Logika przekaźnika zabezpieczającego była zazwyczaj stosunkowo ograniczona. Wszelkie 
nietypowe zastosowania z uzależnieniami wzajemnymi, blokowaniem lub funkcjami 
nadzoru wymagały połączeń fizycznych wykorzystujących zestyki wejściowe i wyjściowe. 
FlexLogic™ do minimum ogranicza zapotrzebowanie na części pomocnicze 
i oprzewodowanie, a jednocześnie umożliwia budowanie znacznie bardziej złożonych 
układów.
To użytkownik, za pomocą równań logicznych przetwarzanych sekwencyjnie, programuje 
logikę określającą interakcje pomiędzy wejściami, członami, układami i wyjściami. Oprócz 
sprzętu, istnieje możliwość wewnętrznego wykorzystania wejść i wyjść wirtualnych 
a także w portach komunikacyjnych dostępnych dla innych przekaźników (rozproszona 
logika FlexLogic™).
Dzięki FlexLogic™ użytkownicy mogą za pomocą równań składających się z operatorów 
i argumentów dostosowywać przekaźnik do swoich potrzeb. Argumenty to stany wejść, 
członów, układów i wyjść. Operatory to bramki logiczne, timery i zatrzaśnięcia (z wejściami 
wysterowania i zerowania). System operacji sekwencyjnych umożliwia przypisanie 
dowolnego zestawienia określonych argumentów jako wejść do określonych operatorów, 
aby stworzyć wyjście. Końcowy wynik równania to ponumerowany rejestr określany 
mianem ‘wyjścia wirtualnego’. Wyjścia wirtualne można wykorzystać jako argument 
wejściowy w dowolnym równaniu, także w równaniu, które generuje wyjście, jako 
utrzymanie lub jako sygnał zwrotny innego rodzaju.
Równanie FlexLogic™składa się z parametrów, które są albo argumentami albo 
operatorami. Argumenty mają stan logiczny 1 albo 0. Operatory zapewniają określoną 
funkcję np. bramkę I albo timer. Każde równanie określa zestawienie parametrów, które 
mają zostać użyte do nastawienia flagi wyjścia wirtualnego. Ocena równania daje wynik 
w postaci albo 1 (=W?Ł. czyli flaga nastawiona) albo 0 (=WYŁ. czyli flaga nie nastawiona). 
Każde równanie jest oceniane co najmniej 4 razy w każdym cyklu sieci 
elektroenergetycznej.
Niektóre rodzaje argumentów są obecne w przekaźniku w postaci wielu wystąpień, np. 
zestyki wejściowe i wejścia zdalne. Argumenty tego rodzaju są grupowane (wyłącznie na 
potrzeby prezentacji) na wyświetlaczu na pokrywie przedniej. W poniższej tabeli 
wyszczególniono właściwości argumentów poszczególnych rodzajów.
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Table 4-39: Argumenty FlexLogic w 850

CZŁON ARGUMENTY OPIS ZDARZENIA

Wejście analogowe Anlg lp 1 Trip PKP  
Anlg lp 1 Trip OP  
Anlg lp 1 Alarm PKP  
Anlg lp 1 Alarm OP  
Anlg lp 2 to 4

Nastąpiło pobudzenie dla wyzwolenia wejścia analogowego 1  
Nastąpiło zadziałanie dla wyzwolenia wejścia analogowego 1  
Nastąpiło pobudzenie dla alarmu wejścia analogowego 1  
Nastąpiło zadziałanie dla alarmu wejścia analogowego 1  
Podobnie, jak argumenty wejścia analogowego 1 powyżej

?Łuk elektryczny 1 AF 1 Light 1 PKP  
AF 1 Light 2 PKP  
AF 1 Light 3 PKP  
AF 1 Light 4 PKP  
AF 1 HS Ph IOC PKP A  
AF 1 HS Ph IOC PKP B  
AF 1 HS Ph IOC PKP C  
AF 1 HS GND IOC PKP  
Arc Flash 1 S1 OP  
 
Arc Flash 1 S2 OP  
 
Arc Flash 1 S3 OP  
 
Arc Flash 1 S4 OP  
 
Arc Flash 1 OP  
 
Light Sensor 1 Trouble  
Light Sensor 2 Trouble  
Light Sensor 3 Trouble  
Light Sensor 4 Trouble  
Light Sensor Trouble

Czujnik światła 1 wykrył światło powyżej progu  
Czujnik światła 2 wykrył światło powyżej progu  
Czujnik światła 3 wykrył światło powyżej progu  
Czujnik światła 4 wykrył światło powyżej progu  
Nastąpiło pobudzenie szybkiego IOC fazy A  
Nastąpiło pobudzenie szybkiego IOC fazy B  
Nastąpiło pobudzenie szybkiego IOC fazy C  
Nastąpiło pobudzenie szybkiego IOC doziemnego  
Wykryto zdarzenie łuku elektrycznego z powodu wykrycia światła przez 
czujnik 1 powyżej progu AND nastąpiło pobudzenie członu IOC fazowego/
doziemnego dużej szybkości (HS Phs/Gnd IOC)  
Wykryto zdarzenie łuku elektrycznego z powodu wykrycia światła przez 
czujnik 2 powyżej progu AND nastąpiło pobudzenie członu IOC fazowego/
doziemnego dużej szybkości (HS Phs/Gnd IOC)  
Wykryto zdarzenie łuku elektrycznego z powodu wykrycia światła przez 
czujnik 3 powyżej progu AND nastąpiło pobudzenie członu IOC fazowego/
doziemnego dużej szybkości (HS Phs/Gnd IOC)  
Wykryto zdarzenie łuku elektrycznego z powodu wykrycia światła przez 
czujnik 4 powyżej progu AND nastąpiło pobudzenie członu IOC fazowego/
doziemnego dużej szybkości (HS Phs/Gnd IOC)  
Zdarzenie łuku elektrycznego zostało wykryte przez co najmniej jeden 
z członów czujników AND człony IOC fazowego/doziemnego dużej 
szybkości (HS Phs/Gnd IOC)  
Wykrycie jakiegokolwiek problemu w czujniku światła 1 albo 
odpowiednim światłowodzie  
Wykrycie jakiegokolwiek problemu w czujniku światła 2 albo 
odpowiednim światłowodzie  
Wykrycie jakiegokolwiek problemu w czujniku światła 3 albo 
odpowiednim światłowodzie  
Wykrycie jakiegokolwiek problemu w czujniku światła 4 albo 
odpowiednim światłowodzie  
Wykrycie jakiegokolwiek problemy w którymkolwiek z 4 czujników światła 
lub odpowiednich światłowodów

Samoczynne ponawianie 
zamykania

AR1 Enabled  
AR1 Disabled  
AR1 Man Cls Blk  
AR1 In Progress  
AR1 Lockout  
AR1 Initiated  
AR1 Shot Cnt 0  
AR1 Shot Cnt 1  
AR1 Shot Cnt 2  
AR1 Shot Cnt 3  
AR1 Shot Cnt 4  
AR1 Close  
AR1 Rate High  
AR1 Rate HI Lockt  
AR1 ShotRdc to 3  
AR1 ShotRdc to 2  
AR1 ShotRdc to 1  
AR1 ShotRdc to LO  
AR1 Coordinating

Załączono SPZ 1  
Wyłączono SPZ 1  
SPZ 1 zablokowano z ręcznego zamykania  
SPZ jest w toku  
Zablokowano SPZ 1  
Zainicjowano SPZ 1  
Liczba cykli SPZ 1 równa się 0  
Liczba cykli SPZ 1 równa się 1  
Liczba cykli SPZ 1 równa się 2  
Liczba cykli SPZ 1 równa się 3  
Liczba cykli SPZ 1 równa się 4  
Wydana została komenda zamknięcia SPZ 1  
Częstotliwość prób SPZ 1 jest duża  
Blokada SPZ 1 z powodu dużej częstotliwości  
Liczba prób SPZ 1 zmniejszona do 3 przez nadzór prądu  
Liczba prób SPZ 1 zmniejszona do 2 przez nadzór prądu  
Liczba prób SPZ 1 zmniejszona do 1 przez nadzór prądu  
Liczba prób SPZ 1 nastawiona na maksimum przez nadzór prądu  
Doszło do zewnętrznej operacji ponownego zamykania, koordynacja 
zwiększa stan licznika prób

Nadnapięciowe 
pomocnicze

Aux OV PKP  
Aux OV OP

Nastąpiło pobudzenie zab. nadnapięciowego pomocniczego  
Nastąpiło zadziałanie zab. nadnapięciowego pomocniczego

Podnapięciowe 
pomocnicze

Aux UV 1 PKP  
Aux UV 1 OP  
Aux UV 2 

Nastąpiło pobudzenie członu 1 zab. podnapięciowego pomocniczego  
Nastąpiło zadziałanie członu 1 zab. podnapięciowego pomocniczego  
Taki sam zestaw argumentów jak dla Aux UV 1
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Wyłącznik BKR[X] Opened  
BKR[X] Closed  
BKR[X] Unkwn State  
BKR[X] Connected  
BKR[X] Disconnected  
BKR[X] Configured 

Wykryto stan wyłącznika otwarty  
Wykryto stan wyłącznika zamknięty  
Nie można wykryć zamkniętego ani otwartego stanu wyłącznika  
Wyłącznik został podłączony do sieci elektroenergetycznej  
Wyłącznik został odłączony od sieci elektroenergetycznej  
Skonfigurowano zestyk statusu wyłącznika  
[X] - numer członu. 

Wyładowanie łukowe 
wyłącznika

BKR1 Arc OP Nastąpiło zadziałanie członu zabezpieczenia na wypadek wyładowania 
łukowego wyłącznika

Sterowanie wyłącznikiem BKR[X] Remote Open  
BKR[X] Remote Close  
BKR[X] Rem Blk Open  
BKR[X] Rem Blk Close  
BKR[X] Remote Blk Opn By  
BKR[X] Remote Blk Cls By 

Komenda otwierania wyłącznika została zainicjowana do wyłącznika 1  
Komenda zamykania wyłącznika została zainicjowana do wyłącznika 1  
Komenda otwierania do wyłącznika 1 została zablokowana  
Komenda zamykania do wyłącznika 1 została zablokowana  
Nastąpiło obejście sygnału blokowania otwierania do wyłącznika 1  
Nastąpiło obejście sygnału blokowania zamykania do wyłącznika 1  
[X] - numer członu.

Lokalna rezerwa 
wyłącznikowa

BF1 Retrip  
BF1 Highset OP  
 
BF1 Lowset OP  
 
BF1 52b Superv OP  
BF1 OP 

Nastąpiło zadziałanie dla ponownego wyzwolenia zab. na wypadek 
usterki wyłącznika 1  
Nastąpiło zadziałanie zab. na wypadek usterki wyłącznika 1 z 
wysokonastawnym nadzorem prądowym (uwzględnia nadzór statusu 
wyłącznika, jeżeli został nastawiony)  
Nastąpiło zadziałanie zab. na wypadek usterki wyłącznika 1 z 
niskonastawnym nadzorem prądowym (uwzględnia nadzór statusu 
wyłącznika, jeżeli został nastawiony)  
Nastąpiło zadziałanie zab. na wypadek usterki wyłącznika 1 tylko ze 
statusem wyłącznika  
Nastąpiło zadziałanie zab. na wypadek usterki wyłącznika 1 

Stan sprawności 
wyłącznika

BKR1 Hlth PKP  
BKR1 Hlth Trip PKP  
BKR1 Hlth Cls PKP  
BKR1 Hlth Chg PKP  
BKR1 Arc PKP A  
BKR1 Arc PKP B  
BKR1 Arc PKP C  
BKR1 Engy PKP A  
BKR1 Engy PKP B  
BKR1 Engy PKP C  
BKR1 Hlth OP Fail  
BKR1 Arc Fail  
BKR1 Charge Fail 

Nastąpiło pobudzenie zab. stanu sprawności wyłącznika  
Nastąpiło pobudzenie czasu wyzwolenia dla zab. stanu sprawności 
wyłącznika  
Nastąpiło pobudzenie czasu zamykania dla zab. stanu sprawności 
wyłącznika  
Nastąpiło pobudzenie czasu zbrojenia sprężyny dla zab. stanu sprawności 
wyłącznika  
Nastąpiło pobudzenie czasu wyładowania łukowego fazy A dla zab. stanu 
sprawności wyłącznika  
Nastąpiło pobudzenie czasu wyładowania łukowego fazy B dla zab. stanu 
sprawności wyłącznika  
Nastąpiło pobudzenie czasu wyładowania łukowego fazy C dla zab. stanu 
sprawności wyłącznika  
Nastąpiło pobudzenie energii wyładowania łukowego fazy A dla zab. 
stanu sprawności wyłącznika  
Nastąpiło pobudzenie energii wyładowania łukowego fazy B dla zab. 
stanu sprawności wyłącznika  
Nastąpiło pobudzenie energii wyładowania łukowego fazy C dla zab. 
stanu sprawności wyłącznika  
Nie powiodła się operacja wyzwolenia lub zamknięcia wyłącznika  
Nastąpiło niepowodzenie czasu wyładowania łukowego wyłącznika  
Nastąpiło niepowodzenie czasu zbrojenia sprężyny 

Przerwany przewód Broken Cond PKP  
Broken Cond OP

Nastąpiło pobudzenie zab. na wypadek przerwanego przewodu  
Nastąpiło zadziałanie zab. na wypadek przerwanego przewodu

Wprowadzanie rezerwy INC1 BKR Con&Clsd  
INC1 Close Tie-BKR  
INC1 Trnsfr Ready  
INC2 BKR Con&Clsd  
INC2 Close Tie-BKR  
INC2 Trnsfr Ready  
Tie-BKR Trefr Ready  
Tie-BKR Con&Clsd  
Transfer Not Ready  
Transfer Initiated

Wyłącznik dopływowy 1 jest podłączony i zamknięty  
Komenda zamykania wyłącznika sprzęgłowego szyn z wyłącznika 
dopływowego 1  
Przeniesienie jest gotowe z wyłącznika dopływowego 1  
Wyłącznik dopływowy 2 jest podłączony i zamknięty  
Komenda zamykania wyłącznika sprzęgłowego szyn z wyłącznika 
dopływowego 2  
Przeniesienie jest gotowe z wyłącznika dopływowego 2  
Przeniesienie jest gotowe ze sprzęgła szyn  
Wyłącznik sprzęgłowy szyn jest podłączony i zamknięty  
Przekaźnik nie jest gotowy do wprowadzania rezerwy  
Przeniesienie zostało zainicjowane z przekaźnika wyłącznika 
dopływowego w przekaźniku wyłącznika sprzęgłowego

Monitorowanie obwodu 
zamykającego

Cls Coil Mon 1 PKP  
Cls Coil Mon 1 OP 

Nastąpiło pobudzenie członu monitorowania cewki zamykającej 1.  
Człon monitorowania cewki zamykającej 1 zadziałał przez czas dłuższy od 
czasu opóźnienia pobudzenia monitora cewki zamykającej. 

Uruchamianie ze stanu 
zimnego

Cold Load [X] PKP  
Cold Load [X] OP 

Nastąpiło pobudzenie członu [X] uruchamiania ze stanu zimnego  
Nastąpiło zadziałanie członu [X] uruchamiania ze stanu zimnego 
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Zestyki wejściowe CI # On  
CI # Off 

# – numer dowolnego zestyku wejściowego 

Przekaźnik krytycznej 
usterki

Critical Fail OP Nastąpiło zadziałanie przekaźnika krytycznej usterki 

Nadzór PP CTS PKP  
CTS OP  
CTS Seq Check PKP  
CTS Seq Check OP  
CTS Diff Check PKP  
CTS Diff Check OP  
CTS Sym Check PKP  
CTS Sym Check OP 

Nastąpiło pobudzenie nadzoru CT.  
Nastąpiło zadziałanie nadzoru CT.  
Nastąpiło pobudzenie kontroli sekwencji nadzoru CT.  
Nastąpiło zadziałanie kontroli sekwencji nadzoru CT.  
Nastąpiło pobudzenie kontroli różnicowej nadzoru CT.  
Nastąpiło zadziałanie kontroli różnicowej nadzoru CT.  
Nastąpiło pobudzenie kontroli symetrii nadzoru CT.  
Nastąpiło zadziałanie kontroli symetrii nadzoru CT. 

Zapotrzebowanie Current Dmd PKP  
Current Dmd PKP A  
Current Dmd PKP B  
Current Dmd PKP C  
RealPwr Dmd PKP  
ReactvPwr Dmd PKP  
ApprntPwr Dmd PKP

Nastąpiło pobudzenie co najmniej jednej fazy z członu zapotrzebowania 
na prąd  
Nastąpiło pobudzenie fazy A z członu zapotrzebowania na prąd  
Nastąpiło pobudzenie fazy B z członu zapotrzebowania na prąd  
Nastąpiło pobudzenie fazy C z członu zapotrzebowania na prąd  
Nastąpiło pobudzenie członu zapotrzebowania na moc czynną  
Nastąpiło pobudzenie członu zapotrzebowania na moc bierną  
Nastąpiło pobudzenie członu zapotrzebowania na moc pozorną

Liczniki cyfrowe Counter 1 HI  
Counter 1 EQL  
Counter 1 LO  
Counter 1 at Limit  
Counter 2 do Counter 16

Wynik licznika cyfrowego 1 jest „większy niż” wartość porównawcza  
Wynik licznika cyfrowego 1 jest „równy” wartości porównawczej  
Wynik licznika cyfrowego 1 jest „mniejszy niż” wartość porównawcza  
Licznik cyfrowy 1 osiągnął limit  
Taki sam zestaw argumentów, jak dla Counter 1

Moc kierunkowa DirPwr 1 Stg1 PKP  
DirPwr 1 Stg2 PKP  
DirPwr 1 PKP  
DirPwr 1 Stg1 OP  
DirPwr 1 Stg2 OP  
DirPwr 1 OP  
DirPwr 2

Nastąpiło pobudzenie stopnia 1 członu 1 zab. mocy kierunkowego  
Nastąpiło pobudzenie stopnia 2 członu 1 zab. mocy kierunkowego  
Nastąpiło pobudzenie członu zab. mocy kierunkowego  
Nastąpiło zadziałanie stopnia 1 członu 1 zab. mocy kierunkowego  
Nastąpiło zadziałanie stopnia 2 członu 1 zab. mocy kierunkowego  
Nastąpiło zadziałanie członu zab. mocy kierunkowego  
Taki sam zestaw argumentów jak dla DirPwr 1

Szybkie zabezpieczenie 
podczęstotliwościowe

Fast UF 1 PKP  
Fast UFl 1 OP  
 
Fast UF 2 to 8

Nastąpiło pobudzenie członu 1 szybkiego zab. podczęstotliwościowego  
Nastąpiło zadziałanie członu 1 szybkiego zab. podczęstotliwościowego  
 
Taki sam zestaw argumentów jak dla Fast Underfrequency 1

Prędkość zmian 
częstotliwości

FreqRate1 PKP  
FreqRate1 OP  
FreqRate1 Up PKP  
 
FreqRate1 Up OP  
 
FreqRate1 Dwn PKP  
 
FreqRate1 Dwn OP

Nastąpiło pobudzenie członu detekcji prędkości zmian częstotliwości 1  
Nastąpiło zadziałanie członu detekcji prędkości zmian częstotliwości 1  
Nastąpiło pobudzenie członu detekcji prędkości zmian częstotliwości 
1 przy rosnącej częstotliwości  
Nastąpiło zadziałanie członu detekcji prędkości zmian częstotliwości 
1 przy rosnącej częstotliwości  
Nastąpiło pobudzenie członu detekcji prędkości zmian częstotliwości 
1 przy malejącej częstotliwości  
Nastąpiło zadziałanie członu detekcji prędkości zmian częstotliwości 
1 przy malejącej częstotliwości

Panel przedni, cele, diody, 
przyciski

Any Target  
^^ PB[X] On  
^^ PB[X] Off  
Testing On  
Testing Off 

Generowany po aktywacji dowolnego komunikatu celu  
Włączono przycisk [X]  
Wyłączono przycisk [X]  
Załączono testy  
Wyłączono testy  
^^ - treść pomiędzy dwoma symbolami ^ zmienia się w zależności do 
tego, co zaprogramowano w odnotowanym rejestrze niestandardowych 
tekstów argumentów

Człony FlexElements FlexEl 1 PKP  
FlexEl 1 OP  
 
FlexEl 2 do 8

Nastąpiło pobudzenie członu FlexElement 1  
Nastąpiło zadziałanie członu FlexElement 1  
 
Człony FlexElements 2 do 8 tak samo, jak Flexelement

TOC doziemne GND TOC 1 PKP  
GND TOC 1 OP

Nastąpiło pobudzenie czasowego doziemnego zab. nadprądowego 1  
Nastąpiło zadziałanie czasowego doziemnego zab. nadprądowego 1

IOC doziemne GND IOC 1 PKP  
GND IOC 1 OP

Nastąpiło pobudzenie bezzwłocznego doziemnego zab. nadprądowego 1  
Nastąpiło zadziałanie bezzwłocznego doziemnego zab. nadprądowego 1

Kierunkowe OC doziemne Gnd Dir OC FWD 
 Gnd Dir OC REV

Nastąpiło zadziałanie kierunkowego zab. nadprądowego doziemnego do 
przodu  
Nastąpiło zadziałanie kierunkowego zab. nadprądowego doziemnego do 
tyłu
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Wykrywanie 
harmonicznych

Harm Det 1 PKP  
Harm Det 1 OP  
Harmonic Detection 2 to 6

Nastąpiło pobudzenie wykrywania harmonicznych 1  
Nastąpiło zadziałanie wykrywania harmonicznych 1  
Taki sam zestaw argumentów jak dla Harmonic Detection 1

Zabezpieczenie na 
wypadek skoku 
obciążenia

Load Encro [X] PKP  
Load Encro [X] OP

Nastąpiło pobudzenie zab. na wypadek skoku obciążenia  
Nastąpiło zadziałanie zab. na wypadek skoku obciążenia  
[X] - numer członu.

Lokalny tryb sterowania SBO Enabled  
Local Mode ON  
Local Mode OFF  
BKR[X] Local Open  
BKR[X] Local Close  
BKR[X] Loc Blk Open  
BKR[X] Loc Blk Close  
BKR[X] Loc Blk Open By  
BKR[X] Loc Blk Cls By  
BKR[X] Tag On  
BKR[X] Tag Off  
BKR[X] Selected  
SW[X] Local Open  
SW[X] Local Close  
SW[X] Loc Blk Open  
SW[X] Loc Blk Close 
 SW[X] Loc Blk Open By  
SW[X] Loc Blk Cls By  
SW[X] Tag On  
SW[X] Tag Off  
SW[X] Selected 

Załączono tryb sterowania z wyborem przed uruchomieniem  
Tryb lokalny jest włączony (litery LM wyświetlane na banerze)  
Tryb lokalny jest wyłączony  
Zainicjowano lokalną komendę otwierania do BKR[X]  
Zainicjowano lokalną komendę zamykania do BKR[X]  
Komenda otwierania do BKR[X] została zablokowana  
Komenda zamykania do BKR[X] została zablokowana  
Zezwolono na komendę otwierania do BKR[X], nastąpiło obejście sygnału 
blokowania otwierania  
Zezwolono na komendę do BKR[X], nastąpiło obejście sygnału blokowania 
zamykania  
Wybrany wyłącznik został oznaczony  
Wybrany wyłącznik nie jest oznaczony  
Wybrano wyłącznik BKR[X] na SLD  
Zainicjowano lokalną komendę otwierania do SW[X]  
Zainicjowano lokalną komendę zamykania do SW[X]  
Komenda otwierania do łącznika została zablokowana  
Komenda zamykania do łącznika została zablokowana  
Zezwolono na komendę otwierania łącznika, nastąpiło obejście sygnału 
blokowania otwierania  
Zezwolono na komendę zamykania łącznika, nastąpiło obejście sygnału 
blokowania zamykania 
 Wybrany wyłącznik/łącznik został oznaczony  
Wybrany wyłącznik/łącznik nie jest oznaczony  
Wybrano odłącznik 1(8) na SLD  
[X] - numer członu.

Utrata komunikacji Loss Of Comms PKP  
Loss Of Comms OP

Nastąpiło pobudzenie zab. od utraty komunikacji  
Nastąpiło zadziałanie zab. od utraty komunikacji

Blokowanie zamknięcia 
ręcznego

Manual Cls Blk OP Nastąpiło zadziałanie członu blokowania zamknięcia ręcznego

Admitancja zerowa Ntrl Admit PKP  
Ntrl Admit OP 

Nastąpiło pobudzenie admitancji punktu neutralnego  
Nastąpiło zadziałanie admitancji punktu neutralnego 

TOC punktu neutralnego Ntrl TOC 1 PKP  
Ntrl TOC 1 OP  
Ntrl TOC 2

Nastąpiło pobudzenie czasowego zab. nadprądowego składowej zerowej 
1  
Nastąpiło zadziałanie czasowego zab. nadprądowego składowej zerowej 
1  
Taki sam zestaw argumentów jak dla Neutral TOC 1

IOC punktu neutralnego Ntrl IOC 1 PKP  
Ntrl IOC 1 OP  
Ntrl IOC 2

Nastąpiło pobudzenie IOC 1 punktu neutralnego  
Nastąpiło zadziałanie IOC 1 punktu neutralnego  
Taki sam zestaw argumentów jak dla Neutral IOC 1

Kierunkowe OC punktu 
neutralnego

Ntrl Dir OC FWD  
Ntrl Dir OC REV

Nastąpiło zadziałanie kierunkowego zab. nadprądowego składowej 
zerowej do przodu  
Nastąpiło zadziałanie kierunkowego zab. nadprądowego składowej 
zerowej do tyłu

OV punktu neutralnego Ntrl OV [X] PKP  
Ntrl OV [X] OP

Nastąpiło pobudzenie członu 1 zab. nadnapięciowego składowej zerowej  
Nastąpiło zadziałanie członu 1 zab. nadnapięciowego składowej zerowej

OV reagujące na składową 
przeciwną

NegSeq OV 1 PKP  
NegSeq OV 1 OP

Nastąpiło pobudzenie członu 1 zab. nadnapięciowego reagującego na 
składową przeciwną  
Nastąpiło zadziałanie członu 1 zab. nadnapięciowego reagującego na 
składową przeciwną

TOC reagujące na 
składową przeciwną

NegSeq TOC 1 PKP  
NegSeq TOC 1 OP

Nastąpiło pobudzenie TOC 1 reagującego na składową przeciwną  
Nastąpiło zadziałanie TOC 1 reagującego na składową przeciwną

IOC reagujące na 
składową przeciwną

NegSeq IOC 1 PKP  
NegSeq IOC 1 OP

Nastąpiło pobudzenie IOC reagującego na składową przeciwną  
Nastąpiło zadziałanie IOC 1 reagującego na składową przeciwną

Kierunkowa OC reagujące 
na składową przeciwną

NegSeq DirOC [X] FWD  
NegSeq DirOC [X] REV

Nastąpiło zadziałanie kierunkowego zab. nadprądowego reagującego na 
składową przeciwną do przodu  
Nastąpiło zadziałanie kierunkowego zab. nadprądowego reagującego na 
składową przeciwną do tyłu  
[X] - numer członu
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Zatrzaśnięcie nieulotne 
1 do 16

NV Latch 1 ON  
NV Latch 1 OFF  
Any PKP  
Any OP  
Any Trip  
Any Alarm  
NV Latch 2 do 16

Wyjście nieulotnego zatrzaśnięcia 1 jest wł.  
Wyjście nieulotnego zatrzaśnięcia 1 jest wył.  
Pobudzenie dowolnego załączonego członu zabezpieczenia lub 
sterowania  
Zadziałanie dowolnego załączonego członu zabezpieczenia lub 
sterowania  
Dowolny uruchomiony człon, dla którego wybrano funkcję „Trip”  
Dowolny uruchomiony człon, dla którego wybrano funkcję „Alarm”  
Taki sam zestaw argumentów jak dla Non-Volatile Latch 1

Przekaźniki wyjściowe Trip ON  
Close ON  
Aux Relay [X] ON  
BKR [X] Manual Open  
 
BKR [X] Manual Close 

Wydano komendę wyzwalania do przekaźnika 1 (WYZWALANIE)  
Wydano komendę zamykania do przekaźnika 2 (ZAMYKANIE)  
Wydano komendę do przekaźnika pomocniczego [X]  
Wydano albo lokalną (za pomocą przycisków) albo zdalną komendę 
otwierania do przekaźnika wyjściowego wybranego w nastawie BKR[X] 
Trip Relay Select  
Wydano albo lokalną (za pomocą przycisków) albo zdalną komendę 
zamykania do przekaźnika wyjściowego wybranego w nastawie BKR[X] 
CLose Relay Select 

Nadczęstotliwościowe Overfreq 1 PKP  
Overfreq 1 OP  
Overfreq 2

Nastąpiło pobudzenie zab. nadczęstotliwościowego 1  
Nastąpiło zadziałanie zab. nadczęstotliwościowego 1  
Taki sam zestaw argumentów jak dla Overfreq 1

TOC fazowe Ph TOC 1 PKP A  
Ph TOC 1 PKP B  
Ph TOC 1 PKP C  
Ph TOC 1 PKP  
Ph TOC 1 OP A  
Ph TOC 1 OP B  
Ph TOC 1 OP C  
Ph TOC 1 OP  
Ph TOC 2

Nastąpiło pobudzenie fazy A czasowego zab. nadprądowego fazowego 1  
Nastąpiło pobudzenie fazy B czasowego zab. nadprądowego fazowego 1  
Nastąpiło pobudzenie fazy C czasowego zab. nadprądowego fazowego 1  
Nastąpiło pobudzenie co najmniej jednej fazy czasowego zab. 
nadprądowego fazowego 1  
Nastąpiło zadziałanie fazy A czasowego zab. nadprądowego fazowego 1  
Nastąpiło zadziałanie fazy B czasowego zab. nadprądowego fazowego 1  
Nastąpiło zadziałanie fazy C czasowego zab. nadprądowego fazowego 1  
Nastąpiło zadziałanie co najmniej jednej fazy czasowego zab. 
nadprądowego fazowego 1  
Taki sam zestaw argumentów jak dla Phase TOC 1

IOC fazowe Ph IOC 1 PKP A  
Ph IOC 1 PKP B  
Ph IOC 1 PKP C  
Ph IOC 1 PKP  
Ph IOC 1 OP A  
Ph IOC 1 OP B  
Ph IOC 1 OP C  
Ph IOC 1 OP  
Ph IOC 2 OP

Nastąpiło pobudzenie fazy A IOC fazowego 1  
Nastąpiło pobudzenie fazy B IOC fazowego 1  
Nastąpiło pobudzenie fazy C IOC fazowego 1  
Nastąpiło pobudzenie co najmniej jednej fazy IOC nadprądowego 
fazowego 1  
Nastąpiło zadziałanie fazy A IOC fazowego 1  
Nastąpiło zadziałanie fazy B IOC fazowego 1  
Nastąpiło zadziałanie fazy C IOC fazowego 1  
Nastąpiło zadziałanie co najmniej jednej fazy IOC nadprądowego 
fazowego 1  
Taki sam zestaw argumentów jak dla Phase IOC 1

Kierunkowe OC fazowe Ph Dir OC REV A  
Ph Dir OC REV B  
Ph Dir OC REV C  
Ph Dir OC REV

Prąd fazy A w kierunku do tyłu  
Prąd fazy B w kierunku do tyłu  
Prąd fazy C w kierunku do tyłu  
Prąd co najmniej jednej fazy w kierunku do tyłu

Podnapięciowe fazowe Ph UV 1 PKP  
Ph UV 1 PKP A  
Ph UV 1 PKP B  
Ph UV 1 PKP C  
Ph UV 1 OP  
Ph UV 1 OP A  
Ph UV 1 OP B  
Ph UV 1 OP C  
Ph UV 2 

Nastąpiło pobudzenie co najmniej jednej fazy zab. podnapięciowego 
fazowego 1  
Nastąpiło pobudzenie fazy A zab. podnapięciowego fazowego 1  
Nastąpiło pobudzenie fazy B zab. podnapięciowego fazowego 1  
Nastąpiło pobudzenie fazy C zab. podnapięciowego fazowego 1  
Nastąpiło zadziałanie co najmniej jednej fazy zab. podnapięciowego 
fazowego 1  
Nastąpiło zadziałanie fazy A zab. podnapięciowego fazowego 1  
Nastąpiło zadziałanie fazy B zab. podnapięciowego fazowego 1  
Nastąpiło zadziałanie fazy C zab. podnapięciowego fazowego 1  
Taki sam zestaw argumentów jak dla Phase UV 1

OV fazowe Ph OV 1 PKP  
Ph OV 1 PKP A  
Ph OV 1 PKP B  
Ph OV 1 PKP C  
Ph OV 1 OP  
Ph OV 1 OP A  
Ph OV 1 OP B  
Ph OV 1 OP C  
Ph OV 2

Nastąpiło pobudzenie co najmniej jednej fazy zab. nadnapięciowego 
fazowego 1  
Nastąpiło pobudzenie fazy A zab. nadnapięciowego fazowego 1  
Nastąpiło pobudzenie fazy B zab. nadnapięciowego fazowego 1  
Nastąpiło pobudzenie fazy C zab. nadnapięciowego fazowego 1  
Nastąpiło zadziałanie co najmniej jednej fazy zab. nadnapięciowego 
fazowego 1  
Nastąpiło zadziałanie fazy A zab. nadnapięciowego fazowego 1  
Nastąpiło zadziałanie fazy B zab. nadnapięciowego fazowego 1  
Nastąpiło zadziałanie fazy C zab. nadnapięciowego fazowego 1  
Taki sam zestaw argumentów jak dla Phase OV 1
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Niezgodność biegunów Pole Discord 1 OP  
External PD 1 OP  
Contact PD 1 OP  
Current PD 1 OP  
PD1 - A Fail to Open  
PD1 - B Fail to Open  
PD1 - C Fail to Open  
PD1 - A Fail to Cls  
PD1 - B Fail to Cls  
PD1 - C Fail to Cls 

Nastąpiło zadziałanie zabezpieczenia od niezgodności biegunów 1  
Nastąpiło zadziałanie zewnętrznego wykrywania niezgodności biegunów 
1  
Nastąpiło zadziałanie wykrywania niezgodności biegunów 1 na bazie 
zestyków  
Nastąpiło zadziałanie wykrywania niezgodności biegunów 1 na bazie 
prądów  
Nie powiodło się otwarcie fazy A dla niezgodności biegunów 1  
Nie powiodło się otwarcie fazy B dla niezgodności biegunów 1  
Nie powiodło się otwarcie fazy C dla niezgodności biegunów 1  
Nie powiodło się zamknięcie fazy A dla niezgodności biegunów 1  
Nie powiodło się zamknięcie fazy B dla niezgodności biegunów 1  
Nie powiodło się zamknięcie fazy C dla niezgodności biegunów 1 

Współczynnik mocy PF 1 Switch-In  
PF 1 Switch-Out  
PF 1 Switch-In OP  
PF 1 Switch-Out OP  
PF 2

Mierzony współczynnik mocy przekroczył nastawę Switch-in  
Mierzony współczynnik mocy przekroczył nastawę Switch-Out  
Zadziałał człon włączenia PF1  
Zadziałał człon wyłączenia PF1  
Taki sam zestaw argumentów jak dla PF 1

Wyjście impulsowe Pos Wthrs Pulse OP  
 
Neg Wthrs Pulse OP  
 
Pos Varh Pulse OP  
 
Neg Varh Pulse OP 

Impuls dodatnich watogodzin występuje na końcu zaprogramowanego 
przyrostu energii  
Impuls ujemnych watogodzin występuje na końcu zaprogramowanego 
przyrostu energii  
Impuls dodatnich warogodzin występuje na końcu zaprogramowanego 
przyrostu energii  
Impuls ujemnych warogodzin występuje na końcu zaprogramowanego 
przyrostu energii 

Działanie przekaźnika In-Service Przekaźnik działa 

Wejście zdalne Rem Ip # ON  
Rem Ip # OFF 

# – numer dowolnego wejścia zdalnego 

Zdalne urządzenie 
Modbus

FlexLogic Operand [X] On  
FlexLogic Operand [X] Off 

[X] - numer członu. Należy zwrócić uwagę, że nazwa argumentu zmieni się 
w zależności od zaprogramowania.

Zerowanie Reset OP  
Reset OP (PB)  
Reset OP (Operand)  
Reset OP (Comms) 

Komenda zerowania  
Komenda zerowania zainicjowana z przycisku na panelu przednim  
Komenda zerowania zainicjowana z argumentu FlexLogic  
Komenda zerowania zainicjowana za pośrednictwem komunikacji 

Strefowe 
ziemnozwarciowe

RGF 1 PKP  
RGF 1 OP  
RGF 1 Superv ON 

Nastąpiło pobudzenie strefowego zab. ziemnozwarciowego 1  
Nastąpiło zadziałanie strefowego zab. ziemnozwarciowego 1  
Nastąpiło zadziałanie nadzoru strefowego zab. ziemnozwarciowego 

Temperatura RTD RTD 1 Trip PKP  
 
RTD 1 Trip OP  
 
RTD 1 Alarm PKP  
RTD 1 Alarm OP  
RTD 1 Open  
RTD 1 Shorted 

Nastąpiło pobudzenie dla wyzwolenia RTD 1. Jest to wyświetlane jako 
„RTD 1 PKP”, jeżeli Trip Function nastawiono na „Configurable”.  
Nastąpiło zadziałanie dla wyzwolenia RTD 1. Jest to wyświetlane jako 
„RTD 1 OP”, jeżeli Trip Function nastawiono na „Configurable”.  
Nastąpiło pobudzenie alarmu RTD 1  
Nastąpiło zadziałanie alarmu RTD 1.  
Wykryto, że czujnik RTD 1 jest otwarty  
Wykryto, że czujnik RTD 1 jest zwarty 

RTD 2 do RTD 12 Podobnie jak RTD 1 

Hot RTD Nastąpiło pobudzenie argumentu Any RTD Alarm PKP. 

Problemy czujników RTD RTD Trouble PKP  
RTD Trouble OP 

Nastąpiło pobudzenie dla problemów czujników RTD  
Nastąpiło zadziałanie dla problemów czujników RTD 

Zabezpieczenia ROLE ADMIN ACT  
ROLE OPERATOR ACT  
ROLE OBSERVER ACT 

Rola Administratora jest aktywna i nastawiana na wartość prawda, gdy 
tak się dzieje  
Rola Operatora jest aktywna i nastawiana na wartość prawda, gdy tak się 
dzieje  
Rola Obserwatora jest aktywna i nastawiana na wartość prawda, gdy tak 
się dzieje 

Błąd autotestów Any Minor Error  
Any Major Error 

patrz tabela Drugorzędne błędy autotestów przekaźnika  
patrz tabela Poważne błędy autotestów przekaźnika

TOC czułe doziemne SGnd TOC 1 PKP  
SGnd TOC 1 OP 

Nastąpiło pobudzenie TOC czułego doziemnego  
Nastąpiło zadziałanie TOC czułego doziemnego 

IOC czułe doziemne SGnd IOC 1 PKP  
SGnd IOC 1 OP 

Nastąpiło pobudzenie bezzwłocznego czułego doziemnego zab. 
nadprądowego 1  
Nastąpiło zadziałanie bezzwłocznego czułego doziemnego zab. 
nadprądowego 1 
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Kierunkowe OC czułe 
doziemne

SGnd Dir OC FWD  
SGnd Dir OC REV 

Nastąpiło zadziałanie kierunkowego zab. OC czułego doziemnego do 
przodu  
Nastąpiło zadziałanie kierunkowego zab. OC czułego doziemnego do tyłu 

Dostęp do nastaw Setpoints Access OP Udzielono dostępu do zmiany nastaw 

Sterowanie grupami 
nastaw

Group 1 Active  
Group 2 Active  
…  
Group 6 Active 

Grupa nastaw 1 jest aktywna  
Grupa nastaw 2 jest aktywna  
…  
Grupa nastaw 6 jest aktywna 

SOTF SOTF PKP  
SOTF OP 

Nastąpiło pobudzenie SOTF  
Nastąpiło zadziałanie SOTF 

Łączniki SW[X] Opened  
SW[X] Closed  
SW[X] Intermittent  
  
 SW[X] Discrepancy  
  
 SW[X] Not Configured 

Wykryto stan odłącznika [X] otwarty  
Wykryto stan odłącznika [X] zamknięty  
Przerywany stan pomiędzy zestykami 89a i 89b zaprogramowanymi dla 
SW[X] w trakcie otwierania lub zamykania 
 Wykryto rozbieżność pomiędzy zestykami wejściowymi 89a i 89b 
zaprogramowanymi dla SW[X] 
 Nie zaprogramowano żadnego zestyku wejściowego Input 89a lub 89b, 
aby odzwierciedlać status SW[X] 
 
 [X] - numer członu. Należy zwrócić uwagę, że nazwa argumentu zmieni 
się w zależności od zaprogramowania.

Sterowanie łącznikami SW[X] Open Cmd  
SW[X] Close Cmd  
SW[X] Remote Open  
SW[X] Remote Close  
SW[X] Rem Blk Open  
SW[X] Rem Blk Close  
SW[X] Rem Blk Open Byp  
SW[X] Rem Blk Close Byp 

Zainicjowano lokalną lub zdalną komendę otwierania do SW[X]  
Zainicjowano lokalną lub zdalną komendę zamykania do SW[X]  
Zainicjowano zdalną komendę otwierania do łącznika [X]  
Zainicjowano zdalną komendę zamykania do łącznika [X]  
Komenda otwierania do łącznika [X] została zablokowana  
Komenda zamykania do łącznika [X] została zablokowana  
Nastąpiło obejście sygnału blokowania otwierania do łącznika [X]  
Nastąpiło obejście sygnału blokowania zamykania do łącznika [X]  
[X] - numer członu. 

Kontrola synchronizmu Sync1 OK  
Sync1 Live Bus  
Sync1 Live Line  
Sync1 Dead Bus  
Sync1 Dead Line  
Sync1 Dead Src OK  
Sync1 Close Perm 

Kontrola synchronizmu 1 wydano przyzwolenie  
Kontrola synchronizmu 1 obecne jest napięcie szyny  
Kontrola synchronizmu 1 obecne jest napięcie linii  
Kontrola synchronizmu 1 brak jest napięcia szyny  
Kontrola synchronizmu 1 brak jest napięcia linii  
Kontrola synchronizmu 1 wydano przyzwolenie dla martwego źródła  
Kontrola synchronizmu 1 wydano przyzwolenie dla zamykania 
wyłącznika 

Przyciski zakładek TAB PB [X] ON  
TAB PB [X] OFF  
TAB PB [X] PRESS 

Przycisk zakładki [X] jest włączony  
Przycisk zakładki [X] jest wyłączony  
Przycisk zakładki [X] jest naciśnięty 
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Przeciążeniowe cieplne Thermal 1 Alarm A  
Thermal 1 Alarm B  
Thermal 1 Alarm C  
Thermal 1 Alarm  
Thermal 1 PKP A  
Thermal 1 PKP B  
Thermal 1 PKP C  
Thermal 1 PKP  
Thermal 1 OP A  
Thermal 1 OP B  
Thermal 1 OP C  
Thermal 1 OP  
Thermal 2 Alarm A  
Thermal 2 Alarm B  
Thermal 2 Alarm C  
Thermal 2 Alarm  
Thermal 2 PKP A  
Thermal 2 PKP B  
Thermal 2 PKP C  
Thermal 2 PKP  
Thermal 2 OP A  
Thermal 2 OP B  
Thermal 2 OP C  
Thermal 2 OP

Faza A zab. przeciążeniowego cieplnego 1 wywołała alarm  
Faza B zab. przeciążeniowego cieplnego 1 wywołała alarm  
Faza C zab. przeciążeniowego cieplnego 1 wywołała alarm  
Co najmniej jedna faza zab. przeciążeniowego cieplnego 1 wywołała 
alarm  
Nastąpiło pobudzenie fazy A zab. przeciążeniowego cieplnego 1  
Nastąpiło pobudzenie fazy B zab. przeciążeniowego cieplnego 1  
Nastąpiło pobudzenie fazy C zab. przeciążeniowego cieplnego 1  
Nastąpiło pobudzenie co najmniej jednej fazy zab. przeciążeniowego 
cieplnego 1  
Nastąpiło zadziałanie fazy A zab. przeciążeniowego cieplnego 1  
Nastąpiło zadziałanie fazy B zab. przeciążeniowego cieplnego 1  
Nastąpiło zadziałanie fazy C zab. przeciążeniowego cieplnego 1  
Nastąpiło zadziałanie co najmniej jednej fazy zab. przeciążeniowego 
cieplnego 1  
Faza A zab. przeciążeniowego cieplnego 2 wywołała alarm  
Faza B zab. przeciążeniowego cieplnego 2 wywołała alarm  
Faza C zab. przeciążeniowego cieplnego 2 wywołała alarm  
Co najmniej jedna faza zab. przeciążeniowego cieplnego 2 wywołała 
alarm  
Nastąpiło pobudzenie fazy A zab. przeciążeniowego cieplnego 2  
Nastąpiło pobudzenie fazy B zab. przeciążeniowego cieplnego 2  
Nastąpiło pobudzenie fazy C zab. przeciążeniowego cieplnego 2  
Nastąpiło pobudzenie co najmniej jednej fazy zab. przeciążeniowego 
cieplnego 2  
Nastąpiło zadziałanie fazy A zab. przeciążeniowego cieplnego 2  
Nastąpiło zadziałanie fazy B zab. przeciążeniowego cieplnego 2  
Nastąpiło zadziałanie fazy C zab. przeciążeniowego cieplnego 2  
Nastąpiło zadziałanie co najmniej jednej fazy zab. przeciążeniowego 
cieplnego 2

Czasowe podnapięciowe Timed UV PKP  
Timed UV PKP A  
Timed UV PKP B  
Timed UV PKP C  
Timed UV OP  
Timed UV OP A  
Timed UV OP B  
Timed UV OP C  
Timed UV Curve OP  
Timed UV Cnt OP

Nastąpiło pobudzenie co najmniej jednej fazy krzywej czasowego zab. 
podnapięciowego  
Nastąpiło pobudzenie fazy A czasowego zab. podnapięciowego  
Nastąpiło pobudzenie fazy B czasowego zab. podnapięciowego  
Nastąpiło pobudzenie fazy C czasowego zab. podnapięciowego  
Nastąpiło zadziałanie czasowego zab. podnapięciowego  
Nastąpiło zadziałanie fazy A czasowego zab. podnapięciowego  
Nastąpiło zadziałanie fazy B czasowego zab. podnapięciowego  
Nastąpiło zadziałanie fazy C czasowego zab. podnapięciowego  
Nastąpiło zadziałanie co najmniej jednej fazy krzywej czasowego zab. 
podnapięciowego  
Nastąpiło zadziałanie licznika czasowego zab. podnapięciowego 

Szyna wyzwalająca Trip Bus 1 PKP  
Trip Bus 1 OP  
Trip Bus 2 do 6 

Potwierdzony, gdy pobudzony zostanie człon szyny wyzwalającej 1  
Potwierdzony, gdy zadziała człon szyny wyzwalającej 1  
Taki sam zestaw argumentów jak dla Trip Bus 1 

Monitorowanie obwodu 
wyzwalającego

TripCoil Mon 1 PKP  
TripCoil Mon 1 OP 

Nastąpiło pobudzenie członu monitorowania cewki wyzwalającej 1.  
Człon monitorowania cewki wyzwalającej 1 zadziałał przez czas dłuższy 
od czasu opóźnienia pobudzenia monitora cewki zamykającej. 

Podprądowe Undercur[X] Alarm PKP  
Undercur[X] Alarm OP  
Undercur[X] Trip PKP  
Undercur[X] Trip OP 

Nastąpiło pobudzenie dla alarmu zab. podprądowego[X].  
Nastąpiło zadziałanie dla alarmu zab. podprądowego[X].  
Nastąpiło pobudzenie dla wyzwolenia zab. podprądowego[X].  
Nastąpiło zadziałanie dla wyzwolenia zab. podprądowego[X]. 

Przywracanie 
podnapięciowe

UV Restore Init  
Ph UV Restore PKP  
Ph UV Restore OP  
Aux UV Restore PKP  
Aux UV Restore OP 

Człon przywracania podnapięciowego został zainicjowany  
Nastąpiło pobudzenie napięcia fazowego członu przywracania 
podnapięciowego  
Nastąpiło zadziałanie napięcia fazowego członu przywracania 
podnapięciowego  
Nastąpiło pobudzenie napięcia pomocniczego członu przywracania 
podnapięciowego  
Nastąpiło zadziałanie napięcia pomocniczego członu przywracania 
podnapięciowego 

Przywracanie 
podczęstotliwościowe

UF Restore PKP  
UF Restore OP  
UF Restore Init 

Nastąpiło pobudzenie członu przywracania podczęstotliwościowego  
Nastąpiło zadziałanie członu przywracania podczęstotliwościowego  
Flaga inicjacji przywracania podczęstotliwościowego ma stan wysoki 

Podczęstotliwościowe Underfreq 1 PKP  
Underfreq 1 OP  
Underfreq 2 do 4 

Nastąpiło pobudzenie zab. podczęstotliwościowego 1  
Nastąpiło zadziałanie zab. podczęstotliwościowego 1  
Taki sam zestaw argumentów jak dla Underfreq 1 
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NOTE

NOTE: Jeżeli w tym członie zabezpieczenia wybierzemy tryb międzyfazowy, w kolumnie „EVENT 
DESCRIPTION”, „Phase A” staje się „Voltage AB”, „Phase B” staje się „Voltage BC” i „Phase C” 
staje się „Voltage CA”.

Użytkownik może zmienić nazwy niektórych argumentów. Są to nazwy wyłączników 
w funkcji sterowania wyłącznikami, identyfikatory zestyków wejściowych, identyfikatory 
wejść wirtualnych oraz identyfikatory wyjść wirtualnych. Jeżeli użytkownik zmieni 
domyślną nazwę lub identyfikator któregokolwiek z tych argumentów, przypisana nazwa 
pojawi się na liście argumentów przekaźnika. Nazwy domyślne przedstawiono powyżej, 
w tabeli Argumenty FlexLogic.

Table 4-40: Operatory FlexLogic w 850

Mocy biernej UV UV Var PKP  
UV Var OP  
UV Var Restore 

Nastąpiło pobudzenie dla wyzwolenia podnapięciowego zab. mocy 
biernej  
Nastąpiło zadziałanie dla wyzwolenia podnapięciowego zab. mocy biernej  
Komenda ponownego zamykania wyłącznika została potwierdzona

Wejście wirtualne 1 do 32 VI # ON  
VI # OFF 

# – numer dowolnego wejścia wirtualnego

Wyjście wirtualne 1 do 32 VO # ON  
VO # OFF 

Flaga jest nastawiona, logika = 1  
Flaga jest nastawiona, logika=0 

Usterka bezpiecznika VT VT Fuse Fail1 OP  
VT Fuse1 V Loss 

Zadziałał detektor 1 usterek bezpiecznika VT  
Zab. 1 na wypadek usterek bezpiecznika VT utraciło sygnały napięcia (V2 
poniżej 10% AND V1 poniżej 5% wartości znamionowej) 

Watometryczne 
ziemnozwarciowe

Watt GndFlt 1 PKP  
Watt GndFlt 1 OP 

Nastąpiło pobudzenie kierunkowego członu watometrycznego 1  
Nastąpiło zadziałanie kierunkowego członu watometrycznego 1 
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RODZAJ SKŁADNIA OPIS UWAGI 

Edytor INSERT Wstawić parametr na 
listę równań. 

DELETE Usunąć parametr z listy 
równań. 

Koniec END Pierwszy napotkany 
operator END oznacza 
ostatni wpis na liście 
przetwarzanych 
parametrów FlexLogic™. 

Operacja 
jednostopniowa 

POSITIVE ONE SHOT Operacja 
jednostopniowa, która 
reaguje na zbocze idące 
w kierunku dodatnim.

„Operacja 
jednostopniowa” odnosi 
się do bramki 
z pojedynczym wejściem, 
która generuje impuls 
w reakcji na zbocze na 
wejściu. Wyjście 
z „operacji 
jednostopniowej” ma 
wartość prawdy 
(dodatnią) dla tylko 
jednego przejścia przez 
równanie FlexLogic. 
Maksymalnie może być 
64 „operacji 
jednostopniowych”.

NEGATIVE ONE 
SHOT

Operacja 
jednostopniowa, które 
reaguje na zbocze idące 
w kierunku ujemnym. 

DUAL ONE SHOT Operacja 
jednostopniowa, która 
reaguje zarówno na 
zbocza idące w kierunku 
dodatnim jak i ujemnym. 
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Właściwości bramek logicznych zestawiono w poniższej tabeli, zaś operatory dostępne we 
FlexLogic™ wymieniono w tabeli operatorów FlexLogic™.

Table 4-41: Właściwości bramek FlexLogic Gate

ZASADY FLEXLOGIC

Bramka logiczna NOT Logiczne NIE Działa na podstawie 
poprzedniego parametru. 

OR(2)↓ OR(16) Bramka LUB z 2 
wejściami↓ Bramka LUB 
z 16 wejściami 

Działa na podstawie 
2 poprzednich 
parametrów. ↓Działa na 
podstawie 16 
poprzednich 
parametrów. 

AND(2)↓ AND(16) Bramka I z 2 wejściami↓ 
Bramka I z 16 wejściami 

Działa na podstawie 
2 poprzednich 
parametrów. ↓Działa na 
podstawie 16 
poprzednich 
parametrów. 

NOR(2)↓ NOR(16) Bramka NIE-LUB z 2 
wejściami↓ Bramka NIE-
LUB z 16 wejściami 

Działa na podstawie 
2 poprzednich 
parametrów. ↓Działa na 
podstawie 16 
poprzednich 
parametrów. 

NAND(2)↓ NAND(16) Bramka NIE-I z 2 
wejściami↓ Bramka NIE-I 
z 16 wejściami 

Działa na podstawie 
2 poprzednich 
parametrów. ↓Działa na 
podstawie 16 
poprzednich 
parametrów. 

XOR(2) Bramka LUB 
wykluczającego z 2 
wejściami 

Działa na podstawie 
2 poprzednich 
parametrów. 

LATCH (S,R) Zatrzaśnięcie 
(wysterowanie, 
zerowanie): z dominacją 
zerowania 

Parametr poprzedzający 
operator LATCH(S,R) 
stanowi wejście 
zerowania. Parametr 
poprzedzający wejście 
zerowania stanowi 
wejście wysterowania. 

timer, TIMER 1↓ TIMER 32 Timer nastawiony 
z ustawieniami 
FlexLogic™ timer 1. ↓ 
Timer nastawiony 
z ustawieniami 
FlexLogic™ timer 32. 

Timer zostaje 
uruchomiony przez 
poprzedzający parametr. 
Wyjście timera to TIMER 
#. 

Przypisanie wyjścia 
wirtualnego 

= Virt Op 1↓ = Virt 
Op 32

Przypisuje poprzedni 
argument FlexLogic™ do 
wyjścia wirtualnego 1.↓ 
Przypisuje poprzedni 
argument FlexLogic™ do 
wyjścia wirtualnego 96. 

Wyjście wirtualne jest 
nastawiane przez 
poprzedzający parametr 

BRAMKI LICZBA WEJŚĆ WYJŚCIE TO ‘1’ (= WŁ.), JEŻELI... 

NOT 1 wejście to „0” 

OR 2 do 16 dowolne wejście to „1” 

AND 2 do 16 wszystkie wejścia to „1” 

NOR 2 do 16 wszystkie wejścia to „0” 

NAND 2 do 16 dowolne wejście to „0” 

XOR 2 tylko  jedno wejście to „1” 
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Tworząc równanie FlexLogic™ należy przestrzegać następujących ogólnych zasad 
dotyczących kolejności w liniowym układzie parametrów:
1. Argumenty muszą poprzedzać operator, który wykorzystuje te argumenty jako 

wejścia.
2. Operatory mają tylko jedno wyjście. Wyjście operatora należy wykorzystywać do 

stworzenia wyjścia wirtualnego, jeżeli ma ono zostać wykorzystane jako wejście dla 
dwóch lub więcej operatorów.

3. Przypisanie wyjścia operatora do wyjścia wirtualnego stanowi zakończenie równania.
4. Operator timera (na przykład „TIMER 1”) lub przypisanie wyjścia wirtualnego (na 

przykład  
„ = Virt Op 1”) można wykorzystać tylko jeden raz. W razie złamania tej zasady 
zadeklarowany zostanie błąd składni.

OCENA FLEXLOGIC
Każde równanie jest oceniane w takim porządku, w którym wprowadzono parametry.
FlexLogic™ zapewnia zatrzaśnięcia, które z definicji mają działanie pamięci i pozostają 
w nastawionym stanie po potwierdzeniu wejścia nastawionego. Są one jednak ulotne, tzn. 
resetują się po ponownym przyłożeniu zasilania sterowania.
Podczas wprowadzania zmian w ustawieniach wszystkie równania FlexLogic™ zostają 
opracowane ponownie za każdym razem, gdy wprowadzona zostanie dowolna nowa 
wartość ustawienia, zatem wszystkie zatrzaśnięcia zostają wyzerowane automatycznie. 
Jeżeli pojawi się konieczność ponownej inicjalizacji FlexLogic™ na przykład podczas 
testów, sugerujemy wyłączenie jednostki, a następnie załączenie zasilania z powrotem.

Timery
Ścieżka: Setpoints > FlexLogic > Timers

Przewidziano 32 identyczne timery FlexLogic. Timery te można używać jako operatory dla 
równań FlexLogic.

TIMER 1 TYPE
Zakres: Milliseconds, Seconds, Minutes
Wartość domyślna: Milliseconds

Nastawa służy do wyboru jednostki pomiaru czasu.

TIMER 1 PICKUP DELAY
Zakres: 0 do 60000 s w krokach co 1 s
Wartość domyślna: 0 s

Nastawa ustawia opóźnienie dla pobudzenia. Jeżeli takie opóźnienie pobudzenia nie jest 
potrzebne, należy nastawić tę funkcję na „0”.

TIMER 1 DROPOUT DELAY
Zakres: 0 do 60000 s w krokach co 1 s
Wartość domyślna: 0 s

Nastawa ustawia opóźnienie dla odpadnięcia. Jeżeli takie opóźnienie odpadnięcia nie 
jest potrzebne, należy nastawić tę funkcję na „0”.

Zatrzaśnięcia nieulotne
Zatrzaśnięcia nieulotne zapewniają stałą flagę logiczną, która jest zapisana bezpiecznie i w 
przypadku odłączenia przekaźnika od zasilania nie dochodzi do resetu w momencie 
ponownego uruchomienia. Typowe zastosowania to m.in. podtrzymywanie komend 
operatora lub blokowanie na stałe funkcji przekaźnika np. SPZ do momentu wyzerowania 
zatrzaśnięcia poprzez umyślne działanie na HMI.
Działanie członu podsumowano w poniższej tabeli:
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Ścieżka: Settings > FlexLogic > Non-volatile Latches > Latch 1(16)

NV LATCH 1 FUNCTION
Zakres: Disabled, Enabled
Wartość domyślna: Disabled

Nastawa załącza lub wyłącza funkcję zatrzaśnięcia nieulotnego.

NV LATCH 1 TYPE
Zakres: Reset-Dominant, Set-Dominant
Wartość domyślna: Reset-Dominant

Ustawienie określa, czy NIEULOTNE ZATRZAŚNIĘCIE 1 ma dominację wysterowania czy 
zerowania.

NV LATCH 1 SET
Zakres: Dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

Określony tutaj argument FlexLogic, po jego potwierdzeniu, ‘WYSTEROWUJE’ 
ZATRZAŚNIĘCIE NIEULOTNE 1.

LATCH 1 RESET
Zakres: Dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

Określony tutaj argument FlexLogic, po jego potwierdzeniu, ‘RESETUJE’ ZATRZAŚNIĘCIE 
NIEULOTNE 1.

RODZAJ 
ZATRZAŚNIĘCIA 1

ZATRZAŚNIĘCIE 
1 WYSTEROWANE

ZATRZAŚNIĘCIE 
1 WYZEROWANE

ZATRZAŚNIĘCIE 
1 WŁ.

ZATRZAŚNIĘCIE 
1 WYŁ.

Dominacja 
zerowania

Wł. Wył. Wł. Wył.

Wył. Wył. Poprzedni stan Poprzedni stan

Wł. Wł. Wył. Wł.

Wył.

Dominacja 
wysterowania

Wł. Wył. Wł. Wył.

Wł.

Wył. Wył. Poprzedni stan Poprzedni stan

Wył. Wł. Wył. Wł.
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Równanie FlexLogic
Ścieżka: Setpoints > FlexLogic > FlexLogic Equation

Ekran FlexLogic Equation (patrz poniższa ilustracja z oprogramowania EnerVista do 
konfiguracji serii 8) to jedna z dwóch opcji, za pomocą których użytkownik może 
skonfigurować FlexLogic. Druga opcja to Logic Designer, czyli narzędzie do projektowania 
logiki.
Na tym ekranie umieszczono trzy nowe zmienne znaczników czasu: Logic Design Last 
Saved (ostatni zapisany projekt logiki), Logic Design Last Compiled (ostatni skompilowany 
projekt logiki) i FlexLogic Editor Last Saved (ostatni zapisany edytor FlexLogic). Patrząc na 
znaczniki czasu użytkownik może łatwo stwierdzić, która opcja jest właśnie używana: 
FlexLogic Editor czy Logic Designer.
Przewidziano 1024 wpisy FlexLogic, ponumerowane od 1 do 1024 (czyli Wpis FlexLogic X– 
gdzie X zmienia się w zakresie od 1 do 1024) z domyślnymi ustawieniami dla wpisu END. 
W przypadku wyboru wyłączonego członu („Disabled”) jako wpisu FlexLogic skojarzona 
flaga stanu nie będzie nigdy nastawiona na 1.

Figure 4-172: Ekran edytora równań FlexLogic

Wpisy FlexLogic definiuje się w poniższy sposób.
Przeglądarka graficzna: Kliknięcie przycisku View umożliwia przedstawienie równania 
FlexLogic w postaci graficznej (tylko do odczytu). Więcej informacji można znaleźć 
w punkcie „Wyświetlanie grafiki FlexLogic Graphics”.
Logic Design Last Saved (ostatni zapisany projekt logiki), Logic Design Last Compiled 
(ostatni skompilowany projekt logiki) i FlexLogic Editor Last Saved (ostatni zapisany 
edytor FlexLogic): Każda z tych trzech zmiennych przeznaczonych tylko do odczytu 
zawiera znacznik czasu, który przedstawia czas, kiedy wykonano operację (danej 
zmiennej).
1. Gdy brak jest logiki (tworzenie nowego pliku), te znaczniki czasu są nastawione na 

domyślne wartości tekstowe.
2. Znaczniki czasu są wyświetlane w formacie ‘Mon DD YYYY HH:MM:SS’ [Jun 22 1981 

14:20:00]
3. Za każdym razem, gdy wykonany operację ‘Save’ (Zapisz) na ekranie edytora równań 

FlexLogic Equation Editor, wpis ‘FlexLogic Editor Last Saved’ zostaje zaktualizowany.
4. Na podstawie wartości występujących w momencie każdorazowego uruchomienia 

ekranu edytora równań FlexLogic wewnętrzna walidacja przedstawia właściwe 
komunikaty dla użytkownika. Użytkownik musi postępować zgodnie z tymi monitami 
dla użytkownika, aby zapewnić synchronizację konfiguracji ‘FlexLogic’ z ‘Logic 
Designer’. 
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 Te trzy zmienne są wyświetlane na kolorowe w edytorze równań FlexLogic w oparciu 
o znaczniki czasu. Kolor służy do zasygnalizowania zmiany (ewentualnie braku 
synchronizacji) FlexLogic pomiędzy ekranami FlexLogic Editor i Logic Designer.

Konwersja plików i obsługa znaczników czasu: Po zastosowaniu konwersji plików trzy 
znaczniki czasu są przetwarzane (albo przeniesione na później, ustawione na wartość 
domyślną, zaktualizowane do najnowszego czasu komputera) na podstawie wersji pliku 
źródłowego i docelowego oraz obsługiwanego kodu zamówienia.
Poniższe przypadki stanowią ilustrację charakteru tych trzech znaczników czasu po 
konwersji pliku.

W typowym scenariuszu, gdzie do konfigurowania FlexLogic używamy zarówno narzędzia 
FlexLogic Designer jak i FlexLogic Editor, zaktualizowane znaczniki czasu będą wyglądać, 
jak na poniższym rysunku.

Projektant logiki: Ten wpis można użyć do zainicjowania uruchomienia ekranu ‘Logic 
Designer’. Po dokonaniu takiego wyboru ekran ‘FlexLogic Equation Editor’ zostanie 
nastawiony na możliwość tylko odczytu, a potem zostanie zainicjowane uruchomienie 
ekranu ‘Logic Designer’.Jeżeli użytkownik będzie chciał ponownie przejść na ekran 
edytora FlexLogic, należy najpierw zamknąć wszelkie dotychczasowe ekrany tylko do 
odczytu. Potem należy ponownie otworzyć ekran. W tym momencie ekran edytora 
FlexLogic ponownie daje możliwość edycji.
Aby zachować synchronizację FlexLogic, zdefiniowano poniższe zasady aktualizacji.
Na przykład gdy użytkownik próbuje otworzyć edytor równań FlexLogic dla konkretnego 
urządzenia lub pliku.

Wersja źródłowa Wersja 
docelowa

Is FlexLogic 
 zmianę FlexLogic?

Znaczniki czasu 
 [LDLs, LDLc, FELs]**

>= 160 >= 160 TAK [ 0^ , 0 , PCTime**]

>= 160 >=160 NIE *Dotychczasowe znaczniki czasu 
zostają skopiowane do 
przekształconego pliku

< 160 >= 160 TAK [ 0 , 0 , PCTime]

< 160 (i > 120***) >= 160 NIE [PCTime, PCTime, PCTime,]

** LDLs – Logic Designer Last Saved - ostatni zapisany projekt logiki  
LDLc– Logic Designer Last Compiled - ostatni skompilowany projekt logiki - i  
FELs – FlexLogic Editor Last Saved - ostatni zapisany edytor FlexLogic 

** PCTime Czas, kiedy nastąpiła konwersja pliku 

^ 0 Wskazuje, że znaczniki czasu są nastawiane na wartości domyślne 

*** Narzędzie Logic Designer [Graphical Editor] nie jest obsługiwane poniżej wersji 
130 

* Dla każdego konkretnego przypadku pliki źródłowe dla treści narzędzia Logic 
Designer (Graphical) również zostaną skopiowane w takim stanie, w jakim będą, 
do folderu docelowego. Dzięki temu użytkownik może zachować stare treści 
w takim stanie, w jakim są. 
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• Jeżeli ekran projektanta logiki jest otwarty i w trybie edycji, komunikat prosi 
użytkownika, aby zapisał wszelkie zmiany. Edytor równań FlexLogic nie został 
uruchomiony.

•  Jeżeli projektant logiki jest otwarty i w trybie zapisanym (brak zmian do zapisania lub 
skompilowania), ekran projektanta zostaje zamknięty, a następnie zostaje 
zainicjowane uruchomienie edytora równań FlexLogic.
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Wyświetlanie grafiki 
FlexLogic

Aby sprawdzić, czy równanie (równania) FlexLogic i wybrane parametry generują 
właściwą logikę, można wyświetlić wyrażenie, przekształcając wyprowadzone równanie 
na schemat graficzny. Usilnie zalecamy i jest to przydatne, aby wyświetlić równanie 
w postaci schematu graficznego, zanim zapiszemy je w pamięci urządzenia 850, po to, 
aby rozwiązać ewentualne błędy równania.
Aby wyświetlić grafikę FlexLogic
Kliknąć przycisk View na górze kolumny Type na ekranie FlexLogic Equation, patrz 
poprzedni rysunek. Wygenerowane zostanie graficzne przedstawienie wcześniej 
wprowadzonego wyrażenia pod warunkiem, że równanie wprowadzono poprawnie. Jeżeli 
brak jest jakikolwiek wejść operatora albo naruszono jakiekolwiek zasady FlexLogic, 
oprogramowanie EnerVista do konfiguracji serii 8 wyświetli, gdy spróbujemy skorzystać 
z funkcji podglądu, okienko z komunikatem informującym o problemach dotyczących 
równania.
Ponadto wyrażenie jest wypisane po lewej stronie schematu, aby przedstawić sposób 
utworzenia schematu. Instrukcja End zostaje dodana jako parametr 5 (koniec listy).

Figure 4-173: Przykład grafiki FlexLogic

Człony FlexElements
Przewidziano 8 jednakowych członów FlexElements™. FlexElement to uniwersalny 
komparator, który można zastosować do monitorowania każdej analogowej wartości 
zmierzonej lub obliczonej przez przekaźnik lub różnicy netto dowolnych dwóch 
analogowych wartości rzeczywistych tego samego typu. W zależności w sposobu 
zaprogramowania członu FlexElement skuteczny sygnał powodujący zadziałanie może 
być sygnałem ze znakiem (opcja „Signed” wybrana dla Input Mode) albo wartością 
bezwzględną (opcja „Absolute” wybrana dla Input Mode).
Człon można zaprogramować tak, aby reagował albo na poziom sygnału albo na 
szybkość zmian (delta) w zdefiniowanym okresie czasu. Argument wyjścia zostaje 
potwierdzony wtedy, gdy sygnał powodujący zadziałanie jest wyższy od wartości 
progowej lub niższy od wartości progowej, zależnie od wyboru dokonanego przez 
użytkownika.
Programując człon FlexElement, należy pamiętać o następujących ograniczeniach:
1. Wejścia analogowe dla dowolnego członu FlexElement muszą być tego samego 

„rodzaju”:

– prąd i prąd (w dowolnym zestawieniu, fazowy symetryczny, międzyfazowy, kA-A, 
różnicowy, ograniczenia itp.) 

– napięcie i napięcie (jak wyżej)

– moc czynna i moc czynna (waty i waty)

– moc bierna i moc bierna (wary i wary)
4–450 850 SYSTEM ZABEZPIECZAJĄCY  – INSTRUKCJA OBSŁUGI



CHAPTER 4: NASTAWY FLEXLOGIC
– moc pozorna i moc pozorna (VA i VA)

– kąt i kąt (dowolny, nieważne jaki sygnał, np. kąt napięcia i kąt prądu stanowią 
ważną parę)

– % i % (dowolne, np. THD i zawartość harmonicznych stanowią ważną parę)

– V/Hz i V/Hz

– °C i °C

– I2t i I2t

– FlexElement rzeczywisty i FlexElement rzeczywisty

W przypadku wszelkich innych zestawień człon wyświetla 0.000 lub N/A (nie dotyczy) 
i nie potwierdzi żadnego argumentu wyjścia.

2. Wartość analogowa skojarzona z jednym członem FlexElement może zostać 
wykorzystana jako wejście do innego członu FlexElement „kaskadowo”.

Figure 4-174: Schemat logiczny FlexElement

Ścieżka: Setpoints > FlexLogic > FlexElements > FlexElement 1

FUNCTION
Zakres: Disabled, Enabled
Wartość domyślna: Disabled

NAME
Zakres: do 13 znaków alfanumerycznych
Wartość domyślna: FlexEl 1

INPUT 1 (+)
Zakres: Off, dowolny sygnał FlexAnalog
Wartość domyślna: Off

To ustawienie określa pierwsze (nieodwrócone) wejście do FlexElement. Jeżeli 
ustawienie to zostanie nastawione na „Off”, jako wejście zostanie przyjęte zero. Aby 
zapewnić prawidłowe działanie członu, należy wybrać co najmniej jedno wejście. 
W przeciwnym razie człon nie będzie potwierdzać swoich argumentów wyjścia.
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INPUT 2 (-)
Zakres: Off, dowolny sygnał FlexAnalog
Wartość domyślna: Off

To ustawienie określa drugie (odwrócone) wejście do FlexElement. Jeżeli ustawienie to 
zostanie nastawione na „Off”, jako wejście zostanie przyjęte zero. Aby zapewnić 
prawidłowe działanie członu, należy wybrać co najmniej jedno wejście. W przeciwnym 
razie człon nie będzie potwierdzać swoich argumentów wyjścia.

To wejście należy używać do odwracania sygnału, dla wygody, lub też do tego, aby 
człon reagował na sygnał różnicowy np. dla alarmu różnicowego temperatury oleju 
góra-dół.

Wyświetlony zostaje komunikat ostrzeżenia i człon nie działa, jeżeli dwa sygnały 
wejściowe są różnego rodzaju, np. jeżeli użytkownik próbuje zbudować skuteczny 
sygnał powodujący zadziałanie używając mocy czynnej i kąta fazowego.

PICKUP
Zakres: -30.000 do 30.000 pu w krokach po 0.001 pu
Wartość domyślna: 1.000

To ustawienie określa próg zadziałania dla skutecznego sygnału powodującego 
zadziałanie członu.

Ustawienie kierunku „Over” powoduje, że człon zostaje pobudzony wtedy, gdy sygnał 
powodujący zadziałanie przekroczy wartość PICKUP.

Ustawienie kierunku „Under” powoduje, że człon zostaje pobudzony wtedy, gdy sygnał 
powodujący zadziałanie spadnie poniżej wartości PICKUP.

Ustawienie HYSTERESIS steruje odpadnięciem członu.

Należy zwrócić uwagę, że zarówno sygnał powodujący zadziałanie jak i próg 
pobudzenia mogą mieć wartość ujemną, gdy chcemy umożliwić takie zastosowania jak 
alarmy od mocy wstecznej.

Człon FlexElement można zaprogramować tak, aby pracował na wszystkich analogowych 
wartościach analogowych mierzonych lub obliczanych przez przekaźnik. Ustawienie 
PICKUP wprowadza się w wartościach jednostkowych, stosując następujące definicje 
jednostek podstawowych:

Table 4-42: Definicje jednostki bazowej dla członu FLEXELEMENT
Mierzona lub obliczana wartość 
analogowa dotycząca:

Jednostka podstawowa

Napięcie VPODST = maksymalna znamionowa pierwotna wartość 
skuteczna wejść Input 1(+) i input 2(-)

Prąd IPODST = maksymalna znamionowa pierwotna wartość 
skuteczna wejść Input 1(+) i input 2(-) inputs

Moc PPODST = maksymalna wartość VPODST * IPODST dla wejść 
Input 1(+) i input 2(-)

Współczynnik mocy PFPODST = 1.00

Kąt fazowy StopieńPODST = 360 stopni

Zawartość harmonicznych Hpodst = 100% wartości znamionowej

Współczynnik zawartości 
harmonicznych (THD)

THDPODST = 100%

Częstotliwość fPODST = częstotliwość znamionowa wprowadzona w menu 
SYSTEM SETUP 

V/Hz PODSTAWA = 1.00

Czujniki RTD PODSTAWA = 1,00°C

I2t (ampery wyładowania łukowego) PODSTAWA = 2000 kA2*cykl
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HYSTERESIS
Zakres: 0.1 do 50.0% w krokach po 0.1%
Wartość domyślna: 3.0%

To ustawienie określa stosunek pobudzenia-odpadnięcia członu, wskazując szerokość 
pętli histerezy jako procent wartości pobudzenia, jak widać powyżej na rysunku 
Nastawy kierunku, pobudzenia i histerezy.

RATE OF CHANGE TIME UNIT (dt)
Zakres: millisecond, second, minute
Wartość domyślna: milliseconds

To ustawienie określa podstawę czasową dt przy programowaniu członu FlexElement 
jako członu prędkości zmiany.

Ustawienie ma zastosowanie tylko wtedy, gdy w ustawieniu Operating Mode wybrano 
opcję „Delta”.

RATE OF CHANGE TIME
Zakres: 40 do 65535 w krokach po 1
Wartość domyślna: 40

To ustawienie wskazuje czas trwania przedziału czasu dla trybu pracy na podstawie 
szybkości zmian.

Ustawienie ma zastosowanie tylko wtedy, gdy w ustawieniu Operating Mode wybrano 
opcję „Delta”.

PRZYKŁADY
Sieć elektroenergetyczna 13.8 kV:

• Połączenie VT fazowych: Gwiazda

• Strona wtórna VT fazowego: 66.4 V

• Przekładnia VT fazowego: 120:1 (napięcie pierwotne fazowe = 120*66.4 = 7968 V) 

• Połączenie VT pomocniczego: Vab

• Strona wtórna VT pomocniczego: 115 V

• Przekładnia VT pomocniczego: 120:1(napięcie pierwotne międzyfazowe = 13800V)

• Strona pierwotna CT fazowych: 2000 A

• Strona pierwotna CT doziemnego: 500 A

• Częstotliwość: 60Hz

Wykrywanie różnicy napięcia:
Aby monitorować różnicę napięcia pomiędzy obliczonym napięciem międzyfazowym 
uzyskanym z przekładników napięciowych połączonych z gwiazdę a bezpośrednio 
mierzonym napięciem międzyfazowym z pomocniczego VT, można zaprogramować człon 
FlexElement.
Ustawienia członów FlexElement:

• Input 1(+): J2 Vab RMS

• Input 2 (-): J2 Vaux RMS (wejście z VT podłączonego pomiędzy fazami A i B)

• Operating Mode: Absolute

• Input Comparison Mode: Level

• Direction: Over

Wejście analogowe J2 Vab to napięcie międzyfazowe obliczane przez przekaźnik na 
podstawie trójfazowych napięć połączenia w gwiazdę Zgodnie z układem VT fazowych 
znamionowa pierwotna wartość skuteczna napięcia dla wejścia J2 Vab wynosi 66.4 
V *120 = 7.968kV.
Wejście analogowe J2 Vaux to bezpośrednio mierzone napięcie międzyfazowe i jego 
znamionowa pierwotna skuteczna wartość napięcia wynosi 115V *120 = 13.8kV
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VPODST = maks. (7.968 kV, 13.8 kV) = 13.8 kV.
Jeżeli chcemy wykrywać różnicę napięcia rzędu 2% (2% przy 13.8 kV = 276 V) pomiędzy 
obliczanym napięciem międzyfazowym Vab a mierzonym napięciem Vaux z VT 
podłączonego pomiędzy fazami A i B, jednostkowe ustawienie pobudzenia dla członu 
FlexElement można nastawić w następujący sposób:
Pobudzenie = 276 V/13800 V = 0.02 pu
Jeżeli różnica napięcia pomiędzy wybranymi wejściami będzie większa niż 276 V, nastąpi 
pobudzenie i zadziałanie członu FlexElement, co można wykorzystać do zasilenia zestyku 
albo zainicjowania alarmu lub wyzwolenia.
Wykrywanie różnicy prądu pomiędzy prądem punktu neutralnego a prądem 
doziemnym:
IW zrównoważonym systemie obliczony prąd punktu neutralnego i mierzony prąd 
doziemny wynoszą 0 A. Jednak w trakcie zwarć doziemnych ich wartości są niezerowe. 
Mówiąc ściślej, jeżeli CT fazowe i doziemny są umieszczone na tym samym uzwojeniu 
transformatora, np. tak, że CT doziemny jest zainstalowany na uziemionym punkcie 
neutralnym uzwojenia, ich wartości powinny być takie same w trakcie zwarcia 
zewnętrznego, a inne w trakcie zwarcia wewnętrznego. Człon FlexElement może służyć do 
wykrywania sygnału różnicowego pomiędzy tymi wielkościami. Na przykład można 
ustanowić następujący warunek:
IPODST = maks. (2000 A, 500 A) = 2000 A
Ustawienia członów FlexElement:

• Input 1(+): J1

• InInput 2 (-): J1 Ig

• Operating Mode: Absolute

• Input Comparison Mode: Level

• Direction: Over

• Pickup = 200A/2000A: 0.1 pu

Jeżeli w sytuacji, gdy nie występują warunki nasycenia CT, różnica pomiędzy prądem 
punktu neutralnego a prądem doziemnym stanie się większa niż 200 A po stronie 
pierwotnej, można to uznać za wskazanie wewnętrznego zwarcia doziemnego, które 
powinno zostać wyłączone. Gdy IPODST = maks. (2000 A, 500 A) = 2000 A, pobudzenie 
można nastawić w następujący sposób: Pobudzenie = 200A/2000A = 0.1 pu
Wykrywanie niewielkiej 3-fazowej mocy pozornej:
VPODST = 7.968 kV
IPODST = 1000 A
PPODST = VPODST *IPODST = 7968 V *2000 A = 15.936 MVA
Człon FlexElement można nastawić tak, aby wykrywał warunki niedomiaru mocy 
i generował alarm lub wyzwolenie, jeżeli moc pozorna będzie wynosić mniej niż 500 kVA. 
W takim przypadku ustawienie pobudzenia dla członu FlexElement można obliczyć 
w następujący sposób:
Pobudzenie = 0.5 MVA / 15.936 MVA = 0.0313 pu
Ustawienia członów FlexElement:

• Input 1(+): Pwr1 Apparent

• Input 2(-): Off

• Operating Mode: Absolute

• Input Comparison Mode: Level

• Direction: Under

• Pickup: 0.0313 pu

Przykład włączenia banku kondensatorów współczynnika mocy
PFPODST = 1.00
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Człon FlexElement można zaprogramować tak, aby włączał bank kondensatorów, jeżeli 
np. mierzony współczynnik mocy 3-fazowej ma wartość ujemną (opóźnianie się) i spadnie 
poniżej pobudzenia równego -0.7 pu. Zaprogramowanie nastawy histerezy na właściwy 
procent może zdefiniować wartość PF, przy której bank kondensatorów może zostać 
wyłączony. Na przykład jeżeli potrzeba wyłączyć bank kondensatorów przy wartość PF 
równej -0.9, wówczas procentową histerezę oblicza się jako:
% histerezy = ((bezwzgl.(-0.9)-bezwzgl.(-0.7))/ PFPODST)*100 = 20%

FASTPATH: Minimalne pobudzenie nie powinno wynosić mniej niż 0.01 pu, ponieważ rozdzielczość 
pomiaru dla współczynnika mocy wynosi 0.01.

• Input 1(+): Pwr1 PF

• Input 2(-): Off

• Operating Mode: Signed

• Input Comparison Mode: Level

• Direction: Under

• Pickup: -0.700 pu

• Hysteresis: 20.0 %

Wykrywanie wysokiego THD (całkowite zniekształcenie harmoniczne)
THDPODST = 100%
Człon FlexElement można zaprogramować tak, aby wykrywał nadmierną ilość 
harmonicznych w systemie i wywoływał alarm, wyzwolenie lub włączenie/wyłączenie 
urządzenia, aby stłumić dużą ilość harmonicznych. Całkowite zniekształcenie 
harmoniczne to szacunek zniekształcenia sygnałów AC, co, jak przedstawiono powyżej, 
można wykorzystać jako wejście dla członu FlexElement.
Na przykład jeżeli zadziałanie z członu FlexElement jest pożądane wtedy, gdy THD dla 
napięcia fazy A przekracza 20%, wówczas przy podstawie wynoszącej 100% należy 
nastawić ustawienie pobudzenia na 0.200 pu.

• Input 1(+): J2 Phase A THD

• Input 2(-): Off

• Operating Mode: Absolute

• Input Comparison Mode: Level

• Direction: Over

• Pickup: 0.200 pu
FASTPATH: Wartości harmonicznych i THD są mierzone jako procent sygnału podstawowego i mają 

rozdzielczość równą 0.01%. Jednak dla minimalnego ustawienia pobudzenia równego 
0.001 pu, to oznaczałoby średni krok procentowy równy 0.1%.

Proste wykrywanie stosunku V/Hz dla zabezpieczanych urządzeń
V/HzPODST = 1.00. Duże stosunki V/Hz w sieci elektroenergetycznej szkodzą izolacji 
zabezpieczanych urządzeń – transformatora, generatora lub innych części sieci 
elektroenergetycznej. Jeżeli nie zostaną wykryte, mogą prowadzić do nadmiernego 
nagrzania i pogorszenia stanu izolacji, co uszkodzi urządzenia. Człon FlexElement można 
wykorzystać do prostego wykrywania wartości V/Hz i do wystawiania alarm lub 
wyzwolenia, gdy wykryte wartości będą powyżej ustawienia pobudzenia. Ponieważ 
jednostka podstawowa dla V/Hz = 1.00, programowanie nastawy pobudzenia dla 
właściwego działania członu FlexElement jest bardzo proste. W podanym tutaj przykładzie 
wybrano wartość 1.200 pu.

• Input 1(+): Volts Per Hertz 1Input 2(-): OffOperating Mode: AbsoluteInput Comparison 
Mode: LevelDirection: OverPickup: 1.200 puHysteresis: 8.3 %
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Teraz, jeżeli potrzebujemy, aby człon FlexElement odpadł, gdy stosunek V/Hz stanie się 
równy 1.1, histerezę można obliczyć jako: 1.2 pu-1.1 pu = 0.1 pu Histereza = (0.1*100)/1.2 = 
8.3%
Wejścia RTD dla temperatury oleju góra-dół w transformatorze
Można monitorować różnicę pomiędzy temperaturą górnej warstwy oleju a temperaturą 
dolnej warstwy w zbiorniku transformatora i jeżeli ta różnica przekroczy określony poziom, 
to może to sygnalizować wystąpienie problemu dotyczące pomp olejowych, które 
wymuszają obieg oleju albo problemów dotyczących urządzeń chłodzących 
transformator. Można zaprogramować człon FlexElement tak, aby wykrywał różnicę 
w oleju góra-dół i wystawiał alarm lub wyzwolenie lub zasilał zestyk służący do 
włączania/wyłączania osprzętu transformatora. Poniższe nastawy członu FlexElement 
odzwierciedlają wykrycie różnicy temperatur równej 5°C pomiędzy zainstalowanymi 
czujnikami RTD, które mierzą temperatury oleju na górze i na dole:

• Input 1(+): RTD 1 (top-oil)

• Input 2(-): RTD 2 (bottom-oil)

• Operating Mode: Absolute

• Input Comparison Mode: Level

• Direction: Over

• Pickup: 0.050 pu

• Hysteresis: 

• 60.0%

Gdy RTDPODST = 100°C, wymaganą różnicę temperatur równa 5°C oblicza się jako wartość 
pobudzenia 5°C/100°C = 0.050 pu.
Jeżeli wymagane jest odpadnięcie działania członu FlexElement, gdy różnica temperatur 
stanie się równa 2°C, histerezę obliczy się wtedy jako 5°C/100°C - 2°C/100°C = 3°C/100°C = 
0.03 pu. Dlatego:
Histereza = (0.03 pu *100)/0.05 = 60%
Wykrywanie dużego prądu wyładowania łukowego wyłącznika
Duży prąd wyładowania łukowego wyłącznika można wykryć za pomocą członu 
FlexElement w trakcie otwierania wyłącznika. Można skonfigurować jeden lub więcej 
członów FlexElements do tego, aby wykrywały poziomy maksymalnego prądu 
wyładowania łukowego w trakcie wyzwalania danego wyłącznika i dostarczały 
informacje o stanie sprawności wyłącznika.
Jednostkę podstawową dla prądu wyładowania łukowego wyłącznika programuje się 
w przekaźniku jako: PODSTAWA = 2000 kA2*cykl

• Input 1(+): Total Arcing Current

• Input 2(-): Off

• Operating Mode: Absolute

• Input Comparison Mode: Level

• Direction: Over

• Pickup: 2.500 pu

• Hysteresis: 0.0 %

Aby skonfigurować nastawę pobudzenia dla całkowitego prądu wyładowania łukowego 
równego 5000kA2/cykl, jednostkową wartość pobudzenia można obliczyć w następujący 
sposób:
Pobudzenie = 5000 kA2 *cykl/2000 kA2*cykl = 2.500 pu
4–456 850 SYSTEM ZABEZPIECZAJĄCY  – INSTRUKCJA OBSŁUGI



CHAPTER 4: NASTAWY TESTY
Testy

Figure 4-175: Hierarchia wyświetlania testów

Ścieżka: Setpoints > Testing

• Symulacja

• Testowanie LEDów

• Zestyki wejściowe

• Przekaźniki wyjściowe

Seria 8 może symulować wejścia prądowe i napięciowe, gdy załączona jest funkcja 
symulacji. Możliwe są też inne operacje np. test poszczególnych barw diod, stany 
zestyków wyjściowych i testy przekaźników wyjściowych.

Symulacja
Ścieżka: Setpoints > Testing > Simulation

• Konfiguracja

• Przed zwarciem

• Zwarcie

• Po zwarciu

Funkcję symulacji przewidziano na potrzeby testowania funkcjonalności serii 8 w 
odpowiedzi na zaprogramowane warunki, bez konieczności użycia zewnętrznych wejść 
napięcia i prądu AC. Jest to cenne narzędzie szkoleniowe dla nowych użytkowników. 
Parametry systemu np. prądy, napięcia i kąty fazowe wprowadza się jako nastawy. 
Przekaźnik włączony w trybie symulacyjnym zawiesza odczyt rzeczywistych wejść AC, 
generuje próbki przedstawiające zaprogramowane fazory oraz ładuje te dane do pamięci, 
gdzie są one przetwarzane przez przekaźnik. Aby przećwiczyć użycie wielu różnych funkcji 
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przekaźnika, można symulować warunki normalne (przed zwarciem), zwarciowe i po 
zwarciu. Przewidziano trzy zbiory parametrów wejściowych używanych w trakcie 
symulacji, przy czym każdy daje konkretny stan systemu. Wygląda to następująco:

NOTE

NOTE: Wszystkie nastawy symulacyjne powracają do wartości domyślnych w momencie 
załączenia zasilania.

Konfiguracja Ścieżka: Setpoints > Testing > Simulation > Setup

• Stan symulacji

• Wyzwolenie rejestracji przed zwarciem-do zwarcia

• Wymuszanie przekaźników

• Wymuszanie diod

SIMULATION STATE
Zakres: Disabled, Prefault State, Fault State, Postfault State
Wartość domyślna: Disabled

Nastawę Simulation State należy zaprogramować na opcję „Disabled”, jeżeli 
monitorowane mają być rzeczywiste wejścia systemu.

Jeżeli zaprogramujemy ją na dowolną inną wartość, przekaźnik będzie w trybie 
testowym i rzeczywiste parametry systemu, w tym wejścia prądu, napięcia i zestyki 
wejściowe, nie będą monitorowane. Parametry systemu symulowane przez przekaźnik 
to parametry z poniższego punktu odpowiadające zaprogramowanej wartości tej 
nastawy. Jeżeli na przykład zaprogramujemy opcję „Fault”, wówczas parametry 
systemu zostaną nastawione na wartości zdefiniowane przez wartości nastaw dla 
zwarcia.

NOTE

NOTE: W trybie testowym stany zestyków wejściowych mają wymuszone automatycznie 
wartości nastawione w menu Setpoints > Testing > Contact Inputs.

Gdy w nastawie Simulation State ustawimy opcję Fault State i dojdzie do wyzwolenia, 
wówczas stan symulacji automatycznie przejdzie na opcję Postfault State.

PRE-FAULT TO FAULT TRIGGER
Zakres: Off, On, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: Off

FORCE RELAYS
Zakres: Disabled, Enabled
Wartość domyślna: Disabled

Gdy w trybie testowym nastawa Force Relays będzie miała ustawioną opcję „Enabled”, 
można wymusić stany przekaźników z menu Setpoints > Testing > Output Relays; to 
zastępuje normalne działanie zestyków wyjściowych. Gdy w trybie testowym nastawa 
Force Relays będzie miała ustawioną opcję „Disabled”, stany przekaźników zachowują 
swoje normalne działanie. Gdy nastawa Simulation State jest ustawiona na „Disabled”, 
nie dochodzi do wymuszania stanów przekaźników wyjściowych.

FORCE LEDS
Zakres: Disabled, Enabled
Wartość domyślna: Disabled

Gdy w trybie testowym nastawa Force LEDs będzie miała ustawioną opcję „Enabled”, 
można wymusić stany i barwy diod z menu Setpoints > Testing > Test LEDs; to zastępuje 
normalne działanie diod. Gdy w trybie testowym nastawa Test LEDs będzie miała 
ustawioną opcję „Disabled”, stany i barwy diod zachowają swoje normalne działanie. 
Gdy nastawa Simulation State jest ustawiona na „Disabled”, nie dochodzi do 
wymuszania diod.
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Przed zwarciem Ten stan służy do symulowania normalnych warunków roboczych systemu, co polega na 
zastąpieniu normalnych parametrów wejściowych zaprogramowanymi wartościami dla 
stanu przed zwarciem. Aby uzyskać prawidłową symulację, wprowadzone tutaj wartości 
muszą być poniżej minimalnego ustawienia wyzwolenia jakiejkolwiek funkcji 
zabezpieczenia.
Amplitudy napięcia i kąty wprowadza się tylko jako wartości dla połączenia w gwiazdę. 
Nastawy napięcia są niedostępne, jeżeli w odpowiedniej nastawie VT Bank PHASE VT 
CONNECTION wybrano opcję Delta. Napięcia nastawia się tylko jednostkach VT po stronie 
wtórnej.
Dostępność banków CT i VT zależy od zainstalowanych opcji kodu zamówienia.
Ścieżka: Setpoints > Testing > Simulation > Pre-Fault

J2 Prefault Van(Vbn,Vcn,Vx) Voltage:
Zakres: 0.00 do 300.00 V w krokach po 0.01
Wartość domyślna: 0.00 V 

J2 Prefault Van(Vbn,Vcn,Vaux) Angle:
Zakres: -359.9° do 0.0° w krokach po 0.1
Wartość domyślna: 0.0°

J1 Prefault Phase la(lb,lc):
Zakres: 0.000 do 46.000 x CT w krokach po 0.001 x CT
Wartość domyślna: 0.000 x CT

Amplitudy prądów fazowych wprowadza się jako wielokrotność odpowiedniej nastawy 
CT Bank PHASE CT PRIMARY.

J1(K1) Prefault Phase lg:
Zakres: 
 Dla CT doziemnego: 0.000 do 46.000 x CT w krokach po 0.001 x CT 
 Dla czułego CT doziemnego: 0.000 do 4.600 x CT w krokach po 0.001 x CT
Wartość domyślna: 0.000 x CT

Zakres nastawy amplitudy prądu doziemnego zależy od rodzaju CT doziemnego, który 
jest określony w opcjach kodu zamówienia. Dla CT doziemnego amplitudę wprowadza 
się jako wielokrotność odpowiedniej nastawy CT Bank GROUND CT PRIMARY. Dla czułego 
CT doziemnego amplitudę wprowadza się jako wielokrotność odpowiedniej nastawy CT 
Bank SENS GROUND CT PRIMARY.

J1(K1) Prefault la(lb,lc,lg) Angle:
Zakres: -359.9° do 0.0° w krokach po 0.1
Wartość domyślna: 0.0°

Zwarcie Stan zwarcia służy do symulowania warunków roboczych systemu w trakcie zwarcia, co 
polega na zastąpieniu normalnych parametrów wejściowych zaprogramowanymi 
wartościami dla zwarcia.
Amplitudy napięcia i kąty wprowadza się tylko jako wartości dla połączenia w gwiazdę. 
Nastawy napięcia są niedostępne, jeżeli w odpowiedniej nastawie VT Bank PHASE VT 
CONNECTION wybrano opcję Delta. Napięcia nastawia się tylko jednostkach VT po stronie 
wtórnej.
Dostępność banków CT i VT zależy od zainstalowanych opcji kodu zamówienia.
Ścieżka: Setpoints > Testing > Simulation > Fault

J2 Fault Van(Vbn,Vcn,Vx) Voltage:
Zakres: 0.00 do 300.00 V w krokach po 0.01
Wartość domyślna: 0.00 V 
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J2 Fault Van(Vbn,Vcn,Vaux) Angle:
Zakres: -359.9° do 0.0° w krokach po 0.1
Wartość domyślna: 0.0°

J1 Fault Phase la(lb,lc):
Zakres: 0.000 do 46.000 x CT w krokach po 0.001 x CT
Wartość domyślna: 0.000 x CT

J1(K1) Fault Phase lg:
Zakres: 
 Dla CT doziemnego: 0.000 do 46.000 x CT w krokach po 0.001 x CT 
 Dla czułego CT doziemnego: 0.000 do 4.600 x CT w krokach po 0.001 x CT
Wartość domyślna: 0.000 x CT

J1(K1) Fault la(lb,lc,lg) Angle:
Zakres: -359.9° do 0.0° w krokach po 0.1
Wartość domyślna: 0.0°

Po zwarciu Stan po zwarciu służy do symulowania systemu, w którym nastąpiło wyzwolenie, co 
polega na zastąpieniu normalnych parametrów wejściowych zaprogramowanymi 
wartościami dla stanu po zwarciu.
Amplitudy napięcia i kąty wprowadza się tylko jako wartości dla połączenia w gwiazdę. 
Nastawy napięcia są niedostępne, jeżeli w odpowiedniej nastawie VT Bank PHASE VT 
CONNECTION wybrano opcję Delta. Napięcia nastawia się tylko jednostkach VT po stronie 
wtórnej.
Dostępność banków CT i VT zależy od zainstalowanych opcji kodu zamówienia. 
Ścieżka: Setpoints > Testing > Simulation > Post-Fault

J2 Postfault Van(Vbn,Vcn,Vx) Voltage:
Zakres: 0.00 do 300.00 V w krokach po 0.01
Wartość domyślna: 0.00 V 

J2 Postfault Van(Vbn,Vcn,Vaux) Angle:
Zakres: -359.9° do 0.0° w krokach po 0.1
Wartość domyślna: 0.0°

J1 Postfault Phase la(lb,lc):
Zakres: 0.000 do 46.000 x CT w krokach po 0.001 x CT
Wartość domyślna: 0.000 x CT

J1(K1) Postfault Phase lg:
Zakres: 
 Dla CT doziemnego: 0.000 do 46.000 x CT w krokach po 0.001 x CT 
 Dla czułego CT doziemnego: 0.000 do 4.600 x CT w krokach po 0.001 x CT
Wartość domyślna: 0.000 x CT

J1(K1) Postfault la(lb,lc,lg) Angle:
Zakres: -359.9° do 0.0° w krokach po 0.1
Wartość domyślna: 0.0°

Testowanie LEDów
Ustawienie Test LEDs służy do programowania stanu i barwy poszczególnych diod, gdy są 
one w trybie testowym i w nastawie Force LEDs wybrano opcję „Enabled”.

NOTE

NOTE: Przedstawione tutaj nastawy testowych diod sygnalizacyjnych (w trybie testowym) 
powrócą do wartości domyślnych w momencie załączenia zasilania.
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Ścieżka: Setpoints > Testing > Test LEDs

LED 1 (17)
Zakres: Off, Red, Green, Orange
Wartość domyślna: Off

Wybrać kolor każdej diody, gdy przekaźnik jest w trybie testowym (w nastawie 
Simulation State nie ustawiono opcjie „Disabled”) a w nastawie Force LEDs ustawiono 
opcję „Enabled”. Nastawy Simulation State i Force LEDs można znaleźć w menu 
Setpoints > Testing > Simulation  > Setup.

Zestyki wejściowe
Część Contact Inputs służy do programowania stanu poszczególnych zestyków 
wejściowych, gdy są w trybie testowym. Liczba dostępnych zestyków wejściowych zależy 
od zainstalowanych opcji kodu zamówienia.

NOTE

NOTE: Przedstawione tutaj nastawy zestyków wejściowych (w trybie testowym) powrócą do 
wartości domyślnych w momencie załączenia zasilania.

Ścieżka: Setpoints > Testing > Contact Inputs

CI 1(X):
Zakres: Off, On
Wartość domyślna: Off

Pozycja nazwy wyświetla konfigurowaną przez użytkownika nazwę zestyku 
wejściowego.

Przekaźniki wyjściowe
Część Output Relays służy do programowania stanu poszczególnych przekaźników 
wyjściowych, gdy urządzenie jest w trybie testowym i w nastawie Force Relays wybrano 
opcję „Enabled”.
Należy wybrać opcję „Off”, aby wymusić stan przekaźnika wyjściowego bez zasilenia, albo 
opcję „On”, aby wymusić stan zasilenia przekaźnika wyjściowego.
Liczba dostępnych przekaźników wyjściowych zależy od zainstalowanych opcji kodu 
zamówienia.

NOTE

NOTE: Przedstawione tutaj nastawy przekaźników wyjściowych (w trybie testowym) powrócą do 
wartości domyślnych w momencie załączenia zasilania.

Ścieżka: Setpoints > Testing > Output Relays

OUTPUT RELAY X
Zakres: Off, On
Wartość domyślna: Off

Test pętli zwrotnej Ethernet
W tej części określono funkcję testu pętli zwrotnej Ethrnet dla portu 4 i portu 5.
Test pętli zwrotnej Ethernet może zostać zainicjowany tylko w trybie serwisu fabrycznego 
albo z panelu przedniego albo z klienta Modbus. Użytkownik może określić liczbę 
powtórzeń dla testu oraz status testu. Liczniki udanych i nieudanych testów są dostępne 
przez panel przedni i klienta Modbus tylko wtedy, gdy załączony jest tryb serwisu 
fabrycznego (w menu Setpoints > Device > Security). Test transmituje zmienny wzór, aby 
dane zawsze się zmieniały i sprawdza, czy jest prawidłowo obierany. Użytkownik musi 
wykonać zewnętrzne podłączenie pętli zwrotnej dla każdego portu w trakcie testu.
Ścieżka: Setpoints > Factory > Loopback Test > Port 4 (5)
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NUMBER OF TESTS
Zakres: 0 do 65535 w krokach po 1
Wartość domyślna: 500

To ustawienie służy do wprowadzenia liczby powtórzeń testu pętli zwrotnej.

TEST START
Zakres: No, Yes
Wartość domyślna: No

To ustawienie służy do zainicjowania testu, gdy komenda jest ustawiona na „Yes”.

ACTUAL VALUES

TEST STATUS
Zakres: None, Testing, Passed, Failed
Wartość domyślna: None

Ta wartość wskazuje wynik testu.

TESTS RUN
Zakres: 0 do 65535 w krokach po 1
Wartość domyślna: 0

Pozostałe powtórzenia testu po ty, jak zainicjowano test pętli zwrotnej.

TESTS PASSED
Zakres: 0 do 65535 w krokach po 1
Wartość domyślna: 0

Ta wartość rzeczywista wskazuje, ile już było powtórzeń. 

TESTS FAILED
Zakres: 0 do 65535 w krokach po 1
Wartość domyślna: 0

Ta wartość rzeczywista wskazuje, ile już było powtórzeń zakończonych 
niepowodzeniem.

NOTE

NOTE: Jeżeli test pętli zwrotnej zakończy się powodzeniem, stan licznika udanych testów będzie 
równy określonej liczbie testów. Ponadto aby ustalić wynik testu można odczytać status 
testu.

Etapy wymagane, aby zainicjować test pętli zwrotnej Ethernet
1. Załączyć tryb serwisu fabrycznego
2. Zapisać rejestr „liczba testów”. Wartość domyślna to 500 i zazwyczaj nie ma potrzeby 

jej zmieniać.
3. Zainicjować test, wpisując 1 dla „Tak” dla komendy „Rozpocznij test”
4. Odczytać rejestr „Testy do wykonania”. Gdy będzie 0, test został zakończony.
5. Odczytać rejestr „Status testów”. Wartości 0, 1, 2 i 3 oznaczają odpowiednio brak, 

testy w toku, powodzenie i niepowodzenie.
6. Odczytać rejestry stanów licznika „Testy zakończone powodzeniem” i „Testy 

zakończone niepowodzeniem”, aby stwierdzić, ile testów ma prawidłowy wynik, a ile 
nie.
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Table 4-43:  Adresy Modbus

Pozycja danych Typ danych Port Ethernet 
4 Adres Modbus

Port Ethernet 5 
 Adres Modbus

Liczba testów Nastawa, wartość 16-bitowa 0XF212 0XF218

Rozpocznij test 
(komenda)

Nastawa, wyliczenie 16-bitowe 0XF213 0XF219

Status testów Wartość rzeczywista, wyliczenie 
16-bitowe

0XF214 0XF21A

Testy do wykonania Wartość rzeczywista, 16-bitów 0xF215 0XF21B

Testy zakończone 
powodzeniem (stan 
licznika)

Wartość rzeczywista, 16-bitów 0xF216 0XF21C

Testy zakończone 
niepowodzeniem (stan 
licznika)

Wartość rzeczywista, 16-bitów 0xF217 0XF21D
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Grid Solutions
Status

Figure 5-1: Główny ekran status
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Podsumowanie

Konfigurowalny schemat jednokreskowy
Status każdego ekranu SLD (schemat jednokreskowy) wyświetla się w menu Status > 
Summary > Configurable SLDs > SLD1(X).

Figure 5-2: Przykładowy SLD

Ścieżka: Status > Summary > Configurable SLDs > SLD 1(X)

Gdy jesteśmy już na ekranie SLD, domyślnie żaden wyłącznik/łącznik nie jest podświetlony 
ani wybrany. Naciskanie przycisków do góry/do dołu (lub do góry/do dołu/w lewo/w 
prawo) powoduje podświetlenie wyłącznika BKR1, 2, 3 itd. a następnie kolejno łączników 
Switch1, 2, 3 itd. 
Jeżeli używamy przycisków do góry/do dołu/w lewo/w prawo, wybór (zaznaczenie) 
przesuwa się od obecnie podświetlonego obiektu do najbliższego dostępnego wyłącznika/
łącznika. Aby wybrać wyłącznik/łącznik, należy nacisnąć przycisk Enter. Po naciśnięciu 
przycisku Enter zmieniają się etykiety zakładek na zaprogramowane etykiety przycisków 
zakładek i zostaje wyświetlony komunikat dla wybranego wyłącznika (szybki komunikat: 
„BKR1 Selected”). Naciśnięcie przycisku powoduje odznaczenie wyłącznika/łącznika 
i etykiet przycisków zakładek.

Sygnalizator
Graficzny panel sygnalizacyjny emuluje fizyczny panel sygnalizacyjny. Wskaźniki na 
panelu graficznym są podświetlone i zawierają opis stanu alarmowego, który „zapala” 
każdy wskaźnik. Okno statusu na panelu sygnalizacyjny przedstawia aktywne alarmu.
Aby wyzerować aktywny alarm, należy najpierw wyróżnić aktywny alarm za pomocą 
przycisków nawigacyjnych, a potem nacisnąć przycisk Reset, aby wyzerować wyróżniony 
alarm. Jeżeli nie wybierzemy żadnego wskaźnika, naciśnięcie przycisku Reset spowoduje 
wyzerowanie wszystkich alarmów na stronie.
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Figure 5-3:  Panele sygnalizacyjne fizyczny i graficzny

Przyciski zakładek
Menu
Po stronach sterowania z przyciskami zakładek można poruszać się na dwa sposoby:

• Ekrany główne przekaźnika

• Ścieżka: Status > Summary > Tab Pushbuttons (z przekaźnika)

Ekrany główne
Domyślne strona zestawienia przycisków zakładek jest zaprogramowana jako jeden 
z ekranów głównych. Wielokrotnie naciskać przycisk ekranu głównego, aby przechodzić 
kolejno przez zaprogramowane ekrany główne.

FASTPATH: Fizycznie można kontrolować przyciski zakładek z poziomu panelu przedniego 
przekaźnika. Ich obsługa nie jest dostępna z poziomu oprogramowania konfiguracyjnego.

Ścieżka: Status > Summary > Tab Pushbuttons 
Początkowy widok operacji sterowania za pomocą przycisków zakładek przedstawiono na 
stronie zestawienia, gdzie widoczny jest status wszystkich 20 przycisków. Aby obsługiwać 
przyciski, użytkownik musi przejść do poszczególnych stron, na których można używać 
przycisków zakładek, aby je aktywować.

Figure 5-4:  Zestawienie przycisków zakładek (po lewej) i widok szczegółowy (po prawej)
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W kolorze przedstawione są tylko te przyciski zakładek, których nie nastawiono na 
Disabled (wyłączone); etykiety przycisków zakładek są widoczne i dla aktywnych i dla 
wyłączonych przycisków, jeżeli skonfigurowano te etykiety. (Przyciski zakładek 
konfiguruje się w menu Device  > Front Panel  > Tab PBs  > Tab PB1(X).)
Gdy naciśniemy rzeczywisty przycisk, przycisk na ekranie zostanie podświetlony na 
niebiesko i aktywny stanie się argument PB [X] PRESS. Chociaż można nacisnąć wyłączony 
przycisk, nie zostanie wykonane żadne działanie i jego argumenty nie zostaną 
aktywowane. Naciśnięcie przycisku ESCAPE powoduje powrót ekranu na stronę 
zestawienia przycisków zakładek. Na stronie zestawienia wykorzystywany jest krótki tekst 
dla każdego przycisku zakładki.
Naciśnięcie >> powoduje wyświetlenie kolejnego zestawu przycisków zakładek. Na 
przykład gdy będziemy na stronie z przyciskami od 1 do 4 i naciśniemy >>, przejdziemy na 
ekran z przyciskami od 5 do 8. Naciskając >>, użytkownik może przechodzić kolejno przez 
wszystkie pięć ekranów z przyciskami zakładek. Aby przejść ze strony 2 na stronę 1, 
należy nacisnąć >> 4 razy, aby przejść przez wszystkie strony i powrócić na stronę 1 z 
przyciskami od 1 do 4. Ewentualnie można wyjść na ekran z ogólnym zestawieniem 
i przejść na dowolną stronę z przyciskami.

Wyłączniki

Ścieżka: Status > Breaker > Breaker X 

STATE
Zakres: Not Configured, Opened, Closed, Unknown

Stan nieznany wyświetla się w przypadku niezgodności zestyków 52a i 52b trwającej 
dłużej niż 30 milisekund.

TRIP COIL

Stan cewki wyzwalającej wyświetla się, gdy wykorzystujemy przekaźniki wyjściowe 
forma A i załączone jest monitorowanie cewki wyzwalającej.

CLOSE COIL

Stan cewki zamykającej wyświetla się, gdy wykorzystujemy przekaźniki wyjściowe 
forma A i załączone jest monitorowanie cewki zamykającej.

TOTAL ARCING CURRENT

Miara prądu wyładowania łukowego ze wszystkich trzech faz w trakcie wyzwoleń 
wyłącznika. Więcej informacji można znaleźć w opisie członu reagującego na prąd 
wyładowania łukowego wyłącznika.

Łączniki

Status poszczególnych łączników wyświetla się w tabeli w menu Status\ Switches.
Ścieżka: Status > Switches 

SWITCH 1(X)
Zakres: Not Configured, Opened, Closed, Intermittent, Discrepancy
Wartość domyślna: Not Configured
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Dane ostatniego wyzwolenia

Funkcja danych ostatniego wyzwolenia zapisuje te same 64 wielkości FlexAnalog, które 
skonfigurowano dla danych zdarzenia. Dane ostatniego wyzwolenia mają komendę ‘Clear 
Last Trip Data’ do wykasowania zapisanych danych ostatniego wyzwolenia.
Wartość „Event Number of Last Trip” zawiera numer ostatniego zdarzenia typu 
wyzwolenie.
Jest to element platformy i należy do opcji podstawowych (‘Basic’), nie ma zatem 
zależności.
Nie przewidziano załączania/wyłączania tej funkcji. Ona jest zawsze włączona (‘ON’).
Gdy w ustawieniach danych zdarzenia wprowadzane są zmiany, następuje wykasowanie 
danych ostatniego wyzwolenia i usunięcie pliku LastTrip.txt.
Ścieżka: Status > Last Trip Data 

CAUSE
Zakres: Off, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: No trip to Date

EVENT
Zakres: 0 do 4294967295 w krokach po 1
Wartość domyślna: 0

DATE
Zakres: MM/DD/YYYY HH:MM
Wartość domyślna: 01/01/08 00:00:00

PARAMETER 1 to 64
Zakres: -2147483648 do 2147483647 w krokach po 1
Wartość domyślna: 0

Łuk elektryczny

Ścieżka: Status > Arc Flash > Arc Flash 1

Wartość statusu przedstawia stan danego argumentu Flex powiązanego 
z zabezpieczeniem przed łukiem elektrycznym.

Light 1(4) PKP
Zakres: ON, OFF

HS Phase IOC PKP A/B/C 
Zakres: ON, OFF

HS Ground IOC PKP
Zakres: ON, OFF

Arc Flash OP
Zakres: ON, OFF
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Zestyki wejściowe

Ścieżka: Status > Contact Inputs

Tutaj można zobaczyć status zestyków wejściowych (patrz menu urządzenia poprzez 
ścieżkę menu). Wyświetlana wartość ‘Off/On’ (wył./wł.) wskazuje na stan logiczny zestyku 
wejściowego.

Przekaźniki wyjściowe

Ścieżka: Status > Output Relays

Tutaj można zobaczyć status wszystkich przekaźników wyjściowych, patrz powyżej. 
Wartość w kolumnie „ITEM NAME” wskazuje na etykietę na zacisku wyjściowym. Kolumna 
wartości wskazuje bieżący stan WŁ. lub WYŁ. przekaźnika wyjściowego. 

Przekaźnik wyjściowy 1 (WYZWALANIE)
Ścieżka: Status > Output Relays

Tutaj można zobaczyć status wszystkich przekaźników wyjściowych, patrz powyżej. 
Wartość w kolumnie „Item” wskazuje na etykietę na zacisku wyjściowym. Wartość 
w kolumnie „Name” wskazuje nazwę nadaną przekaźnikowi wyjściowemu. W tym 
przypadku przekaźnik wyzwalania ma nazwę „Output relay 1”. Wartość w kolumnie 
„Value” wskazuje stan logiczny przekaźnika wyjściowego. To może być „On” (wł.) lub „Off” 
(wył.).

Przekaźnik wyjściowy 2 (ZAMYKANIE)
Ścieżka: Status > Output Relays

Tutaj można zobaczyć status wszystkich przekaźników wyjściowych, patrz powyżej. 
Wartość w kolumnie „Item” wskazuje na etykietę na zacisku wyjściowym. Wartość 
w kolumnie „Name” wskazuje nazwę nadaną przekaźnikowi wyjściowemu. W tym 
przypadku przekaźnik wyjściowy ma nazwę „Output relay 2”. Wartość w kolumnie „Value” 
wskazuje stan logiczny przekaźnika wyjściowego. To może być „On” (wł.) lub „Off” (wył.).
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Wejścia wirtualne

Ścieżka: Status > Virtual Inputs 1(X)

Tutaj można zobaczyć stan wszystkich wejść wirtualnych, patrz następny rysunek. 
Wartość dla każdego wejścia wirtualnego jest przedstawiona na panelu sterowania 
w sposób graficzny jako przełącznik dwustabilny będący albo w stanie wł. (|) albo w stanie 
wył. (O).

Figure 5-5: Status wejść wirtualnych
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Wyjścia wirtualne

Ścieżka: Status > Virtual Outputs

Tutaj można zobaczyć stan wszystkich wyjść wirtualnych, patrz następny rysunek. 
Wartość dla każdego wyjścia wirtualnego jest przedstawiona na panelu sterowania 
w sposób graficzny jako przełącznik dwustabilny będący albo w stanie wł. (|) albo w stanie 
wył. (O).

Figure 5-6: Status wyjść wirtualnych

Stany Flex

Wybrany parametr stanu Flex jest dostępny dla monitorowaniu statusu i mapy pamięci 
modbus, gdy wybrany argument jest potwierdzony.
Ścieżka: Status > Flex States

Dostępnych jest 256 bitów stanów Flex. Wartość statusu wskazuje na stan danego bita 
stanu Flex.

Komunikacja

GOOSE Rx i Tx
850 obsługuje 3 transmisje GOOSE i 8 odbiorów GOOSE, przy czym każde ma 64 pozycje 
na transmisję lub odbiór. Obsługiwany jest GOOSE niestrukturalny. Każda pozycja 
w komunikacie GOOSE może być wartością cyfrową lub analogową. Komunikaty są 
uruchamiane w przeciągu jednego skanu zmiany statusu punktu cyfrowego albo wartości 
analogowej wykraczającej poza swoją strefę nieczułości. 
Serwer 850 obsługuje podzbiór funkcji serwerowych opisanej w części 7.2 normy 
IEC61850. 

PRZESYŁANIE KOMUNIKATÓW GOOSE
Jak wskazano powyżej, 850 obsługuje 3 transmisje GOOSE i osiem odbiorów GOOSE, co 
przedstawiono w tabeli poniżej:
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* Prędkość uruchomienia mierzy się poprzez porównanie znacznika czasu w SOE zmiany 
statusu zdalnego wyjścia cyfrowego ze znacznikiem czasu komunikatu widzianego w sieci 
przez komputer, którego zegar jest zsynchronizowany przez kartę IRIG-B z tym samym 
źródłem IRIG-B, co przekaźnik 850.

WEJŚCIA ZDALNE
Ścieżka: Status > Communications > Remote Inputs

Tutaj można zobaczyć bieżący stan 32 wejść zdalnych. Wyświetlany stan to punkt zdalny, 
chyba że ustalono, że urządzenie jest „Offline,” w którym to przypadku przedstawiona 
wartość to zaprogramowany stan domyślny dla zdalnego wejścia.

WSKAZANIA GGIO1
Ścieżka: Status > Communications > GGIO1 Indications

Tutaj można zobaczyć bieżący stan 32 wskazań GGIO1. Dostępnych jest maksymalnie 32 
wskazania GGIO, które można wykorzystać do zamapowania dowolnego argumentu 
FlexLogic na model informacyjny IED 61850. Domyślna wartość to Off.

STATUS GOOSE
Ścieżka: Status > Communications > GOOSE Status

GOOSE 1 to 64 Status
Zakres: OFF, ON
Wartość domyślna: OFF

NAGŁÓWEK GOOSE
Ścieżka: Status > Communications > GOOSE HDR Status

GOOSE 1 to 64 H.Status
Zakres: OFF, ON
Wartość domyślna: OFF

GOOSE ANALOGOWE
Ścieżka: Status > Communications > GOOSE Analog AV

FLOAT 1 to 24 
Zakres: 
Wartość domyślna: 0.0

SINT32 1 do 8
Zakres: 
Wartość domyślna: 0

STATUS IEC 61850

Usługa Prędkość 
uruchomie
nia*

Obsługa 
programowaneg
o czasu życia

nr Tx nr Rx Obsługa 
bitu 
testowego

Liczba 
pozycji 
w każdej 
transmisji 
lub 
odbiorze

Liczba 
zdalnych 
wejść na 
przekaźnik

Konfiguro
wane 
GOOSE

W ciągu 
2 ms  
(1 skan 
CPU)*

Czas życia 
programowany 
w przedziale od 
1000 do 60000 
ms 

3 8 urządz
eń

Y 64 pozycje 
danych na 
zbiór 
danych

32
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Ścieżka: Status > Communications > IEC 61850 Status

COMMS NOT VALIDATED OK
Zakres: NO, YES
Wartość domyślna: NO

COMMS NOT VALIDATED DONE
Zakres: YES, NO
Wartość domyślna: YES

COMMS VALIDATED OK
Zakres: YES, NO
Wartość domyślna: YES

COMMS VALIDATED DONE
Zakres: YES, NO
Wartość domyślna: YES

MAIN NOT VALIDATED OK
Zakres: NO, YES
Wartość domyślna: NO

MAIN NOT VALIDATED DONE
Zakres: YES, NO
Wartość domyślna: YES

MAIN VALIDATED OK
Zakres: YES, NO
Wartość domyślna: YES

MAIN VALIDATED DONE
Zakres: YES, NO
Wartość domyślna: YES

NOT RUNNING.ERROR CID
Zakres: NO, YES
Wartość domyślna: NO

RUNNING.DEFAULT CID
Zakres: NO, YES
Wartość domyślna: NO

RUNNING.SAVING CID TO FLASH
Zakres: NO, YES
Wartość domyślna: NO

CID HANDLING DONE
Zakres: YES, NO
Wartość domyślna: YES

NUMBER OF CONNECTED CLIENTS
Wartość domyślna: 0

CLIENT 1(8) IP ADDRESS
Zakres: 0, 0XFFFFFFFF
Wartość domyślna: 0

STATUS AKTYWNOŚCI
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Stan komunikacji dla każdego załączonego rodzaju komunikacji jest przedstawiony za 
pomocą jego wartości. Oprogramowanie głównego CPU i komunikacji nastawia/resetuje 
aktywne bity dla wszystkich załączonych rodzajów komunikacji. Bity stanu komunikacji 
nie są zatrzaskiwane.
Ścieżka: Status > Communications > Activity Status

SERIAL MODBUS
Zakres: NONE, ACTIVE
Wartość domyślna: NONE

SERIAL DNP
Zakres: NONE, ACTIVE
Wartość domyślna: NONE

SERIAL IEC103
Zakres: NONE, ACTIVE
Wartość domyślna: NONE

ETHERNET MODBUS
Zakres: NONE, ACTIVE
Wartość domyślna: NONE

ETHERNET DNP
Zakres: NONE, ACTIVE
Wartość domyślna: NONE

ETHERNET IEC104
Zakres: NONE, ACTIVE
Wartość domyślna: NONE

ETHERNET IEC61850
Zakres: NONE, ACTIVE
Wartość domyślna: NONE

ETHERNET GOOSE
Zakres: NONE, ACTIVE
Wartość domyślna: NONE

ETHERNET DEVICENET
Zakres: NONE, ACTIVE
Wartość domyślna: NONE

ETHERNET PROFIBUS
Zakres: NONE, ACTIVE
Wartość domyślna: NONE

PODŁĄCZENIA
Ścieżka: Status > Communications > Connections

MMS TCP - Maximum
Zakres: 0 do 99 w krokach po 1
Wartość domyślna: 0

MMS TCP - Remaining
Zakres: 0 do 99 w krokach po 1
Wartość domyślna: 0

Modbus TCP - Maximum
Zakres: 0 do 99 w krokach po 1
Wartość domyślna: 0
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Modbus TCP - Remaining
Zakres: 0 do 99 w krokach po 1
Wartość domyślna: 0

DNP TCP - Maximum
Zakres: 0 do 99 w krokach po 1
Wartość domyślna: 0

DNP TCP - Remaining
Zakres: 0 do 99 w krokach po 1
Wartość domyślna: 0

IEC - 104 - Maximum
Zakres: 0 do 99 w krokach po 1
Wartość domyślna: 0

IEC - 104 - Remaining
Zakres: 0 do 99 w krokach po 1
Wartość domyślna: 0

OPC - UA - Maximum
Zakres: 0 do 99 w krokach po 1
Wartość domyślna: 0

OPC - UA - Remaining
Zakres: 0 do 99 w krokach po 1
Wartość domyślna: 0

SFTP - Maximum
Zakres: 0 do 99 w krokach po 1
Wartość domyślna: 0

SFTP - Remaining
Zakres: 0 do 99 w krokach po 1
Wartość domyślna: 0
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Informacje

Ścieżka: Status > Information

Na stronach informacji wyświetlane są stałe informacje na temat urządzenia. Strony 
podzielono na trzy części: Główny CPU, CPU kom. i Wersje sprzętu.

Główny CPU
Tutaj są wyświetlane informacje dotyczące głównego procesora centralnego (CPU).
Ścieżka: Status > Information > Main CPU

• Hardware Revision: Wersja sprzętu przekaźnika

• Firmware Version: Wersja oprogramowania układowego głównego CPU

• Boot: Wersja kodu rozruchowego głównego CPU

• Firmware Date: Data kompilacji oprogramowania układowego głównego CPU 
w formacie mm/dd/rrrr

• Firmware Time: Godzina kompilacji oprogramowania układowego głównego CPU

• Boot Date: Data kompilacji kodu rozruchowego głównego CPU w formacie mm/dd/
rrrr

• Boot Time: Godzina kompilacji kodu rozruchowego głównego CPU

• Product Serial #: Numer seryjny przekaźnika

• Order Code: Zainstalowany kod zamówienia

• MAC Address 1: Adres MAC dla miedzianego portu Ethernet 1

• CANBUS RMIO: Tutaj jest wyświetlana wartość CANBUS IO z momentu przekazania do 
eksploatacji. Jeżeli przekaźnik nie został nigdy oddany do eksploatacji, wartość będzie 
None (brak), czyli wartość domyślna=None, zaś zakres=6 znaków alfanumerycznych. 

• RMIO RTDs: Liczba wykrytych zdalnych czujników RTD

CPU kom.
Tutaj są wyświetlane informacje dotyczące komunikacyjnego procesora centralnego 
(CPU).
Ścieżka: Status > Information > Comms CPU

• Comms CPU fw Version: Wersja oprogramowania układowego CPU kom. 

• Boot: Wersja kodu rozruchowego CPU kom.

• Comms CPU Firmware Date: 
 Data kompilacji oprogramowania układowego CPU kom. w formacie mm/dd/rrrr

• Comms CPU Firmware Time: Godzina kompilacji oprogramowania układowego CPU 
kom.

• Boot Date: Data kompilacji kodu rozruchowego CPU kom. w formacie mm/dd/rrrr

• Boot Time: Godzina kompilacji kodu rozruchowego głównego CPU

• MAC Address 1: Adres MAC dla portu Ethernet 4

• MAC Address 2: Adres MAC dla portu Ethernet 5

Wersje sprzętu
Ścieżka: Status > Information > Hardware Versions

Tutaj są wyświetlane informacje dotyczące sprzętu przekaźnika.
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Figure 5-7: Informacje o wersjach sprzętu

• FPGA Firmware Version: Wersja oprogramowania układowego FPGA

• IO F CPLD: Wersja CPLD w gnieździe WE/WY F

• IO G CPLD: Wersja CPLD w gnieździe WE/WY G

• AN J CPLD: Wersja CPLD w gnieździe analogowym J

• AN K CPLD: Wersja CPLD w gnieździe analogowym K

• Display CPLD: Wersja CPLD wyświetlacza

Otoczenie
Tutaj są wyświetlane informacje dotyczące otoczenia.
Ścieżka: Status > Information > Environment

• Instantaneous Temperature: Ostatni pomiar temperatury wykonany przez EAM.

• Firmware Version: Wersja oprogramowania modułu EAM w przekaźniku.

• Last Poll Date/ Time: Data i godzina zarejestrowania ostatnich pomiarów w formacie 
MM/DD/RR i HH/MM/SS.

• Average Humidity: Średnia ze wszystkich pomiarów wilgotności wykonanych 
w danym czasie (ostatnia 1 godz.) przez EAM.

• Maximum Humidity: Maksymalny pomiar wilgotności wykonany przez EAM od 
początku rejestrowania danych.

• Minimum Humidity: Minimalny pomiar wilgotności wykonany przez EAM od początku 
rejestrowania danych.

• Average Ambient Temp: Średnia ze wszystkich chwilowych pomiarów temperatury 
wykonanych w danym czasie (ostatnia 1 godz.) przez EAM.

• Maximum Ambient Temp: Maksymalna temperatura zmierzona przez EAM od 
początku rejestrowania danych.

• Minimum Ambient Temp: Minimalna temperatura zmierzona przez EAM od początku 
rejestrowania danych.

• Humidity (np. <30%): Zsumowana ilość czasu (godz.), przez jaki wilgotność mierzona 
przez EAM mieściła się w określonym zakresie.

• Temp (np. <=-20°C): Zsumowana ilość czasu (godz.), przez jaki temperatura mierzona 
przez EAM mieściła się w określonym zakresie.

• Temp and Humidity (np. >40°C i <55%): Zsumowana ilość czasu (godz.), przez jaki 
temperatura i wilgotność mierzone przez EAM mieściła się w określonych zakresach.

• Surge Count: Liczba zdarzeń udarów (>500 V/1.2/50 µS), które wydarzyły się od 
początku rejestrowania danych przez EAM.

Status urządzenia

Tutaj wyświetla się ogólny status podzespołów systemu.
Ścieżka: Status > Device Status
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RUNNING, SAVING CID to FLASH
Zakres: YES, NO
Wartość domyślna: NO

CID HANDLING DONE 
Zakres: YES, NO
Wartość domyślna: YES

SELF-TEST FAULT
Zakres: YES, NO
Wartość domyślna: NO

MAINTENANCE 
Zakres: YES, NO
Wartość domyślna: NO

IN SERVICE 
Zakres: YES, NO
Wartość domyślna: YES

PICKUP STATE 
Zakres: YES, NO
Wartość domyślna: YES

BREAKER CONNECTED 
Zakres: YES, NO
Wartość domyślna: YES

BREAKER CLOSED 
Zakres: YES, NO
Wartość domyślna: NO

BREAKER TRIPPED 
Zakres: YES, NO
Wartość domyślna: NO

ALARM 
Zakres: YES, NO
Wartość domyślna: NO

TRIP 
Zakres: YES, NO
Wartość domyślna: NO

ACTIVE GROUP 
Zakres: SP Group 1-6 Active
Wartość domyślna: SP Group 1 Active
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Zegar

Ścieżka: Status > Clock

SYSTEM CLOCK
Zakres: MMM DD YY HH:MM:SS

Tutaj jest wyświetlana bieżąca data i godzina zegara systemu.

RTC SYNC SOURCE
Zakres: None, Port 4 PTP Clock, Port 5 PTP Clock, IRIG-B, SNTP Server 1, SNTP Server 2

SNTP STATUS
Zakres: None, Server 1, Server 2

Status PTP

Tutaj są wyświetlane bieżące wartości protokołu PTP. 
Ścieżka: Status > PTP

Wartość rzeczywista RTC Sync Source to źródło synchronizacji czasu, z którego przekaźnik 
obecnie korzysta. Możliwe źródła: Port 4 PTP Clock (zegar PTP portu 5), Port 3 PTP Clock 
(zegar PTP portu 3), IRIG-B, SNTP oraz None (brak).
Wartość Grandmaster ID to kod identyfikacyjny głównego zegara nadrzędnego 
odbierany z obecnego głównego zegara nadrzędnego PTP, jeżeli taki jest. Gdy przekaźnik 
nie korzysta z żadnego głównego zegara nadrzędnego PTP, ta wartość rzeczywista wynosi 
zero. Kod identyfikacyjny głównego zegara nadrzędnego jest określony przez PTP tak, aby 
był unikalny na skalę globalną, dzięki czemu zawsze wiadomo, który zegar jest głównym 
zegarem nadrzędnym w systemie z wieloma zegarami zdolnymi do pełnienia tej funkcji.
Wartość RTC Accuracy to szacowana maksymalna różnica czasu w tym momencie 
w zegarze czasu rzeczywistego (z ang. Real Time Clock - RTC), przy uwzględnieniu 
informacji o jakości w odbieranym sygnale czasu, tego, ile czasu miał przekaźnik, aby 
dokonać sprzężenia ze źródeł czasu, a w przypadku przerw w sygnale czasu - długości 
przerwy. Wartość 999,999,999 sygnalizuje, że amplituda szacunkowej różnicy wynosi 
jedną sekundę lub więcej albo że nie można oszacować różnicy.
Port 4 (5) PTP State to bieżący stan zegara PTP danego portu. Stan zegara PTP to:

• DISABLED 
 Jeżeli w ustawieniu funkcji portu wybrano opcję Disabled (wyłączone). 

• NO SIGNAL 
 Jeżeli jest włączony, ale nie wykryto i nie wybrano żadnego sygnału z aktywnego 
urządzenia nadrzędnego

• CALIBRATING 
 Jeżeli wybrano aktywne urządzenie nadrzędne, ale obecnie nie ma ustanowionej 
blokady

• SYNCH’D (NO PDELAY) 
 Jeżeli port jest synchronizowany, ale nie funkcjonuje mechanizm opóźnienia 
w urządzeniach równorzędnych

• SYNCHRONIZED 
 Jeżeli port jest synchronizowany
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Samoczynne ponawianie zamykania

Ścieżka: Status > Autoreclose 1(X)

Obecna liczba prób stosowana przez układ SPZ jest wyświetlana w wartości SHOT 
NUMBER IN EFFECT. Jeżeli układ osiągnął stan blokady, wyświetlana jest liczba prób, po 
której wyzwolenie spowodowało stan blokady.
Wartość SHOTS REMAINING przedstawia liczbę prób ponownego zamykania, które jeszcze 
można wykonać. Wyświetlana wartość mieści się w pamięci limitu prób. Każdorazowo po 
wykonaniu próby ponownego zamykania ten limit prób zostaje pomniejszony o jeden. 
Limit prób może też zostać obniżony do dowolnej danej wartości mniejszej niż wartość 
zaprogramowana przez funkcję nadzoru prądu lub za pomocą ustawienia użytkownika 
(AR1 Reduce Maximum to 1, 2 or 3).
Liczba ponownych zamykań z ostatniej godziny jest przedstawiona w wartości SHOT RATE 
PER HOUR. Wartość TOTAL SHOT COUNT przedstawia łączną liczbę ponownych zamykań 
od SHOT CNT LAST RST D/T.
Należy zauważyć, że wartości TOTAL SHOT COUNT i SHOT CNT LAST RST D/T są 
zapisywane w pamięci nieulotnej, którą można przywrócić po ponownym uruchomieniu. 
Wszystkie statusy można wykasować za pomocą komendy w RECORDS \CLEAR RECORDS 
\AUTORECLOSE 1.
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850 System zabezpieczający

Chapter 6: Pomiary

GE
Grid Solutions
Pomiary

KONWENCJA POMIARU KĄTÓW FAZOWYCH

Wszystkie fazory obliczane przez przekaźniki z serii 8 i wykorzystywane na potrzeby 
funkcji zabezpieczenia, starowania i pomiarów są fazorami wirującymi, które przez cały 
czas utrzymują między sobą prawidłowe relacje kątowo-fazowe.
Na potrzeby wyświetlania oraz oscylografii wszystkie kąty fazorów w danym przekaźniku 
są odnoszone do kanału wejścia AC wstępnie wybranego jako napięcie fazy A. Jeżeli nie 
ma wejścia napięcia, wówczas jako odniesienie dla kąta wykorzystuje się prąd fazy A. Kąt 
fazowy sygnału odniesienia zawsze pokazuje zero stopni, a wszystkie inne kąty fazowe są 
względne w stosunku do tego sygnału. Jeżeli nie ma możliwości mierzenia w danym 
momencie wcześniej wybranego sygnału odniesienia, kąty fazowe nie mają odniesienia. 
Kąty fazowe w przekaźnikach z serii 8 są zawsze przedstawiane jako wartości ujemne 
w kierunku opóźniania, w sposób zilustrowany poniżej.

Figure 6-1: Konwencja pomiarów kąta fazowego zastosowana w serii 8
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POMIARY

Przekaźnik mierzy wszystkie wartości skuteczne (z ang. root mean square - RMS) prądów 
i napięć, częstotliwości oraz wszystkich pomocniczych wejść analogowych. Inne wartości 
takie jak prąd punktu neutralnego, symetryczne składowe fazorowe, współczynnik mocy, 
moc (czynna, bierna, pozorna) są wyprowadzane. Większość tych wielkości jest obliczana 
ponownie przy każdym przejściu zabezpieczenia i służą do celów zabezpieczenia 
i monitorowania. Wyświetlane wielkości mierzone są aktualizowane mniej więcej trzy (3) 
razy na sekundę, aby zapewnić możliwość odczytania. Wszystkie fazory i składowe 
symetryczne są odnoszone do fazora napięcia A-N dla przekładników napięciowych 
połączonych w gwiazdę; do fazora napięcia A-B dla przekładników napięciowych 
połączonych w trójkąt; lub do fazora prądu fazy A, gdy brak jest sygnałów napięcia.

Figure 6-2: Przykład menu pomiarów 

Figure 6-3: Przykład podmenu pomiary/zestawienie
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Wszystkie zmierzone wartości można wyświetlać na wyświetlaczu na panelu przednim 
albo monitorować za pomocą zdalnych urządzeń poprzez system komunikacyjny. Tutaj 
przedstawiono przykład wyświetlacza HMI z rzeczywistymi prądami.

Zmierzone wartości można też wyświetlać w programie komputerowym (EnerVista seria 
8). Poniżej mamy ten sam przykład prądów rzeczywistych wyświetlonych w programie 
EnerVista seria 8.

Figure 6-4: Ekran pomiarów prądów (EnerVista seria 8)

W dalszych częściach przedstawiono kompletną listę wartości rzeczywistych dostępnych 
w menu pomiarów.
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Podsumowanie

Ścieżka: Metering > Summary

Menu podsumowania pomiarów zawiera trzy  wyświetlane ekrany, w tym graficzne 
przedstawienie kluczowych wielkości fazorowych. 
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Admitancja

Admitancja punktu neutralnego 1
Tutaj są wyświetlane wielkości powodujące zadziałanie członów zabezpieczenia 
admitacyjnego punktu neutralnego.
Ścieżka: Metering > Admittance > Neutral Admittance 1[X]

Ntrl Admit Mag
Zakres: 0.00 do 230,000.00 mS w krokach po 0.01 mS
Wartość domyślna: 0.00 mS

Ta wartość reprezentuje amplitudę admitancji punktu neutralnego, jaką widzi 
przekaźnik.

Ntrl Admit Angle
Zakres: -359.9° do 359.9°, w krokach po 0.1° 
Wartość domyślna: 0.0°

Ta wartość reprezentuje kąt admitancji punktu neutralnego.

Ntrl Conductance
Zakres: -230,000.00 do 230,000.00 mS w krokach po 0.01 mS
Wartość domyślna: 0.00 mS

Ta wartość reprezentuje amplitudę admitancji punktu neutralnego, jaką widzi 
przekaźnik.

Prądy

NOTE

NOTE: Obsługiwana liczba prądów zależy od kodu zamówienia.

Ścieżka: Metering > Currents

Phase A (Ia) 0.000 A
Zakres: 0.000 do 12000.000 A

Phase B (Ib)
Zakres: 0.000 do 12000.000 A

Phase C (Ic)
Zakres: 0.000 do 12000.000 A

Ground (Ig)
Zakres: 0.000 do 12000.000 A

Sensitive Ground (Isg)
Zakres: 0.000 do 1200.000 A

Neutral (In)
Zakres: 0.000 do 12000.000 A

Phase A (Ia RMS)
Zakres: 0.000 do 12000.000 A
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Phase B (Ib RMS)
Zakres: 0.000 do 12000.000 A

Phase C (Ic RMS)
Zakres: 0.000 do 12000.000 A

Ground (Ig RMS)
Zakres: 0.000 do 12000.000 A

Sensitive Ground (Isg RMS)
Zakres: 0.000 do 1200.000 A

Neutral (In RMS)
Zakres: 0.000 do 12000.000 A

Phase A Angle (Ia Angle)
Zakres: 0.0 do 359.9°

Phase B Angle (Ib Angle)
Zakres: 0.0 do 359.9°

Phase C Angle (Ic Angle)
Zakres: 0.0 do 359.9°

Ground Angle (Ig Angle)
Zakres: 0.0 do 359.9°

Sensitive Ground Angle (Isg Angle)
Zakres: 0.0 do 359.9°

Neutral Angle (In Angle)
Zakres: 0.0 do 359.9°

Average (I AVG)
Zakres: 0.000 do 12000.000 A

Zero Sequence (I_0)
Zakres: 0.000 do 12000.000 A

Positive Sequence (I_1)
Zakres: 0.000 do 12000.000 A

Negative Sequence (I_2)
Zakres: 0.000 do 12000.000 A

Zero Sequence (I_0 Angle)
Zakres: 0.0 do 359.9°

Positive Sequence Angle (I_1 Angle)
Zakres: 0.0 do 359.9°

Negative Sequence Angle (I_2 Angle)
Zakres: 0.0 do 359.9°

Ground Differential (Igd)
Zakres: 0.000 do 12000.000 A

Ground Differential Angle (Igd Angle)
Zakres: 0.0 do 359.9°

Load (I%)
Zakres: 0.0 do 100.0 %
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NOTE

NOTE: Procent obciążenia do wyzwolenia oblicza się z fazy z najwyższym odczytem prądu. Ta 
mierzona wartość stanowi stosunek najwyższego prądu fazowego podanego do banku 
prądowego i najniższego ustawienia pobudzenia spośród wszystkich czasowych 
i bezzwłocznych członów nadprądowych fazowych. Jeżeli wszystkie te człony będą 
wyłączone, wyświetlana będzie wartość “0”.

Na przykład jeżeli najniższe pobudzenie wynosi 0.5 xCT, a najwyższy prąd fazowy podany 
wynosi 1 xCT, wartość wyświetlana do obciążenia do wyzwolenia to 200%.

Napięcia

NOTE

NOTE: Obsługiwana liczba napięć zależy od kodu zamówienia.

Ścieżka: Metering > Voltages

Phase A (Van)
Zakres: 0.00 do 600000.00 V

Phase B (Vbn)
Zakres: 0.00 do 600000.00 V

Phase C (Vcn)
Zakres: 0.00 do 600000.00 V

Phase to Phase AB (Vab)
Zakres: 0.00 do 600000.00 V

Phase to Phase BC (Vbc)
Zakres: 0.00 do 600000.00 V

Phase to Phase CA (Vca)
Zakres: 0.00 do 600000.00 V

Neutral (Vn)
Zakres: 0.00 do 600000.00 V

Auxiliary (Vaux)
Zakres: 0.00 do 600000.00 V

Phase A (Van RMS) 0.00 V
Zakres: 0.00 do 600000.00 V

Phase B (Vbn RMS)
Zakres: 0.00 do 600000.00 V

Phase C (Vcn RMS)
Zakres: 0.00 do 600000.00 V

Phase to Phase AB (Vab RMS)
Zakres: 0.00 do 600000.00 V

Phase to Phase BC (Vbc RMS)
Zakres: 0.00 do 600000.00 V

Phase to Phase CA (Vca RMS)
Zakres: 0.00 do 600000.00 V

Neutral (Vn RMS)
Zakres: 0.00 do 600000.00 V
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CZĘSTOTLIWOŚĆ CHAPTER 6: POMIARY
Auxiliary (Vaux RMS)
Zakres: 0.00 do 600000.00 V

Phase A Angle (Van Angle)
Zakres: 0.0 do 359.9°

Phase B Angle (Vbn Angle)
Zakres: 0.0 do 359.9°

Phase C Angle (Vcn Angle)
Zakres: 0.0 do 359.9°

Phase to Phase AB Angle (Vab Angle)
Zakres: 0.0 do 359.9°

Phase to Phase BC Angle (Vbc Angle)
Zakres: 0.0 do 359.9°

Phase to Phase CA Angle (Vca Angle)
Zakres: 0.0 do 359.9°

Neutral Angle (Vn Angle)
Zakres: 0.0 do 359.9°

Auxiliary Angle (Vaux Angle)
Zakres: 0.0 do 359.9°

Average Phase to Phase (V AVG L-L)
Zakres: 0.00 do 600000.00 V

Average Phase (V AVG L-N)
Zakres: 0.00 do 600000.00 V

Zero Sequence (V0) 0.00 V
Zakres: 0.00 do 600000.00 V

Positive Sequence (V1)
Zakres: 0.00 do 600000.00 V

Negative Sequence (V2)
Zakres: 0.00 do 600000.00 V

Zero Sequence Angle (V0 Angle)
Zakres: 0.0 do 359.9°

Positive Sequence Angle (V1 Angle)
Zakres: 0.0 do 359.9°

Negative Sequence Angle (V2 Angle)
Zakres: 0.0 do 359.9°

Częstotliwość

Ścieżka: Metering > Frequency 1 - J 

Frequency (wejście prądu J1-CT)
Zakres: 2.000 do 90.000 Hz

Frequency (wejście napięć fazowych J2-3VT)
Zakres: 2.000 do 90.000 Hz
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Frequency (wejście napięcia pomocniczego J2-Vx)
Zakres: 2.000 do 90.000 Hz

Szybkie zabezpieczenie podczęstotliwościowe

Tutaj wyświetlana jest częstotliwość i prędkość zmian monitorowane przez szybki człon 
podęstotliwościowy, jeżeli tylko ten człon jest załączony.
Ścieżka: Metering > Fast Underfrequency 

Harmoniczne 1(Harmoniczne 2)

NOTE

NOTE: Obsługiwana liczba harmonicznych zależy od kodu zamówienia.

Wszystkie wartości dotyczą prądów fazowych mierzonych na karcie wejść J1.
Ścieżka: Metering > Harmonics 1 - J1 Current

Phase A Total Harmonic Distortion (Phase A THD)
Zakres: 0.0 do 100.0 %

Phase B Total Harmonic Distortion (Phase B THD)
Zakres: 0.0 do 100.0 %

Phase C Total Harmonic Distortion (Phase C THD)
Zakres: 0.0 do 100.0 %

Phase A Second Harmonic (Phase A 2)
Zakres: 0.0 do 100.0 %

Phase B Second Harmonic (Phase B 2)
Zakres: 0.0 do 100.0 %

Phase C Second Harmonic (Phase C 2)
Zakres: 0.0 do 100.0 %

Phase A Third Harmonic (Phase A 3)
Zakres: 0.0 do 100.0 %

Phase B Third Harmonic (Phase B 3)
Zakres: 0.0 do 100.0 %

Phase C Third Harmonic (Phase C 3)
Zakres: 0.0 do 100.0 %

-
-
-

Phase A Twenty Fifth Harmonic (Phase A 25)
Zakres: 0.0 do 100.0 %

Phase B Twenty Fifth Harmonic (Phase B 25)
Zakres: 0.0 do 100.0 %

Phase C Twenty Fifth Harmonic (Phase C 25)
Zakres: 0.0 do 100.0 %
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WYKRYWANIE HARMONICZNYCH CHAPTER 6: POMIARY
Wykrywanie harmonicznych

Tutaj wyświetlane są harmoniczne: druga, trzecia, czwarta i piąta dla poszczególnych faz. 
Wartości harmonicznych przedstawia się w procentach względem amplitudy 
podstawowej.
Należy zwrócić uwagę, że podobne współczynniki harmonicznych i wartości THD są też 
wyświetlane w ogólnych menu pomiarów: “Harmonics 1 - J1 Current”, “Harmonics 3 - K1 
Current” lub “Harmonics 4 – K2 Current”, gdzie wszystkie wartości są obliczane co trzy 
cykle. Wartości THD wykorzystywane w członie detekcji harmonicznych są takie same dla 
pomiarów ogólnych, dlatego nie są pokazywane znowu tutaj. Współczynniki 
harmonicznych w członie detekcji harmonicznych są obliczane i aktualizowane w każdym 
przejściu zabezpieczenia.
Ścieżka: Metering > Harmonic Detection

Kontrola synchronizmu

Ścieżka: Metering > Synchrocheck

Jeżeli w ustawieniu funkcji kontroli synchronizmu wybrano opcję „Disabled,” wówczas 
odpowiadający temu ekran pomiarów nie wyświetla się.

Bus Voltage Magnitude (Bus Volts Magnitude)
Zakres: 0.00 do 600000.00 V

Bus Voltage Angle (Bus Volts Angle)
Zakres: 0.0 do 359.9°

Bus Voltage Frequency (Bus Volts Frequency)
Zakres: 2.000 do 90.000 Hz

Line Voltage Magnitude (Line Volts Magnitude)
Zakres: 0.00 do 600000.00 V

Line Voltage Angle (Line Volts Angle)
Zakres: 0.0 do 359.9°

Line Voltage Frequency (Line Volts Frequency)
Zakres: 2.000 do 90.000 Hz

Voltage Difference (Volts Difference)
Zakres: 0.00 do 600000.00 V

Voltage Angle Difference (Angle Difference)
Zakres: 0.0 do 359.9°

Voltage Frequency Difference (Frequency Difference)
Zakres: 2.000 do 90.000 Hz
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Moc

Na poniższym rysunku zilustrowano konwencję pomiaru mocy i energii zastosowaną 
w urządzeniach z serii 8.

NOTE

NOTE: Moc 1 jest obliczana przy użyciu 3-fazowych prądów J1 i 3-fazowych napięć J2. Moc 2 jest 
obliczana przy użyciu 3-fazowych prądów K1 i 3-fazowych napięć J2.

Figure 6-5: Kierunek przepływu wartości ze znakiem dla watów i warów

Ścieżka: Metering > Power 1(X)

Real Total (Real)
Zakres: - 214748364.8 kW do 214748364.7 kW
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ENERGIA CHAPTER 6: POMIARY
Reactive Total (Reactive)
Zakres: - 214748364.8 kvar do 214748364.7 kvar

Apparent Total (Apparent)
Zakres: 0 kVA do 214748364.7 kVA

Phase A Real (Ph A Real)
Zakres: - 214748364.8 kW do 214748364.7 kW

Phase B Real (Ph B Real)
Zakres: - 214748364.8 kW do 214748364.7 kW

Phase C Real (Ph C Real)
Zakres: - 214748364.8 kW do 214748364.7 kW

Phase A Reactive (Ph A Reactive)
Zakres: - 214748364.8 kvar do 214748364.7 kvar

Phase B Reactive (Ph B Reactive)
Zakres: - 214748364.8 kvar do 214748364.7 kvar

Phase C Reactive (Ph C Reactive)
Zakres: - 214748364.8 kvar do 214748364.7 kvar

Phase A Apparent (Ph A Apparent)
Zakres: 0 kVA do 214748364.7 kVA

Phase B Apparent (Ph B Apparent)
Zakres: 0 kVA do 214748364.7 kVA

Phase C Apparent (Ph C Apparent)
Zakres: 0 kVA do 214748364.7 kVA

Power Factor Total (PF)
Zakres: opóźnienie 0.01 do wyprzedzenia od 1.00 do 0.01

Phase A Power Factor (Ph A PF)
Zakres: opóźnienie 0.01 do wyprzedzenia od 1.00 do 0.01

Phase B Power Factor (Ph B PF)
Zakres: opóźnienie 0.01 do wyprzedzenia od 1.00 do 0.01

Phase C Power Factor (Ph C PF)
Zakres: opóźnienie 0.01 do wyprzedzenia od 1.00 do 0.01

Energia

Ścieżka: Metering > Energy 1(X)

Reset (Reset Energy Date/Time) MM/DD/YY 00:00:00

Positive Watt Hours (Pos WattHours)
Zakres: 0.0 MWh do 214748364.7 MWh

Negative Watt Hours (Neg WattHours)
Zakres: 0.0 MWh do 214748364.7 MWh

Positive Var Hours (Pos VarHours)
Zakres: 0.0 Mvarh do 214748364.7 Mvarh

Negative Var Hours (Neg VarHours)
Zakres: 0.0 Mvarh do 214748364.7 Mvarh
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Współczynnik mocy

Tutaj jest wyświetlane wejście wartości współczynnika mocy do członu (członów) 
współczynnika mocy. Należy zwrócić uwagę, że wartość może nie być równa wartości 
współczynnika mocy wyświetlanej w menu Metering > Power 1, ponieważ w członie 
stosowane są warunki nadzoru.

Ścieżka: Metering > Power Factor 1(X) 

POWER FACTOR 1(X)
Zakres: -0.99 do 1.00 w krokach po 0.01
Wartość domyślna: 0.00

Zapotrzebowanie na prąd 1

NOTE

NOTE: Obsługiwana liczba zapotrzebowań na prąd zależy od kodu zamówienia.

Przekaźnik mierzy zapotrzebowanie na prąd na każdej fazie oraz zapotrzebowanie 
trójfazowe na moc czynną, bierną i pozorną. Te parametry można monitorować w celu 
zmniejszenia kar dla dostawców z tytułu zapotrzebowania albo dla celów statystyczno-
pomiarowych. Obliczenia zapotrzebowania bazują na rodzaju pomiaru wybranym 
w menu MONITORING/FUNCTIONS/DEMAND. Dla każdej wielkości przekaźnik wyświetla 
zapotrzebowanie za ostatni przedział czasu zapotrzebowania, zapotrzebowanie 
maksymalne od momentu ostatniego resetu zapotrzebowania maksymalnego oraz 
znacznik godziny i daty dla tej maksymalnej wartości zapotrzebowania. Maksymalne 
wielkości zapotrzebowania można wyzerować za pomocą komendy RECORDS/CLEAR 
RECORDS/MAX CURRENT DEMAND. 
Ścieżka: Metering > Current Demand 1

Reset (J1 Reset Demand Date/Time) MM/DD/YY 00:00:00

Phase A Demand (J1 Ph A Demand)
Zakres: 0.000 do 12000.000 A

Phase B Demand (J1 Ph B Demand)
Zakres: 0.000 do 12000.000 A

Phase C Demand (J1 Ph C Demand)
Zakres: 0.000 do 12000.000 A

Maximum Phase A Demand (J1 Max Ph A Demand)
Zakres: 0.000 do 12000.000 A

Maximum Phase B Demand (J1 Max Ph B Demand)
Zakres: 0.000 do 12000.000 A

Maximum Phase C Demand (J1 Max Ph C Demand)
Zakres: 0.000 do 12000.000 A

Date/Time Phase A Demand (J1 Date/Time Ph A Demand) MM/DD/YY HH:MM:SS

Date/Time Phase B Demand (J1 Date/Time Ph B Demand) MM/DD/YY HH:MM:SS
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Date/Time Phase C Demand (J1 Date/Time Ph C Demand) MM/DD/YY HH:MM:SS

Zapotrzebowanie na moc

W tym menu można zobaczyć zapotrzebowania na moc czynną, bierną i pozorną wraz 
z wartościami maksymalnymi. Wartości maksymalne można wykasować, resetując je 
w Records \Clear Records \Max Real /Reactive /Apparent Demand.
Ścieżka: Metering > Power Demand 1(X)

Reset (Reset Dmd Date/Time) MM/DD/YY 00:00:00

Real Demand (Real Dmd)
 Zakres: 0.0 kW do 214748364.7 kW

Maximum Real Demand (Max Real Dmd)
Zakres: 0.0 kW do 214748364.7 kW

Date/Time Real Demand (Date/Time Real Dmd) MM/DD/YY 00:00:00

Reactive Demand (Reactive Dmd)
Zakres: 0.0 kvar do 214748364.7 kvar

Maximum Reactive Demand (Max Reactive Dmd)
Zakres: 0.0 kvar do 214748364.7 kvar

Date/Time Reactive Demand (Date/Time Reactive Dmd) MM/DD/YY 00:00:00

Apparent Demand (Apparent Dmd)
Zakres: 0.0 kVA do 214748364.7 kVA

Maximum Apparent Demand (Max Apparent Dmd)
Zakres: 0.0 kVA do 214748364.7 kVA

Date/Time Apparent Demand (Date/Time Apparent Dmd) MM/DD/YY 00:00:00

Pojemność cieplna

W tym menu wyświetlane są wartości pojemności cieplnej w procentach. Wartości te 
można wykasować za pomocą komendy w RECORDS \ CLEAR RECORDS\ THERMAL 
CAPACITY.
Ścieżka: Metering > Thermal Capacity

Phase A Thermal Capacity (Phase A Thermal 1[X] Cap) 0.0 %
Zakres: 0.0 do 100.0 %

Phase B Thermal Capacity (Phase B Thermal 1[X] Cap) 0.0 %
Zakres: 0.0 do 100.0 %

Phase C Thermal Capacity (Phase C Thermal 1[X] Cap) 0.0 %
Zakres: 0.0 do 100.0 %
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Moc kierunkowa

Ścieżka: Metering > Directional Power

Tutaj są wyświetlane skuteczne wielkości powodujące zadziałanie członów kierunkowego 
czułego zabezpieczenia mocowego. Ten ekran może przydać się do skalibrowania funkcji 
poprzez skompensowanie kątowych błędów CT i VT, przy użyciu ustawień RCA 
i CALIBRATION.

Directional Power 1 (Directional Power 1)
Zakres: -214748364.8 kW do 214748364.7 kW
Wartość domyślna: 0.0 kW

Directional Power 2 (Directional Power 2)
Zakres: -214748364.8 kW do 214748364.7 kW
Wartość domyślna: 0.0 kW

 Directional Power X (Directional Power X)
Zakres: -214748364.8 kW do 214748364.7 kW
Wartość domyślna: 0.0 kW

Watometryczne ziemnozwarciowe

Ścieżka: Metering > Wattmetric Ground Fault

W tym menu wyświetlana jest wartość mocy powodująca zadziałanie watometrycznego 
członu ziemnozwarciowego.

Wattmetric Ground Fault 1 (Wattmetric Ground Fault 1)
Zakres: -21474836.48 W do 21474836.47 W
Wartość domyślna: 0.00 W

. 
 . 
 Wattmetric Ground Fault [X] (Wattmetric Ground Fault X)

Zakres: -21474836.48 W do 21474836.47 W
Wartość domyślna: 0.00 W

Nadzór CT (CTS)

Ścieżka: Metering > CT Supervision 1(X)

CTS SYM Imin
Zakres: 0.000 do 120000.000 A w krokach po 0.001
Wartość domyślna: 0.000 A

Ta wartość to minimalna amplituda prądu fazowego trzech faz dla kontroli symetrii 
w członie monitorowania nadzoru CT.
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CTS SYM Imax
Zakres: 0.000 do 120000.000 A w krokach po 0.001
Wartość domyślna: 0.000 A

Ta wartość to maksymalna amplituda prądu fazowego trzech faz dla kontroli symetrii 
w członie monitorowania nadzoru CT.

CTS SYM QUOTIENT
Zakres: 0.00 do 1.00 w krokach po 0.01
Wartość domyślna: 0.00

Ta wartość to iloraz (Imin/Imax) z kontroli symetrii w członie nadzoru CT.

CTS DIFF CURRENT
Zakres: 0.000 do 120000.000 A w krokach po 0.001
Wartość domyślna: 0.000 A

Ta wartość to amplituda prądu różnicowego pomiędzy obliczanym prądem 3I0 a

mierzonym prądem doziemnym 

Prąd różnicowy CTS odzwierciedla wielkość uzyskaną na podstawie ustawienia Diff. IG 
Polarity w części członu nadzoru CT dotyczącej kontroli różnicowej.

Łuk elektryczny

Ścieżka: Metering > Arc Flash > Arc Flash 1

HS Phase Current A/B/C 
Zakres: 0.00 do 120000.00 A w krokach po 0.01

HS Ground Current
Zakres: 0.00 do 120000.00 A w krokach po 0.01

Czujniki RTD

Ścieżka: Metering > RTDs

NOTE

NOTE: Temperatura może być wyświetlana w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita. Opcję 
wybiera się w menu Setpoints > Device > Installation > Temperature Display.

RTD 1(13) 
Zakres: -40 do 250°C (temperatury < -40°C są wyświetlane jako zwarty - “Shorted” 
a temperatury > 250°C - jako otwarty czujnik RTD - “Open RTD”)
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Wartości maksymalne czujników RTD

Ścieżka: Metering > RTD Maximums

NOTE

NOTE: Temperatura może być wyświetlana w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita. Opcję 
wybiera się w menu Setpoints > Device > Installation > Temperature Display.

Reset RTD      Date/Time
Zakres: DD/MM/YY hh/mm/ss

NOTE

NOTE: Maksymalne wartości czujników RTD można wykasować (zresetować), nastawiając 
wartości w Setpoints > Records > Clear Records > RTD Maximums na opcję “ON”. 
Wykonanie tej komendy wprowadzania -40°C jako początkową wartość maksymalną RTD.

RTD 1(13)      Max
Zakres: -40 do 250°C (temperatury < -40°C są wyświetlane jako zwarty - „Shorted” 
a temperatury > 250°C - jako otwarty czujnik RTD - “Open RTD”)

RTD 1(13)      Max      Date/Time
Zakres: DD/MM/YY hh/mm/ss

Wejścia analogowe

Ścieżka: Metering > Analog Inputs

Analog Ip 1 (4)
Zakres: -500000 do 500000 jednostek w krokach po 1

Człony FlexElements

Ścieżka: Metering > FlexElements

Sygnały powodujące zadziałanie członów FlexElement wyświetlane są w wartościach 
jednostkowych przy zastosowaniu definicji jednostek podstawowych z tabeli Definicje 
jednostki bazowej dla członu FLEXELEMENT. Tabela znajduje się w punkcie 
Nastawy>FlexLogic>Człony FlexElement.
Sygnały powodujące zadziałanie FlexElement
FlexEI 1 Op Signal  
FlexEI 2 Op Signal  
FlexEI 3 Op Signal  
FlexEI 4 Op Signal  
FlexEI 5 Op Signal  
FlexEI 6 Op Signal  
FlexEI 7 Op Signal  
FlexEI 8 Op Signal 
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850 System zabezpieczający

Chapter 7: Zapisy

GE
Grid Solutions
Zapisy

Zdarzenia

Przekaźnik 850  ma pracujący bezustannie rejestrator zdarzeń. Wszystkie zapisy zdarzeń 
są przechowywane w pamięci flash, dzięki czemu te informacje zostają zachowane na 
stałe. Wydarzenia są wyświetlane w kolejności od najnowszego do najstarszego. Każde 
zdarzenie ma komunikat nagłówka, który zawiera podsumowanie zdarzenia, do którego 
doszło, i ma przypisany numer zdarzenia równy liczbie zdarzeń, do których doszło od 
momentu wymazania rejestratora. Numer zdarzenia jest powiększany dla każdego 
nowego zdarzenia.
Rejestrator zdarzeń utrwala dane kontekstowe skojarzone z ostatnimi 1024 zdarzeniami, 
które są wymienione w porządku chronologicznym od najnowszego do najstarszego, 
Utrwalane są zdarzenia dla danego członu, jeżeli w nastawie “Events” w menu tego członu 
wybrano opcję Enabled. Domyślnie nastawa Events we wszystkich członach jest 
załączona. 
Ścieżka: Records > Event Records

Kasowanie zdarzeń polega na naciśnięciu przycisku odpowiadającego zakładce CLEAR 
albo wydaniu komendy kasowania zapisów zdarzeń z ogólnego menu kasowania zdarzeń.

Zapisy stanów przejściowych

Ścieżka: Records > Transients > Transient Records

Należy wybrać zapis, z którego chcemy odczytać wartości, potem kliknąć przycisk 
„Launch Viewer,” aby wyświetlić przebieg.
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Raporty zwarć

Można wyświetlić raporty dotyczące ostatnich zwarć. 
Ścieżka: Records > Fault Reports

NUMBER OF REPORTS

Ta wartość przedstawia liczbę raportów od ostatniego wykasowania.

LAST TRIP DATE/TIME
Zakres: MM/DD/RR/ HH:MM:SS

Ta wartość to data i godzina, kiedy wygenerowano ostatni raport.

LAST CLEAR DATE/TIME
Zakres: MM/DD/RR/ HH:MM:SS

Ta wartość to data i godzina, kiedy wykasowano zapis.

TYPE OF FAULT
Zakres: N/A, AG, BG, CG, AB, BC, CA, ABG, BCG, CAG, ABC
Wartość domyślna: N/A

Ten zapis przedstawia rodzaj zwarcia.

DISTANCE TO FAULT
Zakres: 0.00 do 99.99 km/mil w krokach po 0.01 km/mili
Wartość domyślna: 0.00 km/Mile

Ten zapis przedstawia odległość do zwarcia, w kilometrach lub milach, czyli 
w jednostkach wybranych w nastawie UNITS OF LENGTH.

FAULT REPORT X TIME
Zakres: MM/DD/RR/ HH:MM:SS

Ta wartość to data i godzina, kiedy wygenerowano konkretny raport zwarcia.
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Figure 7-1: Schemat logiczny lokalizatora zwarć

Rejestrator danych

W tym oknie można wyszukać i wyświetlić zapis z rejestratora danych z przekaźnika 850. 
Wyświetlane są najstarsze i najnowsze znaczniki czasu oraz łączna liczba próbek 
utrwalonych dla wszystkich kanałów zaprogramowanych w menu Setpoints > Device > 
Data Logger.
Ścieżka: Records > Data Logger

Phase A Current (IA)

Phase B Current (IB)

Phase C Current (IC)

SETPOINTS

FAULT REPORT

FAULT TRIGGER :

Off=0

SETPOINTS

FAULT REPORT

Z_1 (RESISTIVE ):

WYE DELTA

VA VAB

VB VBC

VC VCA

Vn or V0

Neutral Current (3I0)

Current Inputs

Voltage Inputs

FAULT DISTANCE

CALCULATION

RUN

FAULT REPORT

Z_1 (INDUCTIVE ):

FAULT REPORT

Z_0 (RESISTIVE ):

FAULT REPORT

Z_0 (INDUCTIVE ):

FAULT REPORT

UNITS OF LENGTH :

FAULT REPORT

LENGTH :

FAULT REPORT

Z_0 SYS (RESISTIVE ):

FAULT REPORT

Z_0 SYS (INDUCTIVE ):

RECORDS

FAULT REPORT

DATE

FAULT REPORT

TIME

FAULT REPORT

TYPE OF FAULT

FAULT REPORT

DISTANCE TO FAULT

Type of Fault

(Phase selector)
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Wyłączniki

Prąd wyładowania łukowego wyłącznika
Ścieżka: Records > Breaker 1

ARCING CURRENT PHASE A
Zakres: 00.00 do 42949672.95 Ka2-cykl w krokach po 0.01

ARCING CURRENT PHASE B
Zakres: 00.00 do 42949672.95 Ka2-cykl w krokach po 0.01

ARCING CURRENT PHASE C
Zakres: 00.00 do 42949672.95 Ka2-cykl w krokach po 0.01

TOTAL ARCING CURRENT
Zakres: 00.00 do 42949672.95 Ka2-cykl w krokach po 0.01

Stan sprawności wyłącznika
W tym menu wyświetlane są wartości z monitorowania wyłącznika. Rejestrowane, 
obliczane i wyświetlane są: najnowsza wartość, średnia z ostatnich pięciu wartości 
i średnia z wartości od momentu zarejestrowania ostatniego resetu.
Gdy wybierzemy tryb DETECTION (wykrywanie), wartości wyświetlane tutaj mogą być 
wykorzystywane jako odniesienie dla ustawień użytkownika. Wartości są zapisywane 
w pamięci nieulotnej, aby uniknąć utraty danych w okresie wyłączenia zasilania. 
Ścieżka: Records > Breaker Health

Liczniki cyfrowe

Tutaj widoczny jest bieżący status szesnastu liczników cyfrowych. Status każdego licznika, 
wraz z określoną przez użytkownika nazwą licznika, zawiera wartości sumaryczne 
i zamrożone (pojawia się też etykieta jednostek stanu licznika). Uwzględniony jest też 
znacznik daty i godziny dla zamrożonego stanu licznika. Zamrożona wartość „Counter 
microseconds” odnosi się do mikrosekundowej części znacznika czasu.
Ścieżka: Records > Digital Counter 1 (16)
7–4 850 SYSTEM ZABEZPIECZAJĄCY  – INSTRUKCJA OBSŁUGI



CHAPTER 7: ZAPISY ZDALNE URZĄDZENIE MODBUS
Zdalne urządzenie Modbus

Obsługiwanych jest maksymalnie 64 argumentów FlexAnalog i maksymalnie 64 
argumentów FlexLogic. 
W przypadku urządzenia BSG3 obsługiwanych jest 27 argumentów analogowych i 27 
cyfrowych, które są wstępnie skonfigurowane w pliku ustawień domyślnych CID.
Wszystkie parametry są odpytywane kolejno. Dla każdego urządzenia Modbus można 
zdefiniować i odpytywać maksymalnie 64 wartości FlexLogic. Każdą wartość FlexLogic 
można odczytać z innego adresu i maski bitowej Modus, a potem zostają ona 
zamapowana na którąkolwiek z 64 dostępnych lokalizacji bitowych.
Dla każdego profilu urządzenia Modbus oddzielnie można zdefiniować do 10 kodów 
formatu (GMD_FC1 do GMD_FC10).
Argument ‘Device n Offline’ zostaje nastawiony na ‘High’, gdy nie powiodła się ostatnia 
próba komunikacji. Argument zostaje nastawiony na ‘Low’ w przypadku udanej próby 
komunikacji. Czas ostatniego udanego odpytywania zostaje zaktualizowany, jeżeli 
powiodła się aktualizacja dla wszystkich danych w puli. Jest to wartość znacznika czasu 
dla ostatniego udanego odczytu.

Ścieżka: Records > Remote Modbus Device > Device 1 > Status

DEVICE STATUS
Zakres: Offline, Online
Wartość domyślna: Offline

LAST SUCCESSFUL POLL
Zakres: MM/DD/RRRR HH:MM:SS
Wartość domyślna: 01/01/2000 00:00

Jest to wartość znacznika czasu dla ostatniego udanego odczytu. Ostatnie udane 
odpytywanie zostaje zaktualizowane, jeżeli powiodła się aktualizacja dla wszystkich 
danych w puli.

Ścieżka: Records > Remote Modbus Device > Device 1 > Digital States

FLEXLOGIC OPERAND 1-64
Zakres: Zdefiniowany przez kod formatu
Wartość domyślna: Off

Można tu zobaczyć maksymalnie 64 argumenty FlexLogic.

Wyświetlany tekst (patrz pole ‘Item Name’ (nazwa pozycji) w oprogramowaniu EnerVista 
do konfiguracji serii 8) to nazwa FlexLogic zdefiniowana w polu etykiety nastawy 
Generic Modbus Device (uniwersalne urządzenie Modbus) w pliku CID.

Wyświetlana wartość bazuje na polu kodu formatu zdefiniowanym w nastawie Generic 
Modbus Device dla konkretnej wartości cyfrowej w pliku CID.
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Figure 7-2: Przykład stanów cyfrowych BSG3

Ścieżka: Records > Remote Modbus Device > Device 1 > Analog Values

FLEXANALOG 1-64
Zakres: -2147483648 do 2147483647 w krokach po 1
Wartość domyślna: 0

Można tu zobaczyć maksymalnie 64 argumenty FlexAnalog.

Wyświetlany tekst (patrz pole ‘Item Name’ (nazwa pozycji) w oprogramowaniu EnerVista 
do konfiguracji serii 8) to nazwa FlexAnalog zdefiniowana w polu etykiety nastawy 
Generic Modbus Device (uniwersalne urządzenie Modbus) w pliku CID.

Wyświetlana wartość bazuje na polu typu danych i jednostek zdefiniowanym 
w nastawie Generic Modbus Device dla konkretnej wartości analogowej w pliku CID.
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Figure 7-3: Przykład dla wartości analogowych BSG3

Kasowanie zapisów

Komenda kasowania zapisów jest dostępna z poziomu panelu przedniego i z 
oprogramowania EnerVista do konfiguracji serii 8.
Tutaj kasuje się zapisy.
Ścieżka: Records > Clear Records

Zapisy można wykasować albo przypisując „On” do właściwego urządzenia albo 
przypisując argument FlexLogic.
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850 System zabezpieczający

Chapter 8: Konserwacja

GE
Grid Solutions
Konserwacja

Dzięki oprogramowaniu EnerVista do konfiguracji serii 8 dostępne są następujące opcje 
w zakresie konserwacji.
Ścieżka: Maintenance > Modbus Analyzer

Analizator Modbus służy do dostępu do danych za pomocą mapy użytkownika Modbus 
w celu testowania, wykrywania i usuwania usterek oraz konserwacji podłączonych 
urządzeń. Szczegółowe informacje na temat map pamięci Modbus, patrz Poradnik 
komunikacji przekaźników zabezpieczających z serii 8.
Ścieżka: Maintenance > Update Firmware

Wybór opcji Update Firmware powoduje wprowadzenie nowego oprogramowania 
układowego do pamięci flash. Patrz Pobieranie nowego oprogramowania układowego 
przekaźnika w rozdziale 3, Interfejsy > Interfejs programowy > Uaktualnienie 
oprogramowania układowego.
Ścieżka: Maintenance > Environmental Awareness Health Report

W trakcie okresu użytkowania produktu 850 konieczne mogą być działania naprawcze. 
Przekaźnik 850 ma moduł do rejestrowania danych środowiskowych.

Raport o stanie środowiska

Długotrwałe narażenie na trudne warunki środowiskowe i warunki przejściowe, które 
wykraczają poza granice podane w punkcie 1 - Specyfikacje, powoduje skrócenie okresu 
użytkowania produktów elektronicznych. Przekaźnik 850 posiada moduł kontroli 
środowiska (z ang. Environmental Awareness Module — EAM) służący do rejestrowania 
danych środowiskowych w okresie eksploatacji produktu. Opatentowany moduł mierzy 
temperaturę, wilgotność i impulsy udarowe i gromadzi wszystkie zdarzenia co godzinę we 
wstępnie ustalonych widełkach progowych przez okres 15 lat. Użytkownik może pobrać 
takie dane w postaci histogramu za pomocą oprogramowania konfiguracyjnego 
EnerVista, dzięki czemu można szybko rozpoznać wszelkie zmiany warunków roboczych 
i podjąć działania naprawcze.

Figure 8-1: Raport o stanie środowiska
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Konserwacja ogólna

Przekaźnik 850 wymaga bardzo niewielu zabiegów konserwacyjnych. Ponieważ jest to 
przekaźnik mikroprocesorowy, jego charakterystyka nie zmienia się wraz z upływem 
czasu. Przewidywany okres użytkowania przekaźnika 850 wynosi 20 lat, gdy warunki 
środowiskowe i elektrycznych mieszczą się w granicach podanych specyfikacji.
O ile 850 wykonuje ciągłe autotesty, zaleca się zaplanowanie jego konserwacji łącznie 
z innymi zabiegami konserwacyjnymi systemu. Może to być też konserwacja w trakcie 
eksploatacji, po wyłączeniu z eksploatacji albo nieplanowa.

Konserwacja w trakcie eksploatacji
1. Sprawdzanie wzrokowo integralności wartości analogowych np. napięcia i prądu (w 

porównaniu do innych urządzeń w odpowiednim systemie).
2. Sprawdzenie wzrokowo aktywnych alarmów, komunikatów na wyświetlaczu 

przekaźnika oraz sygnalizacji diodowej.
3. Oględziny pod kątem wszelkich uszkodzeń, korozji, kurzu lub poluzowanych 

przewodów.
4. Pobranie pliku rejestratora zdarzeń z dalszą analizą zdarzeń.

Konserwacja po wyłączeniu z eksploatacji
1. Sprawdzenie, czy przewody są podłączone solidnie.
2. Test iniekcji i sprawdzenie dokładności pomiarów wartości analogowych (prądy, 

napięcia, czujniki RTD, wejścia analogowe). Potrzebne są skalibrowane urządzenia 
pomiarowe.

3. Weryfikacja ustawień członów zabezpieczenia (wstrzykiwanie wartości analogowych 
lub wzrokowe sprawdzenie wpisów w pliku ustawień z porównaniem do 
harmonogramu ustawień przekaźnika).

4. Sprawdzenie zestyków wejściowych i wyjściowych. Ten test można przeprowadzić 
albo poprzez bezpośrednie wymuszenie zmiany stanu albo w ramach prób działania 
systemu.

5. Oględziny pod kątem wszelkich uszkodzeń, korozji lub kurzu.
6. Pobranie pliku rejestratora zdarzeń z dalszą analizą zdarzeń.

FASTPATH: Aby uniknąć degradacji kondensatorów elektrolitycznych, podłączyć przechowywane 
urządzenia do zasilania raz do roku na jedną godzinę.

Konserwacja nieplanowa (przerwa w systemie)
• Przeglądać raporty rejestratora zdarzeń i oscylograficzne pod kątem prawidłowego 

działania wejść, wyjść i członów.
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Chapter A: Załącznik A

GE
Grid Solutions
Załącznik A

Załącznik A zawiera gwarancję i historię zmian. 

Gwarancja

Na produkty wysłane od dnia 1 października 2013 r. firma GE Digital Energy udziela 
gwarancji na większość wyprodukowanych przez siebie produktów na 10 lat. Szczegóły 
gwarancji dotyczące wszelkich ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności, patrz Warunki 
GE Digital Energy na stronie internetowej https://www.gegridsolutions.com/multilin/
warranty.htm
Do produktów wysłanych przed 1 października 2013 r. stosuje się standardowa 24-
miesięczna gwarancja.

Historia zmian

Table A-1: Historia zmian

NR STRONY W INSTRUKCJI DATA WYDANIA

1601-0298-A1 5 grudnia 2013

1601-0298-A2 12 grudnia 2013

1601-0298-A3 15 stycznia 2014

1601-0298-A4  Maj 2014

1601-0298-A5  Sierpień 2014

1601-0298-A6  Grudzień 2014

1601-0298-A7  Maj 2015

1601-0298-A8  Sierpień 2015

1601-0298-A9  Marzec 2016
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Główne uaktualnienia

1601-0298-AA  Grudzień 2016

1601-0298-AB  Lipiec 2017

Table A-1: Historia zmian

NR STRONY W INSTRUKCJI DATA WYDANIA

Table A-2: Główne uaktualnienia dla 850-AB

Rozdział PUNKT i  ZMIANY

okładka Zmiana numeru wersji instrukcji z AA na AB, aktualizacja wersji 850 do 2.0x

1 W punkcie Kod zamówienia dodano Listę akcesoriów

1 W punkcie Kod zamówienia dodano uwagę: Dostępne kombinacje kodów 
zamówienia można znaleźć w sklepie internetowym.

2 Dodano instrukcje montażu kołnierza do redukcji głębokości i wymiary

3 Zweryfikowano punkt Schemat jednokreskowy, patrz Interfejsy > Interfejs 
panelu przedniego > Strony na wyświetlaczu graficznym 

3
Dodano nowy punkt Konfigurator SLD, patrz Interfejsy > Interfejs 
programowy > Zaawansowane funkcje oprogramowania EnerVista do 
konfiguracji serii 8

4 Dodano nowy punkt Przyciski zakładek w Nastawy > Urządzenie > Panel 
przedni > Przyciski zakładek

4 Dodano nowy punkt Panel sygnalizacyjny w Nastawy > Urządzenie > Panel 
przedni > Sygnalizator

4 Dodano nowy punkt Łączniki (dot. konfiguracji odłączników) w Nastawy > 
System > Łączniki

4
Zmieniono schemat logiczny wyłącznika na 892740A2.cdr, aby 
zaktualizować ustawienia dla zestyku wejściowego 52a, 52b i usunąć 
zależności dotyczące wyłącznika odłączonego

4 Zmieniono schemat logiczny zabezpieczenia podprądowego na 
894205A1.cdr, aby dodać ustawienie dla wejścia sygnałów

4 Dodano nowy punkt SOTF w Nastawy > Zabezpieczenie

4
Zmieniono schemat logiczny kierunkowego zabezpieczenia nadprądowego 
reagującego na składową przeciwną na 894204A1.cdr, aby dodać 
ustawienie dla wejścia sygnałów

4 Zmieniono schemat logiczny zabezpieczenia na wypadek przerwanego 
przewodu na 894043A2.cdr, aby dodać ustawienie dla wejścia sygnałów

4 Zmieniono schemat logiczny zabezpieczenia na wypadek skoku obciążenia 
na 894044A2.cdr, aby dodać ustawienia dla wejścia CT i wejść VT 

4 Zmieniono schemat logiczny zabezpieczenia przeciążeniowego cieplnego 
na 894045A3.cdr, aby dodać ustawienie dla wejścia sygnałów

4 Dodano nowy punkt Czasowe zabezpieczenie podnapięciowe w Nastawy > 
Zabezpieczenie > Człony napięciowe

4 Dodano nowy punkt Podnapięciowe zabezpieczenie mocy biernej 
w Nastawy > Zabezpieczenie > Człony napięciowe

4 Zmieniono schemat logiczny zabezpieczenia nadnapięciowego składowej 
zerowej na 894050A2.cdr, aby dodać ustawienie dla wejścia sygnałów 
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4
Zmieniono schemat logiczny zabezpieczenia nadnapięciowego reagującego 
na składową przeciwną na 894051A2.cdr, aby dodać ustawienie dla wejścia 
sygnałów

4 Dodano nowy punkt Admitancja w Nastawy > Zabezpieczenie

4
Zmieniono schemat logiczny watometrycznego zabezpieczenia 
ziemnozwarciowego na 894053A2.cdr, aby dodać ustawienia dla wejść CT 
i VT

4 Zmieniono schemat logiczny dla współczynnika mocy na 894059A3.cdr, aby 
dodać ustawienie dla wejścia sygnałów

4 Zmieniono schemat logiczny wyjść impulsowych na 894064A2.cdr, aby 
dodać ustawienie dla wejścia sygnałów

4 Zmieniono schemat logiczny wykrywania harmonicznych na 894001A2.cdr, 
aby skorygować numerację przekaźników wyjściowych.

4 Dodano nowy punkt Lokalny tryb sterowania, patrz Nastawy > Sterowanie

4 Dodano nowy punkt Sterowanie wyłącznikiem, patrz Nastawy > Sterowanie

4 Dodano nowy punkt Sterowanie łącznikiem (dot. sterowania odłącznikami) 
w Nastawy > Sterowanie > Sterowanie łącznikiem

4 Dodano nowy punkt Niezgodność biegunów w Nastawy > Sterowanie

4 Dodano nowy punkt Nadzór CT w Nastawy > Sterowanie 

4 Dodano nowy punkt Test pętli zwrotnej Ethernet w Nastawy > Testy

Table A-3: Główne uaktualnienia dla 850-AA

NUMER 
STRONY (A9)

NUMER 
STRONY 
(AA)

ZMIANY

okładka okładka Zmiana numeru wersji instrukcji z A9 na AA, aktualizacja wersji 
850 do 1.7x

1-22 1-22
Zmiana opóźnienia na 200,000,000 ms dla Wprowadzenie > 
Specyfikacje > Człony programowane przez użytkownika > 
Krzywe FlexCurve

2-9 2-10
Typowy schemat połączeń elektrycznych (892771A6.cdr) 
zastąpiono nowym Typowym schemat połączeń 
elektrycznych 892768A1.pdf

4-, 5-, 6-, 
7-

4-, 5-, 6-, 
7- Usunięto HMI skojarzone z opisami ścieżek w każdym rozdziale

4-27 4-27
Zastąpiono pojedynczą opcję karty komunikacyjnej dwiema 
opcjami karty komunikacyjnej „S” i „C” w punkcie Nastawy > 
Urządzenie > Komunikacja > Porty Ethernet

- 4-6 Dodano nowy punkt Konfiguracja niestandardowa w punkcie 
Nastawy > Urządzenie

- 4-63 Zaktualizowano punkt Nastawy>Urządzenie>Instalacja, 
dodając ustawienia odcięcia napięcia i odcięcia prądu

4-158 4-137
Zmieniono schemat logiczny czułego czasowego 
zabezpieczenia nadprądowego doziemnego na 894039A2.cdr 
ze względu na zmianę nazewnictwa argumentów FlexLogic

Table A-2: Główne uaktualnienia dla 850-AB

Rozdział PUNKT i  ZMIANY
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4-160 4-140
Zmieniono schemat logiczny czułego bezzwłocznego 
zabezpieczenia nadprądowego doziemnego na 894040A2.cdr 
ze względu na zmianę nazewnictwa argumentów FlexLogic

4-187 4-167 Punkt Model cieplny przewodów zastąpiono punktem 
Zabezpieczenie przeciążeniowe cieplne

- 4-261 Dodano nowy punkt Problemy czujników RTD w Nastawy > 
Monitorowanie

- 4-262 Dodano nowy punkt Utrata komunikacji w punkcie 
Nastawy>Monitorowanie

4-373 4-341 Zaktualizowano tabelę Argumenty FlexLogic

4-376 4-346 Z tabeli Argumenty FlexLogic usunięto Model cieplny 
przewodów i dodano Zabezpieczenie przeciążeniowe cieplne

Table A-4: Główne uaktualnienia dla 850-A9

NUMER 
STRONY (A8)

NUMER 
STRONY (A9)

ZMIANY

okładka okładka Zmiana numeru wersji instrukcji z A8 na A9, aktualizacja wersji 
850 do 1.6x

okładka okładka W całym tekście zastąpiono nazwę GE Digital Energy nazwą 
GE Grid Solutions

1-19 1-18 Dodano specyfikację wykrywania harmonicznych w punkcie 
Specyfikacje>Monitorowanie

2-9 2-8
Zmieniono typowy schemat połączeń na 892771A6.cdr 
(zmiana nazw przykładów wyjść analogowych i zmiana gniazd 
J i K)

2-16 2-16 Zmieniono schemat Połączenia liniowego VT na 892776A3.cdr

4-34 4-33 Zmiana nazwy DNP 3 na Protokół DNP

- 4-64 Dodano punkt Konfigurowane zrzuty ekranu w Nastawy > 
Urządzenie > Komunikacja

- 4-65 Dodano Dane zdarzenia w Nastawy > Urządzenie

- 4-288 Dodano punkt Wykrywanie harmonicznych w punkcie 
Nastawy>Monitorowanie 

4-362 4-364 Zweryfikowano tabelę FlexLogic, dodając argumenty Flexlogic 
dla wykrywania harmonicznych

4-382 4-282
Przesunięto punkt Temperatura czujników RTD z punktu 
Nastawy > Temperatura czujników RTD do punktu Nastawy > 
Monitorowanie > Temperatura czujników RTD

4-310 4-322 Zweryfikowano rysunek 894069A1 i dodano uwagę w punkcie 
Przywracanie podnapięciowe

4-314 4-326 Zweryfikowano rysunek 894070A1 i dodano uwagę w punkcie 
Przywracanie podczęstotliwościowe

4-377 4-382 Dodano punkt Testy > Symulacja po punkcie FlexLogic

- 5-2 Zaktualizowano rozdział Status, dodając punkt Dane 
ostatniego wyzwolenia

Table A-3: Główne uaktualnienia dla 850-AA

NUMER 
STRONY (A9)

NUMER 
STRONY 
(AA)

ZMIANY
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6-8, 6-9 6-8 Punkty "Harmoniczne 1" i "Harmoniczne 2" zastąpiono 
punktem "Harmoniczne 1 (Harmoniczne 2)"

- 6-9 Dodano punkt Wykrywanie harmonicznych w rozdziale 
Pomiary

- 6-12 Dodano punkt Współczynnik mocy w rozdziale Pomiary

- 6-12 Zmiana nazwy Zapotrzebowanie na prąd J1 na 
"Zapotrzebowanie na prąd 1"

- 6-17 Dodano punkt Człony FlexElement w rozdziale Pomiary

Table A-5: Główne uaktualnienia dla 850-A8

NUMER 
STRONY (A7)

NUMER 
STRONY (A8)

ZMIANY

Zmiana numeru wersji instrukcji z A7 na A8, aktualizacja wersji 
850 do 1.5x

1-8 1-8 Zaktualizowano kody zamówienia 850, patrz gniazda B, C, G i H

1-9 1-9 Dodano specyfikację łuku elektrycznego w punkcie 
Specyfikacje>Zabezpieczenia

1-22, 1-23 1-23, 1-24 Dodano wejścia analogowe i wyjścia analogowe odpowiednio 
w punkcie Specyfikacje>Wejścia i Specyfikacje>Wyjścia

2-8 2-8 Zmiana Typowego schematu połączeń elektrycznych na 
892771A5.cdr

4- 4-93, 
4-106

Dodano szczegółowe informacje na temat wejść analogowych 
i wyjść analogowych odpowiednio w punkcie 
Nastawy>Wejścia i Nastawy>Wyjścia

4- 4-292 Dodano szczegółowe informacje na temat zabezpieczenia na 
wypadek łuku elektrycznego w punkcie Nastawy>Sterowanie

4-351 4-362 Zweryfikowano tabelę FlexLogic, dodając nowe argumenty 
Flexlogic

4- 4-378 Dodano szczegółowe informacje dotyczące temperatury 
czujników RTD, tj. tabelę

5- 5-2 Zaktualizowano rozdział Status, dodając opis statusu dla łuku 
elektrycznego

6- 6-13, 6-15 Zaktualizowano rozdział Pomiary, uwzględniając łuk 
elektryczny i wejścia analogowe

Table A-6: Główne uaktualnienia dla 850-A7

NUMER 
STRONY (A6)

NUMER 
STRONY (A7)

ZMIANY

Zmiana numeru wersji instrukcji z A6 na A7, aktualizacja wersji 
850 do 1.4x

1-20 1-19 Dodano specyfikację "stanów Flexstate"

1-22 1-22 Dodano specyfikację zegara w punkcie 
Wprowadzenie>Specyfikacja>Wejścia

4-70 4-68 Dodano opis nastaw Urządzenie>Stany Flexstate

Table A-4: Główne uaktualnienia dla 850-A9

NUMER 
STRONY (A8)

NUMER 
STRONY (A9)

ZMIANY
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4-101 4-98 Zweryfikowano cały punkt Wyjścia>Przekaźniki wyjściowe 
i usunięto podpunkt Pomocnicze przekaźniki wyjściowe

4-252 4-250 Rysunek 892745B1.cdr zastąpiono rysunkiem 894059A2.cdr 
w punkcie Monitorowanie>Współczynnik mocy

4-329 4-335 Zaktualizowano rysunek 4-141, dodając tekst "4) 
Konserwacja..."

4-341 4- 339
Dodano punkt Ostrożnie opisujący nieprawidłowe działanie 
SPZ w przekaźniku 850 w punkcie Sterowanie>Samoczynne 
ponawianie zamykania>Próba x 

5-4 5-4 Dodano opis statusu "stanu FlexState"

Table A-7: Główne uaktualnienia dla 850-A6

NUMER STRONY ZMIANY

Zmiana numeru wersji instrukcji z A5 na A6

Rozdział 1 Aktualizacja niektórych specyfikacji: Moc czynna 
i częstotliwość

Rozdział 3 Aktualizacja obrazu i opisu trybu testowego dla 
programowanych diod

Rozdział 4 Zaktualizowano schemat logiczny sterowania wyłącznikiem 
i dodano opis Ostrzeżenie dla kontroli synchronizmu

Informacje ogólne Drobne poprawki

Table A-8: Główne uaktualnienia dla 850-A5

NUMER STRONY ZMIANY

Zmiana numeru wersji instrukcji z A4 na A5, aktualizacja wersji 
850 do 1.2x

Rozdział 1 Aktualizacja niektórych specyfikacji

Rozdział 4 Zrzuty ekranu zastąpiono najnowszą wersją, zaktualizowano 
tabelę FlexLogic

Rozdział 4 Zmodyfikowano opisy większości członów zabezpieczenia

Informacje ogólne Drobne poprawki

Table A-9: Główne uaktualnienia dla 850-A4

NUMER STRONY ZMIANY

Zmiana numeru wersji instrukcji z A3 na A4

Rozdział 1
Zweryfikowano specyfikacje dla (59P), zweryfikowano 
dokładność poziomu dla (51), (51V), (50P/N/G), (50SG), (51SG) 
i (59P); dodano uwagę w punkcie Pomiary

Rozdział 4

Zweryfikowano rysunek 57: Charakterystyka ograniczenia 
napięcia; usunięto podpunkt dot. sterowania ręcznego; dodano 
tabelę i podpunkt dot. rejestratora stanów przejściowych; 
zweryfikowano tekst dot. adresu MAC multicast

Table A-6: Główne uaktualnienia dla 850-A7

NUMER 
STRONY (A6)

NUMER 
STRONY (A7)

ZMIANY
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Informacje ogólne Drobne poprawki

Table A-10: Główne uaktualnienia dla 850-A3

NUMER STRONY ZMIANY

Zmiana numeru wersji instrukcji z A2 na A3

Rozdział 1 Zweryfikowano specyfikację dla (67P)

Rozdział 2 Zmieniono schemat Połączenia liniowego VT z A1 na A2

Informacje ogólne Drobne poprawki

Table A-11: Główne uaktualnienia dla 850-A2

NUMER STRONY ZMIANY

Zmiana numeru wersji instrukcji z A1 na A2

Rozdział 2 Zweryfikowano Typowy schemat połączeń elektrycznych – 
jednostka wyjmowana

Informacje ogólne Drobne poprawki

Table A-9: Główne uaktualnienia dla 850-A4

NUMER STRONY ZMIANY
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