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1. STRUKTURA DOKUMENTACJI PRZEKAŹNIKA MiCOM
Niniejsza instrukcja jest zbiorem opisów technicznych i funkcjonalnych zabezpieczenia MiCOM oraz
stanowi wyczerpujący zbiór instrukcji konfiguracyjnych i eksploatacyjnych przekaźnika.
Poniżej znajduje się streszczenie poszczególnych rozdziałów:
P740/PL IT

Wprowadzenie

Przewodnik poprzez zakres zabezpieczeń MiCOM oraz strukturę dokumentacji. Odniesienie ogólnych
zaleceń i warunków bezpieczeństwa przechowywania i używania urządzeń elektrycznych do
konkretnych symboli znajdujących się na przekaźniku. Ponadto we wprowadzeniu zawarte są ogólne
informacje o funkcjach zabezpieczenia i aplikacjach na nim opartych.
P740/PL TD

Dane Techniczne

Dane techniczne wraz z zakresami nastaw, granicami dokładności, zalecanymi warunkami pracy,
zakresami i danymi. Przytoczone zostały zgodności z normami i standardami międzynarodowymi.
P740/PL GS

IT

Opis przekaźnika

Przewodnik po różnych interfejsach użytkownika zabezpieczenia wraz ze wskazówkami jak ich używać.
Rozdziały te zawierają szczegółowe informacje dotyczące interfejsów komunikacyjnych przekaźnika,
włączając szczegółowy opis jak uzyskać dostęp do nastaw zabezpieczeniowych przekaźnika.
P740/PL ST

Nastawy

Lista wszystkich możliwych nastaw zabezpieczenia, włączając w to zakresy nastaw, kroki nastaw, oraz
wartości fabryczne wraz z krótką informacją o każdej z nich.
P740/PL OP

Działanie funkcji

Wyczerpująca i szczegółowa
zabezpieczeniowych.
P740/PL AP

specyfikacja

wszystkich

funkcji

zabezpieczeniowych

i

nie

Zastosowanie funkcji

Rozdział obejmuje opis najczęstszych zastosowań aplikacyjnych przekaźnika w systemie
elektroenergetycznym, kalkulację właściwych nastaw, przykłady typowych zastosowań oraz metody
załadowania nastaw do przekaźnika.
P740/PL MR

Pomiary i Rejestracja

Szczegółowa specyfikacja funkcji pomiarowych i rejestracyjnych włączając instrukcje konfigurowania
rejestratora zakłóceń i zdarzeń oraz funkcji pomiarowych.
P740/PL FD

Struktura sprzętowa

Charakterystyka współpracy sprzętu i oprogramowania przekaźnika. Ponadto w rozdziale znajdują się
opisy funkcji samo-testowania i autodiagnostyki.
P740/PL CM

Uruchomienie

Informacje jak testować funkcje przekaźnika, poziom kalibracji i funkcjonalność zabezpieczenia.
P740/PL MT

Eksploatacja

Generalne zalecenia eksploatacyjne.
P740/PL TS

Rozwiązywanie problemów

Porady jak rozpoznać uszkodzenie modułu, zalecenia w celu rozwiązania problemu. Informacje do kogo
zwrócić się w przypadku wystąpienia problemów.
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Komunikacja do systemów SCADA

Rozdział zawiera informacje dotyczące interfejsów komunikacyjnych przekaźnika do systemów SCADA.
Szczegółowa lista obiektów protokołu komunikacyjnego, składnia protokołu, zakresy i stopień
kompatybilności nie stanowią treści tego rozdziału. Dla każdego protokołu istnieją oddzielne
dokumenty, które można pobrać z Internetu.
P740/PL SG

Słownik skrótów i symboli

Lista wspólnych oznaczeń technicznych użytych w dokumentacji zespołu zabezpieczenia szyn.
P740/PL IN

Instalacja

Zalecenia rozpakowywania, przenoszenia, sprawdzania i przechowywania przekaźnika. Przewodnik po
elementach mechanicznych wraz z instrukcją i oznaczeniem miejsc do montażu uziemienia.
Wyróżnione są wszystkie zewnętrzne połączenia elektryczne do przekaźnika.
P740/PL VH

Historia rozwoju przekaźnika

Historia wszystkich wersji sprzętowych i programowych przekaźnika.
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2. WPROWADZENIE DO MiCOM
MiCOM jest kompletnym rozwiązaniem znajdującym zastosowanie we wszystkich obszarach systemu
elektroenergetycznego. W jego skład wchodzą komponenty, systemy i usługi firmy Alstom Grid.
Najważniejszą cechą MiCOM jest elastyczność jego rozwiązań.
MiCOM zapewnia realizację rozwiązań aplikacyjnych oraz poprzez interfejsy komunikacyjne może
uczestniczyć w systemach zdalnego sterowania i kontroli stacji.
W skład komponentów MiCOM wchodzą:
•

P – oferta przekaźników zabezpieczeniowych

•

C – oferta sterowników polowych, koncentratorów

•

M – oferta urządzeń pomiarowych i kontrolujących

•

S – pakiety oprogramowania wspierające pracę z urządzeniami MiCOM

Produkty MiCOM wyposażone są w funkcje rejestracji informacji o stanie i kondycji systemu
elektroenergetycznego za pomocą rejestratorów zdarzeń i zakłóceń. Umożliwiają również cykliczne
udostępnianie wartości pomiarowych z systemu elektroenergetycznego dla potrzeb zewnętrznych
aplikacji zdalnego sterowania i kontroli.
W celu pobrania najnowszych informacji o urządzeniach MiCOM zapraszamy na naszą stronę
internetową:
WWW.Alstom.com
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3. ZAKRES PRODUKTU
Zespół zabezpieczeń szyn zbiorczych MiCOM P740 został zaprojektowany do zabezpieczeń systemów
szyn w bardzo szerokim zakresie napięć od sieci dystrybucyjnych do transmisyjnych. Przekaźnik został
ponadto wyposażony w kompletny zakres funkcji nie–zabezpieczeniowych pozwalających na
diagnostykę i analizę zakłóceń. P740 oferuje integralne zabezpieczenie szyn, funkcję LRW,
zabezpieczenie martwej strefy, zabezpieczenie nadprądowe oraz ziemnozwarciowe dostosowane do
sposobu uziemienia punktu neutralnego sieci. Przekaźnik znajduje szczególne zastosowanie tam gdzie
niezbędne jest kompletne rozwiązanie systemowe.
System zabezpieczenia szyn zawiera trzy rodzaje przekaźników:
- MiCOM P741 (Jednostka Centralna)
- MiCOM P742 o P743 (Jednostki peryferyjne)
Które wraz z oprogramowaniem konfiguracyjnym topologii stacji oraz narzędziem do dynamicznego
odwzorowania stanu stacji pozwalają na elastyczność rozwiązań konfiguracyjnych.

IT

3.1 Charakterystyka funkcjonalna
Zabezpieczenie szyn P740 zawiera szeroką gamę funkcji zabezpieczeniowych. Poniżej zestawione są
dostępne funkcje zabezpieczeniowe:
OPIS FUNKCJI ZABEZPIECZENIOWYCH
ANSI
87BB /P

IEC 61850
PhsPDIF

87CZ / P

CzPPDIF

87BB / N

NeuPDIF

87CZ / N

CzNPDIF

50 / 51 / P
50 / 51 / N
50ST / P

OcpPTOC
EfmPTOC
DzpPhsPTOC

50ST / N

DzpEfmPTOC

CTS
50BF
ISL

RBRF

OptGGIO
RlyGGIO

Funkcja
Szybkie selektywne fazowo zabezpieczenie różnicowe
prądowe szyn
Szybkie zabezpieczenie różnicowe prądowe szyn z
funkcją sprawdzania strefy (Check Zone)
Zabezpieczenie szyn z kontrolą przez czułe
zabezpieczenie ziemnozwarciowe
Szybkie zabezpieczenie różnicowe ziemnozwarciowe
szyn z funkcją sprawdzania strefy (Check Zone)
Zabezpieczenie nadprądowe fazowe – 2 stopnie
Zabezpieczenie ziemnozwarciowe – 2 stopnie
Zabezpieczenie martwej strefy dla zwarć fazowych
(strefy między CT a otwartym wyłącznikiem)
Zabezpieczenie martwej strefy dla zwarć fazowych
(strefy między CT a otwartym wyłącznikiem)
Kontrola przekładników prądowych
Lokalna rezerwa wyłącznikowa
Kontrola niezgodności położenia łącznika (kontrola prądu
i stanu położenia łącznika)
Sygnalizacja uszkodzenia kanału światłowodowego
Wejścia binarne
Wyjścia przekaźnikowe
Wyjścia przekaźnikowe mocne
Wirtualne sygnały wejściowe
Wirtualne sygnały wyjściowe
Przedni port komunikacyjny (RS232)
Tylny port komunikacyjny (KBUS/RS485)
Tylny port komunikacyjny (KBUS/RS485)
Tylny port komunikacyjny Ethernet
Wejście synchronizacji czasu IRIG-B

FnkGGIO
LedGGIO

Redundantny port Ethernet
Przyciski funkcyjne
Swobodnie programowalne trzy kolorowe wskaźniki LED

X – szczegóły na stronach danych technicznych

P741
x

P742
-

P743
-

x

-

-

x

-

-

x

-

-

-

x
x
x

x
x
x

-

x

x

x
x
-

x
x
x

x
x
x

x
8
8
16
16
x
x
x
Opcja
Opcja

x
8/16
8/12
4
16
16
x
x
Poprzez
JC

x
16/24
12/16/20
4/8
16
16
x
x
x
Opcja
Poprzez
JC

10
18

-

10
18
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Przekaźnik P740 wyposażony jest w następujące dodatkowe funkcje kontrolne nie wymieniowe
powyżej.
•

Kontrola obwodu wyłączającego;

•

4 banki nastaw

•

Programowalne przyciski funkcyjne (P741 i P743)

•

Wejścia kontrolne

•

Logikę swobodnie programowalną

•

Programowalną alokację wejść i wyjść binarnych;

•

Sekwencję zapisów zdarzeń;

•

Pełny zapis zakłócenia – rejestratorem zakłóceń

•

W pełni swobodnie konfigurowalne opisy tekstowe menu przekaźnika;

•

Zabezpieczenie hasłem na trzech poziomach;

•

Diagnostykę po restarcie przekaźnika oraz samo-testowanie podczas normalnej pracy

IT

Schemat aplikacji

Kanał syg.
Światłowod.

Zdal. Komun

Lok Komun.

Rejestr uszk.

Rejestrator
zakłóceń

Pomiary
Samo-testowanie

Wejścia
/wyjścia
binarne

Kanał syg.
Światłowod.

Zdal. Komun Lok Komun.

Schemat Jednostki Centralnej
P741

Rejestr uszk.

Rejestrator
zakłóceń

Pomiary
Samo-testowanie

Wejścia
/wyjścia
binarne

Rysunek 1. Schemat funkcyjny

Schemat Jednostki
Peryferyjnej P742/P743

Wprowadzenie

P740/PL IT/La7

MiCOM P740

(IT) 1 - 10

3.2 Opcje zamówieniowe
Niezbędne informacje przy zamówieniu

Typ przekaźnika (Zabezpieczenie szyn)

P741

Znamionowe napięcie zasilania
24 -48V tylko DC
48 -125V DC (30 -110V AC)
110 – 250V DC (100 – 240V AC)
Moduły komunikacyjne
1 moduł komunikacyjny (od 2 do 4 jednostek peryferyjnych)
2 moduł komunikacyjny (do 8 jednostek peryferyjnych)
3 moduł komunikacyjny (do 12 jednostek peryferyjnych)
4 moduł komunikacyjny (do 16 jednostek peryferyjnych)
5 moduł komunikacyjny (do 20 jednostek peryferyjnych)
6 moduł komunikacyjny (do 24 jednostek peryferyjnych)
7 moduł komunikacyjny (do 28 jednostek peryferyjnych)
Opcje sprzętowe

1
2
3
1
2
3
4
5
6
7

Brak
Tylko IRIG-B modulowany
Tylko IRIG-B demodulowany
Tylko Ethernet (100 Mbps)
Ethernet (100 Mbps) + IRIG-B modulowany
Ethernet (100 Mbps) + IRIG-B nie-modulowany
Drugi port tylni i InterMICOM
Drugi port tylni i InterMICOM i IRIG-B modulowany
Ethernet redundantny (SHR) i modulowany IRIG-B
Ethernet redundantny (SHR) i nie-modulowany IRIG-B
Ethernet redundantny (RSTP) i modulowany IRIG-B
Ethernet redundantny (RSTP) i nie-modulowanego IRIG-B
Ethernet redundantny (DHS) i modulowany IRIG-B
Ethernet redundantny (DHS) i nie-modulowanego IRIG-B
Specyfikacja produktu
Fabryczna

IT

1
2
C
6
A
B
E
F
G
H
J
K
L
M
A

Protokoły komunikacyjne
K-BUS/Courier
IEC 60870-5-103 (poprzez KITZ274)
IEC 61850-8-1 (niezbędna karta Ethernet)
Opcje montażu
Zatablicowa

1
1
6
M

Język menu
Wielojęzykowe – Angielski, Francuski, Niemiecki, Polski
Wielojęzykowe – Angielski, Francuski, Niemiecki, Rosyjski
Wersja oprogramowania
Zawsze będzie dostarczona najnowsza wersja oprogramowania niezależnie od specyfikacji

0
5
5

1

Parametry funkcji zabezpieczeniowych
Fabryczne
Wg zamówienia klienta UK
Wg zamówienia klienta
Oznaczenie sprzętu
Oryginalne

0
5
A
K
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Typ przekaźnika (Zabezpieczenie szyn)

P742

Znamionowe napięcie zasilania
24 -48V tylko DC
48 -125V DC (30 -110V AC)
110 – 250V DC (100 – 240V AC)
Opcje sprzętowe
Bez wejść z przekładników prądowych
Z wejściami z przekładników prądowych
Opcje komunikacyjne

1
2
3
0
1

Brak

1

Specyfikacja produktu
8 wyjść przekaźnikowych i 16 wejść binarnych
8 wyjść przekaźnikowych, 4 wyjścia przekaźnikowe mocne i 8 wejść binarnych
Protokoły komunikacyjne
K-BUS/Courier
IEC 60870-5-103 (poprzez KITZ274)
Opcje montażu
Zatablicowa

A
B

IT

1
1
M

Język menu
Wielojęzykowe – Angielski, Francuski, Niemiecki, Polski
Wielojęzykowe – Angielski, Francuski, Niemiecki, Rosyjski
Wersja oprogramowania
Zawsze będzie dostarczona najnowsza wersja oprogramowania niezależnie od specyfikacji

0
5
5

1

Parametry funkcji zabezpieczeniowych
Fabryczne
Wg zamówienia klienta UK
Wg zamówienia klienta
Oznaczenie sprzętu
Oryginalne

0
5
A
K
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Typ przekaźnika (Zabezpieczenie szyn)

P743

Znamionowe napięcie zasilania
24 -48V tylko DC
48 -125V DC (30 -110V AC)
110 – 250V DC (100 – 240V AC)
Opcje sprzętowe

1
2
3

Bez wejść z przekładników prądowych
Z wejściami z przekładników prądowych
Opcje komunikacyjne

0
1

Brak
Ethernet (100 Mbps) (Bez IRIG-B)
Drugi port tylni i InterMICOM (Bez IRIG-B)
Ethernet redundantny (SHR) i modulowany IRIG-B
Ethernet redundantny (SHR) i nie-modulowany IRIG-B
Ethernet redundantny (RSTP) i modulowany IRIG-B
Ethernet redundantny (RSTP) i nie-modulowanego IRIG-B
Ethernet redundantny (DHS) i modulowany IRIG-B
Ethernet redundantny (DHS) i nie-modulowanego IRIG-B
Specyfikacja produktu
16 wyjść przekaźnikowych i 24 wejścia binarne
16 wyjść przekaźnikowych, 4 wyjścia przekaźnikowe mocne i 16 wejść binarnych
8 wyjść przekaźnikowych, 4 wyjścia przekaźnikowe mocne i 24 wejścia binarne
8 wyjść przekaźnikowych, 8 wyjść przekaźnikowych mocnych i 16 wejść binarnych
Protokoły komunikacyjne
K-BUS/Courier
IEC 60870-5-103 (poprzez KITZ274)
IEC 61850-8-1 (niezbędna karta Ethernet)
Opcje montażu
Zatablicowa

1
6
E
G
H
J
K
L
M

IT
A
B
C
D
1
1
6
M

Język menu
Wielojęzykowe – Angielski, Francuski, Niemiecki, Polski
Wielojęzykowe – Angielski, Francuski, Niemiecki, Rosyjski
Wersja oprogramowania
Zawsze będzie dostarczona najnowsza wersja oprogramowania niezależnie od specyfikacji

0
5
5

1

Parametry funkcji zabezpieczeniowych
Fabryczne
Wg zamówienia klienta UK
Wg zamówienia klienta
Oznaczenie sprzętu
Oryginalne

0
5
A
K
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Dane techniczne
Parametry mechaniczne
Konstrukcja
Modułowa platforma przekaźnika MiCOM Px40:
P741: rozmiar 16” kaseta (80TE)
P742: rozmiar 8” kaseta (40TE)
P743: rozmiar 12” kaseta (60TE)
Montaż czołowy płyty przedniej

Obudowa zabezpieczenia
Według IEC 60529:1989
Stopień ochrony IP52 (panel przedni) zapobiegający
pyłowi i kroplom wody,
IPx2 wyłączając P741 – zapobiegający pionowemu
padaniu kropel wody, przy urządzeniu znajdującym się
w 4 ustalonych pozycjach przy 15o przechyle z
natężeniem przepływu 3mm/min przez 2,5 minuty.

Waga
P741 z 7 wsp. płytkami
z 1 wsp. płytką
P742
P743

7,4 kg
6,2 kg
7,5 kg
9,2 kg

Wyprowadzenia
Wejścia pomiarowe zmiennoprądowe i napięciowe
tylko dla P742 i P743
Umieszczone na bloku (czarnym) z wyprowadzeniami
wysokoprądowymi:
Wyprowadzenia z gwintem M4, do łączenia z
pierścieniowym uchem.
Wejścia PP posiadają integralne zwory zabezpieczające
przy wysuwaniu bloku z wyprowadzeniami.
Główne wyprowadzenia wejściowo/wyjściowe
Dla zasilacza, wejść optycznych, zestyków
wyjściowych i złącza komunikacyjnego COM1.
Umieszczone na uniwersalnym (siwym) bloku:
Wyprowadzenia z gwintem M4, do łączenia z
pierścieniowym uchem.
Połączenie ochronne uziemiające kasetę
Dwa połączenia umieszczone z tyłu przy pomocy śruby
dwustronnej (2 P741, 1 P742/3), z gwintem M4.
Ze względu na zasady bezpieczeństwa musi być
uziemione przewodem o minimalnym przekroju
2,5mm2.
Interfejs portu szeregowego
Gniazdo 9-cio pinowe typu-D żeński EIA RS232 DTE.
Protokół Courier dla oprogramowania interfejsu
MiCOM S1.
*PEB znamionowe Maksymalna długość przewodu 15
m.
Port przesyłania danych/kontroli
Gniazdo 25-cio pinowe typu-D żeński EIA RS232.
Dla przesyłania danych oprogramowania sprzętowego.
*PEB znamionowe obwód.

Port komunikacyjny tylni
Poziom sygnału K-Bus/EIA (RS)485, połączenie
dwuprzewodowe, umieszczonego na bloku ogólnego
przeznaczenia, śruba M4.
Dla ekranowanej skrętki pary przewodów,
wielopunktowej, 1000m maksymalnie.
Protokół Courier
*SELV - standard obwódu.
Opcjonalny drugi port komunikacyjny tylni
EIA(RS)232, gniazdo 9-cio pinowe typu-D żeński,
złącze SK4.
Protokół Courier: K-BUS, EIA(RS)232 lub
EIA(RS)485 standard.
Maksymalna długość przewodu 15 m.
Opcjonalny tylni port InterMiCOM EIA(RS)232
Używany przez schematy teleprotekcji InterMiCOM
EIA(RS)232 „MODEM”, gniazdo 9-cio pinowe typu-D
żeński, złącze SK5.
Izolacja wg standardu SELV.
Maksymalna długość przewodu do Modemu 15m.
Opcjonalny interfejs IRIG-B modulowany lub niemodulowany
Tylko w P741.
(P742 i P743 synchronizowane przez P741).
Wtyczka BNC.
*SELV - standard obwódu.
50Ω przewód koncentryczny.
*PEB = ochronny ekwipotencjalny łącznik
*SELV = Ochronne/separacyjne bardzo niskie
napięcie. Obwody PEB i SELV są bezpieczne w dotyku
pod warunkiem pojedynczego uszkodzenia.
Opcjonalne połączenie światłowodowe
BFOC 2.5 (ST®) interfejs dla wielotrybowego włókna
szklanego typu 62.5/125µm, jako IEC 874-10, 850 nm
krótkodystansowy światłowód, jeden Tx i jeden Rx.
Budżet optyczny: 5,6 dB
Prędkość przesyłu danych: 2,5 Mbit/s
Maksymalna długość: 1000m
Opcjonalny tylni port ethernetowyw standardzie
IEC61850
Interfejs 10BaseT / 100BaseTX
Interfejs zgodny z IEEE802.3 i IEC61850
Wytrzymałość izolacji: 1,5kV
Typ podłączenia: RJ 45
Typ przewodu: Izolowana skrętka parowana (STP)
Maksymalna długość przewodu: 100m
Interfejs 100Base FX
Interfejs zgodny z IEEE802.3 i IEC61850
Długość fali: 1300nm
Światłowód: wielomodowy 50/125µm lub 62.5/125µm
Typ złączki: BFOC 2,5 – (ST®)
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Dane zakresowe

Opcjonalny tylni redundantny port ethernetowy w
standardzie IEC61850
Interfejs 10BaseT / 100BaseTX
Interfejs zgodny z IEEE802.3 i IEC61850
Długość fali: 1300nm
Światłowód: wielomodowy 50/125µm lub 62.5/125µm
Typ złączki: BFOC 2,5 – (ST®)
Charakterystyka optyczna transmitera interfejs 100base
FX
Charakterystyka optyczna nadajnika – 100base FX
interfejs
(TA = 0° - 70°, VCC = 4.75V – 5.25V)
Parametr
Wyjściowa moc
optyczna
BOL: 62,5/125µm
NA=0,275 EOL
światłowodu
Wyjściowa moc
optyczna
BOL: 50/125µm
NA=0,275 EOL
światłowodu

Symbol

Min.

Typ.

Max.

Jednostka

POUT

-19
-20

-16,8

-14

dBm
avg.

POUT

-22,5
-23,5

-20,3

-14

dBm
avg.

10
-10

%
dB

-45

dBm
avg.

Stosunek
optycznego
wygaśnięcia
Wyjściowa moc
optyczna przy stanie
logicznego „0”

POUT
(„0”)

Wejścia pomiarowe zmiennoprądowe
Częstotliwość nominalna: 50 i 60 Hz (ustawialne)
Zakres roboczy:
45 do 65 Hz
Kolejność faz:
ABC lub ACB
Prąd zmienny
Prąd znamionowy (In): 1 i 5A dwie wartości
znamionowe. (Wejścia 1A i 5A są przypisane do
różnych wyprowadzeń, sprawdź prawdłowość
wyprowadzeń).
Obciążenie znamionowe na fazę
1A: <0,04 VA prądu znamionowego
Impedancja fazowa
1A: <40mΩ powyżej 0-30In
Znamionowe obciążenie na fazę
5A: <0,01 VA prądu znamionowego
Impedancja fazowa
5A: <8mΩ powyżej 0-30In
Wytrzymałość termiczna:
ciągła 4In
przez 10s: 30In
przez 1s: 100In
Liniowo do 64In (prąd zmienny bez przesunięcia
kątowego).

Zasilacz

BOL – początek życia
EOL – koniec życia

Napięcie pomocnicze (Ux)

Charakterystyka optyczna odbiornika – 100base FX
interfejs
(TA = 0° - 70°, VCC = 4.75V – 5.25V)

Trzy wersje zamówienia:
(i) Vx: 24 do 48 Vdc
(ii) Vx: 48 do 110 Vdc,
i 30 do 100 Vac (rms.)
(iii) Vx: 110 do 250 Vdc,
i 100 do 240 Vac (rms.).

Parametr
Wejściowa moc
optyczna
Minimum na brzegu
Wejściowa moc
optyczna
Minimum w
punkcie centralnym
Wejściowa moc
optyczna
Maksymalna

Symbol

Typ.

Max.

Jednostka

PIN Min.
(W)

-33,5

-31

dBm
avg.

PIN Min.
(C)

-34,5

-31,8

dBm
avg.

-11,8

10
-10

dBm
avg.

PIN Max.

Min.

-14

Zestyk alarmowy łącza (przekaźnik watchdog)karta redundantnego portu ethernet
Zacisk (3 stykowy):
2 zestyki normalnie zamkniete
Napięcie znamionowe:
250V
Prąd ciągły:
5A
Prąd krótkotrwały:
30A przez 3s
Zdolność wyłączania:
DC: 50W rezystancyjne
DC: 25W rezystancyjne
AC: 2500VA rezystancyjne (cosφ=1)
AC: 2500VA indukcyjne
Podlega maksymalnie do wartości 5A i 250 V.

Zakres działania
(i) 19 do 65 V (w tym wariancie tylko dc)
(ii) 37 do 150 V(dc), 24 do 110 V (ac)
(iii) 87 do 300 V(dc), 80 do 265 V (ac)
Z dopuszczalną zmiennoprądową tolerancją tętnienia
do 12% dla stałoprądowego źródła zasilania, dla IEC
60255-11: 1979.
Obciążenie znamionowe
Obciążenie spoczynkowe:
P741: 37 do 41 W
P742: 16 do 23 W
P743: 22 do 32 W
Dodatkowo dla zasilania binarnych wejść/wyjść:
Dla jednego wejścia:
0,09W...(24 do 54V),
0,12W...(110/125V),
0,19W...(220/250V).
Dla zasilonego wyjścia przekaźnika: 0,13W
Dla zasilonego wyjścia przekaźnika mocnego: 0,73 W
Czas załączenia zasilania
Czas załączenia zasilania <30s.
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Przerwy w zasilaniu
Według IEC 60255-11: 1979
Przekaźnik będzie wytrzymywał 20ms przerwę w
zasilaniu stałoprądowego źródła, bez odwzbudzenia.
Według IEC 61000-4--11: 1994
Przekaźnik będzie wytrzymywał 20ms przerwę w
zasilaniu zmiennoprądowego źródła, bez
odwzbudzenia.
Uwaga: Użycie E124 powoduje rozszerzenie tych
granic.
Bateria rezerwowa
Montaż w płycie przedniej
Typ ½ AA, 3,6V.
Napięcie wzbudzenia wyjściowe
Regulowane 48V stałoprądowe
Prąd jest ograniczany do wartości maksymalnie 112mA
dla wyjścia.
Wejścia cyfrowe „Opto”
Uniwersalne wejścia optyczne z programowanym
progiem napięciowym zadziałania. Mogą być zasilane
napięciem 48V lub zewnętrznym źródłem bateryjnym.
Znamionowe napięcie zakresowe: 24 do 250 V=
Zakres roboczy:
19 do 265 V=
Wartość graniczna:
300 V=
Znamionowe progi pobudzenia i kasowania:
Pobudzenie: około 70% wartości znamionowej baterii
Kasowanie: około 66% wartości znamionowej baterii
Czas rozpoznania: 7ms

Zestyki wyjściowe
Zestyki standardowe
Wyjścia przekaźnikowe ogólnego przeznaczenia dla
sygnalizacji, wyłączania i alarmowania:
Napięcie znamionowe:
300V
Prąd ciągły:
10A
Prąd krótkotrwały:
30A przez 3s
Zdolność załączania:
250A przez 30ms
Zdolność wyłączania:
DC: 50W rezystancyjne
DC: 62,5W indukcyjne (L/R = 50ms)
AC: 2500VA rezystancyjne (cosφ=1)
AC: 2500VA indukcyjne (cosφ=0,7)
Odpowiedź na pobudzenie: <5ms
Trwałość:
Zestyk obciążony: min. 10000 działań
Zestyk nieobciążony: min. 100000 działań
Zestyki mocne o szybkim działaniu
Wyjścia przekaźnikowe dedykowanego przeznaczenia
dla obwodów wyłączających:
Wykonane technologii IGBT
Załączalność i wytrzymałość:
30A przez 3 s
30 A i 250 V rezystancyjne
Wytrzymałość:
250 A DC przez 30ms
Wytrzymałość na obciążenie ciągłe:
10 A DC
Zdolność wyłączania:
- 10A i 250V rezystancyjne (10 000 operacji)
- 10A i 250V L/R=40ms

(TD) 2-5
Czas działania:
<200µs
i czas resetu: 7,5 ms
Zestyki alarmowe
Nieprogramowane zestyki dla wskazywania poprawnej
pracy/uszkodzenia przekaźnika:
Zdolność wyłączania:
DC: 30W rezystancyjne
DC: 15W indukcyjne (L/R = 40ms)
AC: 375VA indukcyjne (cosφ=0,7)
Interfejs IRIG-B 12 X (Modulowany)
Synchronizacja zegara zewnętrznego w standardzie
IRIG 200-98, format B12X.
Impedancja wejściowa przy 1000Hz – 6kΩ
Przekładnia modulacyjna: od 3:1 do 6:1
Sygnał wejściowy, międzyszczytowy: 200mV do 20V.
Interfejs IRIG-B 00 X (De-Modulowany)
Synchronizacja zegara zewnętrznego w standardzie
IRIG 200-98, format B00X.
Sygnał wejściowy standardu TTL
Impedancja wejściowa przy 10kΩ DC

Warunki środowiskowe
Zakres temperatury otoczenia
Zakres roboczy temperatury:
-25˚C do +55˚C
(lub -13˚F do +131˚F)
Przechowywanie i transport:
-40˚C do +70˚C
(lub -28˚F do +158˚F)
Testowano wg
IEC 60068-2-1:2007:
Przechowywanie (96 godzin)
Praca (96 godzin)
IEC 60068-2-2:2007:
Przechowywanie (96 godzin)
Praca (96 godzin)

-25°C(-13°F)
-40°C(-40°F)
+85°C(+185°F)
+85°C(+185°F)

Zakres wilgotności otoczenia
Według IEC 60068-2-3: 1969:
56 dni przy wilgotności względnej 93% i
+40˚C
Według IEC 60068-2-30: 1980:
Wilgotność ciepło cyklicznie, sześć (12+12)
godzinowych cykli, 93% wilgotności
względnej, +25˚C do +55˚C
Środowisko żrące/korozyjne
Według IEC 60068-2-60: 1995, Część 2, Test Ke,
Metoda (class) 3
Żrące środowisko przemysłowe/słabo zabezpieczone,
test z przepływającymi różnymi gazami.
21 dni przy 21% wilgotności względnej i +30˚C
Wystawiony na działanie podwyższonej koncentracji
H2S, NO2, Cl2 i SO2.
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Rodzaje testów
Izolacja
Według IEC 60255-5: 2000
Rezystancja izolacji >100MΩ przy 500V=
(Stosując tylko elektroniczny/induktorowy miernik
izolacji).
Droga upływu prądu i odstęp izolacyjny
Według IEC 60255-27: 2005
Stopień zanieczyszczenia 3,
Kategoria przepięciowa III,
Kontrolne napięcie udarowe 5kV.
Wytrzymałość (dielektryczna) wysokonapięciowa
(za wyjątkiem portów EIA RS232).
Według IEC 60255-27: 2005, 2kV~ rms, 1 min.
Pomiędzy wszystkimi wyprowadzeniami kasety
połączonymi razem między sobą i zaciskiem
uziemiającym kasety.
Także pomiędzy wszystkimi wyprowadzeniami
niezależnych obwodów.
1kV~ rms przez 1 minutę, przy otwartych zestykach
alarmowych.
1kV~ rms przez 1 minutę, przy otwartych zestykach
przy przejściu na przekaźniki wyjściowe.
Według ANSI/IEEE C37.90-1989 (Potwierdzenie
1994):
1,5kV~ rms, przez 1 minutę, przy otwartych zestykach
przy przejściu na przekaźniki wyjściowe.
Impulsowy napięciowy test wytrzymałościowy
Według IEC 60255-27: 2005
Czas narostu: 1,2µs,
Czas opadania do połowy wartości: 50µs,
Wartość szczytowa: 5kV, 0,5J
Pomiędzy wszystkimi wyprowadzeniami i wszystkimi
wyprowadzeniami a zaciskiem uziemiającym kasety.

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
Test zakłóceniowy w. cz. impulsowy 1MHz
Według IEC 60255-22-1: 1988, Klasa III,
Test napięciowy współbieżny: 2,5 kV,
Test napięciowy selektywny: 1,0kV,
Okres testowania: 2s, Impedancja źródła: 200Ω
(Za wyjątkiem portów EIA RS232).
Odporność na wyładowania elektrostatyczne
Według IEC 60255-22-2: 1996, Klasa 4,
Dla interfejsu użytkownika, wyświetlacza i
eksponowanych elementów metalowych –
15kV przy rozładowaniu w powietrzu.
Według IEC 60255-22-2: 1996, Klasa 3,
Dla wszystkich portów komunikacyjnych –
8kV przy rozładowaniu w powietrzu.
Dla elementu znajdującego się w przedniej
części produktu – 6kV przy rozładowaniu w
powietrzu.

P740/PL TD/La7
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Wymagania dla odporności na serie szybkich
stanów przejściowych
Według IEC 60255-22-4: 2002.Test reżimu pracy
Klasa III i IV:
Amplituda: 2kV, Częstotliwość impulsu 5kHz
(Klasa III),
Amplituda: 4kV, Częstotliwość impulsu
2,5kHz (Klasa IV),
Podłączenie bezpośrednio do źródła zasilania
pomocniczego i dołączonych innych wejść (Za
wyjątkiem portów EIA RS232).
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Test odporności udarowej
(Za wyjątkiem portów EIA RS232).
Według IEC 61000-4-5: 2002 Poziom 4,
Czas opadania do połowy wartości: 1,2/50µs,
Amplituda: 4kV pomiędzy wszystkimi
grupami i zaciskiem uziemiającym kasety,
Amplituda: 2kV pomiędzy wyprowadzeniami
każdej grupy,

Emisja promieniowana
Według EN 55022: 1998:
30-230MHz, 40dBµV/m przy 10m odległości
pomiarowej
230MHz-1GHz, 47dBµV/m przy 10m
odległości pomiarowej

Odporność na promieniowanie pola
elektromagnetycznego
Według IEC 60255-22-3: 2000, Klasa III,
Test natężenia pola, pasmo częstotliwości od
80 do 1000MHz:
10V/m,
Test z modulacją AM: 1kHz/80%,
Punktowe testy przy 80, 160, 450, 900MHz.
Według IEEE/ANSI C37.90.2: 1995:
od 25MHz do 1000MHz, 0 i 100%
modulowanej fali prostokątnej.
Natężenie pola 35V/m.

Podatność na EMC
Według 89/336/EEC:
Dostosowanie do Dyrektywy Komisji Europejskiej
względem EMC jest wymagane przez roboczy plik
„Technical Construction File”. Określone standardy
produktu były użyte do ustalenia zgodności:
EN50263: 2000

Niewrażliwość radiacyjna dla komunikacji cyfrowej
Według IEC 61000-4-3: 2002 Poziom 4,
Test natężenia pola, pasmo częstotliwości od
800 do 960MHz i od 1,4 do 2,0GHz:
30V/m,
Test z modulacją AM: 1kHz/80%,
Niewrażliwość radiacyjna dla cyfrowych
radiotelefonów
Według ENV 50204: 1995
10V/m, 900MHz i 1,89GHz
Odporność na zaburzenia przewodzone,
indukowane przez pola o częstotliwości radiowej
Według IEC 61000-4-6: 1996, Poziom 3,
Zakłóceniowy test napięciowy: 10V
Odporność na pole magnetyczne o częstotliwości
sieci elektroenergetycznej
Według IEC 61000-4-8: 1994, Poziom 5,
100 A/m podanych w sposób ciągły
1000A/m podanych przez 3s.
Według IEC 61000-4-9: 1993, Poziom 5,
1000 A/m podanych we wszystkich
płaszczyznach
Według IEC 61000-4-10: 1993, Poziom 5,
100 A/m podanych we wszystkich
płaszczyznach przy 100kHz/1MHz z czasem
trwania impulsu 2s.
Emisja przewodzona
Według EN 55022: 1998:
0,15-0,5MHz, 79dBµV (quasi-szczyt) 66
dBµV (wartości średniej)
0,5-30MHz, 73dBµV (quasi-szczyt) 60 dBµV
(wartości średniej).

Dyrektywy Unijne

Bezpieczeństwo produktu
Według 73/23/EEC:
Dostosowano do niskonapięciowej Dyrektywy Komisji
Europejskiej. Dostosowanie zostało przedstawione
przez odniesienie do rodzajowych standardów
bezpieczeństwa:
IEC 60255-27:2005
EN 60255-5:2001.

Wytrzymałość mechaniczna
Test wibracyjny
Według IEC 60255-21-1: 1996
Klasa odporności 2
Klasa wytrzymałości 2
Odporność na wstrząsy i uderzenia
Według IEC 60255-21-2: 1995
Klasa odporności na wstrząsy 2
Klasa wytrzymałości na wstrząsy 1
Klasa wytrzymałości na uderzenia 1
Test sejsmiczny
Według IEC 60255-21-3: 1995
Klasa 2

Ustawienia i dokładność
Wszystkie wymienione czasy działania zawierają czas
zamknięcia zestyków przekaźników wyłączających
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Zabezpieczenie różnicowe szyn zbiorczych
Dokładność dla funkcji zabezpieczeniu szyn
Pobudzenie: Nastawa ±5% lub 20A do 8 JP, lub 50A
od 8 JP, większa z tych wartości
Współczynnik odpadu: >0,95xNastawa lub 20A do 8
JP, lub 50A od 8 JP, większa z tych wartości
Wyłączenie szyn zbiorczych:11ms (min) i 13ms
(typowo) przy 1,4xPróg wyłączenia dla 50Hz i przy
1,7*Próg wyłączenia dla 60Hz
Dokładność dla funkcji detekcji uszkodzenia
obwodów prądowych
Pobudzenie: Nastawa ±5% lub 20A do 8 JP, lub 50A
od 8 JP, większa z tych wartości
Współczynnik odpadu: >0,95xNastawa lub 20A do 8
JP, lub 50A od 8 JP, większa z tych wartości
Działanie DT: większa z wartości: ±2% lub 40ms

Zabezpieczenie martwej strefy
Dokładność
Pobudzenie: Nastawa ±5% lub 10mA, większa z tych
wartości
Współczynnik odpadu: 0,95xNastawa lub 10mA,
większa z tych wartości
Min. poziom wyłączenia: 1,05xNastawa ±5% lub
10mA, większa z tych wartości
Działanie DT: większa z wartości: ±5% lub 20ms,
większa z tych wartości

Zabezpieczenie trójfazowe nadprądowe
Dokładność
Pobudzenie: Nastawa ±5% lub 10mA
Współczynnik odpadu: 0,95xNastawa ±5% lub 10 mA
Min. poziom wyłączenia członu IDMT:
1,05xNastawa ±5% lub 10mA
Kształt IDMT: większa z wartości: ±5% lub 40ms (dla
warunków odniesienia)*
Kasowanie IEEE: większa z wartości: ±5% lub 40ms
Działanie DT: większa z wartości: ±2% lub 50ms
Kasowanie DT: Nastawa ±5% lub 20ms
Charakterystyka
Krzywa UK: IEC 60255-3...1998
Krzywa US: IEEE C37.112...1996
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Praca przejściowa poza zakresem i zwłoka
czasowa własna
Dokładność
Dodatkowa tolerancja stosownie do wzrostu stosunku
X/R: ±5% powyżej stosunku X/R od 1 do 90
Zwłoka czasowa własna członu nadprądowego: <40ms.

Schemat logiki programowalnej
Dokładność
Wyjściowy odświeżacz czasu: większa z wartości:
Nastawa ±2% lub 50ms
Przerwowy odświeżacz czasu: większa z wartości:
Nastawa ±2% lub 50ms
Impulsowy odświeżacz czasu: większa z wartości:
Nastawa ±2% lub 50ms

IRIG-B i zegar czasu rzeczywistego
IRIG-B Modulowane
Przekładnia modulacyjna: 1/3 lub 1/6
Sygnał wejściowy, międzyszczytowy: 200mV do 20V
Impedancja wejściowa przy 1000Hz: 6000Ω
Synchronizacja zegara zewnętrznego:
w standardzie IRIG 200-98, format B
IRIG-B Nie-Modulowane
Sygnał wejściowy standardu TTL
Impedancja wejściowa przy 10kΩ DC
Synchronizacja zegara zewnętrznego w standardzie
IRIG 200-98, format B00X.
Dokładność pracy (dla obu wersji)
Dokładność zegara czasu rzeczywistego: < ±
2sekundy/dzień

Pomiary
Dokładność
Prąd fazowy: ±1,0% odczytu
Fazowy prąd miejscowy: ±1,0% odczytu
lub ±(f-fn)/fn %
Fazowy prąd zdalny: ±1,0% odczytu lub ±(f-fn)/fn %
Fazowy prąd różnicowy: ±5,0%
Prąd hamowania: ±5,0%
Częstotliwość: ±1%

Zabezpieczenie ziemnozwarciowe
Dokładność
Pobudzenie: Nastawa ±5% lub 10 mA
Współczynnik odpadu: 0,95xNastawa lub 10 mA
Min. poziom wyłączenia członu IDMT: 1,05xNastawa
±5% lub 10 mA
Kształt ch-ki IDMT: większa z wartości: ±5% lub 40ms
(dla warunków odniesienia)*
Kasowanie IEEE: większa z wartości: ±5% lub 40ms
Działanie DT: większa z wartości: ±2% lub 50ms
Kasowanie DT: większa z wartości: ±5% lub 50ms

Rejestracja zakłóceń
Dokładność
Kształt fali: porównywalny z dołączonymi wartościami
Moduł i faza względna: ±5% dołączonej wartości
Czas trwania: ±2%
Pozycja wyzwalania: ±2% (minimalne wyzwalanie
100ms)
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IEC 61850 Ethernet

Funkcje zabezpieczeniowe

Komunikacja 10BaseT / 100BaseTX
Interfejs zgodny z IEEE802.3 i IEC61850
Wytrzymałość izolacji: 1,5kV
Typ przewodu: Izolowana skrętka parowana (STP)
Maksymalna długość przewodu: 100m

Ogólne nastawy (dane systemowe):
Język: Angielski/Francuski/Niemiecki/Hiszpański
Częstotliwość: 50/60Hz

Interfejs 100Base FX
Interfejs zgodny z IEEE802.3 i IEC61850
Długość fali: 1300nm
Światłowód: wielomodowy 50/125µm lub 62.5/125µm
Typ złączki: BFOC 2,5 – (ST®)
Charakterystyka optyczna nadajnika
(TA = 0° - 70°, VCC = 4.75V – 5.25V)
Parametr
Wyjściowa moc
optyczna
BOL: 62,5/125µm
NA=0,275 EOL
światłowodu
Wyjściowa moc
optyczna
BOL: 50/125µm
NA=0,275 EOL
światłowodu

Symbol

Min.

Typ.

Max.

Jednostka

POUT

-19
-20

-16,8

-14

dBm
avg.

POUT

-22,5
-23,5

-20,3

-14

dBm
avg.

10
-10

%
dB

-45

dBm
avg.

Stosunek
optycznego
wygaśnięcia
Wyjściowa moc
optyczna przy stanie
logicznego „0”

POUT
(„0”)

BOL – początek życia
EOL – koniec życia
Charakterystyka optyczna odbiornika
(TA = 0° - 70°, VCC = 4.75V – 5.25V)
Parametr
Wejściowa moc
optyczna
Minimum na brzegu
Wejściowa moc
optyczna
Minimum w
punkcie centralnym
Wejściowa moc
optyczna
Maksymalna

Symbol

Typ.

Max.

Jednostka

PIN Min.
(W)

-33,5

-31

dBm
avg.

PIN Min.
(C)

-34,5

-31,8

dBm
avg.

-11,8

10
-10

dBm
avg.

PIN Max.

Min.

-14

Uwaga: 10BaseFL podłączenie nie będzie dłużej
używany przez IEC 61850 i dlatego nie jest
specyfikowany ten interfejs

Warunki odniesienia
Temperatura otoczenia: 20ºC.

Zakres częstotliwości roboczej
Od 45 do 65Hz

Uszkodzenie wyłącznika
Dokładność
Czas kasowania
= 25ms od:
startu do [(TBF2 lub TBF4) – 30ms]
= 15ms od:
[(TBF2 lub TBF4) – 30ms] do [TBF2 lub TBF4]
Większa z wartości: ±2% lub 10ms
Progi wyzwalania: nastawy ±5% lub 10 mA

Wspólna umowna przekładnia (JC)
Prąd bazowy pierwotny (wirtualny)
Ibp: 1000A
Przekładniki prądowe (JP)
Przekładnik prądowy pierwotna: 1...30000A (krok 1A)
Przekładnik prądowy wtórna In: 1A lub 5A
Człony fazowe zwarciowe (JC)
Regulacja zbocza prądu fazowego
k2:
0,20...0,90 (krok 0,1)
Próg działania prądu różnicowego
ID>2:
50A...30kA (krok 10A)
Regulacja zbocza Check Zone
kCZ:
0,00...0,90 (krok 0,01)
Próg zadziałania prądu różnicowego Check Zone
IDCZ>2:
50A...30kA (krok 10 A)
Próg zadziałania uszkodzenia obwodu
ID>1:
10...500A (krok 10A)
Regulacja zbocza uszkodzenia obwodu
k1: 0,00...0,50
(krok 0,01)
Zwłoka czasowa alarmu od uszkodzenia obwodów
ID>1 tCF:
0,1...600,0s (krok 0,1s)
Zabezpieczenie ziemnozwarciowe wysokoczułe
Opcja dla wysokiej impedancji w obwodzie neutralnym
Nieczynna/czynna
Próg zadziałania dla zabezpieczenia doziemnego
wysokoczułego z przepływem prądu sterującego:
IbiasPh>Cur.:
50A...30kA (krok 10A)
Regulacja zbocza prądu zerowego:
kN2:
0,00...0,90 (krok 0,01)
Próg zadziałania prądu różnicowego zerowego:
IDN>2:
10A...30kA (krok 10A)
Regulacja zbocza prądu zerowego Check Zone
kNCZ:
0,00...0,90 (krok 0,01)
Próg zadziałania prądu zerowego różnicowego Check
Zone
IDNCZ>2:
10A...30kA (krok 10A)
Regulacja zbocza uszkodzenia obwodu
kN1:
0,00...0,50 (krok 0,01)
Próg zadziałania uszkodzenia obwodu
IDN>1:
10...500A (krok 10A)
Zwłoka czasowa alarmu od uszkodzenia obwodu
IDN>1 tCF:
0,1...600,0s ( krok 0,1s)
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Charakterystyki przekładników prądowych i linii
Klasa: 5P (IEC 185)
X (BS3958)
TPX (IEC44-6)
TPY (IEC44-6)
TPZ (IEC44-6)
Min. punkt zagięcia ch-ki napięciowej (BS3958):
Vk:
100/In V…5k/InV (krok 10/In V)
Obciążenie znamionowe (IEC 44-6):
S:
5VA...100VA (krok 1VA)
Obciążenie znamionowe rezystancyjne (IEC 44-6):
rRB:
dane obliczone z obciążenia znamionowego
Współczynnik prądu znamionowego zwarciowego:
Kscc:
10...50 (krok 5)
Rezystancja wtórna (Ω)
0,1...50,0 Ω (krok 0,1Ω)
RCT:
Rezystancja obciążenia znamionowego zewnętrznej
pętli (Ω):
RB:
0,1...200/In2 Ω (krok 1/In2 Ω)
Rezystancja zewnętrznej pętli:
Obciążenie skuteczne mocy pozornej
(dane obliczone z obciążenia znamionowego
skutecznego Ω)
Blokada 87BB na międzyfazowym uszkodzeniu linii
dla zewnętrznego wykrycia uszkodzenia
międzyfazowego – (>1,5 max prądu wejściowego) z
bardzo szybkim wykryciem <1ms
I>BB:
0,05...4xIn (krok 0,01xIn)
Blokada 87BB na doziemnym uszkodzeniu linii dla
zewnętrznego wykrycia uszkodzenia doziemnego –
(>1,5 max prądu wejściowego) z bardzo szybkim
wykryciem <1ms
IN>BB:
0,05...4xIn (krok 0,01xIn)
Nadzór wyliczenia I0
Kce:
0,01...1,00 (krok 0,01)
Błąd IO opóźnienia alarmu
Tce:
0,0...10,0s (krok 0,1s)
Nadzór blokowania I0
Blokada kontr. Io :
87BBP&87BBN/Brak
Alarm od kontroli przekładników:
KOPrad T Alarm:
0,1…10,0s (krok 0,1s)
Uwaga: In jest to nominalny prąd przekładników
prądowych
Zabezpieczenie martwej strefy (JP)
Próg zadziałania:
I>DZ Nastawa:
0,05...4,00xIn (krok 0,01xIn)
Czas opóźnienia:
I>DZ Czas Zwl.:
0,00...100,00s (krok 10ms)
Martwa strefa doziemna:
Martwa Str. Ziem.:
Odstawione/Zalaczone
Próg zadziałania dla obwodu neutralnego:
Io>DZ:
0,05...4,00xIn (krok 0,01xIn)
Zwłoka czasowa:
Io>DZ Czas Zwl.:
0,00…100,00s (krok 10ms)
Uwaga: In jest to nominalny prąd przekładników
prądowych
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Zabezpieczenie od uszkodzenia po stronie
wyłącznika (JP)
Uwaga: ustawione wartości płynącego prądu są
wyrażane jako wielokrotność prądu znamionowego
przekładnika miejscowego pierwotnego lub wtórnego
Uszkodzenie wyłącznika
1° progu zadziałania zab. nadprądowego
(Wykrycie uszkodzonej kolumny wyłącznika dla
50BF):
Nastawa I<:
0,05...1,00xIn (krok 0,01xIn)
I> Status:
Załaczone/Odstawione
2° progu zadziałania zab. nadprądowego
I>Nastawa:
0,05...4,00xIn (krok 0,01xIn)
2° progu zadziałania zab. nadprądowego
ziemnozwarciowego
Io>Nastawa:
0,05...4,00xIn (krok 0,01xIn)
Zwłoki czasowe wyłączenia wewnętrznego 50BF
Zwłoka czasowa 1 dla wyłączenia wyłącznika:
tLRW1 Timer 1:
0,00...10,00s (krok 10ms)
Zwłoka czasowa 2 dla wyłączenia wyłącznika:
tLRW1 Timer 2:
0,00...10,00s (krok 10ms)
Zwłoki czasowe wyłączenia zewnętrznego 50BF
(wysłanego z 21 lub 87 itp.)
Zwłoka czasowa 3 dla wyłączenia wyłącznika:
tLRW1 Timer 3:
0,00...10,00s (krok 10ms)
Zwłoka czasowa 4 dla wyłączenia wyłącznika:
tLRW1 Timer 4:
0,00...10,00s (krok 10ms)

Zabezpieczenie nadmiarowoprądowe (JP)
Zabezpieczenie fazowe (50/51)
3-fazowe nadprądowe stan funkcji I>1:
0. Nieczynne
1. DT
2. IEC S odwrotna
3. IEC V odwrotna
4. IEC E odwrotna
5. UK LT odwrotna
6. IEEE M odwrotna
7. IEEE V odwrotna
8. IEEE E odwrotna
9. US odwrotna
10. US ST odwrotna
Ustaw. prądu, gdy “stan funkcji” ≠ 0
Nastawa I>1:
0,10...32,00 xIn (krok 0,01xIn)
Zwłoka czasowa, gdy “stan funkcji” = 1
I>1 Czas Zwl.:
0,10...100,00 (krok 10ms)
Gdy “stan funkcji” ≤ 5
I>1 TMS:
0,025...1,200 (krok 0,025)
Gdy “stan funkcji” ≥ 6
I>1 TD:
0,5...15,0 (krok 0,1)
I>1 Reset Char:
DT lub odwrotna
Gdy “stan funkcji” ≤ 5
lub
„I>1 Kasowanie char”=DT i „stan funkcji” ≥ 6
I>1 tReset:
0,0...100,0 (krok 0,1)
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Funkcja I>2:
Odstawione, 87BBP&N blokada, Wysoki Stop I>2,
I>2&87BBP&N, 87BB/P blokada, 87BB/N blokada,
I>2&87BB/P, I>2&87BB/N
I>2 Nastaw (jeśli „Funkcja I>2” jest załączona)
0,10...32,00 xIn (krok 0,01xIn)
Gdy „Funkcja I>2” = Wysoki Stop I>2
I>2 Czas Zwl.:
0,00…100,00s (krok 10ms)
Gdy „Funkcja I>2” = 87BB (P lub/i N)
I>2 Czas Zwl.:
0,2…6,0s (krok 0,1s)
Zabezpieczenie doziemne (50N/51N)
3-fazowe nadprądowe stan funkcji I>1:
11. Nieczynne
12. DT
13. IEC S odwrotna
14. IEC V odwrotna
15. IEC E odwrotna
16. UK LT odwrotna
17. IEEE M odwrotna
18. IEEE V odwrotna
19. IEEE E odwrotna
20. US odwrotna
21. US ST odwrotna
Ustaw. prądu, gdy “stan funkcji” ≠ 0
Nastawa Io>1:
0,10...32,00 xIn (krok 0,01xIn)
Zwłoka czasowa, gdy “stan funkcji” = 1
Io>1 Czas Zwl.:
0,10...100,00 (krok 10ms)
Gdy “stan funkcji” ≤ 5
Wsp.TMS Io>1:
0,025...1,200 (krok 0,025)
Gdy “stan funkcji” ≥ 6
Wsp.TD Io>1:
0,5...15,0 (krok 0,1)
Io>1 Char.Reset:
DT lub odwrotna
Gdy “stan funkcji” ≤ 5
lub
„Io>1 Char.Reset”=DT i „stan funkcji” ≥ 6
Io>1 tReset:
0,0...100,0 (krok 0,1)
Funkcja Io>2:
Odstawione, 87BBP&N blokada, Wysoki Stop Io>2,
Io>2&87BBP&N, 87BB/P blokada,
87BB/N blokada, Io>2&87BB/P, Io>2&87BB/N
Io>2 Nastaw (jeśli „Funkcja Io>2” jest załączona)
0,10...32,00 xIn (krok 0,01xIn)
Gdy „Funkcja Io>2” = Wysoki Stop Io>2
Io>2 Czas Zwl.:
0,00…100,00s (krok 10ms)
Gdy „Funkcja I>2” = 87BB (P lub/i N)
Io>2 Czas Zwl.:
0,2…6,0s (krok 0,1s)
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Sterowanie wyłącznikiem (JP)
Min Impuls Wyl.: 0,05...2,00s
(krok 10ms)
Podtrz.Wylacz:
Odstawione/Zalaczone
Reset Wyl.Podtrz:
Tak/Nie
Wyl.kontr.przez: Odstawione, Lokalnie i/lub Zdalnie
i/lub opto
Recz.Impuls Zam.:
0,1…10,0s (krok 10ms)
Recz.Impuls Otw.:
0,1… 5,0s (krok 10ms)
T zwl.ZAL reczn.:
0…600s (krok 10ms)
87BB Czas Wyl.:
0…400ms (krok 5ms)
Czas kontr. WYL:
10…400ms (krok 5ms)

Data i czas
Synchr. IRIG-B:
Bateria Alarm:
Czas Lokal.Zal:
DST Zalacz.:

Odstawione/Zalaczone
Odstawione/Zalaczone
Odstawione, Staly, Ruchomy
Odstawione/Zalaczone

TD

Konfiguracja
Grupa nastaw:
Wybór z menu lub Wybór przez opto
Nastawy aktywne:
Grupa 1/2/3/4
Grupa 1 nastaw:
Zalaczone/Odstawione
Grupa 2 nastaw:
Zalaczone/Odstawione
Grupa 3 nastaw:
Zalaczone/Odstawione
Grupa 4 nastaw:
Zalaczone/Odstawione

Tylko JC
Zab. Szyn Roznic.:
- Roznicowe Fazowe
- Roznic.Doziemne

Zalaczone/Odstawione

Tylko JP
Zab. Martwa Str.:
Uszk. Wył & I<:
BB Wylacz.Potw.:
Zab. Nadprądowe:
Zab. Ziemn.:

Zalaczone/Odstawione
Zalaczone/Odstawione
Zalaczone/Odstawione
Zalaczone/Odstawione
Zalaczone/Odstawione

JC & JP
Wartości nastaw:
Pierwotne/Wtórne
Kontrast LCD: (nastawiony fabrycznie)
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Rejestracja zakłóceń

Komunikacja

Zapis dla ostatnich 5 zakłóceń

Protokół PT1:
Adres PT1 (courier)
Czas nieaktywności:
Konfig. portu PT1: (Courier):

Jednostka centralna

Courier
6...34
1…30 minut

- Aktywna grupa nastaw
- Zakłócenie w fazie
- Zabezpieczenie inicjacja/działanie (87BB, 50BF,
Martwa strefa...)
- Czas wystąpienia i trwania zakłócenia
- Wartości Check Zone (Różn. i ham. dla A, B, C, N)
- Strefa (-fy) z zakłóceniem
- Topologia wcześniejszych występujących zdarzeń

K Bus / EIA485 (RS485)
Tryb wsp. PT1 (EIA485 (RS485)):
IEC60870 FT1.2 ramka
IEC60870 10-bitowa ramka
PT1 Prędkość bodowa (EIA485 (RS485)):
9600/19200/38400 bit/s
PT1 Tylko odczyt:
Zalaczone/Odstawione

Jednostka peryferyjna

Opcjonalny drugi port komunikacyjny PT2

- Aktywna grupa nastaw
- Wskazanie wyłączonej fazy
- Zabezpieczenie inicjacja/działanie (87BB, 50BF,
Martwa strefa...)
- Czas wystąpienia i trwania wyłączenia przekaźnika
- Czas wyłączenia przekaźnika
- Prądy fazowe zakł. (A, B, C, N)

Rejestracja zdarzeń
Zapis dla ostatnich 512 zdarzeń.

Oscylografy
(Rejestracja zakłóceń)
Jednostka centralna
Czas trwania:
Pozycja wyzwalania:
Analogowy kanał 1:
Cyfrowe wejście 1:

Protokół PT2:
Konfig. portu PT2:

Courier(wartość stała)

Courier poprzez EIA(RS)232
Courier poprzez EIA(RS)485
K-Bus
Tryb wsp. PT2 (EIA485 (RS485)):
IEC60870 FT1.2 ramka
IEC60870 10-bitowa ramka
Adres PT2
0...255
Czas nieaktywności:
1…30 minut
PT2 Prędkość bodowa:
9600/19200/38400 bit/s
PT2 Tylko odczyt:
Zalaczone/Odstawione

Opcjonalny port Ethernet
wartość stała 1,2s
0…100% (krok 33,3%)
(do 8)
(do 32)

Jednostka peryferyjna
Czas trwania:
ustawiany w zakresie od 0,1 do 10,5s
Pozycja wyzwalania:
0…100% (krok 0,1%)
Tryb wyzwalania:
Pojedynczy/Rozszerzony
Analogowy kanał 1:
(do 4)
Cyfrowe wejście 1:
(do 32)
Wybrany kanał binarny przypisany z dowolnego stanu
DBB wskazanego wewnątrz przekaźnika (wejście
optyczne, zestyk wyjściowy, alarmy, pobudzenia,
wyłączenia, sterowniki, logika...).
Częstotliwość próbkowania:
600Hz

NIC Tunl Timeout:
NIC Link Report:
NIC Link Timeout:
NIC Tylko odczyt:

1…30minut
Alarm/Zdarzenie/Brak
0,1…60s
Zalaczone/Odstawione

TD

Dane techniczne

P740/PL TD/La7

MiCOM P740

(TD) 2-13

TESTY ROZRUCHOWE
Bit kontrolny 1 (aż do 8):
Łańcuch znaków funkcji binarnej, wybranych z
sygnałów DDB, posiadających widoczny stan w menu
Rozruch, z zamiarem testowania.

Tryb testowy: (JC)
Czynny lub nieczynny
Zablokowane wyłączenie 87BB, ale 50BF czynne
(LRW) według strefy
Zablokowane wyłączenie 87BB i 50BF według strefy
Wszystkie zabezpieczenia (87BB, Martwa strefa,
ogólne 50BF, miejscowe 50BF, nadmiarowoprądowe)
nieczynne
87BB nieczynne, ale 50BF (LRW) czynne dla
wszystkich stref.

Tryb testowy: (JP)
Czynny lub nieczynny
50BF zablokowane
Przegląd
Zestaw testowy:
Skonfigurowanie zestyków wyjściowych pod kątem
zasilenia, gdy podłączono zestyki testowe.
Statyczny tryb testowy: Nieczynny/czynny
Zakres napięciowy wejść optycznych:
24-27V
30-34V
48-54V
110-125V
220-250V
Wejście 1 optyczne użytkownika
(aż do # = max nr podanych wejść optycznych)
Opcje użytkownika pozwalają na ustawienie
niezależnych progów zadziałania przez optykę. W tym
samym zakresie jak powyżej
Filtr sterujący:

Etykiety wejść optycznych
Wejście optyczne 1 aż do: 8 dla P741
16 dla P742
24 dla P743
Użytkownik definiuje ciąg znaków tekstowych,
opisujących funkcje poszczególnych wejść optycznych

Etykiety wyjść
Przekaźnik 1 aż do:

8 dla P741 & P742
16 dla P743
Użytkownik definiuje ciąg znaków tekstowych,
opisujących funkcje poszczególnych zestyków
wyjściowych przekaźnika.

KONFIG. IED
Przel.bank konf.:
Brak dzialania / Przelacz banki

IEC 61850 – sygnały typu GOOSE
GoEna:
Typ Testu:
VOP Wzór testu:
Ignoruj flagi:

Zalaczone/Odstawione
Zalaczone/Odstawione
0x00000000/0xFFFFFFFF
Tak/Nie
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OPIS PRZEKAŹNIKA

Rok:
Znacznik sprzętowy:
Wersja oprogramowania:
Schematy połączeń:

2010
J lub K
51
10P740xx (xx = 01 do 07)
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SPIS TREŚCI
1.

OPIS PRZEKAŹNIKA

3

1.1

Interfejs użytkownika i menu strukturalne

3

1.2

Prezentacja przekaźnika

3

1.2.1

Płyta przednia

3

1.2.2

Płyta tylna

9

1.3

Sposób połączenia i włączenia zasilania przekaźnika

11

1.4

Prezentacja interfejsu użytkownika i nastaw opcjonalnych

12

1.5

Menu strukturalne

13

1.5.1

Nastawy zabezpieczenia

13

1.5.2
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1.
OPIS PRZEKAŹNIKA
1.1

(GS) 3 - 3

Interfejs użytkownika i menu strukturalne
Nastawy i funkcje zabezpieczenia MiCOM mogą być dostępne przy użyciu klawiatury i
wyświetlacza LCD, umieszczonych na płycie przedniej oraz poprzez znajdujące się po obu
stronach przekaźnika porty komunikacyjne. W tym rozdziale opisano zasady rozpoczęcia
eksploatacji przekaźnika w odniesieniu do podanych powyżej metod.

1.2

Prezentacja przekaźnika

1.2.1

Płyta przednia
Widok płyty przedniej przekaźnika wraz z górną i dolną pokrywą, mocowaną na zawiasach,
został przedstawiony na rysunku 1a (P742) oraz 1b (P741 lub P743). Dodatkowe fizyczne
zabezpieczenie dla płyty przedniej może być dostarczone opcjonalnie w formie przeźroczystej
przedniej pokrywy. W takim przypadku możliwy będzie tylko dostęp do interfejsu
użytkownika w polu odczytowym. Usunięcie pokrywy nie zwiększa wpływu środowiska na
produkt, natomiast umożliwia dostęp do nastaw przekaźnika. W przypadku potrzeby pełnego
dostępu do klawiatury w celu edycji nastaw, przezroczystą pokrywę można odpiąć i usunąć,
pod warunkiem otwarcia górnej i dolnej pokrywy. Jeżeli dolna pokrywa została zabezpieczona
plombą, konieczne będzie jej usunięcie. Używając bocznych kołnierzy w przeźroczystej
obudowie, należy odciągnąć od płyty przedniej przekaźnika dolną krawędź, aż do
oswobodzenia końcówki do plombowania. Pokrywa może wtedy być usunięta pionowo w dół,
aż do uwolnienia dwóch stałych występów poprzez ich cofnięcie w płycie przedniej.

RYSUNEK 1: WIDOK PRZODU PRZEKAŹNIKA (PRZYKŁAD DLA MiCOM P742-40TE)
Jak pokazano na rysunku 1a, płyta przednia przekaźnika zawiera:
●

wyświetlacz alfanumeryczny (LCD), zawierający trzy linie, po 16 znaków każda.

●

klawiaturę składająca się z 9-ciu przycisków obejmującą 4 przyciski ze strzałkami,
i
przycisk odczytu

●

przycisk wprowadzania
oraz dwa „gorące przyciski”

, przycisk kasowania
.

12 diod LED; w tym 4 diody LED o stałych funkcjach po lewej stronie płyty przedniej
i 8 diod LED z programowalnymi funkcjami po prawej ręce.
Pod górną pokrywą z zawiasami:

●

,

numer seryjny przekaźnika oraz informacja o prądzie i napięciu znamionowym
przekaźnika*.
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Pod dolną pokrywą z zawiasami:

(GS) 3 - 4

●

pojemnik na baterie o rozmiarze ½ AA, które są stosowane do podtrzymania pamięci,
dla zegara czasu rzeczywistego, rejestracji zdarzeń i zakłóceń.

●

przedni port typu D 9-cio wtykowy, żeński do komunikacji lokalnej z komputerem
osobistym (dystans do 15m) poprzez połączenie szeregowej transmisji danych RS232.

●

port typu D 25-cio wtykowy, żeński dostarczający wewnętrzny sygnał monitorujący i
pobieranie danych o dużej prędkości oraz tekst językowy poprzez połączenie
równoległej transmisji danych.

GS

RYSUNEK 2: WIDOK PRZODU PRZEKAŹNIKA
(PRZYKŁAD DLA MiCOM P743-60TE)
Jak pokazano na rysunku 1 , płyta przednia przekaźnika zawiera:
-

wyświetlacz LCD, składający się z trzech rzędów po 16 znaków,

-

klawiaturę składającą się z 19-stu przycisków, obejmującą 4 przyciski ze strzałkami
i
przycisk odczytu

, przycisk wprowadzania

, dwa przyciski bezpośredniego dostępu

programowanych przycisków funkcyjnych
-

,, przycisk kasowania

,

oraz 10

.

Funkcjonalność przycisków funkcyjnych:
-

Przyciski sterujące, wchodzące w skład płyty przedniej przekaźnika,
współpracują z programowanymi diodami LED ułatwiając miejscowe
sterowanie. Domyślne nastawy fabryczne łączą określone funkcje
przekaźnika z 10 przyciskami i diodami LED o bezpośrednim działaniu, jak
na przykład kasowanie wskazań. Stosując schemat programowalnej logiki,
użytkownik może odczytać zmianę funkcji domyślnych przycisków i wskazań
diod LED, dopasowaną do określonych potrzeb operacyjnych i sterowania.

Funkcjonalność przycisku bezpośredniego dostępu: Gdy funkcjonalność jest wyłączona:
-

PRZEWIJANIE
Pozwala przewijać różne domyślne ekrany.

-

STOP
Zatrzymuje przewijanie domyślnych ekranów.
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Gdy funkcjonalność jest wyłączona:
-

(GS) 3 - 5

Dla sterowania grupy nastaw, wejścia sterujące i działanie wyłącznika

22 diody LED; 4 diody LED o stałych funkcjach, 8 trójkolorowych diod LED o
programowalnych funkcjach po lewej ręce płyty przedniej i 10 trójkolorowych diod LED o
programowalnych funkcjach po prawej ręce połączonych powierzchniowo z przyciskami
funkcyjnymi.
- Pod górną odchylaną osłoną:
-

Numer seryjny przekaźnika i informacja o znamionowym zakresie prądowym i
napięciowym przekaźnika

- Pod dolną odchylaną osłoną:
-

Pojemnik bateryjny, mieszczący w sobie baterię o rozmiarze ½ AA, która jest
stosowana do podtrzymania pamięci zegara czasu rzeczywistego, rejestracji zdarzeń,
zakłóceń i uszkodzenia.

-

Port komunikacyjny typu D, żeński z 9 wyprowadzeniami pomiędzy lokalnym
komputerem osobistym a przekaźnikiem (odległość do 15 m) przy pomocy połączenia
do przesyłu danych szeregowo EIA(RS)232.

-

Port komunikacyjny typu D, żeński z 25 wyprowadzeniami dostarczający wewnętrzny
sygnał monitorujący i umożliwiający ściąganie z dużą szybkością oprogramowania i
tekstu poprzez połączenie do przesyłu danych równolegle

1.2.1.1 Wskaźniki optyczne LED
Wyposażone w stałe funkcje
Cztery stałofunkcyjne diody LED znajdujące się po lewej ręce użyto do zobrazowania
następujących zdarzeń:
Dioda (czerwona) „Trip” oznacza wysłanie przez przekaźnik sygnału wyłączającego.
Sygnalizacja ulega skasowaniu, gdy z ekranu skasujemy skojarzoną sygnalizację rejestracji
uszkodzenia.
Dioda (żółta) „Alarm” świecąc wskazuje, że przekaźnik zarejestrował zdarzenie alarmowe.
Może być pobudzona przez rejestrację uszkodzenia, zdarzeń lub konserwacji. Dioda będzie
świecić aż do momentu zaakceptowania alarmu (czerwona), po czym zacznie świecić
światłem ciągłym oraz w momencie skasowania alarmu zgaśnie.
Dioda (żółta) „Out of service” oznacza stan, w którym zabezpieczenia przekaźnika są
niedostępne lub wybrano tryb testowy.
Dioda (zielona) „Healthy” oznacza, że przekaźnik znajduje się w prawidłowym reżimie pracy
i jest włączony. Jeżeli układ autotestu przekaźnika wskaże błąd sprzętowy lub
oprogramowania, dioda przestanie świecić. Stan prawidłowego reżimu pracy przekaźnika jest
odzwierciedlany przez zestyki sygnalizacji alarmowej, znajdujące się na tylnej ścianie
przekaźnika.
Do poprawy widoczności nastaw na płycie przedniej zastosowano regulację kontrastu przy
pomocy „LCD Contrast” w kolumnie „Configuration”. Konieczność taka zachodzi tylko przy
skrajnych temperaturowo warunkach pogodowych.
Programowalne diody LED
Wszystkie programowalne diody LED są trójkolorowe i mogą być programowane na
świecenie w kolorze czerwonym, żółtym lub zielonym w zależności od potrzeb. Znajdujące
się po lewej stronie 8 programowalnych diod LED, odpowiednio programowane do wskazań
alarmu, domyślnych wskazań i funkcji pokazano w tabeli poniżej. 10 programowalnych diod
LED skojarzonych z przyciskami funkcyjnymi zastosowanych do zobrazowania stanu
przycisków i domyślnych wskazań pokazano poniżej:

GS

Opis przekaźnika

P740/PL GS/La7

MiCOM P740
(GS) 3 - 6
W poniższej tabeli zestawiono odwzorowania poszczególnych wskaźników optycznych LED:
Jednostka centralna P741:
Numer
diody
LED
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Diody LED wejść
przyłączeniowych/opis
tekstowy
LED1 Czerwona
LED1 Żółta
LED1 Zielona
LED2 Czerwona
LED2 Żółta
LED2 Zielona
LED3 Czerwona
LED3 Żółta
LED3 Zielona
LED4 Czerwona
LED4 Żółta
LED4 Zielona
LED5 Czerwona
LED5 Żółta
LED5 Zielona
LED6 Czerwona
LED6 Żółta
LED6 Zielona
LED7 Czerwona
LED7 Żółta
LED7 Zielona
LED8 Czerwona
LED8 Żółta
LED8 Zielona
LED1 Czerwona / przycisk
funkcyjny
LED1 Żółta / przycisk
funkcyjny
LED1 Zielona / przycisk
funkcyjny
LED2 Czerwona / przycisk
funkcyjny
LED2 Żółta / przycisk
funkcyjny
LED2 Zielona / przycisk
funkcyjny
LED3 Czerwona / przycisk
funkcyjny
LED3 Żółta / przycisk
funkcyjny
LED3 Zielona / przycisk
funkcyjny
LED4 Czerwona / przycisk
funkcyjny
LED4 Żółta / przycisk
funkcyjny
LED4 Zielona / przycisk
funkcyjny

Podtrzy
manie

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Nie

Nie

Nie

Nie

Oznaczenie funkcji diody LED dla P740

87BB błąd na fazie L1
nie używane
nie używane
87BB błąd na fazie L2
nie używane
nie używane
87BB błąd na fazie L3
nie używane
nie używane
50BF wyłącz strefa 1
87BB & 50BF wyłącz strefa 1
87BB wyłącz strefa 1
50BF wyłącz strefa 2
87BB & 50BF wyłącz strefa 2
87BB wyłącz strefa 2
Strefa 1 autoblokada
Strefa 1 blokada przez „Check Zone”
Strefa 1 zabezpieczana
Strefa 2 autoblokada
Strefa 2 blokada przez „Check Zone”
Strefa 2 zabezpieczana
Błąd komunikacji światłowodowej
Komunikacja światłowodowa do zmiany
Prawidłowa komunikacja światłowodowa
Uszk. w obwodach strefy lub CZ - blokada
Uszk. w obwodach strefy lub CZ – alarm
Brak uszkodzeń w obwodach strefy lub CZ
Strefowy lub CZ JP błąd blok. uszk.

Nie

Strefowy lub CZ JP błąd blok. alarm.
Brak strefy lub CZ JC błąd uszk.
Wszystkie zabezpieczenia odstawione

Nie

Nie używane
Wszystkie zabezpieczenia aktywne
Strefa 1: 87BB & 50BF – blokada

Nie

Strefa 1: 50BF – blokada
Strefa 1: zabezpieczona
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Numer
diody
LED

13

14

15

16

17

18

(GS) 3 - 7
Diody LED wejść
przyłączeniowych/opis
tekstowy
LED5 Czerwona / przycisk
funkcyjny
LED5 Żółta / przycisk
funkcyjny
LED5 Zielona / przycisk
funkcyjny
LED6 Czerwona / przycisk
funkcyjny
LED6 Żółta / przycisk
funkcyjny
LED6 Zielona / przycisk
funkcyjny
LED7 Czerwona / przycisk
funkcyjny
LED7 Żółta / przycisk
funkcyjny
LED7 Zielona / przycisk
funkcyjny
LED8 Czerwona / przycisk
funkcyjny
LED8 Żółta / przycisk
funkcyjny
LED8 Zielona / przycisk
funkcyjny
LED9 Czerwona / przycisk
funkcyjny
LED9 Żółta / przycisk
funkcyjny
LED9 Zielona / przycisk
funkcyjny
LED10 Czerwona / przycisk
funkcyjny
LED10 Żółta / przycisk
funkcyjny
LED10 Zielona / przycisk
funkcyjny

Podtrzy
manie

Oznaczenie funkcji diody LED dla P740

Strefa 2: 87BB & 50BF – blokada
Nie

Strefa 2: 50BF – blokada
Strefa 2: zabezpieczona
nie używane

Nie

nie używane
Kasowanie wskazań JC
nie używane

Nie

nie używane
Kasowanie wskazań JC i JP
nie używane

Nie

nie używane
Kasowanie podtrzymania wyłącz JP
nie używane

Nie

nie używane
Ręczne wyzw. DR
nie używane

Nie

Uszkodzenie w martwej strefie
nie używane

Jednostka peryferyjna P742:
Numer
diody
LED
1

Diody LED wejść
przyłączeniowych/opis
tekstowy
LED1 Czerwona

Podtrzy
manie

Oznaczenie funkcji diody LED dla P740

Nie

Odłącznik 1 zamknięty

2

LED2 Czerwona

Nie

Odłącznik 2 zamknięty

3

LED3 Czerwona

Nie

Odłącznik 3 zamknięty

4

LED4 Czerwona

Tak

Wyłącz LRW na JC 50BF

5

LED5 Czerwona

Tak

Wyłącz na JC 87BB

6

LED6 Czerwona

Tak

Uszkodzenie w martwej strefie

7

LED7 Czerwona

Nie

Odstawienie wyłącznika

8

LED8 Czerwona

Nie

Błąd komunikacji światłowodowej
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Jednostka peryferyjna P742:
Numer
diody
LED
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Diody LED wejść
przyłączeniowych/opis
tekstowy
LED1 Czerwona
LED1 Żółta
LED1 Zielona
LED2 Czerwona
LED2 Żółta
LED2 Zielona
LED3 Czerwona
LED3 Żółta
LED3 Zielona
LED4 Czerwona
LED4 Żółta
LED4 Zielona
LED5 Czerwona
LED5 Żółta
LED5 Zielona
LED6 Czerwona
LED6 Żółta
LED6 Zielona
LED7 Czerwona
LED7 Żółta
LED7 Zielona
LED8 Czerwona
LED8 Żółta
LED8 Zielona
LED1 Czerwona / przycisk
funkcyjny
LED1 Żółta / przycisk
funkcyjny
LED1 Zielona / przycisk
funkcyjny
LED2 Czerwona / przycisk
funkcyjny
LED2 Żółta / przycisk
funkcyjny
LED2 Zielona / przycisk
funkcyjny
LED3 Czerwona / przycisk
funkcyjny
LED3 Żółta / przycisk
funkcyjny
LED3 Zielona / przycisk
funkcyjny
LED4 Czerwona / przycisk
funkcyjny
LED4 Żółta / przycisk
funkcyjny
LED4 Zielona / przycisk
funkcyjny
LED5 Czerwona / przycisk
funkcyjny
LED5 Żółta / przycisk
funkcyjny
LED5 Zielona / przycisk
funkcyjny

(GS) 3 - 8
Podtrzy
manie

Nie

Nie

Nie

Tak

Tak

Tak

Nie

Nie

Nie

Oznaczenie funkcji diody LED dla P740

Odłącznik 1 zamknięty
Odłącznik 1 stan alarmowy
Odłącznik 1 otwarty
Odłącznik 2 zamknięty
Odłącznik 2 stan alarmowy
Odłącznik 2 otwarty
Odłącznik 3 zamknięty
Odłącznik 3 stan alarmowy
Odłącznik 3 otwarty
Wyłącz LRW na JC 50BF
Nie używane
Nie używane
Wyłącz na JC 87BN
Nie używane
Nie używane
Uszk. martwej strefy
Nie używane
Nie używane
Odstawienie wyłącznika
Nie używane
Wyłącznik sprawny
Błąd komunikacji światłowodowej
Komunikacja światłowodowa do zmiany
Prawidłowa komunikacja światłowodowa
Nie używane
Nie używane
Kasowanie wskazań JP
Nie używane

Nie

Nie używane
Kasowanie podtrzymania wyłącznika JP

Nie

Nie używane

Nie używane
Nie

Nieczynny tryb 50BF
Tryb normalny
Tryb przeglądowy

Nie
Nie używane
Tryb normalny
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(GS) 3 - 9

Numer
diody
LED
14

15

16

17

18

Diody LED wejść
przyłączeniowych/opis
tekstowy
LED6 Czerwona / przycisk
funkcyjny
LED6 Żółta / przycisk funkcyjny
LED6 Zielona / przycisk
funkcyjny
LED7 Czerwona / przycisk
funkcyjny
LED7 Żółta / przycisk funkcyjny
LED7 Zielona / przycisk
funkcyjny
LED8 Czerwona / przycisk
funkcyjny
LED8 Żółta / przycisk funkcyjny
LED8 Zielona / przycisk
funkcyjny
LED9 Czerwona / przycisk
funkcyjny
LED9 Żółta / przycisk funkcyjny
LED9 Zielona / przycisk
funkcyjny
LED10 Czerwona / przycisk
funkcyjny
LED10 Żółta / przycisk funkcyjny
LED10 Zielona / przycisk
funkcyjny

Podtrzymanie

Oznaczenie funkcji diody LED
dla P740

Nie

Nie używane

Nie

Nie używane

Nie

Nie używane

Nie

Nie używane

Nie

Nie używane

1.2.1.2 Płyta tylna przekaźnika
Na rys. 3, 4 i 5 pokazano płytę tylną przekaźnika. Z tyłu przekaźnika dołączane są wszystkie
obwody prądowe, sygnały wejściowe logiki cyfrowej oraz zestyki wyjściowe. Ponadto
dołączana jest skrętka dwużyłowa do portu komunikacyjnego RS485; opcjonalnie w P741
wejście synchronizacji czasowej IRIG-B oraz opcjonalny port Ethernet lub IntermiCOM dla
P741 i P743.

RYSUNEK 3: WIDOK TYŁU PRZEKAŹNIKA P742 – ROZMIAR 40TE
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RYSUNEK 4: WIDOK TYŁU PRZEKAŹNIKA P743 – ROZMIAR 60TE

RYSUNEK 5: WIDOK TYŁU PRZEKAŹNIKA P741 – ROZMIAR 80TE
Korzystając ze schematu połączeń zamieszczonym w rozdziale „Instalacja” (P740/EN IN)
uzyska się pełną informację o szczegółach łączeniowych.
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Sposób podłączenia i włączenia zasilania przekaźnika
Przed zasileniem przekaźnika należy upewnić się, że napięcie źródła zasilania i wartość
znamionowa sygnałów zmiennoprądowych jest odpowiednia do aplikacji użytkownika.
Numer seryjny, znamionowa wartość napięcia i prądu przekaźnika, znamionowa wartość
mocy można odczytać pod górną pokrywą. W tabeli poniżej wyszczególniono wersje
przekaźnika zależne od napięcia pomocniczego:
Zakresy nominalne

Zakres pracy

Zakres pracy

dla napięcia stałego

dla napięcia zmiennego

24 – 48V=

19 – 65V=

-

48-110V= (30-100V~ rms)**

37 – 150V=

24 – 110V~

110-250V= (100-240V~ rms)**

87 – 300V=

80 – 265V~

** zakresy dla pracy zmienno- lub stałoprądowej
Proszę zauważyć, że brak jest powyżej wartości znamionowych dla wejść logicznych.
Przekaźniki P740 wyposażane są w uniwersalne wejścia logiczne z izolacja optyczną, które
mogą być programowane z uwzględnieniem nominalnej wartości napięcia obwodu, w skład
którego wchodzą. W celu uzyskania większej ilości informacji odnośnie specyfikacji wejść
logicznych, należy zapoznać się z opisem „uniwersalnych wejść optycznych” zamieszczonym
w części „Oprogramowanie sprzętowe”. Proszę zauważyć, że bez względu na nastawy,
wejścia optyczne posiadają znamionową wartość maksymalną napięcia stałego wejściowego
wynoszącą 300V.
Gdy już wartości znamionowe zostaną porównane z aplikacją, należy przyłączyć zewnętrzne
zasilanie zgodnie z wymogami określonymi na tabliczce, aby zadośćuczynić procedurom
związanym z zaznajomieniem się z przekaźnikiem. Rysunek 2 i 3 pokazuje położenie
wyprowadzeń zasilania, ale zaleca się porównanie ze schematem połączeń w rozdziale
omawiającym instalację w celu uzupełnienia szczegółów odnośnie prawidłowej polaryzacji w
przypadku źródła stałoprądowego.
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Prezentacja interfejsu użytkownika i nastaw opcjonalnych
Przekaźnik posiada możliwe cztery interfejsy użytkownika:
-

Interfejs użytkownika na płycie przedniej przez LCD i klawiaturę,

-

Port umieszczony na płycie przedniej, którego zdaniem jest umożliwienie komunikacji
Courier,

-

Port umieszczony na płycie tylnej, który podtrzymuje jeden protokół: Courier, (IEC
60870-5-103 jest przekształcony z Couriera przy użyciu KITZ274)

-

Opcjonalna karta Ethernet w standardzie IEC 61850

W tabeli nr 1 podsumowano informację metrologiczną i związaną z nastawami przekaźnika,
która może być dostępna przy wykorzystaniu wspomnianych trzech interfejsów.

Wyświetlanie i modyfikowanie
wszystkich nastaw
Stan sygnału cyfrowego
WE/WY
Wyświetlanie/wydzielanie
pomiarów
Wyświetlanie/wydzielanie
rejestracji uszkodzeń
Wydzielanie rejestracji
zakłóceń
Nastawy układu logiki
programowalnej
Kasowanie rejestracji
uszkodzeń i alarmów
Czyszczenie zapisów rejestracji
zdarzeń i uszkodzeń
Synchronizacja czasu
Komendy sterujące
Tabela 1

/LCD
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IEC870-5-103

IEC 61850

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●
●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

GS

Opis przekaźnika

P740/PL GS/La7

MiCOM P740
1.5
Menu strukturalne
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Menu przekaźnika zostało rozmieszczone w strukturze tabelarycznej. Każda nastawa w tym
menu została przedstawiona jako komórka, i każda komórka może być dostępna pod
odpowiednim adresem z określonym rzędem i kolumną. Nastawy zostały tak rozmieszczone,
że każda kolumna zawiera nastawy zależne, np. wszystkie nastawy rejestracji zakłóceń są
zawarte w tej samej kolumnie. Jak pokazano na rys. 4, w najwyższym rzędzie każdej kolumny
zawarto tytuł, który opisuje nastawy znajdujące się poniżej w kolumnie. Przesuwanie
pomiędzy kolumnami możliwe jest tylko w warstwie tytułowej. Pełna lista wszystkich nastaw
menu podana jest w menu „Content Map”, w końcowej części tego rozdziału.

GS

RYSUNEK 6: MENU STRUKTURALNE
Wszystkie nastawy w menu można przypisać do jednej z trzech kategorii: nastawy
zabezpieczeniowe, nastawy rejestracji zakłóceń lub nastawy sterowania i pomocnicze. W
zależności od kategorii do której zaliczane są nastawy, do ich zmiany stosuje się jedną z
dwóch różnych metod. Nastawy pomocnicze są wprowadzane do pamięci i używane przez
przekaźnik bezpośrednio po ich wprowadzeniu. Dla innych nastaw zabezpieczeniowych lub
rejestracji zakłóceń przekaźnik zapamiętuje nowe wartości nastaw w tymczasowym obszarze
roboczym. Nowe nastawy zostaną aktywowane po ich potwierdzeniu. Powyższą technikę
zastosowano w celu zapewnienia specjalnego bezpieczeństwa, a także w celu wykonywania
jednoczesnego działania na grupie nastaw wewnątrz jednej grupy nastaw
zabezpieczeniowych.
1.5.1

Nastawy zabezpieczeniowe
Nastawy zabezpieczeniowe posiadają następujące składniki:
-

nastawy elementów zabezpieczenia

-

nastawy układu logicznego

Do dyspozycji użytkownika zaproponowano cztery grupy nastaw zabezpieczeniowych, z
których każda zawiera identyczne komórki nastaw. Jako aktywną grupę nastaw
zabezpieczeniowych wybiera się jedną grupę, która następnie będzie wykorzystana przez
elementy zabezpieczenia.
1.5.2

Nastawy rejestracji zakłóceń
Nastawy rejestracji zakłóceń zawierają rekordy z czasem trwania i pozycją wyzwalania,
wyborem analogowych i cyfrowych sygnałów do zapisania oraz źródłem sygnałowym, które
wyzwala rejestrację.
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(GS) 3 - 14

Nastawy sterujące i podtrzymania zawierają:

1.6

-

Nastawy konfiguracji przekaźnika,

-

Wył./zał. wyłącznika,

-

Nastawy przekładni przekładnika prądowego i napięciowego,

-

Kasowanie wskaźników LED,

-

Grupę nastaw “Active protection”,

-

Nastawy związane z wyborem języka i hasła,

-

Nastawy komunikacyjne,

-

Nastawy pomiarowe,

-

Nastawy rejestracji zdarzeń i uszkodzeń,

-

Nastawy interfejsu użytkownika,

-

Nastawy rozruchowe.

GS

Zabezpieczenie hasłem
Struktura menu zawiera trzy poziomy dostępu. O tym, które nastawy przekaźnika mogą być
zmieniane i sterowane po wprowadzeniu dwóch różnych haseł decyduje aktualnie aktywny
poziom dostępu. Zestawienie poziomów dostępu podano w Tabeli 2.
Poziom dostępu
Poziom 0
Nie wymaga podania hasła
Poziom 1
Wymagane Hasło 1 lub 2

Poziom 2
Wymagane Hasło 2

Możliwe działania
Dostęp „tylko do odczytu” do nastaw,
alarmów, rejestracji zdarzeń i rejestracji
uszkodzeń.
Jak poziom 0 plus:
Komendy sterujące, np.
Wył./zał. wyłącznika (jeśli dostępne)
Kasowanie warunków alarmowych i
uszkodzeń.
Kasowanie wskaźników LED
Czyszczenie rejestracji zdarzeń lub uszkodzeń.
Jak poziom 1 plus:
Wszystkie inne nastawy.

Tabela 2
Każde z dwóch haseł składa się z czterech znaków pisanych wersalikami. Nastawienia
fabryczne dla obu haseł to AAAA. Każde hasło może być zmieniane przez użytkownika, pod
warunkiem, że zostało prawidłowo wprowadzone. Hasło wprowadza się, gdy mamy
podpowiedź przy zmianie nastaw albo przez przejście do komórki „Password” w kolumnie
menu „System data”. Poziom dostępu jest umożliwiany niezależnie dla każdego interfejsu,
dlatego można powiedzieć, że jeśli dostęp poziomu 2 jest możliwy dla portu
komunikacyjnego, dostęp do płyty przedniej będzie pozostawał na poziomie 0, chyba że
odpowiednie hasło zostanie wprowadzone z płyty przedniej. Przez pewien czas możliwy
będzie dostęp przez wprowadzenie hasła do odpowiedniego poziomu dla każdego interfejsu,
ale po upływie okresu bezczynności nastąpi powrót do poziomu domyślnego. Jeśli hasło
zostanie zapomniane możliwe jest uzyskanie hasła tymczasowego z AREVA T&D po podaniu
numeru seryjnego przekaźnika. Bieżący poziom dostępu możliwy dla interfejsu może być
określony po sprawdzeniu komórki „Access level” w kolumnie „System Data”, ponadto
poziom dostępu dla płyty przedniej Interfejsu Użytkownika (UI) może być także znaleziony
jako jedna z opcji wyświetlacza domyślnego.
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Przekaźnik jest dostarczany z domyślnym 2 poziomem dostępu, który nie wymaga podania
hasła w celu wprowadzenia zmian nastaw przekaźnika. Możliwe jest też ustawienie
domyślnego poziomu dostępu do menu jako poziom 0 lub poziom 1, zabezpieczającego
dostęp do możliwości wpisywania zmian do nastaw przekaźnika bez podania prawidłowego
hasła. Domyślny poziom dostępu do menu jest ustawiany w komórce „Password control”,
którą można znaleźć w kolumnie „System data” menu (zauważ, że te nastawy mogą być
zmieniane tylko wtedy, gdy aktywny jest dostęp do poziomu 2).
1.7

Konfiguracja przekaźnika
Przekaźnik jest urządzeniem wielofunkcyjnym, które zawiera liczne cechy zabezpieczenia
różnicowego, sterowania i komunikacji. Stosownie do potrzeby uproszczenia nastawiania
przekaźnika, znajduje się w nim kolumna nastaw konfiguracyjnych, które mogą być użyte do
uaktywniania lub odstawiania wielu funkcji przekaźnika. Nastawy skojarzone z funkcjami,
które są odstawione, wykonane są jako niewidoczne, tzn. nie są pokazywane w menu. Aby
odstawić funkcję należy w odpowiednią komórkę kolumny „Configuration” zmienić z
„Enabled” na „Disabled”.
Sterowanie kolumną konfiguracji z czterech grup nastaw zabezpieczeniowych wybierane jest
jako aktywne w komórce „Active settings”. Grupa nastaw zabezpieczeniowych może być
także odstawiona w kolumnie konfiguracji pod warunkiem, że nie jest ona obecnie aktywną
grupą. Podobnie, odstawiona grupa nastaw nie może być ustawiona jako aktywna grupa.

1.8

Panel przedni interfejsu użytkownika (klawiatura i LCD)
Gdy klawiatura jest dostępna, możliwy jest pełny dostęp do opcji menu przekaźnika przy
pomocy informacji wyświetlanej na wyświetlaczu LCD.
Przyciski
i
, które są stosowane przy nawigacji w menu oraz do zmiany
wartości nastaw zawierają funkcję auto powtarzania w czasie pracy w przypadku, gdy te
klawisze są przyciśnięte i w sposób ciągły przytrzymane. Może to być też stosowane do
zwiększenia prędkości zmian wartości nastaw i nawigacji w menu; im dłużej przycisk jest
przytrzymany, tym szybciej zmienia się zakres zmian ruchu.

RYSUNEK 7: INTERFEJS UŻYTKOWNIKA NA PŁYCIE PRZEDNIEJ.
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1.8.1 Wyświetlacz domyślny i menu „time-out”
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Menu płyty przedniej posiada wyświetlacz domyślny, którego składniki mogą być wybierane
z poniższych opcji w komórce „default display” w kolumnie „Measure’t. setup”:
data i czas,
opis przekaźnika (definiowany przez użytkownika),
określenie stacji (definiowany przez użytkownika),
prądy podkładu „Check zone” (A, B, C),
prądy różnicowe „Check zone” (A, B, C).
Z pozycji wyświetlacza domyślnego jest także możliwe przeglądanie innych domyślnych
opcji wyświetlania przy użyciu przycisków
i
Jednakże, przy braku aktywności
klawiatury w okresie 15 minut, domyślny wyświetlacz powróci do pozycji wybranej przez
nastawy i podświetlanie wyświetlacza LCD zostanie wyłączone. Jeśli zostaną wprowadzone
zmiany nastaw, które nie będą zatwierdzone, to w tym przypadku przepadną, a w ich miejscu
znajdą się oryginalne wartości nastaw.
Jeśli tylko pojawi się alarm w przekaźniku i nie zostanie skasowany (np. od rejestracji
uszkodzenia, alarm od zabezpieczeń, alarm od sterowania itp.) domyślny wyświetlacz zostanie
zastąpiony przez:
Alarms/Faults
Present

Wejście do struktury menu w przekaźniku ma miejsce z wyświetlacza domyślnego i nie jest
możliwe, jeśli wyświetlacz pokazuje wiadomość „Alarms/Faults present”.
1.8.2

Nawigacja w menu i przeglądanie nastaw
Menu może być przeglądane przy użyciu czterech przycisków ze strzałkami kierunkowymi,
zgodnie ze strukturą pokazaną na rysunku 5. Tak więc, startując z wyświetlacza domyślnego
przyciskiem

, wyświetlany będzie nagłówek pierwszej kolumny. W celu wybrania

żądanego nagłówka w kolumnach stosujemy przyciski

i

. Dane nastaw zawarte w

kolumnie mogą być przeglądane przy użyciu przycisków:
i
. Możliwy jest powrót
do nagłówka kolumny przez przytrzymanie przycisku [z symbolem strzałki do góry] lub przez
pojedyncze naciśnięcie przycisku kasowania
. Z poziomu nagłówka kolumny możliwy
jest tylko ruch w poprzek kolumn. Aby powrócić do wyświetlacza domyślnego, należy
nacisnąć przycisk
lub
z któregokolwiek nagłówka kolumny. Nie ma możliwości
bezpośredniego przejścia do wyświetlacza domyślnego z komórek znajdujących się wewnątrz
kolumny przy użyciu ułatwienia w postaci autopowtarzania przyciskiem
, jeśli
autopowtarzanie zatrzyma się w nagłówku kolumny. Aby przejść do wyświetlacza
domyślnego, przycisk
1.8.3

musi być zwolniony i naciśnięty ponownie.

Nawigacja w menu z wykorzystaniem funkcji „hotkey” – przycisk bezpośredniego dostępu
Menu „hotkey” może być przeglądane przy użyciu dwóch przycisków znajdujących się
bezpośrednio pod wyświetlaczem LCD. Znane są one jako przyciski bezpośredniego dostępu.
Funkcjonują one w ten sposób, że funkcja jest wyświetlana bezpośrednio nad nimi na
wyświetlaczu LCD. Tak więc, aby uzyskać dostęp do menu „hotkey” z poziomu domyślnego
wyświetlacza, musi być naciśnięty przycisk bezpośredniego dostępu, znajdujący się pod
napisem „HOTKEY”. W menu „hotkey” można używać przycisków
i
do przewijania
dostępnych opcji oraz do bieżącego sterowania funkcjami wyświetlanymi. Jeśli żaden z
przycisków

i

nie będzie naciśnięty przez 20 sekund, przekaźnik powróci do

domyślnego wyświetlacza. Taki powrót możliwy jest też przy pomocy przycisku

z
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dowolnej strony menu „hotkey”. Warstwa typowej strony menu „hotkey” została opisana
poniżej:
●

Górna linia zawiera składniki poprzedniej i następnej komórki, ułatwiające nawigację
w menu,

●

Środkowa linia zawiera funkcje,

●

Dolna linia zawiera opcje przypisane do przycisków bezpośredniego dostępu.

Funkcje dostępne w menu „hotkey” przedstawiono poniżej:
1.8.3.1 Wybór grupy nastaw
Użytkownik może przy pomocy <<NXT GRP>> przewijać dostępne grupy nastaw lub przy
pomocy <<SELECT>> bieżąco wyświetlaną grupę nastaw.
Gdy naciśniemy przycisk SELECT na ekranie pojawi się bieżąca grupa nastaw i będzie
wyświetlana przez 2 sekundy, zanim użytkownik uzyska ponownie podpowiedź odnośnie
opcji: <<NXT GRP>> i <<SELECT>>. Użytkownik może opuścić podmenu przez użycie
przycisków ze strzałką skierowaną w lewo lub prawo.
W celu uzyskania dokładniejszych informacji odnośnie wyboru grup nastaw odsyłamy do
podrozdziału „Zmiana grupy nastaw” w rozdziale „Działanie funkcji” (P740/EN OP).
1.8.3.2 Wejścia regulacyjne – funkcje przypisywane użytkownikowi.
Pewna liczba wejść sterujących (funkcji przypisanych użytkownikowi – USR ASS) opisana w
menu „hotkey” może być konfigurowana przez użytkownika w kolumnie „CTRL I/P
CONFIG”. Wybrane wejścia mogą być USTAWIANE/KASOWANE przy użyciu menu
„hotkey”.
W celu uzyskania dokładniejszych informacji odnośnie wyboru grup nastaw odsyłamy do
podrozdziału „Wejścia sterujące” w rozdziale „Działanie funkcji” (P740/EN OP).
1.8.3.3 Nawigacja w menu „hotkey”

RYSUNEK 8: NAWIGACJA W MENU HOTKEY
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Przy wprowadzaniu hasła powinna się wyświetlić poniższa podpowiedź:
Enter password
****Level 1
Uwaga: Hasło wymagane do edycji nastaw ma postać pokazaną powyżej.
Migający kursor wskaże , które pole znaku hasła może być zmieniane. Naciskając przyciski
i

możemy zmieniać każdy znak w zakresie od A do Z. Poruszanie pomiędzy

polami znakowymi możliwe jest przy użyciu przycisków

i

. Hasło zatwierdzamy

przyciskiem
Jeśli wprowadzimy nieprawidłowe hasło, to wyświetlacz powróci do
komunikatu „Enter Password”. W tym miejscu wiadomość będzie wyświetlana wskazując czy
zostało wprowadzone prawidłowe hasło i czy w takim razie poziom dostępu został otwarty.
Jeżeli ten poziom jest wystarczający do edycji wybranych nastaw, wtedy wyświetlacz powróci
do strony nastawianej pozwalając na kontynuację edycji. Jeżeli prawidłowe hasło dostępu nie
zostanie wprowadzone, każdorazowo powracać będzie strona z podpowiedzią pokazaną
powyżej. Aby opuścić to miejsce należy użyć przycisku kasującego
. Alternatywnie
można wprowadzić hasło, używając komórki „Password” w kolumnie „System data”.
W interfejsie użytkownika na płycie przedniej hasło zabezpieczające dostęp będzie powracać
do domyślnego poziomu dostępu po 15-sto minutowym czasie bezaktywności. Możliwe jest
ręczne kasowanie zabezpieczenia hasłem do poziomu domyślnego przez przejście do komórki
menu „Password” w „kolumnie „System data” i naciśnięcie przycisku kasowania
zamiast wprowadzania hasła.
1.8.5

Odczytywanie i usuwanie komunikatów alarmowych i zapisów awaryjnych.
Występowanie jednego lub więcej wiadomości alarmowej będzie pokazywane na
wyświetlaczu domyślnym i sygnalizowane przez świecenie przerywane żółtej diody
alarmowej LED. Wiadomości alarmowe mogą się kasować same lub podtrzymywać i w tym
przypadku muszą być kasowane ręcznie. W celu przeglądania wiadomości alarmowych należy
przycisnąć przycisk odczytu
. Jeśli informacje o alarmach będą przeglądane, ale nie
kasowane, dioda alarmowa LED przejdzie ze świecenia przerywanego na świecenie stałe i
ostatni zapis z uszkodzenia zostanie wyświetlony (jeśli jest jeden). Przeglądanie tych stron
możliwe jest przy użyciu przycisku
. Po przejrzeniu wszystkich stron z zapisami z
uszkodzeń pojawi się następująca podpowiedź:
Press clear to
reset alarms
Usunięcie wszystkich wiadomości alarmowych możliwe jest po naciśnięciu przycisku
;
aby powrócić do wyświetlacza alarmy/uszkodzenia i opuścić informacje alarmowe bez
kasowania należy nacisnąć przycisk
. W zależności od hasła konfiguracyjnego nastaw,
może okazać się konieczne wprowadzenie hasła przed operacją kasowania wiadomości
alarmowych (patrz rozdział o wprowadzaniu haseł). Po skasowaniu alarmów żółta dioda
alarmowa LED zgaśnie, a także czerwona dioda od wyłączenia, jeśli świeciła po wyłączeniu.
Możliwe jest alternatywne przyspieszenie procedury, jeśli przegląd alarmów został
wprowadzony przy użyciu przycisku

, wtedy naciskamy przycisk

i umożliwi to

bezpośrednie przejście wyświetlacza do zapisów z uszkodzeń. Ponowne naciśnięcie
umożliwi przejście do podpowiedzi kasowania alarmów, w której ponowne naciśnięcie
przycisku

umożliwi kasowanie wszystkich alarmów.
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Aby zmienić wartość nastaw, należy po pierwsze w menu znaleźć i wyświetlić odpowiednią
komórkę. W celu zmiany wartości w komórce należy nacisnąć przycisk
, który
spowoduje, że migający kursor na wyświetlaczu LCD wskaże wartość zmienianą. Takie
działanie będzie możliwe jednak tylko po wprowadzeniu prawidłowego hasła, gdyż w
przeciwnym wypadku pojawi się podpowiedź o konieczności jego wprowadzenia. Po
spełnieniu tego wymogu wartość nastawiana może być zmieniana poprzez naciskanie
przycisków
lub
. Jeśli zmieniana nastawa jest w postaci binarnej wartości lub
ciągu znakowego, wybrany zmieniany bit lub znak musi być wybrany przy użyciu przycisków
i

. Jeśli osiągniemy żądaną wartość, należy ją zatwierdzić jako nową wartość

nastawioną przez naciśnięcie przycisku

. Alternatywnie, nowa wartość będzie odrzucona

jeśli naciśniemy przycisk
lub upłynie czas bezczynności dla menu. Nastawy grupy
zabezpieczeniowej i rejestracji zakłóceń przy zmianie muszą być zatwierdzone przed
wykorzystaniem ich przez przekaźnik. Można to zrobić, gdy wszystkie wymagane nastawy
zostały wprowadzone, wracając do poziomu nagłówka kolumny i naciskając przycisk
Przed powrotem do wyświetlacza domyślnego podana zostanie następująca podpowiedź:

.

Update settings?
Enter or clear
Naciśnięcie przycisku

będzie skutkować przyjęciem nowych nastaw, natomiast

naciśnięcie przycisku
pozwoli przekaźnikowi na odrzucenie nowowprowadzonych
wartości. Należy odnotować, że wartości nastawione zostaną odrzucone również wtedy, gdy
upłynie czas bezczynności dla menu przed zatwierdzeniem zmiany nastaw. Nastawy sterujące
i pomocnicze będą modyfikowane natychmiast po wprowadzeniu, bez podpowiedzi „Update
settings?”
1.9

Przedni port komunikacyjny interfejsu użytkownika
Przedni port komunikacyjny posiada postać złącza 9-cio stykowego, żeńskiego typu D,
umieszczonego po dolną pokrywą. Umożliwia ono komunikację z szeregowym przesyłem
danych przez EIA (RS)232 i jest przeznaczone do użycia z komputerem osobistym,
przyłączanym miejscowo do przekaźnika (dystans do 15m) jak pokazano na rysunku 7. Port
ten jest przeznaczony wyłącznie do obsługi protokołu komunikacyjnego Courier. Courier jest
językiem komunikacyjnym, dostarczanym przez ALSTOM GRID, pozwalającym na
komunikację w pełnym zakresie z przekaźnikami zabezpieczeniowymi. Port przedni jest
szczególnie przeznaczony do zastosowania programu nastaw przekaźnika MiCOM S1, który
bazuje na pakiecie programowym Windows 98, WindowsNT4.0, Windows2000 lub
WindowsXP.

RYSUNEK 9: SPOSÓB PODŁĄCZENIA PORTU PRZEDNIEGO
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Przekaźnik jest urządzeniem komunikacyjnym transmisji danych (DCE). W związku z tym
wyprowadzone styki w porcie przednim 9-cio stykowym mają następujące przeznaczenie:
Styk nr 2

Tx – przesyłanie danych

Styk nr 3

Rx – odbiór danych

Styk nr 5

0V- masa układu elektronicznego

Pozostałe styki w przekaźniku nie są podłączone. Przekaźnik może być podłączony do portu
szeregowego w komputerze osobistym, zwanego COM1 lub COM2. Komputery osobiste
posiadają zwykle urządzenia końcowe transmisji danych (DTE), które zawierają port
szeregowy z wyprowadzonymi połączeniami jak poniżej (w razie wątpliwości sprawdź swój
komputer osobisty):
25-cio torowy

9-cio torowy

Styk nr 2

3

2

Tx – przesyłanie danych

Styk nr 3

2

3

Rx – odbiór danych

Styk nr 5

7

5

0V- masa układu
elektronicznego

Dla pomyślnej komunikacji styk Tx w przekaźniku musi być połączony z stykiem Rx w
komputerze osobistym, natomiast styk Rx w przekaźniku musi być połączony do styku Tx w
komputerze osobistym, w sposób pokazany na rys. 7. Z tego powodu, zakładając, że komputer
osobisty jest urządzeniem końcowym transmisji danych z wyprowadzeniami stykowymi jak
podano powyżej, potrzebne jest złącze szeregowe zwane z ang. „prosto-bezpośrednio”, tzn.
połączony ma być styk 2 do 2, 3 do 3 i 5 do 5. Należy zauważyć, że bieżący przypadek może
napotkać utrudnienie w komunikacji z szeregowym przesyłaniem danych jeśli Tx jest
połączony z Tx i Rx analogicznie Rx. Może się to przydarzyć, gdy użyje się
„przekrosowanego” złącza szeregowego, tzn. połączonych styków 2 do 3 i 3 do 2 lub w
przypadku, gdy komputer osobisty ma identyczną konfiguracje styków jak przekaźnik.

RYSUNEK 10: POŁĄCZENIE SYGNAŁOWE PRZEKAŹNIK KOMPUTER OSOBISTY
Mając wykonane połączenie fizyczne z przekaźnika do komputera osobistego, nastawy
komunikacji komputerowej muszą być skonfigurowane do wychwycenia ich z przekaźnika.
Nastawy komunikacji przekaźnikowej na płycie przedniej są stałe jak pokazane w tabeli
poniżej:
Protokół
Szybkość przesyłu
Adres w Courier
Format wiadomości

Courier
19,200 bitów/w
1
11 bit – 1 bit start, 8 bitów danych, 1 bit parzystości (parzysty), 1
bit stopu

Układ czasowy mierzący brak aktywności dla portu przedniego jest ustawiony na 15 minut.
Kontroluje on jak długo przekaźnik będzie utrzymywany na poziomie hasła dostępowego dla
portu przedniego. Jeśli brak jest komunikatu przez 15 minut, wtedy hasło poziomu dostępu,
które jest aktywne, będzie unieważnione.
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Port przedni, 9-cio stykowy, EIA(RS)2321 pozwala na zastosowanie protokołu Courier w
komunikacji wzajemnej. Przeznaczony jest do zastosowania podczas instalacji i rozruchu i nie
jest przewidziany jako połączenie stałe. Ponieważ interfejs ten nie będzie używany do
połączenia przekaźnika i systemu komunikacyjnego stacji energetycznej, niektóre własności
Courier’a nie będą wprowadzone do stosowania. Są to, jak pokazano poniżej:
Automatyczne wydzielenie rejestracji zdarzeń:
-

bajt stanu Courier’a nie podtrzyma znacznika stanu zdarzeń,

-

nie będzie wykonywane wysłanie komendy „Wyślij zdarzenie/Akceptuj zdarzenie”.

Automatyczne wydzielenie rejestracji zakłóceń:
-

bajt stanu Courier’a nie podtrzyma znacznika stanu zakłóceń,

Odpowiedź warstwy zajętości:
bajt stanu Courier’a nie podtrzyma znacznika stanu zajętości, jedyną odpowiedzią na
żądanie będą dane końcowe.
Stały adres:
adres przedniego portu w protokole Courier’a zawsze jest 1, natomiast komenda
adresowa zmiany urządzeń nie jest wprowadzona do stosowania.
Stała szybkość przesyłu:
-

19200 bit/s

Należy zauważyć, że chociaż automatyczne wydzielenie zapisów ze zdarzeń i zakłóceń nie
jest wprowadzone do stosowania, istnieje możliwość ręcznego dostępu do tych danych
poprzez przedni port.
1.10

Podstawowa komunikacja przekaźnika MiCOM S1
Port przedni szczególnie przeznaczony jest do zastosowania programu nastaw przekaźnika
MiCOM S1, który bazuje na pakiecie programowym Windows 98, WindowsNT4.0,
Windows2000 lub Windows XP. MiCOM S1 jest uniwersalnym oprogramowaniem MiCOM
IED i zadaniem jego jest dostarczenie użytkownikowi prostego i wygodnego dostępu do
wszystkich zgromadzonych danych w MiCOM IED, przy użyciu przedniego portu
komunikacyjnego EIA(RS)232.
MiCOM S1 zapewnia pełny dostęp do:
•

przekaźników MiCOM Px20, Px30, Px40,

•

jednostek pomiarowych MiCOM Mx20.

1.10.1 Wymagania sprzętowo-komputerowe
•

komputer IBM lub w 100% kompatybilny,

•

Windows TM 98 lub NT 4.0 (nie Windows TM 95),

•

Pentium II, minimalnie 300MHz,

•

Monitor VGA, minimalnie 256 kolorów,

•

Rozdzielczość, minimalnie 640x400 (zalecana 1024x768),

•

pamięć RAM, minimalnie 48MB,

•

500MB wolnej przestrzeni dyskowej na twardym dysku.

1

Ten port jest aktualnie przyporządkowany do EIA(RS)574; 9-cio stykowej wersji EIA(RS)232;
patrz: www.tiaonline.org.
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Wymagania niezbędne do poprawnego działania oprogramowania MiCOM S1 Studio:
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- Minimalne:
Procesor: 1GHz,
Pamięć RAM: 256MB,
System operacyjny: Windows 2000,
Rozdzielczość ekranu: 800x600
- Rekomendowane:
Procesor 2 GHz,
Pamięć RAM: 1GB,
System operacyjny: Windows XP,
Rozdzielczość ekranu: 1024x768.
- Microsoft Vista:
Procesor 2GHz,
Pamięć RAM 2GB.

1.10.2 Połączenie z przekaźnikiem P740 przy zastosowaniu MiCOM S1
Przed rozpoczęciem należy sprawdzić, czy przewód EIA(RS)232 jest prawidłowo podłączony
do portu EIA(RS)232, znajdującego się na płycie przedniej przekaźnika. Przed podjęciem
próby komunikacji proszę prześledzić instrukcję w rozdziale 1.9, aby upewnić się, że
wykonano prawidłowe połączenie pomiędzy komputerem osobistym a przekaźnikiem.
Powyższy rozdział został pomyślany jako przewodnik znacząco upraszczający zastosowanie
MiCOM S1 i przypuszczamy, że wykonasz kopię MiCOM S1 zainstalowaną na twoim
komputerze osobistym. Aby uzyskać więcej informacji proszę przejść do Podręcznika
użytkownika dla MiCOM S1.
Aby rozpocząć pracę z MiCOM S1 kliknij ikonę:
W menu „Programs” wybierz „MiCOM S1 i następnie „MiCOM S1 Start-up”.

UWAGA: KLIKNIĘCIE NA „UNINSTAL MICOM S1” SPOWODUJE ODINSTALOWANIE
MICOM S1 I W KONSEKWENCJI UTRATĘ WSZYSTKICH DANYCH I ZAPISÓW.
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Pojawi się początkowy ekran w MiCOM S1.
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GS
Launcher MiCOM S1 jest oprogramowaniem, które pozwala uzyskać dostęp do różnych
aplikacji programów:
●

MiCOM S1 dla MiCOM M/Px20 IEDs

●

MiCOM S1 dla MiCOM Px30 IEDs

●

MiCOM S1 dla MiCOM Px40 IEDs

●

MiCOM S1 aplikacja dla zakłóceń

W celu uzyskania powyższych programów należy użyć niebieskich strzałek.
Kliknij na żądany rodzaj dostępu

i kliknij na żądaną serię MiCOM Px40.
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1.10.3 Nawiązanie komunikacji z urządzeniem
Aby nawiązać komunikację S1 z przekaźnikiem P740 należy postępować według poniższego
schematu:
Po pierwsze w razie potrzeby należy ustawić odpowiednio opcje w oknie ze strukturą
komunikacji. W menu „Device” należy wybrać „Communications Setup...”.

GS
Spowoduje to rozwinięcie następującego ekranu:

RYSUNEK 11: EKRAN ZE STRUKTURĄ KOMUNIKACJI

Gdy struktura komunikacji jest prawidłowa, zainicjowane zostanie połączenie z
przekaźnikiem. W menu „Device” należy wybrać „Open Connection...”.
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Spowoduje to wyświetlenie podpowiedzi z adresem przepytywania przekaźnika. Dla portu
przedniego będzie to adres:
„6” dla P741
„7” dla pierwszej jednostki zewnętrznej (P742 lub P743), „8” dla następnej itp.

GS

Po wprowadzeniu powyższego pojawi się podpowiedź dla hasła.
Po dokonaniu skutecznego wprowadzenia możliwa będzie komunikacja z MiCOM S1. Po
nawiązaniu komunikacyjnej pomiędzy komputerem osobistym i MiCOM IED, obie strony
będą bezpośrednio połączone. Dane i informacja będą bezpośrednio przesyłane z i do IED,
przy pomocy menu dostępnego w menu „DEVICE”.

W celu uzyskania dalszych instrukcji odnośnie wydzielania, przesyłania danych z serwera
oraz modyfikowania plików nastaw odsyłamy do Podręcznika Użytkownika MiCOM S1.
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1.10.4 Użytkowanie MiCOM S1 bez nawiązywania łączności (tryb off-line)
MiCOM S1 może być stosowany zarówno do bezpośredniej edycji nastaw, jak też jako
narzędzie do przygotowania nastaw bez dostępu do przekaźnika. W celu otwarcia pliku
domyślnych nastaw do modyfikacji, w menu „File” należy wybrać „New’ i następnie
„Settings File...”.

GS

Spowoduje to wyświetlenie podpowiedzi z typem modelu przekaźnika, którą można zmienić
dopasowując do prawidłowego przekaźnika, użytego w aplikacji.

Kliknięcie na OK pozwoli na otwarcie domyślnego pliku i edycję nastaw. W celu uzyskania
dalszych instrukcji odnośnie wydzielania, przesyłania danych z serwera oraz modyfikowania
plików nastaw odsyłamy do Podręcznika Użytkownika MiCOM S1.
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1.10.5.1 „Szybie połączenie” z przekaźnikiem
Aby rozpocząć pracę z MiCOM S1 kliknij ikonę:

W menu „Programy” wybierz „MiCOM S1 Studio”.

GS

Pojawi się ekran startowy programu MiCOM S1 Studio:

- Kliknij na przycisk „Quick Connect” (szybkie połączenie) znajdujący się w lewym górnym rogu
ekranu aplikacji:
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- utwórz nowy system (porównaj z § 1.10.5.2) lub otwórz już istniejący:

- Kiedy system jest otwarty (lub utworzony) pojawi się okno wyboru typu urządzenia.
- Wybierz „Px40 Series” spośród dostępnych opcji:

GS
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- Po połączeniu się z zabezpieczeniem pojawi się okienko dialogowe informujące o typie
urządzenia, numerze modelu, oraz opisie. Dostępne są również opcje wyboru języka, nazwy
urządzenia oraz dodaniu komentarza.
- Urządzenie wyświetli się w części „studio Explorer”
1.10.5.2 Utworzenie systemu
W MiCOM S1 Studio, System składa się z drzewa, które możemy rozbudowywać dodając
następne gałęzie (foldery).
Mogą to być rozdzielnie, pola, poziomy napięcia. Jeśli już nie potrzebujemy danego systemu,
możemy go usunąć używając komendy kasowania.
Używając przycisku „Quick connect” automatycznie stworzymy podstawowy system, jeśli
jeszcze żaden nie utworzyliśmy. System nie będzie się automatycznie otwierał podczas
uruchomienia aplikacji chyba że wybierzemy „reopen last System At start-up” w menu
„Options/Preferences”
Aby utworzyć nowy system:
- Przy pierwszym uruchomieniu znajdziemy komunikat „create New or open existing
system”, klikamy na „New” aby utworzyć nowy system.
- Jeśli mamy już otwarty system w oknie „Studio Explorer”, klikamy prawym przyciskiem na
obszarze tego okna i wybieramy z menu kontekstowego opcję „New System” lub wybieramy
odpowiednią ikonę na belce.
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Pojawi się następujące okno, w którym należy wpisać nazwę systemu, oraz ścieżkę dostępu
do zapisu na dysku w systemie operacyjnym komputera.

Nowy system pojawi się w części „Studio Explorer” aplikacji:
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Jeśli zaznaczymy którąkolwiek pozycję w „Studio Explorer”, to części
„Properties” pojawią się właściwości tego zaznaczonego obiektu.

GS

1.10.5.3 Utworzenie nowej rozdzielni
Wybierz system, belka menu automatycznie się zmieni, pojawią się tam nowe ikony: „new
device”, „new substation”, „close”, „delete”, „paste”, „properties”, i „options”

Kliknij ikonę „new substation” (możesz użyć menu kontekstowego). Pojawi się wówczas:
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Pojawia się nowa stacja, a na belce menu, gdy ją zaznaczymy pojawia się:

Kliknij na „Import SCL” aby zaimportować plik konfiguracyjny stacji.
Aby utworzyć konfigurację stacji, kliknij na przycisk „New voltage level”
1.10.5.4 Utworzenie nowego poziomu napięcia
Wybierz stacje i kliknij na przycisk „New stadion level” (lub użyj menu
kontekstowego).
W okienku „Create a new voltage level” wprowadź poziom napięcia.
Pojawia się „New voltage level” oraz nowa ikona: „new bay”.

1.10.5.5 Utworzenie nowego pola
Wybierz rozdzielnię i kliknij na „new bay” (lub użyj menu kontekstowego).
W okienku „Create new bay…” wprowadź jego nazwę.
Pojawi się nowe pole.

GS
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1.10.5.6 Utworzenie nowego urządzenia
Kliknij na przycisk „new device” (lub użyj menu kontekstowego). Pojawi się panel „Device
Type”.
W „Selekt device” wybierz typ urządzenia (1). Wyświetli się panel „Type”.
Wybierz P743 (2) i kliknij na przycisk „next” (3). Pojawi się panel „Model Number”.
Wpisz numer wykonania urządzenia (cortec) (4) (numer ten jest podany na naklejce pod
górną klapką urządzenia) i kliknij na przycisk „next” aby wyświetlić panel „Model”.

GS

Wybierz odpowiedni model z listy (6) i kliknij na przycisk „next” (7). Pojawi się panel
„Device Name”.
Wprowadź nazwę i opis przekaźnika (8) i kliknij na przycisk „Next” (9).
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Nowe urządzenie zostało utworzone i pojawia się na ekranie.

GS

1.10.5.7 Otwarcie pliku nastaw
Aby otworzyć istniejący plik nastaw:
- Jeżeli plik jest nagrany lub przekaźnik nie jest podłączony: otwórz folder Settings i otwórz
plik nastaw
- Jeżeli przekaźnik jest podłączony, ściągnij nastawy z przekaźnika: kliknij na „Extract
Settings” lub wybierz to polecenie z menu kontekstowego folderu Settings.
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Aby otworzyć domyślny plik nastaw:
- Kliknij na opcje „Open Default Settings File” w menu File.
- Wybierz typ urządzenia a nastepnie protokół komunikacyjny.
- Kliknij na przycisk „Next”.

GS

- Wybierz model i kliknij przycisk „Finisz”. Wyświetli się domyślny plik nastaw.
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Dodatek – P741 Mapa menu przekaźnika (domyślna)
Uwaga: Poniższy schemat został zestawiony z domyślnymi nastawami fabrycznymi
DANE SYSTEMOWE

↓

→

WIDOK REKORDÓW

↓
Wybór zdarzenia*
[0...511]
0
↓
Wybór awarii*
[0...4]
0
↓
Wybór Maint*
[0...4]
0
↓
Kasow. wskazań
Nie

Język
Angielski
↓
Hasło
****
↓
Opis
MiCOM P741
↓
Opos pola
MiCOM
↓
Numer modelu

* jeżeli istnieje

→

POMIARY 1

↓
IA Różn. CZ

→

POMIARY 2

↓
Z01:IA Różn.
0A

↓
IB Różn. CZ

0A

0A
↓
IC Różn. CZ

0A
↓
Z01:IC Różn.

0A
↓
IN Różn. CZ

0A
↓
Z01:IN Różn.

0A
↓
IA Ham. CZ

0A
↓
Z01:IA Ham.

↓
IB Ham. CZ

0A
↓
Z01:IB Ham.

0A
↓
Częstotliwość

↓
IC Ham. CZ
50

↓
Liczba portow

0A
↓
Z01:IC Ham.

0A
↓
IN Ham. CZ

2

0A
↓
Z01:IN Ham.

0A

0A

↓
Adres
6
↓
Stan pola
0000000000000000
↓
Stan kontrolny
0000000000000000
↓
Grupa aktywna
1
↓
Wer.programu 1
E2.0
↓
Wer.programu 2
E2.0
↓
Stan wejsc opto
00000000
↓
Stan przek.wyjsc
00000000
↓
Stan alarmow 1
0000000000000000
↓
Stan alarmow 2
0000000000000000
↓
Stan alarmow 3
0000000000000000
↓
Poziom dostępu

* jeżeli istnieje
↓
Z02:IA Różn.
*
0A
↓
Z02:IB Różn.
*
0A
↓
Z02:IC Różn.
*
0A
↓
Z02:IN Różn.
*
0A
↓
Z02:IA Ham.
*
0A
↓
Z02:IB Ham.
*
0A
↓
Z02:IC Ham.
*
0A
↓
Z02:IN Ham.
*
0A

itd.
↓
Z08:IA Różn.
2

↓
Kontrola hasla

↓
Z08:IB Różn.
2

↓
Poziom hasla 1
****
↓
Poziom hasla 2
****

TOPOLOGIA 1

→

↓
Węzeł prądowy 1
00000000

TOPOLOGIA 2

→

↓
Węzeł prądowy 1
0000000000000000

↓
Z01:IB Różn.

0A
↓
Numer seryjny

→

↓
Z08:IC Różn.
↓
Z08:IN Różn.
↓
Z08:IA Ham.
↓
Z08:IB Ham.
↓
Z08:IC Ham.
↓
Z08:IN Ham.

*
0A
*
0A
*
0A
*
0A
*
0A
*
0A
*
0A
*
0A

* jeżeli istnieje
↓
Węzeł prądowy 2
00000000
↓
Węzeł prądowy 3
00000000
↓
Węzeł prądowy 4
00000000
↓
Węzeł prądowy 5
00000000
↓
Węzeł prądowy 6
00000000
↓
Węzeł prądowy 7
00000000
↓
Węzeł prądowy 8
00000000

*

*

*

*

*

*

*

* jeżeli istnieje
↓
Węzeł prądowy 2
0000000000000000
↓
Węzeł prądowy 3
0000000000000000
↓
Węzeł prądowy 4
0000000000000000
↓
Węzeł prądowy 5
0000000000000000
↓
Węzeł prądowy 6
0000000000000000
↓
Węzeł prądowy 7
0000000000000000
↓
Węzeł prądowy 8
0000000000000000

*

*

*

*

*

*

*
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PU
KONFIG&STATUS
↓
PU Tryb Serwis
0000000000000000
↓
PU Podlaczony
0000000000000000
↓
PU Topo.Potw.
0000000000000000
↓
Kasuj Usz.Obw.PI
Nie
↓
Uszk.Obw.PI Up*
00000000
↓
Uszk.Obw.PI Faza*
↓
Kasuj PU Blad
Nie
↓
PU Blad Zablom.*
00000000
↓
87BB Monitoring*
00000000
↓
87BB&50BF Odstaw*
00000000
* jeżeli istnieje

→

(GS) 3 - 37
DATA I CZAS

↓
Data
05 Sty 2006
↓
Czas
12:00:00
↓
Synchr. IRIG-B (1)
Odstawione
↓
Stan IRIG-B (1)
Sygnal OK
↓
Stan baterii
OK
↓
Bateria Alarm
Zalaczone
↓
SNTP Status (1)
Odstawione
↓
Czas Lokal.Zal.
Staly
↓
Czas Lokal.Offs.
0 min
↓
DST Zalacz.
Zalaczone
↓
DST Offset
60.00 min
↓
DST Start
Ostatni
↓
DST Start Dzien
Niedziela
↓
DST Start Mies.
Marzec
↓
DST Start Minuta
60.00 min
↓
DST Koniec
Ostatni
↓
DST Koniec Dzien
Niedziela
↓
DST Koniec Mies.
Październik
↓
DST Koniec Min.
60.00 min
↓
PT1 Strefa Czas.
Lokalnie
↓
PT2 Strefa Czas. (1)
Lokalnie
↓
Tunel Strefa Cz (1)
Lokalnie
(1) w zależności od
wybranych opcji
w konfiguracji

→

KONFIGURACJA

↓
Przywr.domyslne
Brak zadzialania
↓
Grupa nastaw
Wybor z menu
↓
Nastawy aktywne
Grupa 1
↓
Zapisz zmiany
Brak zadzialania
↓
Kopiuj z
Grupa 1
↓
Kopiuj do
Brak zadzialania
↓
Grupa nastaw 1
Zalaczone
↓
Grupa nastaw 2
Odstawione
↓
Grupa nastaw 3
Odstawione
↓
Grupa nastaw 4
Odstawione
↓
Zab.Szyn Opcje
Ukryta
↓
Zab.Szyn Roznic
Zalaczone
↓
Oznaczenia wejść
Widzialna
↓
Oznaczenia wyjść
Widzialna
↓
Rejestr zdarzen
Widzialna
↓
Rejestr zak..
Widzialna
↓
Ust. pomiarow
Widzialna
↓
Ust. comm’ow
Ukryta
↓
Testy-Monitoring
Widzialna
↓
Wartości nastaw
Pierwotna
↓
Kontrola wejsc
Widzialna
↓
Konfig.wej.kontr
Widzialna
↓
Opis ster. I/O
Widzialna
↓
Bezposr. dostep
Zalaczone
↓
InterMiCOM *
Odstawione
↓
Przycisk funkc.
Widzialna
↓
PT1 Tylko odczyt
Odstawione
↓
PT2 Tylko odczyt
Odstawione *
↓
NIC Tylko Odczyt
Odstawione *
↓
Kontrast LCD
11
* jeżeli istnieje

→

KAS.
REJESTRATORA
(jeśli widoczne)
↓
Kas. zdarzeń
Nie
↓
Kas. zakłóceń
Nie
↓
Kas. serw.
Nie
↓
Zdarz. Alarmy
Zalaczone
↓
Zdarz. Wyjscia
Zalaczone
↓
Zdarz. Wejścia
Zalaczone
↓
Zdarz. System.
Zalaczone
↓
Zdarz. Rej.zakl.
Zalaczone.
↓
Zdarz. Autotest
Zalaczone
↓
Zdarz. Zabezp.
Zalaczone
↓
Kas.zdal.rej.
Nie
↓
DDB 31 – 0
11111111111111
↓
DDB 63 – 32
11111111111111
↓
DDB 95 – 64
11111111111111
↓
Kontynuacja
jak wyżej aż do
DDB 2047-2016
↓
DDB 2047 – 2016
11111111111111

→

REJESTR.
ZAKLOCEN
(jeśli widoczne)
↓
Czas trwania
1.200 s
↓
Pozycja wyzw.
33.34%
↓
Tryb wyzwalania
Pojedynczy
↓
Kan. Analogowy 1
Nastawa
↓
Kan. Analogowy 1
Nastawa
↓
Kontynuacja
jak wyżej aż do
Kan. Analogowy 8
↓
Kan. Analogowy 8
Nastawa
↓
Wej.binarne 1
Nastawa
↓
Wej.binarne 2
Nastawa
↓
Kontynuacja
jak wyżej aż do
Wej.binarne 32
↓
Wej.binarne 32
Nastawa
↓
Reczne Pobudz.
Nie
↓
Strefa do Rej.
10000000

UST. POMIAROW

→

(jeśli widoczne)
↓
Dane podstawowe
Iron CZ
↓
Wartości lokalne
Pierwotna
↓
Wartości zdalne
Pierwotna
↓
Wartości zdalne 2
Pierwotna

GS

Opis przekaźnika

P740/PL GS/La7

MiCOM P740
KOMUNIKACJA
(jeśli widoczne)
↓
PT1 Protokol
Courier
↓
PT1 Adres
6
↓
PT1 Czas nieakt.
15 min
↓
PT1 Stan kart
K-Bus OK.
↓
PT1 Konfig.portu
K-Bus
↓
Dla RS485:
PT1 Tryb COM
IEC60870 FT1.2
↓
PT1 Predk.Transm
19200
↓
Dla Ethernet:
NIC Protocol
IEC61850
↓
NIC Mac Adres
00.02.86.92.01.4
↓
NIC Tunl Timeout
5.000 min
↓
NIC Link Report
Alarm
↓
Dla drugiego portu:
PORT TYLNY2 (PT2)
↓
PT2 Protokol
Courier
↓
PT2 Stan kart
0
↓
PT2 Konfig.portu
EIA232 (RS232)
↓
PT2 Tryb COM
IEC60870 FT1.2
↓
PT2 Adres
255
↓
PT2 Czas nieakt.
15 min
↓
PT2 Predk.Transm
19200

(GS) 3 - 38

→

TESTY MONITORING
(jeśli widoczne)
↓
Stan wejsc opto
00000000
↓
Stan przek.wyjsc
00000000
↓
Stan portu test.
00000000
↓
Monitor bit 0
Przek. Opis 01
↓
Monitor bit 1
Przek. Opis 02
↓
Kontynuacja
jak wyżej aż do
Monitor bit 7 /
Przek. Opis 08
↓
Monitor bit 7
Przek. Opis 08
↓
Typ testu
Odstawione
↓
Wzor testu
00000000
↓
Test przekazn.
Brak zadzialania
↓
Test LED
Brak zadzialania
↓
87BB&50BF Odstaw
00000000 (1)
↓
87BB Dzial.Elem.
00000000 (1)
↓
87BB Komenda Wyl
Brak zadzialania (1)
↓
Stan LED Czerw.
00000000000…
↓
Stan LED Ziel.
00000000000…
↓
DDB 31-0
1111111111111111
↓
Kontynuacja
aż do
DDB 2047-2016
↓
DDB 2047-2016
1111111111111111
(1) widoczne tylko
Jeśli Typ testu =
Odstawione

→

KONFIG.WEJSC

↓
Globalne Unom
24/27V
↓
Gdy wybrano inne:
Wejście opto 1
24/27V
↓
Kontynuacja
jak wyżej aż do
Wejście opto 8
↓
Wejście opto 8
24/27V

→

KONTROLA WEJSC
(jeśli widoczne)
↓
Stan kontr.wejsc
00000000000000…
↓
Wejście ster. 1
Brak zadzialania
↓
Kontynuacja
jak wyżej aż do
Wejście ster. 32
↓
Wejście ster. 32
Brak zadzialania

→

INTERMiCOM
KOM.
(jeśli widoczne)
↓
IM Status Wej.
↓
IM Status Wyj.
↓
Adres zrodlowy
↓
Adres otrzymany
↓
Prędkość
9600
↓
Urządz.Zdalne
Odstawione
↓
Kan Statystyki
Ukryta
↓
Rx Licznik.Bezp
↓
Rx Licznik.Zezw
↓
Rx Licznik Block
↓
Rx Licz.Now.Dane
↓
Rx Licznik Bledu
↓
Wiadomości Utr.
↓
Czas zliczony
↓
Kasuj statyst.
Nie
↓
Kan Diagnostyka
Ukryta
↓
Status Dane CD
↓
RamkaSynch Stat
↓
Wiadomość Status
↓
Stan Kanalow
↓
IM H/W Status
↓
Loopback Mode
Odstawione
↓
Wzor testu
256
↓
PetlaPowr Status

→

INTERMiCOM
KONF.
(jeśli widoczne)
↓
IM Syg.Alarm Pzl
25 %
↓
IM1 Typ komendy
Bezposrednio
↓
IM1 Tryb Powr.
Fabryczny
↓
IM1 Wart.Fabr.
0
↓
IM1 CzasRamkiSyn
1,5
↓
Kontynuacja
jak wyżej aż do
IM8
↓
IM1 Typ komendy
Bezposrednio
↓
IM1 Tryb Powr.
Fabryczny
↓
IM1 Wart.Fabr.
0
↓
IM1 CzasRamkiSyn
1,5

→
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PRZYCISKI FUNKC.
(jeśli widoczne)
↓
Stan Prz.Fun.
0000000000
↓
Prz.Fun.1
Odblokowane
↓
Prz.Fun.1 Tryb
Normalny
↓
Prz.Fun.1 Opis
Function Key 1
↓
Kontynuacja
jak wyżej aż do
Prz. Fun.10
↓
Prz.Fun.10
Odblokowane
↓
Prz.Fun.10 Tryb
Normalny
↓
Prz.Fun.10 Opis
Function Key 10

(GS) 3 - 39

→

KONFIG. IED

↓
Przel.bank konf.
Brak dzialania
↓
Odtworz MCL
Brak dzialania
↓
Akt.nazwa konf
P741
↓
Akt.Rev.konf.
1.94 (edytowana)
↓
Nieakt.nazwa kon
P741
↓
Nieakt.Rev.konf.
1.94 (edytowana)
↓
PARAMETRY IP
↓
IP Adres
10.22.94.19
↓
Maska sieci
255.255.248.0
↓
Droga
100.100.100.100
↓
SNTP PAREMETRY
↓
SNTP Server 1
255.255.255.255
↓
SNTP Server 2
255.255.255.255
↓
IEC 61850 SCL
↓
IED Nazwa
↓
IEC 61850 GOOSE
↓
GoEna
0x00000000
↓
Typ Testu
0x00000000
↓
Ignoruj flagi
Nie

→

OPIS STER. I/O

↓
Wejście ster. 1
Control Input 1
↓
Kontynuacja
jak wyżej aż do
Wejście ster. 32
↓
Wejście ster. 32
Control Input 32

→

ZAB.ROZNIC.SZYN.
Grupa 1
↓
Roznicowe Fazowe
Grupa 1
↓
CZ Parametry
Grupa 1
↓
kCZ Nachylenie
30 %
↓
IDCZ>2 Nastawa
1.200 kA
↓
Parametry Strefy
Grupa 1
↓
k2 Nachylenie
60 %
↓
ID>2 Nastawa
1.000 kA
↓
Wspolne
Grupa 1
↓
ID>1 Nastawa
100 A
↓
k1 Nachylenie
10 %
↓
ID>1 Alarm Czas
5.000 s
↓
Roznic.Doziemne
Odstawione
↓
Gdy Zalaczone:
Iham.Faza> Nast.
2000 A
↓
CZ Parametry
Grupa 1
↓
kNCZ Nachylenie
10 %
↓
IDNCZ>2 Nastawa
1200 A
↓
Parametry Strefy
Grupa 1
↓
kN2 Nachylenie
10 %
↓
IDN>2 Nastawa
1000 A
↓
Wspolne
Grupa 1
↓
IDN>1 Nastawa
100 A
↓
kN1 Nachylenie
5%
↓
IDN>1 Alarm Czas
5.000 s

→

OPCJE ZAB.SZYN
Grupa 1
↓
Tryb Uszk.Obw.CZ
Blokada Podtrz.
↓
Tryb Uszk.Obw.Zx
Blokada Podtrz.
↓
Obw.Prad. tReset
5.000 s
↓
Obw.Prad Tryb
3fazowa Blokada
↓
Tryb Bledu KS PU
Blokada Podtrz.
↓
Tryb Bledu Sx PU
Blokada Podtrz.
↓
Blad PU Czas
5.000 s
↓
Blad PU tReset
5.000 s
↓
Ioc Blk Alarm
Zalaczone
↓
Kasuj PU Blad
Zawsze Dopuszcz.
↓
3F Blok.Alarm
Zalaczone
↓
Czas Wyl. Status
Odstawione
↓
Czas Wyl. Timer
100 ms
↓
Diff Display Min
30.00 A

→
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OZNACZENIA
WEJSC
↓
Wejscie opto 1
Opto Label 01
↓
Kontynuacja
jak wyżej aż do
Wejscie opto 8
↓
Wejscie opto 8
Opto Label 08

→

(GS) 3 - 40
OZNACZENIA
WYJSC
↓
Przekaznik 1
Relay Label 01
↓
Kontynuacja
jak wyżej aż do
Przekaznik 8
↓
Przekaznik 8
Relay Label 08

→

tak samo grupa 2,3 i 4
jeśli zestawiono

→

DANE PSL

↓
Odn. PSL gr.1
Odniesienie
↓
JJ Mies AAAA
GG:MM:SS:mmm
↓
ID PSL gr.1
1061683974
↓
Odn. PSL gr.2
Odniesienie
↓
identycznie dla grupy
3i4

GS
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(GS) 3 - 41
Dodatek – P742 Mapa menu przekaźnika (domyślna)
Uwaga: Poniższy schemat został zestawiony z domyślnymi nastawami fabrycznymi
DANE
SYSTEMOWE

→

↓
Język
Angielski
↓
Hasło
****
↓
Opis
MiCOM P741
↓
Opos pola
MiCOM
↓
Numer modelu

WIDOK REKORDÓW

↓
Wybór zdarzenia*
[0…511]
0
↓
Wybór awarii*
[0...4]
0
↓
Wybór Maint*
[0...4]
0
↓
Kasow. wskazań
Nie
* jeżeli istnieje

↓
Numer seryjny
↓
Częstotliwość
50
↓
Liczba portow
2
↓
Adres
6
↓
Stan pola
0000000000000000
↓
Stan kontrolny
0000000000000000
↓
Grupa aktywna
1
↓
Wer.programu 1
E2.0
↓
Wer.programu 2
E2.0
↓
Stan wejsc opto
00000000
↓
Stan przek.wyjsc
00000000
↓
Stan alarmow 1
0000000000000000
↓
Stan alarmow 2
0000000000000000
↓
Stan alarmow 3
0000000000000000
↓
Poziom dostępu
2
↓
Kontrola hasla
2
↓
Poziom hasla 1
****
↓
Poziom hasla 2
****

→

POMIARY 1

↓
IL1 Modul
0.000 A
↓
IL1 Kat fazowy
0.000 °
↓
IL2 Modul
0.000 A
↓
IL2 Kat fazowy
0.000 °
↓
IL3 Modul
0.000 A
↓
IL3 Kat fazowy
0.000 °
↓
Io Modul
0.000 A
↓
Io Kat fazowy
0.000 °
↓
Io obl Modul
0.000 A
↓
Io obl Kat
0.000 °
↓
Czestotliwosc
50 Hz

→

TOPOLOGIA 1

↓
Podl. PP / strefa
00000000
↓
Zx1 : IL1 roz.
0A
↓
Zx1 : IL2 roz.
0A
↓
Zx1 : IL3 roz.
0A
↓
Zx1 : Io roz.
0A
↓
Zx1 : IL1 ham.
0A
↓
Zx1 : IL2 ham.
0A
↓
Zx1 : IL3 ham.
0A
↓
Zx1 : Io ham.
0A
↓
Zx2 : IL1 roz.
0A
↓
Zx2 : IL2 roz.
0A
↓
Zx2 : IL3 roz.
0A
↓
Zx2 : Io roz.
0A
↓
Zx2 : IL1 ham.
0A
↓
Zx2 : IL2 ham.
0A
↓
Zx2 : IL3 ham.
0A
↓
Zx2 : Io ham.
0A
x1 / x2 = numer
strefy podlaczonej
do odłącznika 1
lub 2

→

USTAW.
WYLACZNIKA
↓
Min Impuls Wyl.
200 ms
↓
Podtrz.Wylacz
Odstawione
↓
Jeśli Zalaczone:
Reset Wyl. Podtrz
Nie
↓
Wyl.kontr.przez
Odstawione
↓
Jesli wybrane
(różne opcje):
Recz.Impuls Zam.
500.0 ms
↓
Recz.Impuls Otw.
500.0 ms
↓
T zwl.ZAL reczn
10.0 s
↓
87BB Czas Wyl.
0s
↓
Czas kontr. WYL
150.0 ms

→

DATA I CZAS

↓
Data
05 Sty 2006
↓
Czas
12:00:00
↓
Stan baterii
OK
↓
Bateria Alarm
Zalaczone
↓
SNTP Status (1)
Odstawione
↓
Czas Lokal.Zal.
Staly
↓
Czas Lokal.Offs.
0 min
↓
DST Zalacz.
Zalaczone
↓
DST Offset
60.00 min
↓
DST Start
Ostatni
↓
DST Start Dzien
Niedziela
↓
DST Start Mies.
Marzec
↓
DST Start Minuta
60.00 min
↓
DST Koniec
Ostatni
↓
DST Koniec Dzien
Niedziela
↓
DST Koniec Mies.
Październik
↓
DST Koniec Min.
60.00 min
↓
PT1 Strefa Czas.
Lokalnie
↓
PT2 Strefa Czas. (1)
Lokalnie
↓
Tunel Strefa Cz (1)
Lokalnie
(1) w zależności od
wybranych opcji
w konfiguracji

↓

→
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MiCOM P740
KONFIGURACJA

↓
Przywr.domyslne
Brak zadzialania
↓
Grupa nastaw
Wybor z menu
↓
Nastawy aktywne
Grupa 1
↓
Zapisz zmiany
Brak zadzialania
↓
Kopiuj z
Grupa 1
↓
Kopiuj do
Brak zadzialania
↓
Grupa nastaw 1
Zalaczone
↓
Grupa nastaw 2
Odstawione
↓
Grupa nastaw 3
Odstawione
↓
Grupa nastaw 4
Odstawione
↓
Zab. Martwa Str.
Zalaczone
↓
BB Wylacz.Potw.
Odstawione
↓
Zab. Nadprądowe
Odstawione
↓
Zab. Ziemn.
Odstawione
↓
Uszk.WYL & I<
Zalaczone
↓
Oznaczenia wejsc
Widzialna
↓
Oznaczenia wyjsc
Widzialna
↓
Przekladnie I/U
Widzialna
↓
Rejestr zdarzen
Widzialna
↓
Rejestr zakl.
Widzialna
↓
Ust. pomiarow
Widzialna
↓
Ust. comm’ow
Widzialna
↓
Testy-Monitoring
Widzialna
↓
Wartości nastaw
Pierwotna
↓
Kontrola wejsc
Widzialna
↓
Konfig.wej.kontr
Widzialna
↓
Opis ster. I/O
Widzialna
↓
Bezposr. dostep
Zalaczone
↓
PT1 Tylko odczyt
Odstawione
↓

→

(GS) 3 - 42
PRZEKLADNIE

→

↓
PI s.pierwotna
1.000 kA
↓
Pin s.wtorna
1.000 A
↓
RBPh / RBN
1.000
↓
Parametry Mocy
↓
Standard Wejście
British Standard
↓
Jeśli British Standard:
Nap.Kolana Vk
500.0 V
↓
jeśli IEC:
Znam.Obc. VA
25.00 VA
↓
Znam.Obc. Ohm
25.00 Ohm
↓
Wsp.KSCC
10
↓
RCT Przewody
500,0 Ohm
↓
Efekt. Obc. Ohm
500,0 mOhm
↓
Efekt. Obc. VA
500,0 mVA

KAS.
REJESTRATORA
(jeśli widoczne)
↓
Kas. zdarzeń
Nie
↓
Kas. zakłóceń
Nie
↓
Kas. serw.
Nie
↓
Zdarz. Alarmy
Zalaczone
↓
Zdarz. Wyjscia
Zalaczone
↓
Zdarz. Wejścia
Zalaczone
↓
Zdarz. System.
Zalaczone
↓
Zdarz. Rej.zakl.
Zalaczone.
↓
Zdarz. Autotest
Zalaczone
↓
Zdarz. Zabezp.
Zalaczone
↓
Kas.zdal.rej.
Nie
↓
DDB 31 – 0 (3)
11111111111111
↓
DDB 63 – 32 (3)
11111111111111
↓
DDB 95 – 64 (3)
11111111111111
↓
Kontynuacja
jak wyżej aż do
DDB 2047-2016
↓
DDB 2047 – 2016 (3)
11111111111111
(3) Gdy Zdarz.Zabezp.
jest Zalaczone i
jeden sygnał DDB
jest zdarzeniem
zabezpieczeniowym

↓
PT2 Tylko odczyt
Odstawione *
↓
NIC Tylko Odczyt
Odstawione *
↓
Kontrast LCD
11
* zależnie od opcji

→

REJESTR.
ZAKLOCEN
(jeśli widoczne)
↓
Czas trwania
1.200 s
↓
Pozycja wyzw.
33.34%
↓
Tryb wyzwalania
Pojedynczy
↓
Kan. Analogowy 1
IL1
↓
Kan. Analogowy 2
IL2
↓
Kan. Analogowy 3
IL3
↓
Kan. Analogowy 4
Io
↓
Kan. Analogowy 8
Nastawa
↓
Wej.binarne 1
Nastawa
↓
Wej.binarne 2
Nastawa
↓
Kontynuacja
jak wyżej aż do
Wej.binarne 32
↓
Wej.binarne 32
Nastawa

→

UST. POMIAROW
(jeśli widoczne)
↓
Dane podstawowe
IL1 – IL2 – IL3
↓
Wartości lokalne
Pierwotna
↓
Wartości zdalne
Pierwotna
↓
Wartości zdalne 2
Pierwotna

→

KOMUNIKACJA

→

(jeśli widoczne)
↓
PT1 Protokol
Courier
↓
PT1 Adres
7
↓
PT1 Czas nieakt.
15 min
↓
PT1 Stan kart
K-Bus OK.
↓
PT1 Konfig.portu
K-Bus
↓
Dla RS485:
PT1 Tryb COM
IEC60870 FT1.2
↓
PT1 Predk.Transm
19200
↓
Dla Ethernet:
NIC Protocol
IEC61850
↓
NIC Mac Adres
00.02.86.92.01.4
↓
NIC Tunl Timeout
5.000 min
↓
NIC Link Report
Alarm
↓
Dla drugiego portu:
PORT TYLNY2 (PT2)
↓
PT2 Protokol
Courier
↓
PT2 Stan kart
0
↓
PT2 Konfig.portu
EIA232 (RS232)
↓
PT2 Tryb COM
IEC60870 FT1.2
↓
PT2 Adres
255
↓
PT2 Czas nieakt.
15 min
↓
PT2 Predk.Transm
19200

GS
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MiCOM P740
TESTY MONITORING
(jeśli widoczne)
↓
Stan wejsc opto
00000000
↓
Stan przek.wyjsc
00000000
↓
Stan portu test.
00000000
↓
Monitor bit 0
Przek. Opis 01
↓
Monitor bit 1
Przek. Opis 02
↓
Kontynuacja
jak wyżej aż do
Monitor bit 7 /
Przek. Opis 08
↓
Monitor bit 7
Przek. Opis 08
↓
Typ testu
Odstawione
↓
Wzor testu
00000000
↓
Test przekazn.
Brak zadzialania
↓
Test LED
Brak zadzialania
↓
Pozycja schematu
00000000
↓
DDB 31-0
111111111111111
↓
Kontynuacja
aż do
DDB 2047-2016
↓
DDB 2047-2016
111111111111111

→

(GS) 3 - 43
KONFIG.WEJSC

↓
Globalne Unom
24/27V
↓
Gdy wybrano inne:
Wejście opto 1
24/27V
↓
Kontynuacja
jak wyżej aż do
Wejście opto 16
↓
Wejście opto 16
24/27V

→

KONTROLA WEJSC
(jeśli widoczne)
↓
Stan kontr.wejsc
00000000000000…
↓
Wejście ster. 1
Brak zadzialania
↓
Kontynuacja
jak wyżej aż do
Wejście ster. 32
↓
Wejście ster. 32
Brak zadzialania

→

KONFIG STER I/O
(jeśli widoczne)
↓
Hotkey zalacz.
111111111111111
↓
Wejście ster.1
Podtrzymane
↓
Komenda ster. 1
Ustaw/Kasuj
↓
Kontynuacja
jak wyżej aż do
Wejście ster. 32
↓
Wejście ster.1
Podtrzymane
↓
Komenda ster. 1
Ustaw/Kasuj

→

OPIS STER. I/O

↓
Wejście ster. 1
Control Input 1
↓
Kontynuacja
jak wyżej aż do
Wejście ster. 32
↓
Wejście ster. 32
Control Input 32

→

87 BB POTW.
WYLACZ

→

(jeśli ustawione)
↓
I>BB Nastawa
1.200 kA
↓
Io>BB Nastawa
200.0 A

GS

Opis przekaźnika

P740/PL GS/La7

MiCOM P740
MARTWA STREFA
Grupa 1
(jeśli ustawione)
↓
I>DZ Nastawa
1.200 A
↓
I>DZ Czas Zwl.
1.000 s
↓
Martwa Str. Ziem.
Odstawione
↓
Gdy Zalaczone:
Io>DZ Nastawa
1.200 A
↓
Io>DZ Czas Zwl.
1.000 s

→

(GS) 3 - 44
50/51 –
NADPRADOWE
Grupa 1
(jeśli ustawione)
↓
Funkcja I>1
Odstawione
↓
Jeżeli:
US ST inverse
US inverse
IEEE E inverse
IEEE V inverse
IEEE M inverse
↓
Nastawa I>1
3.000 A
↓
I>1 TD
7.000 s
↓
I>1 Reset Char
DT
↓
I>1 tReset
0s
↓
Jeżeli:
UK LT inverse
IEC E inverse
IEC V inverse
IEC S inverse
↓
Nastawa I>1
3.000 A
↓
I>1 TMS
1.000 s
↓
I>1 tReset
0s
↓
Jeżeli DT:
↓
Nastawa I>1
3.000 A
↓
I>1 Czas Zwl.
1.000 s
↓
I>1 tReset
0s
↓
Funkcja I>2
Odstawione
↓
Jeżeli zalączone:
Nastawa I>2
20 A
↓
Jeżeli
Wysoki Stop. I>2
I>2 Czas Zwl.
1.000 s
↓
Jeżeli
87BB blokada
Blokada odpadu
300 ms

→

50N/51N –
Z.ZIEMN.
Grupa 1
(jeśli ustawione)
↓
Funkcja Io>1
Odstawione
↓
Jeżeli:
US ST inverse
US inverse
IEEE E inverse
IEEE V inverse
IEEE M inverse
↓
Nastawa Io>1
3.000 A
↓
Io>1 TD
7.000 s
↓
Io>1 Reset Char
DT
↓
Io>1 tReset
0s
↓
Jeżeli:
UK LT inverse
IEC E inverse
IEC V inverse
IEC S inverse
↓
Nastawa Io>1
3.000 A
↓
Io>1 TMS
1.000 s
↓
Io>1 tReset
0s
↓
Jeżeli DT:
↓
Nastawa Io>1
3.000 A
↓
Io>1 Czas Zwl.
1.000 s
↓
Io>1 tReset
0s
↓
Funkcja Io>2
Odstawione
↓
Jeżeli zalączone:
Nastawa Io>2
20 A
↓
Jeżeli
Wysoki Stop. Io>2
Io>2 Czas Zwl.
1.000 s
↓
Jeżeli
87BB blokada
Blokada odpadu
300 ms

→

LRW
Grupa 1

↓
Kontrola przez
I< Pradowe
↓
Jeżeli:
I< Pradowe
↓
Nastawa I<
50 mA
↓
I> Status
Odstawione
↓
Jeśli Zalaczone
I> Nastawa
1,2
↓
Io> Nastawa
0,2
↓
OW wewnętrzne
Grupa 1
↓
tLRW1 Timer 1
50,00 ms
↓
tLRW1 Timer 2
200,00 ms
↓
OW zewnętrzne
Grupa 1
↓
tLRW1 Timer 3
50,00 ms
↓
tLRW1 Timer 4
200,00 ms
Jeżeli: 52a
↓
OW wewnętrzne
Grupa 1
↓
tLRW1 Timer 1
50,00 ms
↓
tLRW1 Timer 2
200,00 ms
↓
OW zewnętrzne
Grupa 1
↓
tLRW1 Timer 3
50,00 ms
↓
tLRW1 Timer 4
200,00 ms

→

KONTROLA
OBWODOW
Grupa 1

→

↓
KONTROLA OBW. Io
Grupa 1
↓
Wsp.Bledu Kce
40,00 %
↓
Alarm Zwl Tce
5.000 s
↓
Blokada kontr. Io
87BBP & 87BBN
↓
KONTROLA OB. PI
Grupa 1
↓
KOPrad T Alarm
5.000 s

GS

Opis przekaźnika
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MiCOM P740
OZNACZENIA
WEJSC
↓
Wejscie opto 1
Opto Label 01
↓
Kontynuacja
jak wyżej aż do
Wejscie opto 16
↓
Wejscie opto 16
Opto Label 16

→

(GS) 3 - 45
OZNACZENIA
WYJSC
↓
Przekaznik 1
Relay Label 01
↓
Kontynuacja
jak wyżej aż do
Przekaznik 8
↓
Przekaznik 8
Relay Label 08

→

tak samo grupa 2,3 i 4
jeśli zestawiono

→

DANE PSL

↓
Odn. PSL gr.1
Odniesienie
↓
JJ Mies AAAA
GG:MM:SS:mmm
↓
ID PSL gr.1
1061683974
↓
Odn. PSL gr.2
Odniesienie
↓
identycznie dla
grupy
3i4

GS
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P740/PL GS/La7

MiCOM P740
(GS) 3 - 46
Dodatek – P743 Mapa menu przekaźnika (domyślna)
Uwaga: Poniższy schemat został zestawiony z domyślnymi nastawami fabrycznymi
DANE
SYSTEMOWE

→

↓

WIDOK
REKORDÓW
↓
Wybór zdarzenia*
[0…511]
0
↓
Wybór awarii*
[0...4]
0
↓
Wybór Maint*
[0...4]
0
↓
Kasow. wskazań
Nie

Język
Angielski
↓
Hasło
****
↓
Opis
MiCOM P741
↓
Opos pola
MiCOM
↓
Numer modelu

* jeżeli istnieje

↓
Numer seryjny
↓
Częstotliwość
50
↓
Liczba portow
2
↓
Adres
6
↓
Stan pola
0000000000000000
↓
Stan kontrolny
0000000000000000
↓
Grupa aktywna
1
↓
Wer.programu 1
E2.0
↓
Wer.programu 2
E2.0
↓
Stan wejsc opto
00000000
↓
Stan przek.wyjsc
00000000
↓
Stan alarmow 1
0000000000000000
↓
Stan alarmow 2
0000000000000000
↓
Stan alarmow 3
0000000000000000
↓
Poziom dostępu

→

POMIARY 1

↓
IL1 Modul
0.000 A
↓
IL1 Kat fazowy
0.000 °
↓
IL2 Modul
0.000 A
↓
IL2 Kat fazowy
0.000 °
↓
IL3 Modul
0.000 A
↓
IL3 Kat fazowy
0.000 °
↓
Io Modul
0.000 A
↓
Io Kat fazowy
0.000 °
↓
Io obl Modul
0.000 A
↓
Io obl Kat
0.000 °
↓
Czestotliwosc
50 Hz

→

TOPOLOGIA 1

↓
Podl. PP / strefa
00000000
↓
Zx1 : IL1 roz.
0A
↓
Zx1 : IL2 roz.
0A
↓
Zx1 : IL3 roz.
0A
↓
Zx1 : Io roz.
0A
↓
Zx1 : IL1 ham.
0A
↓
Zx1 : IL2 ham.
0A
↓
Zx1 : IL3 ham.
0A
↓
Zx1 : Io ham.
0A
↓
Zx2 : IL1 roz.
0A
↓
Zx2 : IL2 roz.
0A
↓
Zx2 : IL3 roz.
0A
↓
Zx2 : Io roz.
0A
↓
Zx2 : IL1 ham.
0A
↓
Zx2 : IL2 ham.
0A
↓
Zx2 : IL3 ham.
0A
↓
Zx2 : Io ham.
0A
x1 / x2 = numer
strefy podlaczonej
do odłącznika 1
lub 2

2
↓
Kontrola hasla

→

USTAW.
WYLACZNIKA
↓
Min Impuls Wyl.
200 ms
↓
Podtrz.Wylacz
Odstawione
↓
Jeśli Zalaczone:
Reset Wyl. Podtrz
Nie
↓
Wyl.kontr.przez
Odstawione
↓
Jesli wybrane
(różne opcje):
Recz.Impuls Zam.
500.0 ms
↓
Recz.Impuls Otw.
500.0 ms
↓
T zwl.ZAL reczn
10.0 s
↓
87BB Czas Wyl.
0s
↓
Czas kontr. WYL
150.0 ms

→

DATA I CZAS

↓
Data
05 Sty 2006
↓
Czas
12:00:00
↓
Stan baterii
OK
↓
Bateria Alarm
Zalaczone
↓
SNTP Status (1)
Odstawione
↓
Czas Lokal.Zal.
Staly
↓
Czas Lokal.Offs.
0 min
↓
DST Zalacz.
Zalaczone
↓
DST Offset
60.00 min
↓
DST Start
Ostatni
↓
DST Start Dzien
Niedziela
↓
DST Start Mies.
Marzec
↓
DST Start Minuta
60.00 min
↓
DST Koniec
Ostatni
↓
DST Koniec Dzien
Niedziela
↓
DST Koniec Mies.
Październik
↓
DST Koniec Min.
60.00 min
↓
PT1 Strefa Czas.
Lokalnie
↓
PT2 Strefa Czas. (1)
Lokalnie
↓
Tunel Strefa Cz (1)
Lokalnie
(1) w zależności od
wybranych opcji
w konfiguracji

2
↓
Poziom hasla 1
****
↓
Poziom hasla 2
****
↓

→

GS
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MiCOM P740
KONFIGURACJA

↓
Przywr.domyslne
Brak zadzialania
↓
Grupa nastaw
Wybor z menu
↓
Nastawy aktywne
Grupa 1
↓
Zapisz zmiany
Brak zadzialania
↓
Kopiuj z
Grupa 1
↓
Kopiuj do
Brak zadzialania
↓
Grupa nastaw 1
Zalaczone
↓
Grupa nastaw 2
Odstawione
↓
Grupa nastaw 3
Odstawione
↓
Grupa nastaw 4
Odstawione
↓
Zab. Martwa Str.
Zalaczone
↓
BB Wylacz.Potw.
Odstawione
↓
Zab. Nadprądowe
Odstawione
↓
Zab. Ziemn.
Odstawione
↓
Uszk.WYL & I<
Zalaczone
↓
Oznaczenia wejsc
Widzialna
↓
Oznaczenia wyjsc
Widzialna
↓
Przekladnie I/U
Widzialna
↓
Rejestr zdarzen
Widzialna
↓
Rejestr zakl.
Widzialna
↓
Ust. pomiarow
Widzialna
↓
Ust. comm’ow
Widzialna
↓
Testy-Monitoring
Widzialna
↓
Wartości nastaw
Pierwotna
↓
Kontrola wejsc
Widzialna
↓
Konfig.wej.kontr
Widzialna
↓
Opis ster. I/O
Widzialna
↓
Bezposr. dostep
Zalaczone
↓
PT1 Tylko odczyt
Odstawione
↓

→

(GS) 3 - 47
PRZEKLADNIE

→

↓
PI s.pierwotna
1.000 kA
↓
Pin s.wtorna
1.000 A
↓
RBPh / RBN
1.000
↓
Parametry Mocy
↓
Standard Wejście
British Standard
↓
Jeśli British Standard:
Nap.Kolana Vk
500.0 V
↓
jeśli IEC:
Znam.Obc. VA
25.00 VA
↓
Znam.Obc. Ohm
25.00 Ohm
↓
Wsp.KSCC
10
↓
RCT Przewody
500,0 Ohm
↓
Efekt. Obc. Ohm
500,0 mOhm
↓
Efekt. Obc. VA
500,0 mVA

KAS.
REJESTRATORA
(jeśli widoczne)
↓
Kas. zdarzeń
Nie
↓
Kas. zakłóceń
Nie
↓
Kas. serw.
Nie
↓
Zdarz. Alarmy
Zalaczone
↓
Zdarz. Wyjscia
Zalaczone
↓
Zdarz. Wejścia
Zalaczone
↓
Zdarz. System.
Zalaczone
↓
Zdarz. Rej.zakl.
Zalaczone.
↓
Zdarz. Autotest
Zalaczone
↓
Zdarz. Zabezp.
Zalaczone
↓
Kas.zdal.rej.
Nie
↓
DDB 31 – 0 (3)
11111111111111
↓
DDB 63 – 32 (3)
11111111111111
↓
DDB 95 – 64 (3)
11111111111111
↓
Kontynuacja
jak wyżej aż do
DDB 2047-2016
↓
DDB 2047 – 2016 (3)
11111111111111
(3) Gdy Zdarz.Zabezp.
jest Zalaczone i
jeden sygnał DDB
jest zdarzeniem
zabezpieczeniowym

↓
PT2 Tylko odczyt
Odstawione *
↓
NIC Tylko Odczyt
Odstawione *
↓
Kontrast LCD
11
* zależnie od opcji

→

REJESTR.
ZAKLOCEN
(jeśli widoczne)
↓
Czas trwania
1.200 s
↓
Pozycja wyzw.
33.34%
↓
Tryb wyzwalania
Pojedynczy
↓
Kan. Analogowy 1
IL1
↓
Kan. Analogowy 2
IL2
↓
Kan. Analogowy 3
IL3
↓
Kan. Analogowy 4
Io
↓
Kan. Analogowy 8
Nastawa
↓
Wej.binarne 1
Nastawa
↓
Wej.binarne 2
Nastawa
↓
Kontynuacja
jak wyżej aż do
Wej.binarne 32
↓
Wej.binarne 32
Nastawa

→

UST. POMIAROW
(jeśli widoczne)
↓
Dane podstawowe
IL1 – IL2 – IL3
↓
Wartości lokalne
Pierwotna
↓
Wartości zdalne
Pierwotna
↓
Wartości zdalne 2
Pierwotna

→

KOMUNIKACJA

→

(jeśli widoczne)
↓
PT1 Protokol
Courier
↓
PT1 Adres
7
↓
PT1 Czas nieakt.
15 min
↓
PT1 Stan kart
K-Bus OK.
↓
PT1 Konfig.portu
K-Bus
↓
Dla RS485:
PT1 Tryb COM
IEC60870 FT1.2
↓
PT1 Predk.Transm
19200
↓
Dla Ethernet:
NIC Protocol
IEC61850
↓
NIC Mac Adres
00.02.86.92.01.4
↓
NIC Tunl Timeout
5.000 min
↓
NIC Link Report
Alarm
↓
Dla drugiego portu:
PORT TYLNY2 (PT2)
↓
PT2 Protokol
Courier
↓
PT2 Stan kart
0
↓
PT2 Konfig.portu
EIA232 (RS232)
↓
PT2 Tryb COM
IEC60870 FT1.2
↓
PT2 Adres
255
↓
PT2 Czas nieakt.
15 min
↓
PT2 Predk.Transm
19200
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TESTY MONITORING
(jeśli widoczne)
↓
Stan wejsc opto
00000000
↓
Stan przek.wyjsc
00000000
↓
Stan portu test.
00000000
↓
Monitor bit 0
Przek. Opis 01
↓
Monitor bit 1
Przek. Opis 02
↓
Kontynuacja
jak wyżej aż do
Monitor bit 7 /
Przek. Opis 08
↓
Monitor bit 7
Przek. Opis 08
↓
Typ testu
Odstawione
↓
Wzor testu
00000000
↓
Test przekazn.
Brak zadzialania
↓
Test LED
Brak zadzialania
↓
Pozycja schematu
00000000
↓
DDB 31-0
111111111111111
↓
Kontynuacja
aż do
DDB 2047-2016
↓
DDB 2047-2016
111111111111111

→

(GS) 3 - 48
KONFIG.WEJSC

↓
Globalne Unom
24/27V
↓
Gdy wybrano inne:
Wejście opto 1
24/27V
↓
Kontynuacja
jak wyżej aż do
Wejście opto 16
↓
Wejście opto 16
24/27V

→

KONTROLA WEJSC
(jeśli widoczne)
↓
Stan kontr.wejsc
00000000000000…
↓
Wejście ster. 1
Brak zadzialania
↓
Kontynuacja
jak wyżej aż do
Wejście ster. 32
↓
Wejście ster. 32
Brak zadzialania

→

KONFIG STER I/O
(jeśli widoczne)
↓
Hotkey zalacz.
111111111111111
↓
Wejście ster.1
Podtrzymane
↓
Komenda ster. 1
Ustaw/Kasuj
↓
Kontynuacja
jak wyżej aż do
Wejście ster. 32
↓
Wejście ster.1
Podtrzymane
↓
Komenda ster. 1
Ustaw/Kasuj

→

INTERMiCOM
KOM.
(jeśli widoczne)
↓
IM Status Wej.
↓
IM Status Wyj.
↓
Adres zrodlowy
↓
Adres otrzymany
↓
Prędkość
9600
↓
Urządz.Zdalne
Odstawione
↓
Kan Statystyki
Ukryta
↓
Rx Licznik.Bezp
↓
Rx Licznik.Zezw
↓
Rx Licznik Block
↓
Rx Licz.Now.Dane
↓
Rx Licznik Bledu
↓
Wiadomości Utr.
↓
Czas zliczony
↓
Kasuj statyst.
Nie
↓
Kan Diagnostyka
Ukryta
↓
Status Dane CD
↓
RamkaSynch Stat
↓
Wiadomość Status
↓
Stan Kanalow
↓
IM H/W Status
↓
Loopback Mode
Odstawione
↓
Wzor testu
256
↓
PetlaPowr Status

→

INTERMiCOM
KONF.
(jeśli widoczne)
↓
IM Syg.Alarm Pzl
25 %
↓
IM1 Typ komendy
Bezposrednio
↓
IM1 Tryb Powr.
Fabryczny
↓
IM1 Wart.Fabr.
0
↓
IM1 CzasRamkiSyn
1,5
↓
Kontynuacja
jak wyżej aż do
IM8
↓
IM1 Typ komendy
Bezposrednio
↓
IM1 Tryb Powr.
Fabryczny
↓
IM1 Wart.Fabr.
0
↓
IM1 CzasRamkiSyn
1,5

→
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PRZYCISKI
FUNKC.
(jeśli widoczne)
↓
Stan Prz.Fun.
0000000000
↓
Prz.Fun.1
Odblokowane
↓
Prz.Fun.1 Tryb
Normalny
↓
Prz.Fun.1 Opis
Function Key 1
↓
Kontynuacja
jak wyżej aż do
Prz. Fun.10
↓
Prz.Fun.10
Odblokowane
↓
Prz.Fun.10 Tryb
Normalny
↓
Prz.Fun.10 Opis
Function Key 10

→

(GS) 3 - 49
KONFIG. IED

↓
Przel.bank konf.
Brak dzialania
↓
Odtworz MCL
Brak dzialania
↓
Akt.nazwa konf
P741
↓
Akt.Rev.konf.
1.94 (edytowana)
↓
Nieakt.nazwa kon
P741
↓
Nieakt.Rev.konf.
1.94 (edytowana)
↓
PARAMETRY IP
↓
IP Adres
10.22.94.19
↓
Maska sieci
255.255.248.0
↓
Droga
100.100.100.100
↓
SNTP PAREMETRY
↓
SNTP Server 1
255.255.255.255
↓
SNTP Server 2
255.255.255.255
↓
IEC 61850 SCL
↓
IED Nazwa
↓
IEC 61850 GOOSE
↓
GoEna
0x00000000
↓
Typ Testu
0x00000000
↓
Ignoruj flagi
Nie

→

OPIS STER. I/O

↓
Wejście ster. 1
Control Input 1
↓
Kontynuacja
jak wyżej aż do
Wejście ster. 32
↓
Wejście ster. 32
Control Input 32

→

87 BB POTW.
WYLACZ
(jeśli ustawione)
↓
I>BB Nastawa
1.200 kA
↓
Io>BB Nastawa
200.0 A

→

MARTWA
STREFA
Grupa 1
(jeśli ustawione)
↓
I>DZ Nastawa
1.200 A
↓
I>DZ Czas Zwl.
1.000 s
↓
Martwa Str. Ziem.
Odstawione
↓
Gdy Zalaczone:
Io>DZ Nastawa
1.200 A
↓
Io>DZ Czas Zwl.
1.000 s

→

50/51 –
NADPRADOWE
Grupa 1
(jeśli ustawione)
↓
Funkcja I>1
Odstawione
↓
Jeżeli:
US ST inverse
US inverse
IEEE E inverse
IEEE V inverse
IEEE M inverse
↓
Nastawa I>1
3.000 A
↓
I>1 TD
7.000 s
↓
I>1 Reset Char
DT
↓
I>1 tReset
0s
↓
Jeżeli:
UK LT inverse
IEC E inverse
IEC V inverse
IEC S inverse
↓
Nastawa I>1
3.000 A
↓
I>1 TMS
1.000 s
↓
I>1 tReset
0s
↓
Jeżeli DT:
↓
Nastawa I>1
3.000 A
↓
I>1 Czas Zwl.
1.000 s
↓
I>1 tReset
0s
↓
Funkcja I>2
Odstawione
↓
Jeżeli zalączone:
Nastawa I>2
20 A
↓
Jeżeli
Wysoki Stop. I>2
I>2 Czas Zwl.
1.000 s
↓
Jeżeli
87BB blokada
Blokada odpadu
300 ms

→
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50N/51N – Z.ZIEMN.
Grupa 1
(jeśli ustawione)
↓
Funkcja Io>1
Odstawione
↓
Jeżeli:
US ST inverse
US inverse
IEEE E inverse
IEEE V inverse
IEEE M inverse
↓
Nastawa Io>1
3.000 A
↓
Io>1 TD
7.000 s
↓
Io>1 Reset Char
DT
↓
Io>1 tReset
0s
↓
Jeżeli:
UK LT inverse
IEC E inverse
IEC V inverse
IEC S inverse
↓
Nastawa Io>1
3.000 A
↓
Io>1 TMS
1.000 s
↓
Io>1 tReset
0s
↓
Jeżeli DT:
↓
Nastawa Io>1
3.000 A
↓
Io>1 Czas Zwl.
1.000 s
↓
Io>1 tReset
0s
↓
Funkcja Io>2
Odstawione
↓
Jeżeli zalączone:
Nastawa Io>2
20 A
↓
Jeżeli
Wysoki Stop. Io>2
Io>2 Czas Zwl.
1.000 s
↓
Jeżeli
87BB blokada
Blokada odpadu
300 ms

→

(GS) 3 - 50
LRW
Grupa 1

↓
Kontrola przez
I< Pradowe
↓
Jeżeli:
I< Pradowe
↓
Nastawa I<
50 mA
↓
I> Status
Odstawione
↓
Jeśli Zalaczone
I> Nastawa
1,2
↓
Io> Nastawa
0,2
↓
OW wewnętrzne
Grupa 1
↓
tLRW1 Timer 1
50,00 ms
↓
tLRW1 Timer 2
200,00 ms
↓
OW zewnętrzne
Grupa 1
↓
tLRW1 Timer 3
50,00 ms
↓
tLRW1 Timer 4
200,00 ms
Jeżeli: 52a
↓
OW wewnętrzne
Grupa 1
↓
tLRW1 Timer 1
50,00 ms
↓
tLRW1 Timer 2
200,00 ms
↓
OW zewnętrzne
Grupa 1
↓
tLRW1 Timer 3
50,00 ms
↓
tLRW1 Timer 4
200,00 ms

→

KONTROLA
OBWODOW
Grupa 1

→

↓
KONTROLA OBW. Io
Grupa 1
↓
Wsp.Bledu Kce
40,00 %
↓
Alarm Zwl Tce
5.000 s
↓
Blokada kontr. Io
87BBP & 87BBN
↓
KONTROLA OB. PI
Grupa 1
↓
KOPrad T Alarm
5.000 s
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OZNACZENIA WEJSC

↓
Wejscie opto 1
Opto Label 01
↓
Kontynuacja
jak wyżej aż do
Wejscie opto 24
↓
Wejscie opto 24
Opto Label 24

→

(GS) 3 - 51
OZNACZENIA
WYJSC
↓
Przekaznik 1
Relay Label 01
↓
Kontynuacja
jak wyżej aż do
Przekaznik 21
↓
Przekaznik 21
Relay Label 21

→

tak samo grupa 2,3 i 4
jeśli zestawiono

→

DANE PSL

↓
Odn. PSL gr.1
Odniesienie
↓
JJ Mies AAAA
GG:MM:SS:mmm
↓
ID PSL gr.1
1061683974
↓
Odn. PSL gr.2
Odniesienie
↓
identycznie dla grupy
3i4
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Nastawy
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NASTAWY
Zespół zabezpieczeń P740 musi być konfigurowany jako całościowy system pod określony
układ szyn zbiorczych na stacji przez zastosowanie odpowiednich nastaw. Poszczególne
elementy nastaw są pokazane w niniejszym rozdziale i odnoszą się do konfiguracji funkcji
zabezpieczeniowych, kontrolno-sterowniczych oraz rejestratora zakłóceń (patrz dodatkowe
informacje w rozdziale P740/PL GS/, gdzie pokazana jest cała mapa menu ). Przekaźnik
dostarczany jest standardowo z konfiguracją i nastawami fabrycznymi.

1.1

Konfiguracja nastaw w przekaźniku
Przekaźnik jest wielofunkcyjnym urządzeniem, na bazie którego zbudowano cyfrowe
zabezpieczenie różnicowe posiadające dodatkowo funkcje sterownicze i komunikacyjne. W
odniesieniu do prostoty nastaw, przekaźnik posiada szereg funkcji, które w kolumnie
konfiguracji należy uaktywnić lub pozostawić nieaktywne. Nastawy przypisane do
określonych funkcji mogą zostać odstawione i nie będą pokazywane w takim przypadku na
wyświetlaczu. Zmiana wprowadzenia danej funkcji znajduje się w kolumnie
„KONFIGURACJA” i dokonywana jest poprzez kluczowe słowa „Zalaczone” czy
„Odstawione” lub „Widzialna” czy „Ukryta”.
Nastawa kolumny konfiguracyjnej, w której wyszczególnione są cztery grupy nastaw z
możliwością ich uaktywnienia w wierszu „Aktywne nastawy”. Grupa nastaw może być także
odstawiona w kolumnie konfiguracji powodując, że funkcje dla danej grupy nie będą aktywne
i widoczne na wyświetlaczu.
Kolumna umożliwia także wprowadzenie wartości nastaw w jednej grupie i następnie
skopiowanie ich do następnych grup.
Aby to zrobić należy wybrać nastawę ‘Kopiuj z ’ oraz grupę do której chcemy skopiować
nastawy. Skopiowane nastawy będą uaktywnione tylko po ręcznym potwierdzeniu operacji
na przekaźniku.
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1.1.1

Kolumna „DANE SYSTEMOWE”

1.1.1.1

Jednostka centralna CU - P741
Menu zawiera informacje o urządzeniu oraz ogólne statusy przekaźnika P741.
Tekst Menu
Jezyk

Zakres Nastawy

Nastawa Fabryczna

Min.

Krok

Max.

Polish

Fabryczny język menu w przekaźniku. Wybór jako: Polish, French, German, Russian,
English.
Haslo

****

Fabryczne haslo ( AAAA ).
Opis

ST

MiCOM P741

16 znaków opisu przekaźnika. Moze być wpisane.
Opis pola

MiCOM

Może być wpisany opis obiektu ( 16 znaków )
Numer Modelu

P741??????????K

Numer modelu przekaźnika. Ten numer nie może być edytowany.
Numer Seryjny

6 cyfr + 1 litera

Numer seryjny przekaźnika. Ten numer nie może być edytowany.
Czestotliwosc

50 Hz

10Hz

Nastawa częstotliwości znamionowej. Nastawa pomiędzy 50 a 60Hz
Liczba portow

2

Wyświetla potwierdzenie komunikacji Courier dla poziomu 2.
Adres

255

6

6

1

Potwierdzony adres dla portu z przodu i zdalnego pierwszego portu z tyłu.
Stan pola

0000000000000000

Wyświetla statusy wyłączników na stacji ( do 8 wyłączników ). Przekaźnik P741 nie
kontroluje żadnego wyłącznika. Nie wykorzystane.
Stan kontrolny

0000000000000000

Nie wykorzystane.
Grupa aktywna

1

Wyświetla aktywną grupę nastaw.
Wer.programu 1
Wyświetla wersję programu zawierającą protokół komunikacyjny oraz model przekaźnika.
Wer.programu 2
Wer. programu 2 jest wyświetlana tylko dla przekaźnika z protokołem IEC 61850 i podaje
wersję programu karty Ethernet.
Stan wejsc opto

00000000

Powielenie. Wyświetla stany wejść binarnych ( opto )
Stan przek.wyjsc

00000000

Powielenie. Wyświetla stany wejść binarnych ( przekaźniki )
Status Alarmow 1

00000000000000000000000000000000

P740/PL ST/La7

Nastawy

(ST) 4-5

MiCOM P740

Tekst Menu

Zakres Nastawy

Nastawa Fabryczna

Min.

Krok

Max.

Statusy pierwszych 32 bitów alarmów.
Status Alarmow 2

00000000

Statusy następnych 32 bitów alarmów.
Status Alarmow 3

00000000

Statusy następnych 32 bitów alarmów.. Specjalnie przypisane do platformy alarmów.
Poziom dostepu

2

Wyświetla aktualny poziom dostępu.
Poziom 0 - Nie wymaga hasła
zdarzeń oraz rejestracji zakłóceń.

- Dostęp do czytania wszystkich nastaw, alarmów,

Poziom 1 - Wymagane hasło 1 lub 2 - Poziom 0 plus: komendy sterownicze, np.
zamknięcie/otwarcie wyłącznika

ST

Kasowanie zakłóceń, alarmów I diod LED
Wyczyszczenie zdarzeń I zakłóceń
Poziom2 - Wymagane hasło 2
Kontrola hasla

- Poziom 1 plus: Wszystkie inne nastawy

2

Nastawa poziomu dostępu do przekaźnika.
przypadku aktywnego poziomu 2.
Poziom hasla 1

Ta nastawa może być zmieniona tylko w

****

Umożliwia użytkownikowi zmianę hasła z poziomu 1.
Poziom hasla 2

****

Umożliwia użytkownikowi zmianę hasła z poziomu 2.
1.1.1.2

Jednostka Polowa PU - P742 oraz P743
Tekst Menu
Jezyk

Nastawa Fabryczna

Zakres Nastawy
Min.

Max.

Krok

Polish

Fabryczny język menu w przekaźniku. Wybór: Polish, French, German, English, Russian
Haslo

****

Fabryczne haslo ( AAAA ).
Opis

MiCOM P742

16 znaków opisu przekaźnika. Może być wpisane.
Opis pola

MiCOM

Może być wpisany opis obiektu ( 16 znaków )
Numer modelu

P742??????????J

Numer modelu przekaźnika. Ten numer nie może być edytowany.
Numer seryjny

6 cyfr + 1 litera

Numer seryjny przekaźnika. Ten numer nie może być edytowany.
Czestotliwosc

50 Hz

Nastawa częstotliwości znamionowej. Nastawa pomiędzy 50 a 60Hz

10Hz

Nastawy
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2

Wyświetla potwierdzenie komunikacji Courier dla poziomu 2.
Adres

255

7

34

1

Potwierdzony adres dla portu z przodu i zdalnego pierwszego portu z tyłu od adresu 7.
Stan pola

0000000000000000

Wyświetla statusy wyłączników na stacji ( do 8 wyłączników ). Przekaźnik P742 kontroluje
tylko jeden wyłącznik.
Stan kontrolny

0000000000000000

Nie wykorzystane.
Grupa aktywna

1

Wyświetla aktywną grupę nastaw.

ST

ZAL/WYL wylaczn.

Brak
zadzialania/
ZAL/WYL
wylaczn.

Brak zadzialania

Możliwość sterowania wyłącznikiem wyłącz/załącz w przypadku wyboru sterowania z
poziomu z menu.
Wer.programu 1
Wyświetla wersję programu zawierającą protokół komunikacyjny oraz model przekaźnika.
Wer.programu 2
Wer. programu 2 jest wyświetlana tylko dla przekaźnika z protokołem IEC 61850 i podaje
wersję programu karty Ethernet.
Stan wejsc opto

0000000000000000

Powielenie. Wyświetla stany wejść binarnych ( opto )
Stan przek.wyjsc

00000000

Powielenie. Wyświetla stany wyjść binarnych ( przekaźniki )
Stan alarmow 1

00000000000000000000000000000000

Statusy pierwszych 32 bitów alarmów.
Stan alarmow 2

0000000000000000

Statusy następnych 32 bitów alarmów.
Stan alarmow 3

00000000

Statusy następnych 32 bitów alarmów. Specjalnie przypisane do platformy alarmów.
Poziom dostepu

2

Wyświetla aktualny poziom dostępu.
Poziom 0 - Nie wymaga hasła
zdarzeń oraz rejestracji zakłóceń.

- Dostęp do czytania wszystkich nastaw, alarmów,

Poziom 1 - Wymagane hasło 1 lub 2 - Poziom 0 plus: komendy sterownicze, np.
zamknięcie/otwarcie wyłącznika
Kasowanie zakłóceń, alarmów I diod LED
Wyczyszczenie zdarzeń I zakłóceń
Poziom2 - Wymagane hasło 2
Kontrola hasla

- Poziom 1 plus: Wszystkie inne nastawy

2

Nastawa poziomu dostępu do przekaźnika.
przypadku aktywnego poziomu 2.

Ta nastawa może być zmieniona tylko w
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Poziom hasla 1

****

Umożliwia użytkownikowi zmianę hasła z poziomu 1.
Poziom hasla 2

****

Umożliwia użytkownikowi zmianę hasła z poziomu 2.
1.1.2

Kolumna „KONFIGURACJA” (Jednostka centralna P741 – CU)

Tekst menu

Przywr.domyslne

Nastawy fabryczne

Brak dzialania

Dostępne nastawy
Brak dzialania
Wszystkie nastawy
Grupa nastaw 1
Grupa nastaw 2
Grupa nastaw 3
Grupa nastaw 4

Nastawa przywracająca grupie nastaw fabryczne nastawy.
Grupa nastaw

Wybor z menu

Wybor z menu
Wybor przez opto

Wszystkie grupy nastaw mogą być inicjowane wejścia binarne optoizolowane lub poprzez
menu.
Nastawy aktywne

Grupa 1

Grupa 1, Grupa 2, Grupa 3,
Grupa 4

Brak dzialania

Brak dzialania, Zapisz,
Powroc

Wybór aktywnej grupy nastaw.
Zapisz zmiany

Zapisz wszystkie nastawy w przekaźniku.
Kopiuj z

Grupa 1

Grupa 1, 2, 3 lub 4

Umożliwia pokazanie nastaw, które będą kopiowane z wybranej grupy nastaw.
Kopiuj do

Brak dzialania

Brak dzialania
Grupa 1, 2, 3 lub 4

Umożliwia pokazanie nastaw, które będą kopiowane do wybranej grupy nastaw ( gotowość
do przekazania ).
Grupa nastaw 1

Zalaczone

Zalaczone lub Odstawione

Jeżeli dana grupa nastaw jest odstawiona z konfiguracji, to wszystkie przypisane nastawy I
sygnały są niewidoczne, z pominięciem tej nastawy.
Grupa nastaw 2 (jak wyżej)

Odstawione

Zalaczone lub Odstawione

Grupa nastaw 3 (jak wyżej)

Odstawione

Zalaczone lub Odstawione

Grupa nastaw 4 (jak wyżej)

Odstawione

Zalaczone lub Odstawione

Zab.Szyn Opcje

Ukryta

Widzialna lub Ukryta

Nastawa opcji zabezpieczenia szyn widocznej w menu przekaźnika.
Zab.Szyn Roznic.

Zalaczone

Zalaczone lub Odstawione

Do zalaczenia ( aktywności ) lub odstawienia ( wyłączenia ) funkcji Różnicowego
Zabezpieczenia Szyn Zbiorczych.
ANSI 87BB.
Oznaczenia wejsc

Widzialna

Widzialna lub Ukryta

Nastawa opisu wejść binarnych (opto) widocznych w menu przekaźnika.
Oznaczenia wyjsc

Widzialna

Widzialna lub Ukryta
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Tekst menu

Nastawy fabryczne

Dostępne nastawy

Nastawa opisu wyjść binarnych (przekaźnikowych) widocznych w menu przekaźnika.
Rejestr zdarzen

Widzialna

Widzialna lub Ukryta

Nastawa elementów rejestratora zdarzeń widocznych w menu przekaźnika.
Rejestr zakl.

Widzialna

Widzialna lub Ukryta

Nastawa rejestratora przebiegów zakłóceń ( analogowych widocznych binarnych )
widocznych w menu przekaźnika.
Ust. pomiarow

Widzialna

Widzialna lub Ukryta

Nastawa parametrów pomiarowych widocznych w menu przekaźnika.
Ust. comm’ow

ST

Ukryta

Widzialna lub Ukryta

Nastawa parametrów komunikacyjnych widocznych w menu przekaźnika. Są to nastawy
go
go
przypisane do 1 i 2 portu komunikacyjnego komunikacyjnego tyłu przekaźnika.
Testy-Monitoring

Widzialna

Widzialna lub Ukryta

Nastawa elementów stosowanych przy testowaniu i monitoringu widocznych w menu
przekaźnika.
Wartosci Nastaw

Pierwotna

Pierwotne lub Wtorne

Nastawa przypisana do wszystkich nastaw zabezpieczeniowych I zależy od przekładni
prądowych I napięciowych.
Kontrola wejsc

Widzialna

Widzialna lub Ukryta

Pobudzenie stanu wejść sterujących widocznych w menu przekaźnika.
Konfig.wej.kontr

Widzialna

Widzialna lub Ukryta

Nastawa konfiguracji wejść sterujących widocznych w menu przekaźnika.
Opis ster. I/O

Widzialna

Widzialna lub Ukryta

Nastawa opisu wejść sterujących widocznych w menu przekaźnika.
Bezposr.dostep

Zalaczone

Zalaczone/Odstawione/Hotk
ey tylko/Ster.WYL tylko

Definiowanie możliwości bezpośredniego sterowania wyłącznikiem. Załączenie sterowania
poprzez menu, przyciski dostępu typu hotkey itd.
Przycisk.funkc.

Widzialna

Widzialna lub Ukryta

Nastawa przycisków funkcyjnych widocznych w menu przekaźnika.
InterMiCOM

Odstawione

Zalaczone lub Odstawione

Włączenie (uaktywnienie) lub wyłączenie EIA (RS) 232 InterMiCOM (zintegrowane
telezabezpieczenie) (gdy opcja jest dostępna).
PT1 Tylko odczyt

Odstawione

Zalaczone lub Odstawione

W przypadku załączenia trybu tylko do odczytu (Zalaczone) wszystkie zmiany ustawień
oraz wykonanie większości komend jest zablokowane (są nieakceptowane przez
przekaźnik) dla portu tylnego 1.
PT2 Tylko odczyt

Odstawione

Zalaczone lub Odstawione

W przypadku załączenia trybu tylko do odczytu (Zalaczone) wszystkie zmiany ustawień
oraz wykonanie większości komend jest zablokowane (są nieakceptowane przez
przekaźnik) dla portu tylnego 2 (gdy opcja jest dostępna).
NIC Tylko odczyt

Odstawione

Zalaczone lub Odstawione

W przypadku załączenia trybu tylko do odczytu (Zalaczone) wszystkie zmiany ustawień
oraz wykonanie większości komend jest zablokowane (są nieakceptowane przez
przekaźnik) dla portu Ethernet (gdy opcja jest dostępna).
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Tekst menu

Nastawy fabryczne

Kontrast LCD

11

Dostępne nastawy
0…31

Nastawa kontrastu wyświetlacza LCD.

1.1.3

Kolumna „KONFIGURACJA” (Jednostki polowe P742 / P743 – PU)
Tekst Menu

Nastawa Fabryczna

Dostępne Nastawy

Brak dzialania

Brak dzialania
Wszystkie nastawy
Grupa nastaw 1
Grupa nastaw 3

KONFIGURACJA
Przywr.domyslne

Grupa nastaw 2
Grupa nastaw 4

Powrót do nastaw fabrycznych dla wszystkich grup lub tylko jednej.
Grupa nastaw

Wybor z menu

Wybor z menu
Wybor przez opto

Wszystkie grupy nastaw mogą być inicjowane wejścia binarne optoizolowane lub poprzez
menu.
Nastawy aktywne

Grupa 1

Grupa 1, Grupa 2, Grupa 3, Grupa 4

Wybór aktywnej grupy nastaw.
Zapisz zmiany

Brak dzialania

Brak dzialania, Zapisz, Powroc

Zapisz wszystkie nastawy w przekaźniku.
Kopiuj z

Grupa 1

Grupa 1, 2, 3 lub 4

Umożliwia pokazanie nastaw, które będą kopiowane z wybranej grupy nastaw.
Kopiuj do

Brak dzialania

Brak dzialania
Grupa 1, 2, 3 lub 4

Umożliwia pokazanie nastaw, które będą kopiowane do wybranej grupy nastaw (gotowość
do przekazania ).
Grupa nastaw 1

Zalaczone

Zalaczone lub Odstawione

Jeżeli dana grupa nastaw jest odstawiona z konfiguracji, to wszystkie przypisane nastawy
I sygnały są niewidoczne, z pominięciem tej nastawy.
Grupa nastaw 2

Odstawione

Zalaczone lub Odstawione

Grupa nastaw 3

Odstawione

Zalaczone lub Odstawione

Grupa nastaw 4

Odstawione

Zalaczone lub Odstawione

Zab. Martwa Str.

Zalaczone

Zalaczone lub Odstawione

Do załączenia ( aktywności ) lub odstawienia ( wyłączenia ) funkcji Martwej Strefy
(pomiędzy przekładnikiem a wyłącznikiem)
BB Wylacz.Potw.

Odstawione

Zalaczone lub Odstawione

Do załączenia ( aktywności ) lub odstawienia ( wyłączenia ) funkcji potwierdzenia
wyłączenia stopnia różnicowego od stopnia nadprądowego możliwe jest dopiero otwarcie
wyłącznika.
ANSI .
Zab. Nadpradowe

Zalaczone

Zalaczone lub Odstawione

Do załączenia ( aktywności ) lub odstawienia ( wyłączenia ) funkcji nadprądowej fazowej.
ANSI 50/51
Zab. Ziemn.

Odstawione

Zalaczone lub Odstawione

Do załączenia ( aktywności ) lub odstawienia ( wyłączenia ) funkcji nadprądowej
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(ST) 4-10
Nastawa Fabryczna

Dostępne Nastawy

KONFIGURACJA
ziemnozwarciowej. ANSI 50N/51N.
Uszk.WYL & I<

Odstawione

Zalaczone lub Odstawione

Do załączenia ( aktywności ) lub odstawienia ( wyłączenia ) funkcji LRW.
ANSI 50BF.
Oznaczenia wejsc

Widzialna

Widzialna lub Ukryta

Nastawa opisu wejść binarnych (opto) widocznych w menu przekaźnika.
Oznaczenia wyjsc

Widzialna

Widzialna lub Ukryta

Nastawa opisu wyjść binarnych (przekaźnikowych) widocznych w menu przekaźnika.
Przekladnie I/U

ST

Widzialna

Widzialna lub Ukryta

Nastawa przekładni prądowych i napięciowych widocznych w menu przekaźnika.
Rejestr zdarzen

Widzialna

Widzialna lub Ukryta

Nastawa elementów rejestratora zdarzeń widocznych w menu przekaźnika.
Rejestr zakl.

Widzialna

Widzialna lub Ukryta

Nastawa rejestratora przebiegów zakłóceń ( analogowych, binarnych )
w menu przekaźnika.
Ust. pomiarow

Widzialna

widocznych

Widzialna lub Ukryta

Nastawa parametrów pomiarowych widocznych w menu przekaźnika.
Ust. comm’ow

Ukryta

Widzialna lub Ukryta

Nastawa parametrów komunikacyjnych widocznych w menu przekaźnika.
Testy-Monitoring

Widzialna

Widzialna lub Ukryta

Nastawa elementów stosowanych przy testowaniu i monitoringu widocznych w menu
przekaźnika.
Wartosci nastaw

Wtorna

Pierwotna lub Wtorna

Nastawa przypisana do wszystkich nastaw zabezpieczeniowych I zależy od przekładni
prądowych I napięciowych.
Kontrola wejsc

Widzialna

Widzialna lub Ukryta

Pobudzenie stanu wejść sterujących widocznych w menu przekaźnika.
Config.wej.kontr

Widzialna

Widzialna lub Ukryta

Nastawa konfiguracji wejść sterujących widocznych w menu przekaźnika.
Opis ster. I/O

Widzialna

Widzialna lub Ukryta

Nastawa opisu wejść sterujących widocznych w menu przekaźnika.
Bezposr.dostep

Zalaczone

Zalaczone/Odstawione/
Hotkey tylko/Ster.WYL tylko

Definiowanie możliwości bezpośredniego sterowania wyłącznikiem lub uaktywnienie
klawiszy szybkiego dostępu. Załączenie sterowania poprzez menu, przyciski dostępu
typu hotkey itd.
Przycisk.funkc.

Widzialna

Widzialna lub Ukryta

Tylko w P743: Nastawa przycisków funkcyjnych widocznych w menu przekaźnika.
InterMiCOM

Odstawione

Zalaczone lub Odstawione

Włączenie (uaktywnienie) lub wyłączenie EIA (RS) 232 InterMiCOM (zintegrowane
telezabezpieczenie) (gdy opcja jest dostępna).
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Tekst Menu

Nastawa Fabryczna

Dostępne Nastawy

Odstawione

Zalaczone lub Odstawione

KONFIGURACJA
PT1 Tylko odczyt

W przypadku załączenia trybu tylko do odczytu (Zalaczone) wszystkie zmiany ustawień
oraz wykonanie większości komend jest zablokowane (są nieakceptowane przez
przekaźnik) dla portu tylnego 1.
PT2 Tylko odczyt

Odstawione

Zalaczone lub Odstawione

W przypadku załączenia trybu tylko do odczytu (Zalaczone) wszystkie zmiany ustawień
oraz wykonanie większości komend jest zablokowane (są nieakceptowane przez
przekaźnik) dla portu tylnego 2 (gdy opcja jest dostępna).
NIC Tylko odczyt

Odstawione

Zalaczone lub Odstawione

W przypadku załączenia trybu tylko do odczytu (Zalaczone) wszystkie zmiany ustawień
oraz wykonanie większości komend jest zablokowane (są nieakceptowane przez
przekaźnik) dla portu Ethernet (gdy opcja jest dostępna).
Kontrast LCD

11

0…31

Nastawa kontrastu wyświetlacza LCD.
Kolumna KONFIGURACJA ma na celu umożliwienie ogólnej konfiguracji zabezpieczenia z
jednego punktu w menu. Funkcje (kolumny menu), które są wyłączone, bądź ukryte, nie
pojawią się w menu głównym przekaźnika.

1.1.4

Kolumna „PU KONFIG&STATUS” (Jednostka centralna P741 – CU)
W jednostce centralnej istnieje dodatkowa kolumna „PU KONFIG&STATUS” do konfiguracji
sprzętowej i programowej całej topologii stacji.
Tekst Menu

Nastawa Fabryczna

Dostępne Nastawy

0000000000000000

0 lub 1

PU KONFIG&STATUS
PU Tryb Serwis

00000000000
Lista jednostek polowych PU pracujących w trybie serwis.
Przykładowo schemat topologii może definiować 12 PU:
5 PU pracujące bezpośrednio oraz 7 PU przygotowane są na przyszłość.
Nastawa może wyglądać następująco: 1111100000000000000000000000
PU Podlaczony

0000000000000000

Akt.wartości

00000000000
Lista jednostek polowych PU podłączonych I zsynchronizowanych do CU. Po restarcie
CU oczekuje na listę podłączonych PU łącznie z PU pracujących w trybie serwisu przed
uaktywnieniem całego schematu zabezpieczenia szyn.
W przypadku niejednoznaczności sygnałów CU nie będzie uaktywniany a schemat
zabezpieczenia będzie blokowany.
PU Topo.Potw.

0000000000000000

Akt.wartości

00000000000
Lista jednostek polowych PU z potwierdzonymi danymi o topologii. Po restarcie CU
sprawdza konfigurację topologii na wszystkich PU i raportuje stany w tym wierszu.
W przypadku niejednoznaczności sygnałów CU nie będzie uaktywniany a schemat
zabezpieczenia będzie blokowany.
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Tekst Menu

Nastawa Fabryczna

Dostępne Nastawy

Nie

Tak lub Nie

PU KONFIG&STATUS
Kasuj Usz.Obw.PI

W przypadku uszkodzenia w obwodach prądowych generowany jest sygnał, który w tym
miejscu użytkownik może potwierdzić i wykasować sygnał błędu. Komenda będzie
podtrzymywana w przypadku obecności sygnału.
Uszk.Obw.PI Up

00000000

Akt.wartosci

Lista stref/systemów zablokowanych w wyniku uszkodzenia obwodu prądowego.
Uszk.Obw.PI Faza

Faza L1 lub L2 lub L3 lub N

Zwarcie w fazie która blokuje strefę w wyniku uszkodzenia obwodów prądowych.
Kasuj PU Blad

Nie

Tak lub Nie

Po detekcji błędu komunikacyjnego w PU, który w tym miejscu użytkownik może
potwierdzić i wykasować sygnał błędu. Komenda będzie podtrzymywana w przypadku
obecności sygnału.

ST

PU Blad Zablok.

00000000

Akt.wartosci

Lista stref/systemów blokowanych w wyniku błędu komunikacyjnego w PU.
87BB Monitoring

00000000

Akt.wartosci

Lista stref/systemów w których zabezpieczenie 87BB jest blokowane.
87BB&50BF Odstaw

00000000

Akt.wartosci

Lista stref/systemów w których zabezpieczenie 87BB & 50BF jest blokowane.

1.1.5

Powrót do nastaw fabrycznych
Aby powrócić do nastaw fabrycznych, w dowolnej grupie należy nastawić funkcję
‘Przywr.Domyslne’ w wierszu odpowiadającym numerowi grupy nastaw. Alternatywnie
istnieje możliwość nastawy ‘Przywr.Domyslne’ i powrót do nastaw fabrycznych we
wszystkich grupach. Aktywacja nastaw fabrycznych nastąpi dopiero po ręcznym ich
potwierdzeniu.
Należy zauważyć, że wprowadzenie nastaw fabrycznych spowoduje
wykasowanie istniejących parametrów komunikacyjnych dla zdalnego portu systemowego,
które należy ponownie skonfigurować aby ponownie uruchomić łączność z systemem.

1.1.6

Kolumna „DATA I CZAS”
Wyświetla datę i czas, który podtrzymywany jest przez baterię ( dostępna na panelu
przekaźnika ).
Tekst Menu

Zakres Nastawy

Nastawa Fabryczna

Min.

Max.

Krok

DATA I CZAS
Data/Czas

Dane

Wyświetla aktualną datę I czas.
Synchr. IRIG-B

Odstawione

Odstawione lub Zalaczone

Załącza wejście IRIG-B do synchronizacji czasu (tylko dla P741 z opcją IRIG-B).
Stan IRIG-B

Dane

Karta nie podlacz./Karta uszkodzona/
Sygnal OK/Brak sygnalu

Wyświetla status wejścia IRIG-B (tylko dla P741 z opcją IRIG-B).
Bateria Status

Dane

Wyświetla stan baterii litowej ( prawidłowy lub nie )
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Tekst Menu

Zakres Nastawy

Nastawa Fabryczna

Min.

Krok

Max.

DATA I CZAS
Bateria Alarm

Zalaczone

Odstawione lub Zalaczone

Nastawa, czy stan baterii w przypadku uszkodzenia powinien generować alarm, czy nie.
SNTP Status

Dane

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

Tylko dla P741 i P743 z opcją karty Ethernet.
Wyświetla informacje o stanie synchronizacji czasu SNTP.
Czas Lokal.Zal.

Odstawione

Odstawione, Staly, Ruchomy

Załączanie/Wyłączanie lokalnej regulacji czasu.
Odstawione – bez korekty czasu. Synchronizacja czasu z dowolnego interfejsu będzie
bezpośrednio ustawiała zegar taktujący oraz wszystkie wyświetlane (bądź czytane)
wartości czasu na wszystkich interfejsach będą oparte głównym zegarze bez żadnych
korekt.
Stały – Modyfikacja czasu lokalnego może być zdefiniowana poprzez nastawę Czas
Lokal.Offs. i wszystkie interfejsy będą używać czasu lokalnego z wyjątkiem synchronizacji
czasu SNTP oraz znaczników czasu IEC61850.
Ruchomy – Modyfikacja czasu lokalnego może być zdefiniowana poprzez nastawę Czas
Lokal.Offs. i każdy interfejs może być przypisany do strefy UTC lub lokalnego czasu z
wyjątkiem lokalnych interfejsów które zawsze będą znajdować się w lokalnej strefie
czasowej oraz z wyjątkiem IEC61850/SNTP które zawsze będzie znajdować się w strefie
UTC.
Czas Lokal.Offs.

0

-720

720

15

Nastawa określa przesunięcie od -12 do +12 godzin w 15 minutowych odstępach czasu
dla lokalnej strefy czasowej. Ta nastawa ma zastosowanie do czasu opartego na zegarze
taktującym, którym jest UTC/GMT.
DST Zalacz.

Odstawione

Odstawione lub Zalaczone

Nastawa załącza/wyłącza czas letni (DST) korygując czas lokalny.
DST Offset

60 minut

30

60

30 min

Nastawa określa przesunięcie czasu dla czasu letniego używanego do korekcji czasu
lokalnego.
DST Start

Ostatni

Pierwszy, Drugi, Trzeci, Czwarty, Ostatni

Nastawa określa tydzień miesiąca w którym korekcja czasu lokalnego ma się rozpocząć.
DST Start Dzien

Niedziela

Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek,
Piątek, Sobota, Niedziela

Nastawa określa dzień tygodnia w którym korekcja czasu lokalnego ma się rozpocząć.
DST Start Mies.

Marzec

Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj,
Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien,
Pazdziernik, Listopad, Grudzien.

Nastawa określa dzień miesiąc w którym korekcja czasu lokalnego ma się rozpocząć.
DST Start Minuta

60 min

0

1425

15 min

Nastawa określa godzinę, od której ma się rozpocząć czas letni. Jest ona określana
względem godziny 00:00 wybranego dnia w powyższych parametrach.
DST Koniec

Ostatni

Pierwszy, Drugi, Trzeci, Czwarty, Ostatni

Nastawa określa tydzień miesiąca w którym korekcja czasu lokalnego ma się zakończyć.
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Tekst Menu

Zakres Nastawy

Nastawa Fabryczna

Min.

Krok

Max.

DATA I CZAS
DST Koniec Dzien

Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek,
Piątek, Sobota, Niedziela

Niedziela

Nastawa określa dzień tygodnia w którym korekcja czasu lokalnego ma się zakończyć.
DST Koniec Mies.

Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj,
Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien,
Pazdziernik, Listopad, Grudzien.

Pazdziernik

Nastawa określa dzień miesiąc w którym korekcja czasu lokalnego ma się rozpocząć.
DST Koniec Min.

60 min

0

1425

15 min

Nastawa określa godzinę, od której ma się rozpocząć czas letni. Jest ona określana
względem godziny 00:00 wybranego dnia w powyższych parametrach.

ST

PT1 Strefa Czas.

Lokalnie

UTC lub Lokalnie

Określenie sposobu synchronizacji portu tylniego 1, czy ma być on synchronizowany
lokalnie bądź wg czasu uniwersalnego.
PT2 Strefa Czas.

Lokalnie

UTC lub Lokalnie

Określenie sposobu synchronizacji portu tylniego 2, czy ma być on synchronizowany
lokalnie bądź wg czasu uniwersalnego. Parametr ten pojawia się w przypadku, gdy
dostępny jest 2-gi port.
Tunel Strefa Cz.

Lokalnie

UTC lub Lokalnie

Dla P741 i P743 z opcją karty Ethernet.
Określenie sposobu synchronizacji, czy ma być on synchronizowanie lokalnie bądź wg
czasu uniwersalnego w przypadku tzw. „tunnelingu” protokołu Courier poprzez Ethernet.

1.2

Nastawy funkcji zabezpieczeniowych
Nastawy funkcji zabezpieczeniowych obejmują wszystkie elementy, które po
uaktywnieniu w kolumnie konfiguracyjnej pojawiają się w bazie menu:
−

Konfiguracyjne człony zabezpieczeniowe (P741):
- Zabezpieczenie różnicowe
(ZAB.ROZNIC.SZYN)
-

−

ich

szyn

zbiorczych

fazowe

I

ziemnozwarciowe

Konfiguracja zabezpieczenia różnicowego (OPCJE ZAB.SZYN)

Konfiguracyjne człony zabezpieczeniowe (P742 i P743):
- Potwierdzenie wyłączenia od zabezpieczenia szyn (87BB) lub lokalnej rezerwy
wyłącznikowej dla przypadku tzw Back Tripu. (50BF)(87BB POTW.WYLACZ)
-

Zabezpieczenie Martwej Strefy (MARTWA STREFA)

-

Bezkierunkowe zabezpieczenie nadprądowe (50/51-NADPRADOWE)

Bezkierunkowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe oraz detekcja zwarcia poza
strefą chronioną (zwarcia zewnętrznego) poprzez wysoki stopień nadprądowy
(50N/51N-Z.ZIEMN.)

−

-

Lokalna rezerwa wyłącznikowa oraz funkcja podprądowa (LRW)

-

Kontrola obwodów przekładników prądowych (KONTROLA OBWODOW)

Programowalna logika (PSL) która zawiera również logikę sygnałów InterMiCOM.
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W czterech grupach zawarte są identyczne zestawy nastaw zabezpieczeń. Jedna grupa
nastaw zabezpieczeń wybrana jako aktywna udostępnia elementy nastaw. W poniższym
opisie pokazane są nastawy dla pierwszej grupy. Elementy nastaw są przedstawiane w tej
samej kolejności jak w menu na wyświetlaczu.
1.2.1

Konfiguracja zabezpieczenia różnicowego (ZAB.ROZN.SZYN – P741)
Człony funkcji różnicowej 87BB
Człon różnicowy posiada niezależne nastawy dla prądów fazowych I doziemnych ( czułe )
które są stosowane dla wszystkich stref / systemów I kontroli sumy ( check zone ).

1.2.1.1

Konfiguracja zabezpieczenia różnicowego fazowego.
Tekst Menu

Nastawa fabryczna

Zakres nastawy
Min.

Max.

Krok

ZAB.ROZNIC.SZYN
Roznicowe fazowe
CZ Parametry
kCZ Nachylenie

30%

0%

90%

1%

Nastawa kąta nachylenia stabilizowanego elementu różnicowego dla kontroli sumy.
IDCZ>2 Nastawa

1200 A

50 A

30.000 A

10 A

Nastawa określa minimalny prąd różnicowy zadziałania dla stabilizowanego elementu
różnicowego kontroli sumy (check zone).
Parametry Strefy
k2 Nachylenie

60%

20%

90%

1%

Nastawa kąta nachylenia stabilizowanego elementu różnicowego
ID>2 Nastawa

1000 A

50 A

30.000 A

10 A

Nastawa określa minimalny prąd różnicowy zadziałania dla stabilizowanego elementu
różnicowego.
Wspolne
ID>1 Nastawa

100 A

10 A

500 A

10 A

Nastawa minimalnego progu zadziałania dla kontroli charakterystyki prądu uchybowego
przekładnika prądowego / zwarcie w obwodach prądowych /.
k2 Nachylenie

10%

0%

50%

1%

Nastawa kąta nachylenia dla charakterystyki uchybu/uszkodzenia w fazowych obwodach
prądowych.
ID>1 Alarm Czas

5.0s

0.0s

600.0s

0.1s

Nastawa czasu opóźnienia dla kontroli uchybu/uszkodzenia obwodów prądowych.
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Człon czuły ziemnozwarciowy
Człon czuły ziemnozwarciowy dedykowany dla systemów uziemionych przez wysoką
impedancję posiada kontrolę prądu stabilizacji co daję gwarancję pełnej stabilizacji przy
zwarciach zewnętrznych lub, gdy występują błędy uchybowe w obwodach przekładników
prądowych. Element ten jest zazwyczaj odstawiony dla systemów uziemionych przez niską
impedancję lub w sieciach skutecznie uziemionych.
Tekst Menu

Nastawa Fabryczna

Zakres Nastawy
Min.

Max.

Krok

Roznic.Doziemne
Roznic.Doziemne

Odstawione

Zalaczone / Odstawione

Aktywowanie (odstawienie) członu czułego ziemnozwarciowego. Po aktywowaniu tego
członu pojawią się parametry opisane poniżej.
Iham.Faza> Nast.

ST

2000 A

50 A

30.000 A

10 A

Nastawa określa charakterystykę blokowania dla funkcji różnicowej doziemnej.
CZ Parametry
kNCZ Nachylenie

10%

0%

90%

1%

Nastawa kąta nachylenia dla funkcji różnicowej doziemnej obejmującej kontrolę sumy
wszystkich prądów (check zone).
IDNCZ>2 Nastawa

1200 A

10 A

30.000 A

10 A

Nastawa określająca minimalny prąd różnicowy powodujący zadziałanie układu od
stabilizowanej funkcji różnicowej dla kontroli sumy (check zone).
Parametry Strefy
kN2 Nachyl.Ziemn

10%

0%

90%

1%

Nastawa kąta nachylenia dla wszystkich stabilizowanych elementów różnicowych
doziemnych w obrębie systemów ( zones).
IDN>2 Nastawa

1000 A

10 A

30.000 A

10 A

Nastawa określająca minimalny prąd różnicowy powodujący zadziałanie układu od
stabilizowanej funkcji różnicowej dla stref/systemów (zone).
Wspolne
IDN>1 Nastawa

100 A

10 A

500 A

10 A

Nastawa minimalnego prądu zadziałania na charakterystyce od zwarć w obwodzie prądu
zerowgo / neutralnym.
kN1 Nachyl.Faza

10%

0%

50%

1%

Nastawa kąta nachylenia charakterystyki od zwarć w obwodzie prądu zerowgo /
neutralnym.
IDN>1 Alarm Czas

5.0s

0.0s

600.0s

0.1s

Nastawa minimalnego czasu powodującego alarm od zwarć w obwodzie prądu zerowgo /
neutralnym.
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Konfiguracja zabezpieczenia różnicowego (OPCJE ZAB.SZYN – P741)
Blokowanie członów różnicowych i alarmy mogą być skonfigurowane tak, by osiągnąć
optymalną operatywność. Nastawy są niezależne dla wszystkich stref i kontroli sumy (check
zone).
Kolumna jest widoczna, gdy w kolumnie KONFIGURACJA ustawimy: „Zab.Szyn Opcje
Widzialna”

Tekst Menu

Nastawa
Fabryczna

Zakres Nastawy
Min.

Max.

Krok

OPCJE ZAB.SZYN
Tryb Uszk.Obw.CZ

Alarm & Brak Blk

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

Uszkodzenie obwodów w kontroli sumy:
Dostępne opcje dla przypadku błędnej kalkulacji prądu różnicowego w kontroli sumy
spowodowanej nieprawidłowym odwzorowaniem pozycji wyłącznika lub odłącznika, bądź
też uszkodzeniem w obwodzie przekładnika prądowego:
AlarmSR&Brak Blk (Alarm samokasujący się i brak blokady):
Kontrola sumy nie blokuje wyłączenie w żadnej ze stref a alarm zanika zaraz po powrocie
wartości prądu różnicowego kontroli sumy do normy.
Alarm & Brak Blk (Alarm i brak blokady):
Kontrola sumy nie blokuje wyłączenie w żadnej ze stref a alarm musi zostać skasowany
ręcznie.
Wewn.Odpad/Reset
Kontrola sumy blokuje wyłączenia w strefach, blokada i alarm znika samoczynnie zaraz po
powrocie wartości prądu różnicowego kontroli sumy do normy.
Alarm Podtrz.
Kontrola sumy blokuje wyłączenia w strefach, blokada znika samoczynnie zaraz po
powrocie wartości prądu różnicowego kontroli sumy do normy, ale alarm znika dopiero po
ręcznym skasowaniu.
Blokada Podtrz.
Kontrola sumy blokuje wyłączenia w strefach, zarówno blokada i alarm znikają dopiero po
ręcznym skasowaniu.
Tryb Uszk.Obw.Zx

Blokada Podtrz.

Wewn.Odpad/Reset / Alarm Podtrz. /
Blokada Podtrz. / Alm&BrakBlok !!! /
AlmSR&BrBlok !!!

Uszkodzenie obwodów w strefie Zx:
Dostępne opcje dla przypadku błędnej kalkulacji prądu różnicowego w każdej ze stref
spowodowanej nieprawidłowym odwzorowaniem pozycji wyłącznika lub odłącznika, bądź
też uszkodzeniem w obwodzie przekładnika prądowego:
Wewn.Odpad/Reset
Strefa jest zablokpowana, blokada i alarm znika samoczynnie zaraz po powrocie wartości
prądu różnicowego w strefie do normy.
Alarm Podtrz.
Strefa jest zablokowana, blokada znika samoczynnie zaraz po powrocie wartości prądu
różnicowego do normy, ale alarm znika dopiero po ręcznym skasowaniu.
Blokada Podtrz.
Strefa jest zablokowana, zarówno blokada i alarm znikają dopiero po ręcznym
skasowaniu.
AlmSR&BrBlok !!! (Alarm samokasujący się i brak blokady):
Strefa nie jest zablokowana, alarm znika samoczynnie zaraz po powrocie wartości prądu
różnicowego w strefie do normy.
Alm&BrakBlok !!! (Alarm i brak blokady):
Strefa nie jest zablokowana, alarm znika dopiero po ręcznym skasowaniu
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Tekst Menu
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Nastawa
Fabryczna

Zakres Nastawy
Min.

Max.

Krok

OPCJE ZAB.SZYN
Wybór trybu „Alm&BrakBlok !!!” lub „AlmSR&BrBlok !!!” jest
skuteczne tylko wtedy gdy nie wybrano blokowania stref w
uszkodzeniu obwodów kontroli sumy (CZ).
W przypadku ustawienia opcji „Alm&BrakBlok !!!” lub
„AlmSR&BrBlok !!!” zabezpieczenie może wyłączyć
powiązaną strefę w przypadku zakłócenia zewnętrznego.
Obw.Prad. tReset

5,0 s

0,0 s

600,0 s

0,1 s

Nastawa czasu opóźnienia kasowania uszkodzenia obwodów.
Obw.Prad Tryb

ST

3fazowa Blokada

3fazowa Blokada / Blokada/Faza

Opcje dla przypadku błędnej kalkulacji prądu różnicowego w każdej ze stref
spowodowanej nieprawidłowym odwzorowaniem pozycji wyłącznika lub odłącznika, bądź
też uszkodzeniem w obwodzie przekładnika prądowego:
3fazowa Blokada
Jeśli błędne obliczenie pojawi się tylko w jednej fazie, zablokowana zostanie strefa i/lub
kontrola sumy we wszystkich 3-ch fazach.
Blokada / Faza
Jeśli błędne obliczenie pojawi się tylko w jednej fazie, zablokowana zostanie strefa i/lub
kontrola sumy tylko w tej fazie.
Tryb Bledu KS PU

Alarm & Brak Blk

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

Tryb uszkodzenia jednostki polowej w kontroli sumy: dostępne opcje dla przypadku
stwierdzenia uszkodzenia jednostki polowej:
AlarmSR&Brak Blk (Alarm samokasujący się i brak blokady):
Kontrola sumy nie blokuje wyłączenia w żadnej ze stref a alarm zanika zaraz po powrocie
do normy.
Alarm & Brak Blk (Alarm i brak blokady):
Kontrola sumy nie blokuje wyłączenie w żadnej ze stref a alarm musi zostać skasowany
ręcznie.
Wewn.Odpad/Reset
Kontrola sumy blokuje wyłączenia w strefach, blokada i alarm znika samoczynnie zaraz po
powrocie do normy.
Alarm Podtrz.
Kontrola sumy blokuje wyłączenia w strefach, blokada znika samoczynnie zaraz po
powrocie do normy, ale alarm znika dopiero po ręcznym skasowaniu.
Blokada Podtrz.
Kontrola sumy blokuje wyłączenia w strefach, zarówno blokada i alarm znikają dopiero po
ręcznym skasowaniu.
Tryb Bledu Sx PU

Blokada Podtrz.

Wewn.Odpad/Reset / Alarm Podtrz. /
Blokada Podtrz.

Tryb uszkodzenia jednostki polowej w każdej strefie: dostępne opcje dla przypadku
stwierdzenia uszkodzenia jednostki polowej:
Wewn.Odpad/Reset
Strefa jest zablokpowana, blokada i alarm znika samoczynnie zaraz po powrocie do
normy.
Alarm Podtrz.
Strefa jest zablokowana, blokada znika samoczynnie zaraz po powrocie do normy, ale
alarm znika dopiero po ręcznym skasowaniu.
Blokada Podtrz.
Strefa jest zablokowana, blokada i alarm znikają dopiero po ręcznym skasowaniu.
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Tekst Menu

Nastawa
Fabryczna

Zakres Nastawy
Min.

Max.

Krok

OPCJE ZAB.SZYN
Blad PU Czas

5,0 s

0,0 s

600,0 s

0,1 s

Nastawa czasu opóźnienia do wystąpienia trybu błędu jednostki polowej.
Blad PU tReset

5,0 s

0,0 s

600,0 s

0,1 s

Nastawa czasu opóźnienia kasowania trybu błędu jednostki polowej.
Ioc Blk Alarm

Zalaczone

Zalaczone / Odstawione

Opcje tylko dla członu różnicowego ziemnozwarciowego (SEF) zabezpieczenia (87BB/N):
Zalaczone:
Jeśli zabezpieczenie różnicowe ziemnozwarciowe (87BB/N) jest zablokowane, pojawi się
odpowiedni alarm i zacznie migać dioda na panelu przednim P741.
Odstawione:
Jeśli zabezpieczenie różnicowe ziemnozwarciowe (87BB/N) jest zablokowane, nie pojawi
się odpowiedni alarm i nie będzie migać dioda na panelu przednim P741.
Kasuj PU Blad

Zalaczone

Zalaczone / Odstawione

Załącza / wyłącza auto-reset błędu PU
3F Blok.Alarm

Zalaczone

Zalaczone / Odstawione

Gdy załączone, wyświetlany jest alarm gdy strefa jest blokowana przez zabezpieczenie
różnicowe (87BB).
Czas Wyl. Status
Odstawione
Zalaczone / Odstawione
Włącza lub wyłącza opóźnienie wyłączenia od zabezpieczenia różnicowego szyn. Po
włączeniu, nastawialny czas opóźnienia (komórka Czas Wyl. Timer) jest używany do
potwierdzenia zakłócenia lub usunięcia go przed wyłączeniem strefy.
Czas Wyl. Timer

0,1 s

50 ms

5s

10 ms

„Czas Wyl. Timer” określa czas opóźnienia by potwierdzić wyłączenie od zabezpieczenia
różnicowego szyn (87BB) gdy „Czas Wyl. Status” jest załączony. Czas ten musi być
krótszy od czasu opóżnienia „IDN>1 Alarm Czas”
Diff Display Min

0A

0A

500 A

10 A

Ustawia próg minimalnej wartości prądu różnicowego dla wyświetlacza (kolumna
POMIARY). Kiedy prąd różnicowy jest mniejszy niż ten próg w 3 fazach, wyświetlana
wartość jest ustawiana na 0.
1.2.3

Potwierdzenie wyłączenia od funkcji różnicowej (87BB) lub uszkodzenia wyłącznika
(BackTrip) (50BF) (87BB POTW.WYLACZ – menu P742/P743)
Jednostki polowe mogą być uaktywnione do kontroli I potwierdzenia sygnału wyłaczenia
generowanego przez jednostkę centralną (87BB lub 50BF) jeżeli lokalny stopień
nadprądowy fazowy lub doziemny (np. I>BB lub IN>BB), zostanie przekroczony.
Przedstawione kryteria stanowią dodatkowe elementy w schemacie stabilizacji. Rozpatrując
tworzenie się komendy wyłączenia kierowaną do wyłącznika, ten element może potwierdzać
stan uszkodzenia wyłącznika. Jeżeli element jest nadal pobudzony po nastawionym czasie
to potwierdza on niezbicie stan uszkodzenia wyłącznika.

Tekst Menu

Nastawa
Fabryczna

Zakres Nastawy

Krok
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Min.

Max.

87BBPOTW.WYLACZ
I>BB Nastawa

1.20*In

0.05*In

4.00*In

0.01*In

Nastawa minimalnego prądu fazowego potwierdzającego utrzymujące się zwarcie
w obwodzie.
Io>BB Nastawa

0.20*In

0.05*In

4.00*In

0.01*In

Nastawa minimalnego prądu doziemnego potwierdzającego utrzymujące się zwarcie
w obwodzie.
Uwaga:
1.2.4

Konfiguracja Martwej Strefy (MARTWA STREFA – menu P742/P743)
Tekst Menu

ST

In jest znamionowym prądem przekładnika.

Nastawa Fabryczna

Zakres Nastawy
Min.

Krok

Max.

Martwa Strefa
I>DZ Nastawa

1.20*In

0.05*In

4.00*In

0.01*In

Nastawa minimalnego prądu fazowego charakterystyki wyłączenia dla elementu martwej
strefy ( od przekładnika do wyłącznika )
I>DZ Czas Zwl.

1.00 s

0.00 s

100.00 s

0.01 s

Nastawa minimalnego czasu opóźnienia dla fazowego elementu martwej strefy.
Martwa Str.Ziem.

Odstawione

Odstawione / Zalaczone

Załącza / Wyłącza funkcje martwej strefy dla zwarć doziemnych. Gdy załączone, poniższe
komórki są dostępne.
Io>DZ Nastawa

1.20*In

0.05*In

4.00*In

0.01*In

Nastawa minimalnego prądu doziemnego charakterystyki wyłączenia dla elementu
martwej strefy ( od przekładnika do wyłącznika )
Io>DZ Czas Zwl.

1.00 s

0.00 s

100.00 s

0.01 s

Nastawa minimalnego czasu opóźnienia dla doziemnego elementu martwej strefy.

1.2.5

Bezkierunkowe zabezpieczenie nadprądowe fazowe (50/51-NADPRADOWE – menu
P742/P743)
Zabezpieczenie nadprądowe zawarte w przekaźnikach typu P742 lub P743 posiada dwa
stopnie fazowe bezkierunkowe z charakterystykami zależnymi i niezależnymi. Nastawy
odnoszą się do wszystkich trzech faz lecz są niezależne dla każdej z czterech progów.
Pierwszy stopień zabezpieczenia nadprądowego posiada możliwość nastawy czasu
opóźnienia według charakterystyki zależnej (typu IDMT) lub niezależnej (typu DT). Drugi
stopień posiada tylko nastawę czasu niezależnego (DT).

Tekst Menu

Nastawa
Fabryczna

Zakres Nastawy

Krok
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Min.

Max.

50/51-NADPRADOWE
I>1 Funkcja

Odstawione

Odstawione, DT, IEC S Inverse, IEC V
Inverse, IEC E Inverse, UK LT Inverse, IEEE
M Inverse, IEEE V Inverse, IEEE E Inverse,
US Inverse, US ST Inverse

Nastawa charakterystyki wyłączenia dla pierwszego stopnia nadprądowego.
I>1 Nastawa

3.00*In

0.10* In

32.00* In

0.01* In

100.00s

0.01s

Nastawa zadziałania dla pierwszego stopnia nadprądowego.
I>1 Czas Zwl.

1.00s

0.00s

Nastawa czasu opóźnienia pierwszego stopnia dla niezależnej charakterystyki działania.
I>1 Wsp.TMS

1.000

0.025

1.200

0.025

Nastawa współczynnika wielokrotności TMS dla zależnej charakterystyki działania (IEC
IDMT).
I>1 Wsp.TD

7.0

0.5

15.0

0.1

Nastawa współczynnika wielokrotności TD dla zależnej charakterystyki działania
(IEEE/US IDMT).
I>1 Reset Char

DT

DT/Inverse

Nastawa określa typ charakterystyki odpadu dla krzywych IEEE/US.
I>1 tReset

0.0

0.0

100.0

0.1

Nastawa określa czas odpadu dla czasu niezależnego.
I>2 Funkcja

Odstawione

Odstawione / 87BBP&N blokada /
Wysoki Stop. I>2 / I>2 & 87BBP&N /
87BB/P blokada / 87BB/N blokada /
I>2 & 87BB/P / I>2 & 87BB/N

Nastawa odstawienia lub załączenia drugiego stopnia nadprądowego fazowego.
Mamy możliwość ustawienia wysokiego stopnia nadprądówki, w celu zablokowania funkcji
87BB różnicowej fazowej i ziemnozwarciowej, tylko ziemnozwarciowej, tylko fazowej lub
kombinacji różnych funkcji
I>2 Nastawa

20.00* In

0.10* In

32.00* In

0.01* In

10.00s

0.01s

Nastawa zadziałania dla drugiego stopnia nadprądowego.
I>2 Czas Zwl.

1.00s

0.00s

Nastawa czasu opóźnienia do zadziałania dla drugiego stopnia nadprądowego fazowego.
Blokada odpadu

0.3 s

0.2 s

6s

0.1s

Regulacja funkcji blokowania zabezpieczenia szyn zbiorczych poprzez czas odpadu od
200ms do 6s

1.2.6

Bezkierunkowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe (50N/51N-Z.ZIEMN. – menu P742/P743)
Przekaźniki P742 i P743 zawierają dodatkowe lub rezerwowe bezkierunkowe
zabezpieczenie
ziemnozwarciowe.
Element
doziemny
posiada
dwa
stopnie
zabezpieczeniowe. Element ziemnozwarciowy może współpracować z dowolnie innym
elementem zabezpieczeniowych w systemie dla wyeliminowania istniejącego zwarcia.
Dostępne charakterystyki zależne dla funkcji ziemnozwarciowej są takie same jak dla funkcji
nadpradowej fazowej.
Uwaga:
Tekst Menu

Ιn jest nominalnym prądem przekładnika pradowego.
Nastawa
Fabryczna

Zakres Nastawy

Krok

ST
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Min.

Max.

NADPRADOWE
NADPRAD.ZIEMN.
ΙN>1 Funkcja

Odstawione

Odstawione, DT, IEC S Inverse, IEC V Inverse,
IEC E Inverse, UK LT Inverse, IEEE M Inverse,
IEEE V Inverse, IEEE E Inverse, US Inverse, US
ST Inverse

Nastawa charakterystyki wyłączenia dla pierwszego stopnia ziemnozwarciowego.
ΙN>1 Nastawa

0.30*Ιn

0.10*Ιn

32.00*Ιn

0.01*Ιn

Nastawa zadziałania dla pierwszego stopnia ziemnozwarciowego.
ΙN>1 Czas Zwl.

1.00s

0.00s

100.00s

0.01s

Nastawa czasu opóźnienia pierwszego stopnia dla niezależnej charakterystyki działania.

ST

ΙN>1 Wsp.TMS

1.000

0.025

1.200

0.025

Nastawa współczynnika wielokrotności TMS dla zależnej charakterystyki działania (IEC
IDMT).
ΙN>1 Wsp.TD

7.0

0.5

15.0

0.1

Nastawa współczynnika wielokrotności TD dla zależnej charakterystyki działania
(IEEE/US IDMT).
ΙN>1 Reset Char

DT

DT/Inverse

Nastawa określa typ charakterystyki odpadu dla krzywych IEEE/US..
ΙN>1 tReset

0.0

0.0

100.0

0.1

Nastawa określa czas odpadu dla czasu niezależnego.
ΙN>2 Funkcja

Odstawione

Odstawione / 87BBP&N blokada /
Wysoki Stop. I>2 / I>2 & 87BBP&N /
87BB/P blokada / 87BB/N blokada /
I>2 & 87BB/P / I>2 & 87BB/N

Nastawa odstawienia lub załączenia drugiego stopnia nadprądowego fazowego. Jeżeli
funkcja jest odstawiona wtedy wszystkie przypisane nastawy za wyjątkiem tej nastawy są
ukryte.
Mamy możliwość ustawienia wysokiego stopnia nadprądówki, w celu zablokowania funkcji
87BB różnicowej fazowej i ziemnozwarciowej, tylko ziemnozwarciowej, tylko fazowej lub
kombinacji różnych funkcji
ΙN>2 Nastawa

20.00* Ιn

0.10*Ιn

32.00* Ιn

0.01* Ιn

Nastawa zadziałania dla drugiego stopnia ziemnozwarciowego.
ΙN>2 Czas Zwl.

1.00s

0.00s

10.00s

0.01s

Nastawa czasu opóźnienia do zadziałania dla drugiego stopnia nadprądowego fazowego.
Blokada odpadu

0.3 s

0.2 s

6s

0.1s

Regulacja funkcji blokowania zabezpieczenia szyn zbiorczych poprzez czas odpadu od
200ms do 6s
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Uszkodzenie wyłącznika (URW) i funkcja podprądowa (LRW – menu P742/P743)
Funkcja uszkodzenia wyłącznika składa się z dwóch stopni I może być inicjowana przez:
•

Wewnętrzny element zabezpieczeniowy.

•

Zewnętrzny element zabezpieczeniowy.

Zabezpieczenie bazuje na pomiarze prądu, stan odpadu (reset) opiera się na działaniu
stopnia podprądowego potwierdzonego otwarciem wyłącznika. Dla kryteriów bezprądowych
kryteria mogą być wybrane przez określone nastawy stwierdzające stan uszkodzenia
wyłącznika.
Jest powszechną praktyką, aby stosować element podprądowy w zabezpieczeniu do
identyfikacji, że bieguny wyłącznika przerwały zwarcie lub prąd obciążenia.
Tekst Menu

Nastawa
Fabryczna

Zakres Nastawy
Min.

Max.

Krok

ST

LRW
Kontrola przez

I<

I< / 52a / Oba (I< & 52a)

Nastawa elementów, które określają , czy czas dla funkcji URW będzie kasowany czy nie.
Oba kryteria razem oznaczają, że stan wyłącznika i kryterium prądowe muszą wskazywać
zero by funkcja uszkodzenia wyłącznika modła być skasowana logicznie.
Nastawa I<

0.05*In

0.05*In

4.00*In

0.01*In

Nastawa, która determinuje odpad funkcji uszkodzenia wyłącznika bazującej na kryterium
prądowym.
I> Status

Odstawione

Zalaczone / Odstawione

I> Nastawa

0.05*In

0.05*In

4.00*In

0.01*In

Io> Nastawa

0.05*In

0.05*In

4.00*In

0.01*In

OW wewnetrzne

Pobudzane przez jednostke centralną CU jako rozkaz wyłączenia

tLRW Timer 1

0.05 s

0.00 s

10.00 s

0.01 s

Nastawa pierwszego stopnia LRW1 dla którego pobudzenie kryterium musi być
potwierdzone.
tLRW Timer 2

0.20 s

0.00 s

10.00 s

0.01 s

Nastawa załączenia lub odstawienia drugiego stopnia dla funkcji uszkodzenia wyłącznika.
OW zewnetrzne

Pobudzana przez zewnętrzny sygnał wyłączenia lub zintegrowany
element nadprądowy

tLRW Timer 3

0.05 s

0.00 s

10.00 s

0.01 s

Nastawa pierwszego stopnia LRW3 dla którego pobudzenie kryterium musi być
potwierdzone.
tLRW Timer 4

0.20 s

0.00 s

10.00 s

0.01 s

Nastawa załączenia lub odstawienia drugiego stopnia dla funkcji uszkodzenia wyłącznika.

Nastawy
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Kontrola obwodów prądowych (KONTROLA OBWODOW – menu P742/P743)
Funkcja kontroli obwodów prądowych działa na bazie detekcji wyliczanej składowej zerowej
prądu.
Tekst Menu

Nastawa
Fabryczna

Zakres Nastawy
Min.

Krok

Max.

KONTROLA OBWODOW
KONTROLA OBW.Io
Wsp.Bledu Kce

0.40

0.01

1

0.01

Nastawa nachylenia charakterystyki przy kontroli prądu uchybowego przekładnika
prądowego.
Alarm Zwl Tce

ST

5.0 s

0.0 s

10.0 s

0.1 s

Nastawa, która określa czas działania elementu w przypadku detekcji prądu uchybowego
przekładnika prądowego.
Blokada kontr.Io

87BBp & 87BBN

87BBp & 87BBN / Brak

Gdy Io jest mierzone (aplikacje z dedykowanymi przekładnikami prądowymi mierzącymi
prąd zerowy), w przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy wartością zmierzoną a
wyliczoną kontrola obwodu Io może zablokować zabezpieczenie różnicowe szyn (87BB –
fazowe i doziemne).
KONTROLA OB. PI
KOPrad T Alarm

5.0 s

0.1 s

10.0 s

0.1 s

Czas opóźnienia detekcji uszkodzenia obwodów przekładnika prądowego (prąd >10%IN
obecny w przekładniku i różnica pomiędzy amplitudą prądu zmierzoną w dwóch fazach
>50%)

Ważna uwaga: Nastawa współczynnika błędu Kce nie może być zmieniona
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1.3

MiCOM P740
Nastawy sygnałów sterowniczych i pomocniczych.
Nastawy sygnałów sterowniczych i pomocniczych są częścią głównego menu I są
wykorzystywane do konfiguracji ogólnych parametrów przekaźnika. Zawierają podmenu
nastaw i objaśnione są bardziej szczegółowo poniżej:

1.3.1

−

Kontrola wyłącznika

−

Nastawy przekładników prądowych i napięciowych

−

Nastawy rejestrów zdarzeń i zakłóceń

−

Nastawy pomiarów

−

Nastawy komunikacji

−

Nastawy uruchomieniowe

−

Nastawy wejść opto i kontrolnych

−

Jeśli zainstalowane, nastawy komunikacji InterMiCOM

−

Nastawy interfejsu użytkownika

ST

Sterowanie wyłącznikiem (USTAW.WYLACZNIKA – menu P742/P743)
Przekaźnik posiada opcje do sterowania jednym wyłącznikiem:
•

Lokalne wyłączenie i załączenie, poprzez menu przekaźnika (lub przyciski typu hotkey)

•

Lokalne wyłączenie I załączenie , poprzez wejścia binarne lun przyciski typu hotkey (lub
klawisze funkcyjne na panelu)

•

Zdalne wyłączenie i załączenie, poprzez protokół komunikacyjny.
Tekst Menu

Zakres Nastawy

Nastawa Fabryczna

Min.

Max.

Krok

USTAW. WYLACZNIKA
Min. Impuls Wyl.

0.20s

0.05s

2.00s

0.01s

Określenie impulsu wyłączenia.
Podtrzym.Wylacz.

Odstawione

Zalaczone, Odstawione

Reset Wyl Podtrz

Nie

Tak, Nie

Podtrzymanie impulse wyłaczającego.
Wyl Ster. przez

Odstawione

Odstawione, Lokalnie, Zdalnie, Lokalnie +
Zdalnie, Opto, Opto + lokal, Opto + Zdal,
Opto + Zdal + Lokal

Wybór sposobu sterowania wyłącznika przez określoną logikę.
Recz. Impuls Zam.

0.50s

0.10s

10.00s

0.01s

5.00s

0.01s

600.00s

0.01s

Czas trwania impulsu przy ręcznym załączeniu wyłącznika.
Recz. Impuls Otw.

0.50s

0.10s

Czas trwania impulsu przy ręcznym otwarciu wyłącznika.
T zwl. ZAL reczn.

10.00s

0.01s

Czas opóźnienia wysłania impulsu na zamknięcie wyłącznika przy ręcznym pobudzeniu.
87BB Czas Wyl.

0s

0s

0.400 s

5 ms

Ustawia czas opóźnienia wyłączenia zabezpieczenia różnicowego szyn zbiorczych
(87BB), aby zapewnić sekwencję wyłączeń wszystkich pól przyłączonych do zakłóconej
strefy. Wyjścia wyłączające będą zamknięte nawet jeśli sygnał wyłączający od jednostki
centralnej zakończy się przed upływem tego czasu.

Nastawy
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Tekst Menu
Czas kontr. WYL

Zakres Nastawy

Nastawa Fabryczna
150 ms

Min.
10 ms

Krok

Max.
400 ms

5 ms

Nastawa czasu działania dla kontroli wyłącznika. Po wystąpieniu niejednoznaczności
stanu wyłącznika przez czas dłuższy niż w nastawie pojawi się alarm statusu wyłącznika.
1.3.2

Przekładniki prądowe (PRZEKLADNIE – menu P742/P743)
Tekst Menu
PI s.pierwotna

Zakres Nastawy

Nastawa Fabryczna
1.000A

Min.
1A

Krok

Max.
30kA

1

Nastawa znamionowego prądu przekładnika prądowego PI po stronie pierwotnej.
PIn s.wtorna

ST

1.000A

1

5

4

Nastawa znamionowego prądu przekładnika prądowego PI po stronie wtórnej.
RBPh / RBN

1

0.5

10

0.1

Nastawa stosunku obc. fazowego do obc. w obwodzie neutralnym .
Parametry Mocy
Standard Wejscie

British standard

British standard / IEC

Nastawa napięcia przegiecia / kolana / na charakterystyce wg. satandardu brytyjskiego.
BRITISH STANDARD 250/In V
Nap.kolana Vk

100/In V

5000/In V

10/In V

Nastawa napięcia przegiecia / kolana / na charakterystyce wg. satandardu brytyjskiego.
IEC
Znam.Obc. VA

25 VA

5 VA

100 VA

1 VA

Nastawa mocy obciążenia przekładnika w przypadku wyboru standardu IEC.
IEC
Znam.Obc. Ohm
(wartość wyliczana)

2

25 / In Ω

2

5 / In Ω

2

100 / In Ω

2

1 / In Ω

Wyliczana wartość znamionowego obciążenia wyrażonego w Ohm.
IEC
Znam.Prad Zwarcia
Wsp. KSCC

10

10

50

5

Nastawa granicznego współczynnika granicznego przekładnika przy wyborze standardu
IEC.
RCT Przewody

0.5 Ω

0.1 Ω

50.0 Ω

0.1 Ω

Nastawa rezystancji po stronie wtórnej przekładnika.
Efekt. Obc. Ohm

2

25 / In Ω

2

1 / In Ω

2

200 / In Ω

2

1 / In Ω

Nastawa efektywnego obciążenia przy wyborze standardu brytyjskiego.
Efekt. Obc. VA
(wartość wyliczana)

25.00 VA

0.10 VA

Wyliczana wartość wg. Standardu brytyjskiego w VA.

200.00 VA

0.01 VA
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1.3.3
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Rejestracja zdarzeń (KAS.REJESTRATORA)
Istnieje możliwość odstawienia rejestracji z wszystkich interfejsów, które nadzorują zmiany
nastaw poszczególnych elementów. Nastawy kontrolujące zmiany dla różnych typów
zdarzeń pokazane są w kolumnie Rejestr.Zdarzen . Poszczególne nastawy mogą być
odstawione w następujący sposób:
Tekst Menu
Kasuj Zdarzenia

Nastawa Fabryczna
Nie

Dostępne Nastawy
Nie lub Tak

Wybierając “Tak” będzie można wykasować wszystkie zdarzenia z przekaźnika i zostanie
wygenerowany sygnał o tego typu operacji.
Kasuj Zaklocenia

Nie

Nie lub Tak

Wybierając “Tak” będzie można wykasować wszystkie zakłócenia z przekaźnika i zostanie
wygenerowany zapis sygnału o tego typu operacji.
Kasuj AK

Nie

Nie lub Tak

Wybierając “Tak” będzie można wykasować wszystkie zdarzenia związane z problemami
podczas samotestowania się przekaźnika i zostanie wygenerowany zapis sygnału o tego
typu operacji.
Zdarz. Alarmy

Zalaczone

Odstawione lub
Zalaczone

Odstawienie nastawy oznacza, że wszystkie alarmy nie będą generowały znaczników w
rejestratorze.
Zdarz. wyjscia

Zalaczone

Odstawione lub
Zalaczone

Odstawienie nastawy oznacza, że wszystkie zmiany stanu wyjść binarnych nie będą
generowały znaczników w rejestratorze.
Zdarz. wejscia

Zalaczone

Odstawione lub
Zalaczone

Odstawienie nastawy oznacza, że wszystkie zmiany stanu wejść binarnych nie będą
generowały znaczników w rejestratorze.
Zdarz. system

Zalaczone

Odstawione lub
Zalaczone

Odstawienie nastawy oznacza, że wszystkie zdarzenia ogólne nie będą generowały
znaczników w rejestratorze.
Zdarz. Rej.zakl.

Zalaczone

Odstawione lub
Zalaczone

Odstawienie nastawy oznacza, że wszystkie funkcje powodujące rejestrację zakłóceń nie
będą generowały znaczników w rejestratorze.
Zdarz. autotest

Zalaczone

Odstawione lub
Zalaczone

Odstawienie nastawy oznacza, że wszystkie alarmy związane z samotestowaniem
przekaźnika nie będą generowały znaczników w rejestratorze.
Zdarz. zabezp.

Zalaczone

Odstawione lub
Zalaczone

Odstawienie nastawy oznacza, że wszystkie alarmy związane pobudzeniem funkcji
zabezpieczeniowych nie będą generowały znaczników w rejestratorze.
DDB 31 - 0

11111111111111111111111111111111

Pokazuje statusy sygnałów wewnętrznych DDB w zakresie 0 – 31.
DDB 1022 - 992

11111111111111111111111111111111

Pokazuje statusy sygnałów wewnętrznych DDB w zakresie 2016-2047
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Pomiary (UST.POMIAROW)
Kolumna ta jest widoczna po ustawieniu „Ust. pomiarow” w kolumnie KONFIGURACJA na
„Widzialna”
Tekst Menu

Nastawa Fabryczna

Dostępne Nastawy

UST.POMIAROW
Dane podstawowe

Opis Przek. / Opis Pola / Irozn CZ
/ Istab CZ / Data i Czas

Opis Przek.

Nastawa umożliwia wybór parametru pomiarowego z listy na wyświetlaczu, który będzie
widniał podczas normalnej pracy zabezpieczenia, należy zauważyć że jest także
możliwość zobaczenia innych parametrów z poziomu fabrycznego za pomocą 4 i 6
klawiszy. Po 15 minutach bezczynności wyświetlacz automatycznie przełącza się na
wybrany parametr pomiarowy.
Wartosci Lokalne

ST

Pierwotne

Pierwotne / Wtorne

Nastawa kontroluje czy wartości pomiarów poprzez interfejs HMI ( panel ) są
przedstawiane w wielkościach pierwotnych lub wtórnych.
Wartosci Zdalne

Pierwotne

Pierwotne / Wtorne

Nastawa kontroluje czy wartości pomiarów poprzez zdalny tylny port są przedstawiane w
wielkościach pierwotnych lub wtórnych.
Wartosci Zdalne 2

Pierwotne

Pierwotne / Wtorne

Jak powyżej dla 2-giego portu komunikacyjnego (gdy dostępny)
1.3.5

Komunikacja
Nastawy komunikacji obejmują zdalny port komunikacyjny z tyłu przekaźnika. Dodatkowe
informacje zawarte są w rozdziale “ Komunikacja SCADA “ (P740/EN SC).
Nastawy te są dostępne po ustawieniu „Ust. comm’ow” w kolumnie KONFIGURACJA na
„Widzialna”

1.3.5.1

Nastawy komunikacji dla protokołu Courier.
Tekst Menu

Zakres Nastawy

Nastawa Fabryczna

Min.

Krok

Max.

KOMUNIKACJA
PT1 Protokol

Courier

Pokazuje typ protokołu, który dostepny jest na tylnym zdalnym porcie.
PT1 Adres (P741)

6

6

6

0

PT1 Adres (P742/3)

255

7

34

1

Wiersz pokazuje unikalny adres przekaźnika ( tylko jeden ) z którym łączy się programowo
stacja nadrzędna.
PT1 Czas Nieakt.

15 min.

1 min.

30 min.

1 min.

W tym miejscu kontrolowany jest czas jak długo przekaźnik będzie czekał na otrzymanie
zwrotnej wiadomości na tylny port przed zmianą jego stanu fabrycznego zawierajacego
kasowanie haseł dostępu, które były aktywowane.
PT1 Stan kart

Dane

K Bus OK., EIA485 OK

Komórka pokazuje stan karty komunikacyjnej.
PT1 Konfig.portu

KBus

K Bus lub EIA(RS)485

Wybór sposobu komunikacji pomiędzy masterem a przekaźnikiem.
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Tekst Menu

Zakres Nastawy

Nastawa Fabryczna

Min.

Max.

Krok

KOMUNIKACJA
PT1 tryb COM

IEC60870 FT1.2

IEC60870 FT1.2 lub 10-bit no parity

Dla PT1 Konfig.portu = EIA(RS)485:
Wybór pomiędzy dwoma ramkami sposobu przesyłania danych: 10 i 11 bitów.
PT1 Predk.transm

19200

9600, 19200 lub 38400

Dla PT1 Konfig.portu = EIA(RS)485:
Komórka ta okresla prędkość komunikacji pomiędzy masterem a zabezpieczeniem.
Ważnym jest aby zarówno w masterze jak i przekaźniku była ustawiona ta sama prędkość
komunikacji.
1.3.5.2

Port Ethernet
Tekst Menu

Zakres Nastawy

Nastawa Fabryczna

Min.

Max.

Krok

KOMUNIKACJA
NIC Protocol

IEC 61850

Protokół NIC (Network Interface Cards) informuje, że tylni port Ethernet będzie obsługiwał
IEC61850.
NIC MAC Adres

Ethernetowy adres MAC

Wskazuje adres MAC (Mediaa Acces Control), adres tylniego portu Ethernet. Jest to
unikalny adres składający się z sześciu szesnastkowych bajtów.
NIC Tunl Timeout

5 min

1 min

30 min

1 min

Czas oczekiwania zanim nieaktywny Tunel do MiCOM S1 jest uruchomiany ponownie.
NIC Link Report

Alarm

Alarm, Zdarzenie, Brak

Konfiguracja sposobu informowania o uszkodzeniu łącza sieciowego (skrętka lub
światłowód):
Alarm – uaktywnia się alarm na zabezpieczeniu
Zdarzenie – rejestracja zdarzenia o uszkodzonym połączeniu
Brak – brak informacji o uszkodzonym połączeniu
NIC Link Timeout

60 s

0.1 s

60 s

0.1 s

Okres czasu oczekiwania, po wykryciu uszkodzenia sieci, zanim wykona się próbę
komunikacji poprzez alternatywny interfejs.
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Nastawy komunikacji dla portu tylniego 2 - PT2
Nastawy definiujące ustawienia drugiego portu tylniego, który obsługuje tylko protokół
Courier.
Tekst Menu

Zakres Nastawy

Nastawa Fabryczna

Min.

Krok

Max.

KOMUNIKACJA
PT2 Protokol

Courier

Pokazuje typ protokołu, który dostepny jest na tylnym zdalnym porcie.
PT2 Stan kart

Dane

Bez podtrzyma, Brak karty, K Bus OK.,
EIA485 OK, RS232 OK

Komórka pokazuje stan karty komunikacyjnej.
PT2 Konfig.portu

ST

KBus

EIA(RS)232, EIA(RS)485 lub KBus

Wybór sposobu komunikacji pomiędzy masterem a przekaźnikiem.
PT2 tryb COM

IEC60870 FT1.2

IEC60870 FT1.2 lub 10-bit no parity

Dla PT1 Konfig.portu = EIA(RS)485:
Wybór pomiędzy dwoma ramkami sposobu przesyłania danych: 10 i 11 bitów.
PT2 Adres (P742/3)

255

0

255

1

Wiersz pokazuje unikalny adres przekaźnika ( tylko jeden ) z którym łączy się programowo
stacja nadrzędna.
PT2 Czas Nieakt.

15 min.

1 min.

30 min.

1 min.

W tym miejscu kontrolowany jest czas jak długo przekaźnik będzie czekał na otrzymanie
zwrotnej wiadomości na tylny port przed zmianą jego stanu fabrycznego zawierajacego
kasowanie haseł dostępu, które były aktywowane.
PT1 Predk.transm

19200

9600, 19200 lub 38400

Komórka ta okresla prędkość komunikacji pomiędzy masterem a zabezpieczeniem.
Ważnym jest aby zarówno w masterze jak i przekaźniku była ustawiona ta sama prędkość
komunikacji.

1.3.6

Testy uruchomieniowe
Aby pomóc inżynierom podczas uruchomienia zabezpieczenia MiCOM posiada kilka
elementów wspomagających, które znajdują się w kolumnie o nagłówku ‘TESTYMINITORING’.Należą do nich elementy kontrolujące statusy wejść binarnych ( opto) , wyjsć
przkaźnikowych, wewnętrznych sygnałów funkcyjnych DDB oraz monitoring diod LED.
Dodatkowo istnieje możliwość testowania styków wyjściowych oraz diod LED.
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1.3.6.1

MiCOM P740
Jednostka Centralna P741
Tekst Menu

Nastawy Fabryczne

Zakresy nastaw

TEST-MONITORING
Status Wejsc Opto

00000000

W tym wierszu przedstawiony jest string przedstawiający bieżące statusy wejść binarnych opto,
‘1’ logiczna oznacza, że wejście jest zasilone, ‘0’ logiczne oznacza, że wejjście nie jest zasilone.
Status Przek.

00000000

W tym wierszu przedstawiony jest string przedstawiający bieżące statusy wyjść binarnych
przekaźnikowych, ‘1’ logiczna oznacza, że wejście jest zasilone, ‘0’ logiczne oznacza, że
wejście nie jest zasilone.
W przypadku, gdy uaktywniony jest ‘Tryb Testu’ to w tym wierszu nie przedstawiane są bieżące
stany wyjść przekaźnikowych i nie powinny być brane jako potwierdzenie działania
przekaźników wyjściowych. Dlatego konieczny będzie monitoring każdego styku po powrocie do
normalnego trybu działania.
Status Portu Test

00000000

W tym wierszu pokazane są statusy wybranych ośmiu sygnałów wewnętrznych DDB wybranych
w wierszach ‘Monitor Bit’.
Monitor Bit 1

Opis Przek. 01

0 do 1022
Patrz rozdział opisujący
sygnały DDB w logice PSL

Osiem sygnałów ‘Monitor Bit’ pozwala użytkownikowi obserwować stany wybranych sygnałów
DDB w wierszu ‘Test Portu Status’ lub poprzez port testowy z przodu przekaźnika.
Monitor Bit 8

Opis Przek. 08

0 do 1022

Osiem sygnałów ‘Monitor Bit’ pozwala użytkownikowi obserwować stany wybranych sygnałów
DDB w wierszu ‘Test Portu Status’ lub poprzez port testowy z przodu przekaźnika.
Tryb Testu

Odstawione

Odstawione/Out Of Service

Tryb testu umożliwia wygodne przeprowadzenie prac serwisowych na przekaźniku liniowym lub
umożliwia testowanie wymuszalnikiem prądowym po stronie obwodów wtórnych bez
konieczności wyłączeń w podłączonym systemie / strefie.
Pozwala to także na
przeprowadzenie bezpośredniego testu funkcyjnego na stykach przekaźnikowych z kontrolą
sygnałów testowych na wyświetlaczu. Aby wybrać tryb testu należy nastawić ‘Out of Service To
jednocześnie generuje alarm, który jest zapisywany w rejestratorze. Pobudzana jest zielona
dioda LED ’Out of Service’ natomiast na wyświetlaczu pojawia się wiadomość alarmu ‘Out of
service’. Zabezpieczenia 87BB oraz 50BF są w trybie serwisowym tak długo jak w wierszach
sygnały ‘87BB Monitoring’ i ‘87BB&50BF odstaw’ są równe 0. Po skończonych testach należy
powrócić do nastawy początkowej ‘Odstawiony’.
Szablon Testu

00000000

0 = Brak Dzialania
1 = Dzialanie

W tym wierszu użytkownik ma możliwość wyboru przekaźnika wyjściowego, który następnie
będzie testowany przez wpisanie komendy ‘Wykonaj Test’ w wierszu ‘Test Przek’.
Test Przek.

Brak Dzialnia

Brak Dzialnia, Wykonaj
Test, Remove Test

Przy wyborze komendy ‘Wykonaj Test’ styk przekaźnika zostanie pobudzony (nastawa ‘1’) w
wierszu ‘Szablon Testu’. Po wykonanym teście tekst komendy zostanie zmieniony na
wyświetlaczu ‘Brak dzialania’ , styki pozostaną w takim stanie testu tak długo aż pojawi się
komenda ‘Usun Test’ Tekst komendy na wyświetlaczu będzie ponownie zmieniony na ‘Brak
dzialania’ Tekst komendy na wyświetlaczu powróci do opisu ‘Brak dzialania’ po wprowadzonej
komendzie ‘Usun Test’.
Uwaga: W przypadku, gdy uaktywniony jest ‘Tryb Testu’ to w tym wierszu nie przedstawiane są
bieżące stany wyjść przekaźnikowych i nie powinny być brane jako potwierdzenie działania
przekaźników wyjściowych. Dlatego konieczny będzie monitoring każdego styku po powrocie do
normalnego trybu działania.
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Test diod LED

(ST) 4-32

Brak Dzialania

Brak Dzialania
Wykonaj Test

Kiedy wykonasz komendę ‘Wykonaj Test ‘ wszystkie 8 diod LED zapalą się na około 2 s, I
następnie na wyświetlaczu pojawi się ponownie komenda ‘ Brak Dzialania’.
87BB Monitoring

wszystkie bity nastawione na 0
Każdy bit 1 reprezentuje dany
system/strefę

0 = w trybie serwis
1 = 87BB zablokowany

W tym miejscu należy wybrać system/strefę w której zabezpieczenie różnicowe 87BB będzie
zablokowane.
87BB & 50BF odstaw. Wszystkie bity nastawione na 0
Każdy bit reprezentuje 1 strefę / system

0 = w trybie serwis
1 = 87BB i 50BF zablok.

Wybór strefy / systemu w której zabezpieczenia 87BB i 50BF będą blokowane.
BB Wyl. Szablon

ST

00000000

0 = w serwisie
1 = Out of Service

Wybór strefy / systemu która bedzie testowana kiedy ‘BB Wyl.Komenda’ nastawiono na
‘Wykonaj Test’.
BB Wyl. Komenda

Brak dzialania

Brak dzialania
Wykonaj Test
Usun Test

Kiedy komenda ‘Wykonaj Test’ przypisana do jednostki centralnej Central Unit wysyła rozkaz
wyłączenia strefy (nastawa na ‘1’) w wierszu ‘BB Wyl.Szablon’ zmienia się stan. Po wykonanym
teście pojawia się na wyświetlaczu LCD tekst komendy „Brak dzialania’ i komenda wyłączenia
będzie pozostawała w statusie testu aż do momentu wygenerowania komendy odpadu ‘Usun
Test’. Tekst komendy na wyświetlaczu LCD będzie jeszcze raz powracał dp ‘Brak Dzialania’ po
wprowadzonej komendzie ‘Usun Test’.
Status LED Czerw.

000000000000000000

Wiersz pokazuje 18 pozycyjny string, gdzie użytkownik może obserwować stany diod LED
świecące w kolorze czerwonym w danym momencie, które zostały skonfigurowane w logice
PSL.
Status LED Zielona

000000000000000000

Wiersz pokazuje 18 pozycyjny string, gdzie użytkownik może obserwować stany diod LED
świecące w kolorze zielonym w danym momencie, które zostały skonfigurowane w logice PSL.
DDB 31 - 0

11111111111111111111111111111111

Wyświetla statusy sygnałów DDB z zakresu 0 – 31.
DDB 1022 - 992

11111111111111111111111111111111

Wyświetla statusy sygnałów DDB z zakresu 992 – 1022.
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MiCOM P740
Jednostka Polowa P742 i P743
Tekst menu

Nastawa fabryczna

Dostępne nastawy

TEST-MONITORING
Status Wejsc Opto

0000000000000000

W tym wierszu przedstawiony jest string przedstawiający bieżące statusy wejść binarnych
opto, ‘1’ logiczna oznacza, że wejście jest zasilone, ‘0’ logiczne oznacza, że wejjście nie
jest zasilone.
Status Przek.Wyj.

00000000

W tym wierszu przedstawiony jest string przedstawiający bieżące statusy wyjść binarnych
przekaźnikowych, ‘1’ logiczna oznacza, że wejście jest zasilone, ‘0’ logiczne oznacza, że
wejście nie jest zasilone.
W przypadku, gdy uaktywniony jest ‘Tryb Testu’ to w tym wierszu nie przedstawiane są
bieżące stany wyjść przekaźnikowych i nie powinny być brane jako potwierdzenie działania
przekaźników wyjściowych. Dlatego konieczny będzie monitoring każdego styku po
powrocie do normalnego trybu działania.
Stan Portu Test

00000000

W tym wierszu pokazane są statusy wybranych ośmiu sygnałów wewnętrznych DDB
wybranych w wierszach ‘Monitor Bit’.

Monitor Bit 1

Opis Przek. 01

0 do 1022
W rozdziale
Programowalna
Logika przedstawiona
jest lista wszystkich
sygnałów DDB

Osiem sygnałów ‘Monitor Bit’ pozwala użytkownikowi obserwować stany wybranych
sygnałów DDB w wierszu ‘Test Portu Status’ lub poprzez port testowy z przodu
przekaźnika.
Monitor Bit 8

Opis Przek. 08

0 do 1022

Osiem sygnałów ‘Monitor Bit’ pozwala użytkownikowi obserwować stany wybranych
sygnałów DDB w wierszu ‘Test Portu Status’ lub poprzez port testowy z przodu
przekaźnika.
Odstawiony /
Tryb Testu

Odstawiony

50BF Odstawiony /
Overhaul

Tryb testu umożliwia wygodne przeprowadzenie prac serwisowych na przekaźniku
liniowym lub umożliwia testowanie wymuszalnikiem prądowym po stronie obwodów
wtórnych bez konieczności wyłączeń w podłączonym systemie / strefie. Pozwala to także
na przeprowadzenie bezpośredniego testu funkcyjnego na stykach przekaźnikowych z
kontrolą sygnałów testowych na wyświetlaczu. Aby wybrać tryb testu należy nastawić
‘50BF Odstawiony’, która blokuje funkcję LRW lub ‘Overhaul’, która pozwala na całkowity
test przekaźnika. To jednocześnie generuje alarm, który jest zapisywany w rejestratorze.
Pobudzana jest zielona dioda LED ’Out of Service’ natomiast na wyświetlaczu pojawia się
wiadomość alarmu ‘50BF Odstawiony’ lub ‘Overhaul’. Po skończonych testach należy
powrócić do nastawy początkowej ‘Odstawiony’.
Szablon Testu

0000000000000000

0 = Brak Dzialania
1 = Dzialanie

W tym wierszu użytkownik ma możliwość wyboru przekaźnika wyjściowego, który
następnie będzie testowany przez wpisanie komendy ‘Wykonaj Test’ w wierszu ‘Test
Przek’.
Test Przek.

Brak dzialania

Brak dzialania,
Wykonaj Test,
Usun Test
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Tekst menu

Nastawa fabryczna

Dostępne nastawy

Przy wyborze komendy ‘Wykonaj Test’ styk przekaźnika zostanie pobudzony (nastawa ‘1’)
w wierszu ‘Szablon Testu’. Po wykonanym teście tekst komendy zostanie zmieniony na
wyświetlaczu ‘Brak dzialania’ , styki pozostaną w takim stanie testu tak długo aż pojawi się
komenda ‘Usun Test’ Tekst komendy na wyświetlaczu będzie ponownie zmieniony na
‘Brak dzialania’ Tekst komendy na wyświetlaczu powróci do opisu ‘Brak dzialania’ po
wprowadzonej komendzie ‘Usun Test’.
Uwaga: W przypadku, gdy uaktywniony jest ‘Tryb Testu’ to w tym wierszu nie
przedstawiane są bieżące stany wyjść przekaźnikowych i nie powinny być brane jako
potwierdzenie działania przekaźników wyjściowych. Dlatego konieczny będzie monitoring
każdego styku po powrocie do normalnego trybu działania.
Test diod LED

ST

Brak dzialania

Brak dzialania
Wykonaj Test

Przy wyborze komendy ‘Wykonaj Test’ 18 diod LED zaświeci przez około 2s następnie na
wyświetlaczu powróci tekst ‘Brak działania’.
Wybor Pozycji

0000000

0 = Do wymusz.otw.
1 = Do wymusz.zam.

Wybór wymuszenia stanu odłączników i wyłącznika w przypadku wyboru ‘Overhaul’ w
trybie testu. Pokazywana pozycja jako ‘otwarty’ jest dla wszystkich odłączników i
wyłączenia, pozycja ‘zamknięty’ powinna być stosowana tylko, gdy odłączniki są
podłączone do szyny obejściowej.
DDB 31 - 0

11111111111111111111111111111111

Wyświetla statusy sygnałów DDB z zakresu 0 – 31.
DDB 1022 - 992

11111111111111111111111111111111

Wyświetla statusy sygnałów DDB z zakresu 992 – 1022.dla P742.
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MiCOM P740
Konfiguracja wejść binarnych opto (KONFIG.WEJSC)
Tekst Menu

Zakres Nastawy

Nastawa Fabryczna

Min.

Max.

Krok

KONFIG.WEJSC
Globalne Unom

48/54V

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

Nastawa znamionowego napięcia baterii akumulatorów dla wszystkich wejść opto
wybierając jedną z pięciu zakresów napięcia. W przypadku wyboru ‘Inne’ możne
indywidualnie dobrać zakres napięcia do każdego wejścia opto.
Wejscie opto 1

48/54V

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

Każde wejście opto może być indywidualnie nastawione pod nominalne napięcie przy
wyborze “Globar Unom” jako „Inne”.
Wejscie opto 2 – 8
(P741)
2-16 (P742)
2-24 (P743)

48/54V

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

Każde wejście opto może być indywidualnie nastawione pod nominalne napięcie przy
wyborze “Globar Unom” jako „Inne”.

1.3.8

Wejścia sterujące (KONTROLA WEJSC)
MiCOM P74x ma 32 wejścia kontrolne, które mogą być ustawiane jako 1 lub zero lokalnie
bądź zdalnie. Kolumna jest widoczna po włączeniu jej w kolumnie KONFIGURACJA na
Widzialna.
Tekst menu

Nastawa fabryczna

Zakres nastawy

Krok

KONTROLA WEJSC
Stan kontr.wejsc

00000000000000000000000000000000

Wyświetla stan wejść sterujących. Dodatkowo można je ustawić wpisując „0” bądź „1”.
Wejscie ster. 1

Brak zadzialania

Ustaw / Kasuj / Brak zadzialania

Ustawia lub kasuje wejście sterujące 1
Wejscie ster. 2-32

Brak zadzialania

Ustaw / Kasuj / Brak zadzialania

Ustawia lub kasuje wejście sterujące od 2 do 32.
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Konfiguracja wejść sterujących (KONFIG STER I/O)
Wejścia sterujące funkcjonują jako przełączniki programowe i mogą być nastawiane lub
kasowane lokalnie lub zdalnie. Wejścia te mogą być stosowane do pobudzania dowolnej
funkcji, która związana jest z częścią logiki PSL. Tryb działania dla każdego z 32 wejść
sterujących może być indywidualnie nastawiany.
Menu Tekst

Nastawa Fabryczna

Zakres Nastawy

Krok

KONF.WEJSC STER.
Hotkey Zalaczone

11111111111111111111111111111111

Nastawa umożliwia indywidualne przypisanie wejścia sterującego w menu do klawiszy
Hotkey przez wpisanie znacznika ‘1’, przy uaktywnionych klawiszach Hotkey w konfiguracji
jako ‘Zalaczone’. Stosując menu Hotkey możemy skonfigurować pracę wejść sterujących
na: działanie ciągłe, odpad lub impuls, bez przechodzenia do kolumny WEJSCIA STER.’.
Wejscie Ster. 1

ST

Zatrzask

Zatrzask, Impuls

Konfiguracja wejścia serującego z działaniem na zatrzask lub impuls. Zatrzaśnięte wejście
sterujące będzie pozostawało w takim stanie tak długo aż nie pojawi się komeda odpadu /
reset przekazana z poziomu menu lub poprzez komunikację szeregową. Dla wejścia
sterującego impulsowego, będzie on pozostawał zasilony przez 10ms po nastawie
komendy i potem nastąpi automatyczny odpad ( np. nie wymagana jest wtedy specjalna
komenda odpadu ).
Komenda Ster. 1

Nast/Reset

Nast./Reset, We/Wy,
Zalaczone/Odstawione, Zal/Wyl

Nastawiony tekst NAST / RESET, pokazywany jest w menu hotkey, może być zmieniony
dla poszczególnego wejście sterującego na bardziej odpowiedni zależny od zastosowań
np. takie jak: “ZAL / WYL”, “WE / WY” itd.
Wejscie Ster. 2 do 32

Zatrzask

Zatrzask, Impuls

Konfiguracja wejsć sterujących jako ‘zatrzask’ lub ‘impuls’.
Komenda Ster.
2 do 32

Nast/Reset

Nast./Reset, We/Wy,
Zalaczone/Odstawione, Zal/Wyl

Nastawiony tekst NAST / RESET, pokazywany jest w menu hotkey, może być zmieniony
dla poszczególnego wejście sterującego na bardziej odpowiedni zależny od zastosowań
np. takie jak: “ZAL / WYL”, “WE / WY” itd.

1.3.10

InterMiCOM (P741/P743) (INTERMiCOM KOM. oraz INTERMiCOM KONF.)
Nastawy niezbędne do konfiguracji InterMiCOM zawarte są w dwóch kolumnach:
INTERMiCOM KOM. oraz INTERMiCOM KONF. Aby były widoczne należy w kolumnie
KONFIGURACJA ustawić jako „Widzialna” parametr InterMiCOM.

1.3.10.1 Komunikacja InterMiCOM
Kolumna INTERMiCOM KOM. zawiera wszystkie informacje niezbędne do konfiguracji
kanału komunikacyjnego oraz statystyki I diagnostykę.
Tekst Menu

Nastawa Fabryczna

INTERMiCOM KOM.
IM Status Wej.

00000000

IM Status Wyj.

00000000

Te dwie komórki wskazują stan wejść i wyjść IM.

Zakres Nastawy
Min.

Max.

Krok
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Tekst Menu

Zakres Nastawy

Nastawa Fabryczna

Min.

Krok

Max.

INTERMiCOM KOM.
Adres Zrodlowy

1

0

10

1

Adres Otrzymany

2

0

10

1

Adres źródłowy i otrzymany jest używany do synchronizacji przekaźnika lokalnego i
zdalnego. Obydwa przekaźniki muszą mieć zaprogramowane unikalną parę adresów, które
ze sobą korespondują.
Predkosc

9600

600 / 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200

Ustawienie prędkości komunikacji pomiędzy przekaźnikiem a masterem. Należy pomiętać
aby w obydwu przekaźnikach i stacji master była ustawiona ta sama prędkość.
Kan Statystyki

Ukryta

Ukryta / Widzialna

Aktywuje bądź ukrywa statystyki pracy kanału.
Rx Licznik.Bezp.

ST

Dane

Liczba bezpośrednich sygnałów wyłączających otrzymanych w prawidłowej strukturze
wiadomości i zwalidowanym numerem CRC
Rx Licznik.Zezw.

Dane

Liczba zezwalających na wyłączenie sygnałów otrzymanych w prawidłowej strukturze
wiadomości
Rx Licznik Blok.

Dane

Liczba blokujących sygnałów otrzymanych w prawidłowej strukturze wiadomości
Rx Licz.Now.Dane

Dane

Liczba różnych odebranych wiadomości
Rx Licznik Bledu

Dane

Liczba wiadomości niekompletnych lub nieprawidłowych
Wiadomości Utr.

Dane

Liczba utraconych wiadomości
Czas zliczony

Dane

Czas w sekundach zliczony od ostatniego resetu.
Kasuj statyst.

Nie

Nie / Tak

Komenda kasowania statystyk.
Kan Diagnostyka

Ukryta

Ukryta / Widzialna

Aktywuje bądź ukrywa diagnostykę kanału.
Status Dane CD

OK / Blad / Brak / Niedostepne

Wskazuje czy „Data Carrier detect” (DCD) linia (pin1) jest zasilona.
OK=DCD jest zasilone, Blad=DCD jest niezasilone, Brak= Karta InterMiCOM jest
niezamontowana, Niedostępne=pojawił się błąd sprzętowy
RamkaSynch Stat

OK / Blad / Brak / Niedostepne

Wskazuje czy struktura wiadomości i synchronizacja jest poprawna.
OK=poprawne, Blad=brak synchronizacji, Brak= Karta InterMiCOM jest niezamontowana,
Niedostępne=pojawił się błąd sprzętowy
Wiadomość Status

OK / Blad / Brak / Niedostepne

Wskazuje czy procentowa ilośc poprawnych wiadomości jest wyższa od zaprogramowanej.
OK=poprawne, Blad=nieakceptowalne, Brak= Karta InterMiCOM jest niezamontowana,
Niedostępne=pojawił się błąd sprzętowy

Nastawy
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Tekst Menu

Zakres Nastawy

Nastawa Fabryczna

Min.

Max.

Krok

INTERMiCOM KOM.
Stan kanalow

OK / Blad / Brak / Niedostepne

Wskazuje stan kanału komunikacyjnego InterMiCOM.
OK=kanał działa poprawnie, Blad=kanał działa niepoprawnie, Brak= Karta InterMiCOM jest
niezamontowana, Niedostępne=pojawił się błąd sprzętowy
IM H/W status

OK / Blad / Brak / Niedostepne

Wskazuje na stan hardware (sprzętu) InterMiCOM.
OK=kanał działa poprawnie, Read Error=Błąd sprzętowy InterMiCOM, Write terror=Błąd
sprzętowy InterMiCOM, Brak= Karta InterMiCOM jest niezamontowana lub pojawił się błąd
inicjalizacji
Loopback Mode

ST

Odstawione

Odstawione / Wewnetrzny / Zewnetrzny

W przypadku wybrania opcji „Wewnętrzny” tylko wewnętrzne oprogramowanie przekaźnika
jest sprawdzane podczas gdy ‘zewnetrzny” sprawdzi zarówno software jak i hardware. (W
tym ostatnim przypadku konieczne jest połączenie pinów transmisji i obioru i upewnienie
się że sygnał DCD jest podawany prawidłowo).
Wzor testu

11111111

00000000 / 11111111

W tej komórce wprowadza się wzór testu, który nastepnie podczas testu jest
transmitowany poprzez software i/lub hardware.
PetlaPowr Status
Zapewniając poprawność wszystkich połączeń oraz gdy software pracuje prawidłowo ”
PetlaPowr Status” wyświetli stan OK. Nieudany test zakończy się komunikatem „Blad” a
błąd sprzętu spowoduje wyświetlenie się „Niedostępne”.
1.3.10.2 Konfiguracja InterMiCOM (INTERMiCOM KONF.)
Kolumna INTERMiCOM KONF. Definiuje format każdego sygnału i jego awaryjne tryby
pracy.
InterMiCOM zapewnia 8 komend poprzez pojedyncze łącze komunikacyjne, tryb działania
każdej z tych komend jest indywidualnie ustawialny.
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Tekst Menu

Zakres Nastawy

Nastawa Fabryczna

Min.

Krok

Max.

INTERMiCOM KONF.
IM Syg.Alarm Pzl

25%

0%

100%

1%

„IM Syg.Alarm Pzl” ustawia poziom nieprawidłowych wiadomości, które zostały odebrane
w stosunku do wszystkich odebranych wiadomości które miały być odebrane. Jeśli ta
wartość zostanie przekroczona, pojawi się alarm.
IM1 Typ Komendy

Odstawione / Bezpośrednio / Zezwolenie
/ Blokowanie

Bezposrednio

Typ „Blokowanie” zapewnia najszybszą prędkość sygnału (dostępne dla komend 1-4),
„Bezpośrednio” zapewnia najlepsze bezpieczeństwo (dostępne dla komend 1-8), i
„Zezwolenie” zapewnia największą niezawodność (dostępne dla komend 5-8).
Każda komenda może być odstawiona bez żadnego efektu dla logiki pracy
zabezpieczenia.
IM1 Tryb Powr.

Fabryczny

ST

Fabryczny / Podtrzymane

Widoczne gdy „IM1 Typ Komendy” nie jest ustawione na „Odstawione”.
Dla „Podtrzymane” w przypadku utraty synchronizacji lub gdy wiadomość nie może być
odczytana wartość komendy przyjmuje ostatnią jaka była odczytana przed zakłóceniem,
stratą łączności.
Dla „Fabrzczny” w przypadku utraty synchronizmu, po ustalonej wartości czasu, ustalona
wartość zostaje przypisana do danej komendy.
W tym ostatnim przypadku okres czasu należy ustawić w IM1 „CzasRamkiSyn” a domyślna
wartość musi być ustalona w komórce „IM1 Wart.Fabr.”. gdy wiadomości są w pełni
walidowane i widziane przez przekaźnik wszystkie czasówki są kasowane i komendy
przejmuja wartości z zwalidowanych wiadomości. Nadmierny szum w danym kanale
spowoduje alarm w przekaźniku.
IM1 Wart.Fabr.

0

Widoczne gdy „IM1 Tryb Powr.”=”Fabryczny”
Wartość fabrycznej nastawy przypisana do komendy po przekroczeniu adanego okresu
czasu.
IM1 CzasRamkiSyn

1.500 s

Widoczne gdy „IM1 Tryb Powr.”=”Fabryczny”
Okres czasu po którym nastąpi przypisanie wartości fabrycznej do komendy
IM2 do IM8 Typ Komendy
Tak jak IM1 Typ Komendy

1.3.11

Przyciski funkcyjne (PRZYCISKI FUNKC.)
Dostępne w jednostce centralnej P741 i jednostce polowej P743
Tekst menu

Zakres Nastawy

Nastawa Fabryczna

Min.

Max.

Krok

PRZCISKI FUNKC.
Prz.Fun Status

0000000000

Pokazuje status każdego przycisku funkcyjnego.
Prz.Fun.1 Status

Odblok

Odstawiony, Zablok., Odblok.

Nastawa uaktywnia przycisk funkcyjny. Nastawa ‘Zablok’ pozwala na zablokowanie
wyjściowego przycisku funkcyjnego pracującego w trybie dwustabilnym w bieżącym
aktywnym stanie.

Nastawy

P740/PL ST/La7

MiCOM P740

(ST) 4-40

Tekst menu

Nastawa Fabryczna

Zakres Nastawy
Min.

Max.

Krok

PRZCISKI FUNKC.
Prz.Fun.1 Tryb

Dwustab.

Dwustab., Normalny

Przycisk funkcyjny może pracować w trybie dwustabilnym i normalnym. W trybie
dwustabilnym, naciskając pojedynczy przycisk będziemy uaktywniać wyjściowy klawisz
funkcyjny w programowalnej logice w stan wysoki lub niski. Ta funkcja może być
stosowana do załączania lub odstawiania wybranej funkcji przekaźnika. W trybie
‘Normalny’ wyjściowy klawisz funkcyjny będzie w stanie wysokim tak długo jak długo
będzie naciśnięty.
Prz.Fun. 1 Opis

Przyc.Funkc.1

Pozwala wpisać tekst do przycisku funkcyjnego dla pełnej jasności przy realizacji danej
funkcji.
Prz.Fun. 2 do 10
Status

ST

Odblok.

Odstawiony, Zablok., Odblok.

Nastawa uaktywnia przycisk funkcyjny. Nastawa ‘Zablok’ pozwala na zablokowanie
wyjściowego przycisku funkcyjnego pracującego w trybie dwustabilnym w bieżącym
aktywnym stanie.
Fn. Key 2 to 10 Mode

Toggled

Toggled, Normal

Przycisk funkcyjny może pracować w trybie dwustabilnym i normalnym. W trybie
dwustabilnym, naciskając pojedynczy przycisk będziemy uaktywniać wyjściowy klawisz
funkcyjny w programowalnej logice w stan wysoki lub niski. Ta funkcja może być
stosowana do załączania lub odstawiania wybranej funkcji przekaźnika. W trybie
‘Normalny’ wyjściowy klawisz funkcyjny będzie w stanie wysokim tak długo jak długo
będzie naciśnięty.
Fn. Key 2 to 10 Label

Function Key 2 to 10

Pozwala wpisać tekst do przycisku funkcyjnego dla pełnej jasności przy realizacji danej
funkcji.

1.3.12

Kolumna konfiguracji IED(KONFIG.IED – tylko dla P741/P743)
Zawartość kolumny KONFIG.IED (do konfiguracji IEC 61850) to przede wszystkim komórki z
danymi wyświetlające nieedytowalne informacje. Aby przeprowadzić konfigurację niezbędne
jest użycie konfiguratora dołączonego do programu MiCOM S1 – IED configurator.
Tekst menu

Nastawa Fabryczna

Zakres Nastawy
Min.

Max.

Krok

KONFIG.IED
Przel.bank konf.

Brak dzialania

Brak dzialania / Przelacz banki

Nastawa umożliwia użytkownikowi przełączenie pomiędzy obecną konfiguracją, która
umieszczona jest w aktywnym banku pamięci (i jej dane są wyświetlone poniżej) a
konfiguracją umieszczoną w nieaktywnym banku pamięci.
Odtworz MCL

Brak dzialania

Brak dzialania / Odtworz MCL

Używane do przywrócenia danych z pliku binarnego MCL. Plik MCL (MiCOM Configuration
Language) jest używanym przez AREVę, zawierającym informacje konfiiguracyjne dla
pojedynczego urządzenia IEC61850 i używanym do przesyłania danych do/z MiCOM IED.
Akt.nazwa konf.

Dane

Nazwa konfiguracji znajdującej się w aktywnym banku, zazwyczaj brana z pliku SCL.
Akt.Rev.konf.

Dane
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Tekst menu

Zakres Nastawy

Nastawa Fabryczna

Min.

Krok

Max.

Numer wersji konfiguracji znajdującej się w aktywnym banku, używana do kontroli wersji.
Nieakt.nazwa kon

Dane

Nazwa konfiguracji znajdującej się w nieaktywnym banku, zazwyczaj brana z pliku SCL.
Nieakt.Rev.konf

Dane

Numer wersji konfiguracji znajdującej się w nieaktywnym banku, używana do kontroli
wersji.
PARAMETRY IP
IP Adres

Dane

Wyswietla nadany adres IP identyfikujący przekaźnik.
Maska sieci

Dane

ST

Wyświetla podsieć do której jest podłączony przekaźnik.
Droga

Dane

Wyświetla adres IP gateway (Proxy) do którego przekaźnik jest podłączony
SNTP PARAMETRY
SNTP Server 1

Dane

Wyświetla adres IP podstawowego serwera SNTP
SNTP Server 2

Dane

Wyświetla adres IP drugiego serwera SNTP
IEC61850 SCL
IED Nazwa

Dane

8 znakowa nazwa IED, która jest unikalna w sieci IEC 61850 dla IED, zazwyczaj brana z
pliku SCL (Substation Configuration Language for XML)
IEC 61850 GOOSE
GoEna

00000000

00000000

11111111

1

GoEna (GOose ENAble) jest nastawą uaktywniającą GOOSE. Nastawa ta uaktywnia („1”)
lub dezaktywuje („0”) bloki kontrolne GOOSE od 08 (1-szy bit) do 01 (ostatni bit).
Typ testu

00000000

00000000

11111111

1

Komórka ta umożliwia stworzenie wzoru testu do wysłania poprzez GOOSE na przykład
dla potrzeb testowania lub uruchomienia.
Nastawa ta uaktywnia („1”) lub dezaktywuje typ testu dla bloków kontrolnych GOOSE od
08 (1-szy bit) do 01 (ostatni bit).
Po zakończeniu testowania wszystkie bity muszą dezaktywowane aby przywrócić schemat
GOOSE z powrotem do normalnej eksploatacji.
Ignoruj flagi

Nie

Nie, Tak

Po ustawieniu na „Tak” test flagi w wiadomości GOOSE jest ignorowany, a dane
traktowane jako normalne.

Nastawy
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Opis wejść sterujących (OPIS STER. I/O)
Tekst menu

Nastawa fabryczna

Zakres nastawy

Krok

OPISY WEJSC STER.
Wejscie ster. 1

Control Input 1

16 znaków

Nastawa do zmiany tekstu przypisanego do wejścia sterującego. Tekst będzie
pokazywany, gdy wejście sterujące będzie wybierane przez klawisze dostępu typu hotkey,
lub może być pokazane w schemacie programowalnej logice.
Wejscie ster. 2 do 32

Control Input
2 do 32

16 znaków

Nastawa do zmiany tekstu przypisanego do wejścia sterującego. Tekst będzie
pokazywany, gdy wejście sterujące będzie wybierane przez klawisze dostępu typu hotkey,
lub może być pokazane w schemacie programowalnej logice.

ST
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MiCOM P740
Nastawy rejestratora przebiegów zakłóceń
Nastawy rejestratora zakłóceń zawierają całkowity czas rejestracji oraz punkt pobudzenia,
wybór sygnałów analogowych i binarnych oraz sygnałów funkcyjnych ( źródłowych ) , które
pobudzają rejestrację.

1.4.1

Jednostka Centralna P741
Tekst menu

Nastawa fabryczna

Zakres nastawy
Min.

Max.

Krok

REJEST.ZAKLOCEN
Czas zapisu

1.2 s

1.2 s

1.2 s

0.0 s

0.0%

100.0%

33.3%

Ten czas obejmuje cały czas rejestracji.
Pozycja wyzwalania

33.3%

Nastawa punktu pobudzenia wyrażony w procentach. Przykładowo całkowity czas trwania
rejestracji nastawiono na 1,5s z punktem pobudzenia 33,3% co daje 0,4s przed
zakłóceniem i 0,5s po zakłóceniu.
Tryb rejestracji

Prosty

Prosty

Ponieważ wybrano prosty tryb rejestracji, to w przypadku pojawienia sie nowego
zakłócenia podczas bieżącej rejestrajci, nowa będzie ignorowana.
Kanal analogowy 1

IA rozn

Nie nastawiane

Wyliczany prąd różnicowy dla fazy L1 jest przypisany do tego kanału.
Kanal analogowy 2

IB rozn

Jak wyżej

Wyliczany prąd różnicowy dla fazy L2 jest przypisany do tego kanału.
Kanal analogowy 3

IC rozn

Jak wyżej

Wyliczany prąd różnicowy dla fazy L3 jest przypisany do tego kanału.
Kanal analogowy 4

IN rozn

Jak wyżej

Wyliczany prąd różnicowy dla fazy N jest przypisany do tego kanału.
Kanal analogowy 5

IA stab

Jak wyżej

Wyliczany prąd hamowania dla fazy L1 jest przypisany do tego kanału.
Kanal analogowy 6

IB stab

Jak wyżej

Wyliczany prąd hamowania dla fazy L2 jest przypisany do tego kanału.
Kanal analogowy 7

IC stab

Jak wyżej

Wyliczany prąd hamowania dla fazy L3 jest przypisany do tego kanału.
Kanal analogowy 8

IN stab

Jak wyżej

Wyliczany prąd hamowania dla fazy N jest przypisany do tego kanału.
Wejscie binarne 1

Uszk.Obw.PI Blk z1

Dowolny wejście i wyjście binarne oraz
wewnętrzny sygnał funkcyjny

Blokada od uszkodzenia obwodu prądowego w systemie 1 jest przypisany do tego kanału.
Wejscie binarne 2

Uszk.Obw.PI Blk z2

Jak wyżej

Blokada od uszkodzenia obwodu prądowego w systemie 2 jest przypisany do tego kanału.
Wejscie binarne 3

87BB Zablok.

Jak wyżej

Blokada 87BB przypisana jest do tego kanału.
Wejscie binarne 4

Zew.Pob.Rej.

Jak wyżej

Zewnętrzne pobudzenie rejestratora zakłóceń przypisany jest do tego kanału.

ST

Nastawy
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Tekst menu
Wejscie binarne 5

Zakres nastawy

Nastawa fabryczna
Zwarcie Doziemn.

Min.

Max.

Krok

Jak wyżej

Zwarcie doziemne przypisane jest do tego kanału.
Wejscie binarne 6

Zwarc.Kontr.Sumy

Jak wyżej

Zwarcie rejestrowane przez ukłąd kontroli sumy przypisane jest do tego kanału
Wejscie binarne 7

Zwarcie Faza L1

Jak wyżej

Zwarcie w fazie L1 przypisane jest do tego kanału.
Wejscie binarne 8

Zwarcie Faza L2

Jak wyżej

Zwarcie w fazie L2 przypisane jest do tego kanału.
Wejscie binarne 9

ST

Zwarcie Faza L3

Jak wyżej

Zwarcie w fazie L3 przypisane jest do tego kanału.
Wejscie binarne 10

Zakl.87BB sys. 1

Jak wyżej

Zwarcie 87BB w systemie 1 przypisane jest do tego kanału
Wejscie binarne 11

Zakl.87BB sys. 2

Jak wyżej

Zwarcie 87BB w systemie 1 przypisane jest do tego kanału
Wejscie binarne 12

Reczne Pob.Rej.

Jak wyżej

Ręczne pobudzenie rejestratora zakłóceń przypisane jest do tego kanału .
Wejscie binarne 13

Topo/Nast Zmien.

Jak wyżej

Zmiana topologii lub zmiana nastaw przypisane są do tego kanału.
Wejscie binarne 14

Reczne.Wyl.Sys.

Jak wyżej

Ręczne wyłączenie strefy/systemu przypisane są do tego kanału.
Wejscie binarne 15

Wyl. 50BF sys. 1

Jak wyżej

Wyłączenie strefy/systemu 1 od 50BF przypisane są do tego kanału
Wejscie binarne 16

Wyl. 50BF sys. 2

Jak wyżej

Wyłączenie strefy/systemu 2 od 50BF przypisane są do tego kanału
Wejscie binarne 17

Wyl. 87BB sys. 1

Jak wyżej

Wyłączenie strefy/systemu 1 od 87BB przypisane są do tego kanału
Wejscie binarne 18

Wyl. 87BB sys. 2

Jak wyżej

Wyłączenie strefy/systemu 2 od 87BB przypisane są do tego kanału
Wejscie binarne 19

PU Blad Blk z1

Jak wyżej

Blokada strefy/sytemu 1 od błędu w PU przypisane są do tego kanału
Wejscie binarne 20

PU Blad Blk z2

Jak wyżej

Blokada strefy/sytemu 2 od błędu w PU przypisane są do tego kanału
Wejscie binarne 2132

Nie stosowane

Jak wyżej

Kanały cyfrowe mogą być mapowane od dowolnych sygnałów: stany wejść / wyjść
binarnych, dodatkowo od funkcji wewnętrznych takich jak pobudzenia zabezpieczeń, diod
LED itp.
Reczne Pobudz.

Nie

Tak lub Nie

Komenda pobudzenia rejestratora przebiegów. Prądy różnicowe i hamowania/stabilizacji/
zależą os zapisywanej strefy/systemu.
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Tekst menu
System do zapisu

Zakres nastawy

Nastawa fabryczna
System 1

Min.

Max.

Krok

System 1 do System 8

Jeden z 8 stref/systemów może być zapisywany po ręcznym pobudzeniu. Jeżeli dwa lub
wiecej systemów jest wybranych to kontrola sumy będzie zapisywana.
1.4.2

Jednostka Peryferyjna P742 lub P743

Tekst menu

Zakres nastawy

Nastawa fabryczna

Min.

Max.

Krok

REJESTR.ZAKLOCEN
Czas zapisu

1.2 s

1.2 s

10.5 s

0.01 s

0.0%

100.0%

0.1%

ST

Ten czas obejmuje cały czas rejestracji.
Pozycja wyzwalania

33.3%

Nastawa punktu pobudzenia wyrażony w procentach. Przykładowo całkowity czas trwania
rejestracji nastawiono na 1,2s z punktem pobudzenia 33,3% co daje 0,4s przed
zakłóceniem i 0,8s po zakłóceniu.
Tryb rejestracji

Rozszerzony

Prosty lub Rozszerzony

Przy wyborze prostego trybu rejestracji, to w przypadku pojawienia się nowego zakłócenia
podczas bieżącej rejestracji, nowa będzie ignorowana. Jednakże, jeśli wybrano tryb
rozszerzony bieżącą rejestracja będzie zatrzymana i rozpocznie się rejestracja nowego
zakłócenia.
Kanal analogowy 1

IL1

Nie nastawiane

Prąd w fazie L1 jest przypisany do tego kanału.
Kanal analogowy 2

IL2

Jak wyżej

Prąd w fazie L2 jest przypisany do tego kanału.
Kanal analogowy 3

IL3

Jak wyżej

Prąd w fazie L3 jest przypisany do tego kanału.
Kanal analogowy 4

IN

Jak wyżej

The Neutral analogue current input is assigned to this channel.
Wejscie binarne 1

Uszk.Nap.Pola

Dowolny przekaźnik lub wejście binarne lub
wewnętrzny sygnał cyfrowy.

Uszkodzenie napięcia pola 48Vdc jest przypisane do tego kanału
Wejscie1 pobudz.

Bez pobudz.

Bez pobudz., Pobudz.L/H, Pobudz.H/L

Ten kanał cyfrowy nie będzie pobudzał rejestratora przebiegów.
Wejscie binarne 2

Ogolne Wylacz

Jak wyżej

Sygnał ogólnego wyłączenia będzie rejestrowany jako kanał cyfrowy.
Wejscie2 pobudz.

Pobudz. L/H

Bez pobudz., Pobudz.L/H, Pobudz.H/L

Ten kanał cyfrowy będzie pobudzał rejestrator przebiegów w przypadku zmiany stanu z
“0” na “1”.
Wejscie binarne 3

WYL zamk.

Jak wyżej

Sygnał zamknięcia wyłącznika będzie rejestrowany jako kanał cyfrowy.
Wejscie 3 pobudz.

Bez Pobudz.

Bez pobudz., Pobudz.L/H, Pobudz.H/L

Ten kanał cyfrowy będzie pobudzał rejestratora przebiegów
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Wejscie binarne 4

Nastawa fabryczna
Uszk.WYL Alarm

Zakres nastawy
Min.

Max.

Krok

Jak wyżej

Sygnał alarmowy o uszkodzeniu wyłącznika będzie rejestrowany jako kanał cyfrowy.
Wejscie 4 pobudz.

Bez Pobudz.

Bez pobudz., Pobudz.L/H, Pobudz.H/L

Ten kanał cyfrowy nie będzie pobudzał rejestratora przebiegów.
Wejscie binarne 5

WYL nie gotowy

Jak wyżej

Sygnał wyłacznik nie gotowy będzie rejestrowany jako kanał cyfrowy.
Wejście 5 pobudz.

Bez Pobudz.

Bez pobudz., Pobudz.L/H, Pobudz.H/L

Ten kanał cyfrowy będzie pobudzał rejestratora przebiegów
Wejscie binarne 6

ST

LRW Wew Backtrip

Jak wyżej

Sygnał wewnętrznego pobudzenia LRW (Backtrip)
cyfrowy.
Wejscie 6 pobudz.

Pobudz. L/H

będzie rejestrowany jako kanał

Bez pobudz., Pobudz.L/H, Pobudz.H/L

Ten kanał cyfrowy będzie pobudzał rejestratora przebiegów w przypadku zmiany stanu z
“0” na “1”.
Wejscie binarne 7

LRW Zew Backtrip

Jak wyżej

Sygnał wewnętrznego pobudzenia LRW (Backtrip)
cyfrowy.
Wejscie 7 pobudz.

Pobudz. L/H

będzie rejestrowany jako kanał

Bez pobudz., Pobudz.L/H, Pobudz.H/L

Ten kanał cyfrowy będzie pobudzał rejestratora przebiegów w przypadku zmiany stanu z
“0” na “1”.
Wejscie binarne 8

Zw.Martwa Strefa

Jak wyżej

Sygnał zwarcia w martwej strefie będzie rejestrowany jako kanał cyfrowy.
Wejscie 8 pobudz.

Pobudz. L/H

Bez pobudz., Pobudz.L/H, Pobudz.H/L

Ten kanał cyfrowy będzie pobudzał rejestratora przebiegów w przypadku zmiany stanu z
“0” na “1”.
Wejscie binarne 9

Zew. Uszk.WYL

Jak wyżej

Sygnał zewnętrznego uszkodzenia wyłącznika będzie rejestrowany jako kanał cyfrowy.
Wejscie 9 pobudz.

Pobudz. L/H

Bez pobudz., Pobudz.L/H, Pobudz.H/L

Ten kanał cyfrowy będzie pobudzał rejestratora przebiegów w przypadku zmiany stanu z
“0” na “1”.
Wejscie binarne 10

Zew.Wylacz.3f

Jak wyżej

Sygnał zewnętrznego wyłączenia 3 fazowego będzie rejestrowany jako kanał cyfrowy.
Wejscie 10 pobudz.

Pobudz. L/H

Bez pobudz., Pobudz.L/H, Pobudz.H/L

Ten kanał cyfrowy będzie pobudzał rejestratora przebiegów w przypadku zmiany stanu z
“0” na “1”.
Wejscie binarne 11

Wewn.Wylacz.

Jak wyżej

Sygnał wewnętrznego wyłączenia będzie rejestrowany jako kanał cyfrowy.
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Wejscie 11 pobudz.

Nastawa Fabryczna
Pobudz.L/H

Zakres Nastawy
Min.

Max.

Krok

Bez pobudz., Pobudz.L/H, Pobudz.H/L

Ten kanał cyfrowy będzie pobudzał rejestratora przebiegów w przypadku zmiany stanu z
“0” na “1”.
Wejscie binarne 12

Q1 Zamkniety

Jak wyżej

Sygnał Izolator 1 zamknięty będzie rejestrowany jako kanał cyfrowy.
Wejscie 12 pobudz.

Bez Pobudz.

Bez pobudz., Pobudz.L/H, Pobudz.H/L

Ten kanał cyfrowy nie będzie pobudzał rejestratora przebiegów.
Wejscie binarne 13

Q2 Zamkniety

Jak wyżej

Sygnał Izolator 2 zamknięty będzie rejestrowany jako kanał cyfrowy.
Wejscie 13 pobudz.

Bez Pobudz.

Bez pobudz., Pobudz.L/H, Pobudz.H/L

Ten kanał cyfrowy nie będzie pobudzał rejestratora przebiegów.
Wejscie binarne 14

Q3 Zamkniety

Jak wyżej

Sygnał Izolator 3 zamknięty będzie rejestrowany jako kanał cyfrowy.
Wejscie 14 pobudz.

Bez Pobudz.

Bez pobudz., Pobudz.L/H, Pobudz.H/L

Ten kanał cyfrowy nie będzie pobudzał rejestratora przebiegów.
Wejscie cyfrowe 15

Man.Wyl.Systemu

Jak wyżej

Sygnał ręcznego wyłaczenia systemu/strefy będzie rejestrowane jako kanał cyfrowy.
Wejscie 15 pobudz.

Pobudz. L/H

Bez pobudz., Pobudz.L/H, Pobudz.H/L

Ten kanał cyfrowy będzie pobudzał rejestratora przebiegów w przypadku zmiany stanu z
“0” na “1”.
Wejscie binarne 16

Opis Przek. 01

Jak wyżej

Sygnał zadziałania przekaźnika RL1 będzie rejestrowany jako kanał cyfrowy.
Wejscie 16 pobudz.

Bez Pobudz.

Bez pobudz., Pobudz.L/H, Pobudz.H/L

Ten kanał cyfrowy nie będzie pobudzał rejestratora przebiegów.
Digital Inputs 17

Opis Przek. 02

Jak wyżej

Sygnał zadziałania przekaźnika RL2 będzie rejestrowany jako kanał cyfrowy.
Wejscie 17 pobudz.

Bez Pobudz.

Bez pobudz., Pobudz.L/H, Pobudz.H/L

Ten kanał cyfrowy nie będzie pobudzał rejestratora przebiegów.
Wejscie binarne 18

Opis Przek. 03

Jak wyżej

Sygnał zadziałania przekaźnika RL2 będzie rejestrowany jako kanał cyfrowy.
Wejscie 18 pobudz.

Bez Pobudz.

Bez pobudz., Pobudz.L/H, Pobudz.H/L

Ten kanał cyfrowy nie będzie pobudzał rejestratora przebiegów.
Wejscie binarne 19

Nasycenie FazaL1

Jak wyżej

Sygnał nasycenia przekładnika w fazie L1 będzie rejestrowany jako kanał cyfrowy.
Wejscie 19 pobudz.

Bez Pobudz.

Bez pobudz., Pobudz.L/H, Pobudz.H/L

Ten kanał cyfrowy nie będzie pobudzał rejestratora przebiegów.
Wejscie binarne 20

Nasycenie FazaL2

Jak wyżej

Sygnał nasycenia przekładnika w fazie L2 będzie rejestrowany jako kanał cyfrowy.
Wejscie 20 pobudz.

Bez Pobudz.

Bez pobudz., Pobudz.L/H, Pobudz.H/L

ST

Nastawy

P740/PL ST/La7

MiCOM P740

(ST) 4-48

Tekst Menu

Nastawa Fabryczna

Zakres Nastawy
Min.

Max.

Krok

Ten kanał cyfrowy nie będzie pobudzał rejestratora przebiegów.
Wejscie binarne 21

Nasycenie FazaL3

Jak wyżej

Sygnał nasycenia przekładnika w fazie L3 będzie rejestrowany jako kanał cyfrowy.
Wejscie 21 pobudz.

Bez Pobudz.

Bez pobudz., Pobudz.L/H, Pobudz.H/L

Ten kanał cyfrowy nie będzie pobudzał rejestratora przebiegów.
Wejscie cyfrowe 22

Wylacz.50BF(CU)

Jak wyżej

Sygnał wyłaczenia LRW/50BF od CU będzie rejestrowany jako kanał cyfrowy.
Wejscie 22 pobudz.

ST

Pobudz. L/H

Bez pobudz., Pobudz.L/H, Pobudz.H/L

Ten kanał cyfrowy będzie pobudzał rejestratora przebiegów w przypadku zmiany stanu z
“0” na “1”.
Wejscie binarne 23

Wylacz. 87BB

Jak wyżej

Sygnał wyłaczenia różnicówki 87BB będzie rejestrowany jako kanał cyfrowy.
Input 23 trigger

Pobudz. L/H

Bez pobudz., Pobudz.L/H, Pobudz.H/L

Ten kanał cyfrowy będzie pobudzał rejestratora przebiegów w przypadku zmiany stanu z
“0” na “1”.
Wejscie cyfrowe 24
do 32

Nie stosowane

Jak wyżej

Pozostałe kanały cyfrowe mogą być skonfigurowane do dowolnych sygnałów od wejść
opto, wyjść przekaźnikowych, wewnętrznych sygnałów funkcyjnych –
pobudzenia/wyłączenia, diody LED itd.
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DZIAŁANIE POJEDYNCZYCH FUNKCJI ZABEZPIECZENIOWYCH
Poniższy rozdział opisuje pojedyncze funkcje zabezpieczeniowe.
Zauważ, że nie wszystkie funkcje zabezpieczeniowe wymienione poniżej są stosowane w
każdym przekaźniku.

1.1

Prąd hamowania zabezpieczenia różnicowego szyn
Podstawowym elementem zabezpieczenia P740 jest oddzielnofazowy prąd hamowania
zabezpieczenia różnicowego. Zastosowano czysto cyfrową technikę i węzłową analizę układu,
na bazie układu i strefy. Zasadnicze znaczenie ma analiza, która powstaje w jednostce
centralnej i przekazywana jest komunikacją pomiędzy nią a wszystkimi jednostkami
peryferyjnymi. Osiągnięto to przez bezpośrednie połączenie optyczne o prędkości przesyłu
danych 2,5 Mbit/s.

1.1.1

Zasada działania
Podstawową zasadą działania zabezpieczenia różnicowego oparta jest na prawie Kirchoffa.
Porównuje ono sumę prądów wpływających i wypływających do i z zabezpieczanej strefy i
strefy „check zone”. Podczas normalnego działania suma prądów wpływających do danego
obszaru i dotyczących „check zone” jest równa sumie prądów wypływających z tego obszaru.
A zatem prądy znoszą się. W przeciwnym razie, gdy wydarzy się zwarcie pojawi się prąd
różnicowy równy prądowi zwarciowemu.

RYSUNEK 1: ZASADA DZIAŁANIA RÓŻNICOWEGO ZABEZPIECZENIA SZYN
ZBIORCZYCH
1.1.2

Zastosowanie prawa Kirchoffa
Można zastosować kilka metod sumowania w układzie zabezpieczenia różnicowego:
●

suma wektorowa

●

suma chwilowych wartości sił elektromotorycznych

W algorytmach zawartych w MiCOM P740 zastosowano metodę sumy chwilowych wartości
sił elektromotorycznych (na próbkach). Zaletą tej metody jest eliminacja harmonicznych i
składowej stałej w zewnętrznym punkcie wyjściowym do obliczeń i przy określonych
warunkach udarowych przekładnika.
Inna korzyść zastosowania sumy chwilowych wartości sił elektromotorycznych leży w czasie
odpowiedzi, który kolejno jest nakazywany przez częstotliwość próbkowania.
Prądy różnicowe mogą również powstawać z powodu błędu zależnego od warunków
zewnętrznego zakłócenia przekładników prądowych. Aby zapewnić stabilność podczas
warunków zwarciowych, przekaźnik przystosowuje technikę wykorzystywania prądu
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hamującego, która umożliwia skuteczne zwiększenie nastawy przekaźnika proporcjonalnie do
prądu zwarciowego, a tym samym zapobiega niepożądanemu działaniu przekaźnika.
Prąd hamujący jest sumą skalarną prądów w strefie zabezpieczanej i w „check zone”.
Wszystkie te obliczenia są wykonywane w podstawowej fazie dla każdego węzła i następnie
sumowane.
1.1.2.1 Charakterystyka hamowania i prąd różnicowy
Działanie zabezpieczenia różnicowego szyn zbiorczych oparte jest na zastosowaniu algorytmu
charakterystyki hamowania, (rysunek 2) w którym porównuje się prąd różnicowy i prąd
hamujący lub ograniczający. Warunek wyłączeniowy powstaje tylko wtedy, gdy prąd
różnicowy przekracza ustawione nachylenie charakterystyki hamowania. Charakterystyka ta
daje gwarancje stabilności zabezpieczenia podczas zwarć zewnętrznych, gdy w układzie
zastosowano przekładniki prądowe z różnymi charakterystykami, prawdopodobnie
zapewniając zabezpieczenie przed konsekwencjami różnic w wykonaniu.
Algorytm działania przedstawiono poniżej:
Prąd różnicowy
Iróżn(t) = Σ i
Prąd hamowania
Iham(t) = Σ  i
Nachylenie charakterystyki hamowania
kx
Warunek wyłączeniowy dla członu hamującego:
Iróżnx(t) > kx x iham(t)
Główny człon różnicowo-prądowy MiCOM P740 będzie mógł działać tylko wtedy, gdy prąd
różnicowy osiągnie próg IDx>2. Zasadniczo nastawa ta będzie ustawiona powyżej normalnego
pełnego prądu obciążenia.
1.1.2.2 Układ nadzoru przez człon ”check zone”
Użycie członu „check zone” oparte jest na zasadzie, według której w wypadku wystąpienia
zakłócenia na jednej z szyn zbiorczych podstacji, prąd różnicowy zmierzony w strefie
zwarciowej będzie równy prądowi mierzonemu w całym układzie.
Jednym z najczęstszych przypadków nieprawidłowego działania układu różnicowego
zabezpieczenia szyn jest błąd w aktualnej pozycji odłącznika lub wyłącznika w podstacji
odwzorowany w układzie (różnica w położeniu zestyków pomocniczych). Powinno to
spowodować powstanie prądu różnicowego w co najmniej jednym węźle prądowym.
Jednakże, w przypadku, gdy jakiś człon kontroluje tylko prądy „wchodzące” i „wychodzące”
do i z podstacji, wektor wypadkowy będzie nieistotny w przypadku braku zakłócenia i błąd
będzie niezgodny z strefowym założeniem pozycji obiektu regulowanego, w tym określonym
punkcie czasowym.
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1.2

Jednostka centralna

1.2.1

Nastawa charakterystyki hamowania i prądu różnicowego
Rysunek 2 pokazuje charakterystyki dla P740 układu członu różnicowo-fazowego.

OP
RYSUNEK 2: CHARAKTERYSTYKA UKŁADU P740
Następujące nastawy zabezpieczeniowe określają charakterystykę fazową:
● ID>2 wysokonastawiona strefa prądu różnicowego z ustawionym progiem
wyzwalania, który przecina nastawiane zbocze charakterystyki hamowania (k x Iham)
● k2

procentowa nastawa prądu hamującego („nachylenia ch-ki”) dla strefy

Uwaga: Początkowo nachylenie charakterystyki hamowania wynosi 0.
Gdy warunek zwarcia zewnętrznego spowoduje nasycenie przekładnika prądowego, prąd
różnicowy jest pozorny i jest równy prądowi nasyconego przekładnika prądowego. Zmierzony
prąd różnicowy może być zakwalifikowany jako zwarcie wewnętrzne i może spowodować
niepożądane wyłączenie szyn zbiorczych. Aby zapobiec ryzyku wyłączenia w opisanej
sytuacji, w MiCOM P740 zastosowano bardzo szybki, innowacyjny algorytm, opierający się
na przewidywaniu następnych próbek i obliczaniu obrazu zmian w rdzeniu przekładnika
prądowego strony wysokiego napięcia. W miarę możliwości algorytm przetwarzania sygnału
blokuje wyłączenie próbki wewnątrz okna czasowego o wartości 1,7 ms. Element czasowy
„Block Duration” po 150 ms blokuje człon różnicowy, w przypadku wykrycia nasycenia
przekładnika prądowego.
1.2.2

Układ nadzoru przez człon ”check zone”
Dla bezpieczeństwa, układ P740 będzie powodował wyłączenie tylko poszczególnej strefy
szyn zbiorczych, jeśli człon różnicowy strefy i człon ”check zone” ustawią warunek
wyłączeniowy.
Zasadnicza korzyść z tego członu, to całkowita niewrażliwość na rozbieżności topologiczne.
Przy takich warunkach człon ‘check zone’ będzie widział dwa prądy z równą amplitudą, ale z
przeciwnym znakiem w sąsiednich strefach.
Charakterystyka ”check zone” jest określona przez następujące nastawy zabezpieczeń:
● IDCZ>2 wysokonastawiona strefa prądu różnicowego z ustawionym progiem
wyzwalania, który przecina nastawiane zbocze charakterystyki hamowania (kCZ x
Iham) (kCZ jest procentową nastawą prądu hamującego (nachylenia ch-ki) dla „check
zone”
Uwaga: Początkowo nachylenie charakterystyki hamowania wynosi 0.
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Strefa ”check zone” jest sumą wszystkich prądów węzłowych wpływających i wypływających
do i z podstacji (linii).
Układ prądu różnicowego = suma wszystkich prądów różnicowych wpływających do węzłów:
Iróżn(t) CZ = Σ iróżn
”Check Zone” będzie działać jako człon strefy.
1.2.3

Człon charakterystyki ziemnozwarciowej
Charakterystyka ziemnozwarciowa jest określona przez następujące nastawy zabezpieczeń:
IDN>2

wysokonastawiona nastawa strefy prądu różnicowego z progiem wyzwalania,
który przecina nastawiane zbocze charakterystyki hamowania (k x Iham)

IDNCZ>2

wysokonastawiona nastawa strefy „check zone” prądu różnicowego z progiem
zadziałania, który przecina nastawione zbocze charakterystyki hamowania
(kCZ x Iham)

KN2

procentowa nastawa hamowania („nachylenia ch-ki”) dla strefy

kNCZ

procentowa nastawa hamowania („nachylenia ch-ki”) dla „check zone”

Na rysunku 3 przedstawiono zakresy regulacji prądu i obszar blokowania.

RYSUNEK 3: CHARAKTERYSTYKA DLA WYSOKOCZUŁYCH ZWARĆ
DOZIEMNYCH
Człon ten jest automatycznie załączany/odstawiany przez (płynący) prąd obciążenia. Punkt, w
którym wysokoczułe zabezpieczenie zwarć doziemnych jest załączane/odstawiane (Ibias
Ph>Cur.) jest ustawiany w przedziale. Próg wyzwalania jest zazwyczaj ustawiony tak, aby był
równy minimalnemu prądowi zwarcia międzyfazowego.
Przy warunkach zwarć doziemnych istnieje minimalne ryzyko nasycenia przekładnika
prądowego i dlatego nachylenie charakterystyki może być ustawione nisko, jednakże należy
pamiętać, że zwarcie może przekształcić się w zwarcie doziemne, i ważną rzeczą jest
przywrócenie normalnej charakterystyki.
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RYSUNEK 4: CHARAKTERYSTYKA BLOKOWANIA WYSOKOCZUŁYCH ZWARĆ
DOZIEMNYCH
Dla zwarć fazowych zewnętrznych zabezpieczenie SDEF zostanie odstawione przez komendę
blokującą tak długo, jak próg ‘IbiasPh>Cur’ będzie przekroczony.
Może to być widziane w taki sposób, że dla wewnętrznego zwarcia międzyfazowego prąd
hamowania będzie wystarczający, aby powstał rozkaz blokowania SDEF. Zabezpieczenie
SDEF jest wtedy zablokowane i niemożliwe jest wysłanie rozkazu wyłączenia z tego członu
bez względu na czy przekroczone zostaną nastawy progów SDEF. Główne fazowe
zabezpieczenie różnicowe jest zawsze aktywne, aby mogło zareagować na zwarcie i wysłać
odpowiednio komendę wyłącz.
Dla zewnętrznych zwarć międzyfazowych SDEF będzie odstawiony przez rozkaz blokujący.
Wysokoczułe zabezpieczenie różnicowe od zwarć doziemnych ma opóźnienie 20ms, tak aby
zapobiec zbędnym wyłączeniom podczas nasycenia przekładników prądowych.
Ważna wskazówka: SDEF powinien tylko być stosowany tylko w przypadku, gdy wszystkie
przekładniki prądowe są tego samego typu.
1.2.4

Koherencja progu zadziałania
Mierzone człony posiadają kilka poziomów wykrywania prądów różnicowych. Przy starcie
zabezpieczenie reaguje na jakiekolwiek niezgodności nastaw w wykrywaniu porządku tych
szczególnych poziomów.
Zabezpieczenie różnicowe jest blokowane aż do momentu, gdy progi [ID>1 i ID>2] i [IDN>1 i
IDN>2] są ustawione we właściwej kolejności.
Progi muszą być ustawione w taki sposób, aby:
(ID>1) ≤ (ID>2), (ID>1) ≤ (IDCZ>2) i (IDN>1) ≤ (IDN>2), (IDN>1) ≤ (IDNCZ>2)
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Tabela poniżej pokazuje działanie zależne od stanu progów.
ID>1
0
1
0
1

k1.Iham
0
0
1
0

ID>2
0
0
0
1

Stan
Normalny
Normalny
Normalny
Zakłócenie zewnętrzne
lub zakłócenie obwodowe

1

1

0

Zakłócenie obwodowe

1

1

1

Zakłócenie wewnętrzne

(OP) 5 - 9

Działanie
Brak działania
Brak działania
Brak działania
Zakłócenie zewnętrzne spowodowane
nasyceniem przekładnika prądowego lub
blokada od zakłócenia w obwodzie po czasie
tCF
Blokada i alarm od zakłócenia w obwodzie po
czasie tCF
Wyłączenie

TABELA 1: WARUNKI PRACY
1.2.5

Jakość sygnału
W celu potwierdzenia, że sygnały użyte do określenia poprzedniego kryterium są zadowalające
wykonywane jest dodatkowe sprawdzenie.
Zawiera ono sprawdzenie warunków nasycenia przekładnika prądowego (informacja przekazywana z
jednostki peryferyjnej, porównaj z rozdziałem 2.1), pod kątem braku występowania rozbieżności (przy
pomocy "check zone" – jak zostało omówione wcześniej) oraz określenia czy zmiana (zwiększenie lub
zmniejszenie) wartości płynącego prądu została wykryta przez co najmniej dwie jednostki peryferyjne
(wykrycie ∆I). Ostatni warunek jest zastosowany, gdy wewnętrzne lub zewnętrzne zakłócenie będzie
przyczyną zmiany poziomów w co najmniej dwóch obwodach, podczas gdy, uszkodzenie przekładnika
prądowego wpływa tylko na jeden obwód (wadliwy przekładnik prądowy).
Uwaga: Warunek ten jest stosowany tylko wtedy, gdy brak jest warunku uszkodzenia szyny.
Gdy polecenie wyłączenia zostanie wysłane w kierunku strefy szyny przez jednostkę centralną, sygnał
wysłany jest do wszystkich jednostek peryferyjnych skojarzonych (lub nie) z zakłóconą strefą szyn.
Jednostki peryferyjne skojarzone z zakłóconą strefą mogą wysłać pomocnicze miejscowe potwierdzenie
przez miejscowe zabezpieczenie nadprądowe, I>BB lub IN>BB zanim będzie miało miejsce pozwolenie
na wyłączenie.

1.2.6

Kryterium wyłączające
Zanim zostanie wysłany sygnał wyłączający, 4 kryteria wyłączające na najwyższym poziomie, tj.
jednostka centralna i 1 (opcjonalnie) na poziomie miejscowym, tj. jednostki peryferyjne, muszą być
spełnione.
Tymi kryteriami są:
Poziom najwyższy (Jednostka Centralna)

Kryteria natychmiastowe:
● charakterystyka hamowania (Iham>(ID>2)) i nastawa prądu różnicowego,
są przekroczone (Iróżn>k2 Iham) dla strefy, dla 2 kolejnych próbek
● charakterystyka hamowania (Iróżn>(IDCZ>2)) i nastawa prądu różnicowego,
są przekroczone (Iróżn>kCZ Iham) dla ”check zone”, dla 2 kolejnych próbek
●

brak jest nasycenia przekładników prądowych

● jakość sygnału (kontrola przekładników prądowych, konwerter AC/DC, itd…)
Kryteria zwłoczne:
● charakterystyka hamowania (Iróżn>(ID>2)) i nastawa prądu różnicowego, są
przekroczone (Iróżn>k2 Iham) dla strefy, dla przynajmniej 1 próbki
● charakterystyka hamowania (Iróżn>(IDCZ>2)) i nastawa prądu różnicowego, są
przekroczone (Iróżn>kCZ Iham) dla ”check zone”, dla przynajmniej 1 próbki
● charakterystyka hamowania (Iróżn>(ID>2)) i nastawa prądu różnicowego, nie są
przekroczone (Iróżn>k2 Iham) dla strefy, dla przynajmniej 1 próbki, w 4
następujących po sobie próbkach
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●

charakterystyka hamowania (Iróżn>(IDCZ>2)) i nastawa prądu różnicowego, nie są
przekroczone (Iróżn>kCZ Iham) dla ”check zone”, dla przynajmniej 1 próbki, w 4
następujących po sobie próbkach

●

charakterystyka hamowania (Iróżn>(ID>2)) i nastawa prądu różnicowego, są
przekroczone (Iróżn>k2 Iham) dla strefy, dla wszystkich 7 następujących po sobie
próbek

●

charakterystyka hamowania (Iróżn>(IDCZ>2)) i nastawa prądu różnicowego, są
przekroczone (Iróżn>kCZ Iham) dla ”check zone”, dla wszystkich 7 następujących po
sobie próbek

●

jakość sygnału (kontrola przekładników prądowych, konwerter AC/DC, itd...)

Poziom lokalny (jednostka peryferyjna)
●

1.2.7

lokalne potwierdzenie przez bezzwłoczny człon nadprądowy (ustawiony/odstawiony)
(I>BB lub IN>BB)

Czas trwania wyłączenia
Rozkazy wyłączenia od funkcji 87BB i 50BF były przetrzymywane przez 200ms przez
jednostkę centralną poprzez timer typu odpad (drop-off) o czasie 200ms.
Rozkazy wyłączenia od funkcji 50BF były przetrzymywane przez 250ms prez zintegrowany w
logice 50BF timer typu odpad (drop-off) o czasie 250ms.
W przypadku zadziałania logiki 50BF jednostki polowej, 200ms z jednostki centralnej jest
dodawane do 250ms jednostki centralnej, tak więc czas trwania wyłączenia przekroczy 450ms.
Od oprogramowania E1.0, model 50, 200ms timer typu odpad został zamieniony na timer typu
„czas minimalny” (Dwell).
Rejestrator zakłóceń został zmodyfikowany aby startował z następujących czasów wyłączeń i
czas trwania zakłócenia określa się na podstawie:
● zakłócenia 87BB dla funkcji zabezpieczeniowej 87BB
●

1.2.8

sygnału „Backtrip” przychodzącego z jednostki polowej bądź wejścia opto w
jednostce centralnej dla funkcji zabezpieczeniowej 50BF

Kontrola obwodów prądowych
Podczas normalnego działania prąd różnicowy w układzie powinien przyjmować wartość
zero lub pomijalnie małą. Każda anomalia jest wykrywana przez dany próg ID>1.
Do nadzoru obwodu prądowego zastosowano człon różnicowo-hamujący. Prąd różnicowy
pojawi się, gdy obwód wtórny z przekładnikiem prądowym zostanie rozwarty lub zwarty;
amplituda tego prądu jest proporcjonalna do prądu obciążenia, płynącego w obwodzie
monitorowanym przez człon uszkodzenia obwodu.
Należy wybrać nastawę tak niską jak to jest możliwe (proponowana minimalna nastawa to 2%
największej przekładni pierwotnej przekładnika prądowego), ale również pozwalającą na stały
prąd różnicowy, na przykład odpowiedni do niedopasowania przekładnika prądowego i
zmiennego prądu magnesującego stratności. Typowy stosowany zakres zawiera się od 5% do
20%.
Typowo człon ten ma opóźnienie czasowe wynoszące 5 sek. (nastawiony wyżej niż
maksymalny czas usunięcia zakłócenia zewnętrznego). Zamiennie, czas opóźnienia pozwala
odpowiedniemu członowi zabezpieczeniowemu (który powinien być znacznie szybszy) na
usunięcie zakłócenia, tj. ID>2 w przypadku wewnętrznego zakłócenia.

1.2.8.1 Opcje zabezpieczeniowe dla stref
1.2.8.1.1

Opcje dla uszkodzenia obwodów

Kiedy zdarzy się coś z urządzeniami strony pierwotnej jak np. zwarcie na obwodach
przekładników, nieprawidłowe odwzorowanie stanu odłącznika, powstaje prąd różnicowy,
który jest wykrywany przez jednostkę centralną. Sposoby reagowania na tą sytuację:
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Dotychczas były 3 opcje:
1.Zatrzaśnięta blokada
Pojawia się alarm i ten alarm może być usunięty jedynie poprzez kasowanie ręczne.
Strefa jest zablokowana i ta blokada może być usunięta tylko poprzez kasowanie ręczne.
2.Zatrzaśnięty alarm
Pojawia się alarm i ten alarm może być usunięty jedynie poprzez ręczny reset.
Strefa jest zablokowana i ta blokada kasuje się automatycznie jak tylko znika prąd
różnicowy i upłynie nastawiony czas kasowania.
3.Wewnętrzny odpad / Reset
Pojawia się alarm.
Strefa jest zablokowana i ta blokada, jak również alarm, kasują się automatycznie jak tylko
znika prąd różnicowy i upłynie nastawiony czas kasowania.
Te 3 opcje zapewniają uniknięcie nieprawidłowego zadziałania w przypadku wystąpienia
zwarcia podczas uszkodzenia obwodów.
Wraz z pojawieniem się oprogramowania E1.0, model 50 doszły dwie dodatkowe opcje:
1.Alarm i brak blokady !!!
Pojawia się alarm i ten alarm może być usunięty jedynie poprzez kasowanie ręczne.
Strefa nie jest zablokowana !!!
2.Alarm z wewnętrznym odpadem/resetem i brak blokady !!!
Pojawia się alarm.
Strefa nie jest zablokowana !!!
TE 2 OPCJE WYŁĄCZĄ JEDNĄ BĄDŹ WIĘCEJ STREF W
PRZYPADKU ZAKŁÓCENIA PODCZAS USZKODZENIA OBWODÓW:
Wybór trybu „Alm&BrakBlok !!!” lub „AlmSR&BrBlok !!!” jest skuteczny
tylko wtedy gdy nie wybrano blokowania stref w uszkodzeniu obwodów
kontroli sumy (CZ).
W przypadku ustawienia opcji „Alm&BrakBlok!!!” lub
„AlmSR&BrBlok!!!” zabezpieczenie może wyłączyć powiązaną strefę w
przypadku zakłócenia zewnętrznego.
1.2.8.1.2

Opcje dla uszkodzenia jednostki polowej

Kiedy zdarzy się coś z jednostką polową jak np. utrata zasilania, bądź uszkodzeniem
światłowodu, skutkuje to utratą łączności światłowodowej w strefie, co jest wykrywane przez
jednostkę centralną.
Są 3 opcje sposobu reagowania na tą sytuację:
1.Zatrzaśnięta blokada
Pojawia się alarm i ten alarm może być usunięty jedynie poprzez kasowanie ręczne.
Strefa jest zablokowana i ta blokada może być usunięta tylko poprzez kasowanie ręczne.
2.Zatrzaśnięty alarm
Pojawia się alarm i ten alarm może być usunięty jedynie poprzez ręczny reset.
Strefa jest zablokowana i ta blokada kasuje się automatycznie jak tylko powróci
komunikacja i upłynie nastawiony czas kasowania.
3.Wewnętrzny odpad / Reset
Pojawia się alarm.
Strefa jest zablokowana i ta blokada, jak również alarm, kasują się automatycznie jak tylko
powróci komunikacja i upłynie nastawiony czas kasowania.
Te 3 opcje zapewniają uniknięcie nieprawidłowego zadziałania w przypadku wystąpienia na
przykład załączenia na zwarcie podczas prac serwisowych.
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1.2.8.2 Opcje zabezpieczeniowe dla kontroli sumy
1.2.8.2.1

Opcje dla uszkodzenia obwodów

Jest 5 opcji:
1.Zatrzaśnięta blokada
Pojawia się alarm i ten alarm może być usunięty jedynie poprzez kasowanie ręczne.
Kontrola sumy jest zablokowana i ta blokada może być usunięta tylko poprzez kasowanie.
2.Zatrzaśnięty alarm
Pojawia się alarm i ten alarm może być usunięty jedynie poprzez ręczny reset.
Kontrola sumy jest zablokowana i ta blokada kasuje się automatycznie jak tylko powróci
komunikacja i upłynie nastawiony czas kasowania.
3.Wewnętrzny odpad / Reset
Pojawia się alarm.
Kontrola sumy jest zablokowana i ta blokada, jak również alarm, kasują się automatycznie
jak tylko powróci komunikacja i upłynie nastawiony czas kasowania.
Te 3 opcje zapobiegają zadziałaniu w strefie w przypadku zwarcia wewnętrznego podczas
uszkodzenia jednostki polowej w innej strefie.
4.Alarm i brak blokady
Pojawia się alarm i ten alarm może być usunięty jedynie poprzez kasowanie ręczne.
Kontrola sumy nie jest zablokowana.
5.Alarm z wewnętrznym odpadem/resetem i brak blokady
Pojawia się alarm.
Strefa nie jest zablokowana.
Te 2 opcje zezwalają na zadziałanie w strefie w przypadku zwarcia wewnętrznego podczas
uszkodzenia jednostki polowej w innej strefie.
1.2.8.2.2

Opcje dla uszkodzenia jednostki polowej

Jest 5 opcji:
1.Zatrzaśnięta blokada
Pojawia się alarm i ten alarm może być usunięty jedynie poprzez kasowanie ręczne.
Kontrola sumy jest zablokowana i ta blokada może być usunięta tylko poprzez kasowanie.
2.Zatrzaśnięty alarm
Pojawia się alarm i ten alarm może być usunięty jedynie poprzez ręczny reset.
Kontrola sumy jest zablokowana i ta blokada kasuje się automatycznie jak tylko powróci
komunikacja i upłynie nastawiony czas kasowania.
3.Wewnętrzny odpad / Reset
Pojawia się alarm.
Kontrola sumy jest zablokowana i ta blokada, jak również alarm, kasują się automatycznie
jak tylko powróci komunikacja i upłynie nastawiony czas kasowania.
Te 3 opcje zapobiegają zadziałaniu w strefie w przypadku zwarcia wewnętrznego podczas
uszkodzenia obwodów w innej strefie.
4.Alarm i brak blokady
Pojawia się alarm i ten alarm może być usunięty jedynie poprzez kasowanie ręczne.
Kontrola sumy nie jest zablokowana.
5.Alarm z wewnętrznym odpadem/resetem i brak blokady
Pojawia się alarm.
Kontrola sumy nie jest zablokowana.
Te 2 opcje zezwalają na zadziałanie w strefie w przypadku zwarcia wewnętrznego podczas
uszkodzenia jednostki polowej w innej strefie.
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1.2.8.3 Kryteria napięciowe dla zabezpieczenia szyn
Gdy wystąpi konieczność użycia kryteriów napięciowych jak chociażby: podnapięciowe,
nadnapięciowe składowej zerowej, dodatkowa jednostka jak np. P923 musi być podłączona do
przekładników napięciowych.
1.2.8.3.1

Przekładnik napięciowy połączony z szynami zbiorczymi i jednostka centralna.

Urządzenie sprawdza poziom napięcia i wysyła odpowiednią informację do jednostki
centralnej poprzez wyjście przekaźnikowe które jest połączone komunikacyjnie z wejściem
opto jednostki centralnej. Odpowiednia logika jest stworzona w logice PSL jednostki
centralnej P741.
Sygnał wyłączający od funkcji różnicowej 87BB może być blokowany w jednostce centralnej
przy użyciu dwóch logicznych bloków, jeden z nich blokuje wyłączenia z funkcji różnicowej
fazowej, drugi z nich różnicowej doziemnej dla każdej ze stref:
- INP Blok 3F z1 do z8 (INP Block 3Ph Z1 do Z8)
- WEJ Blok SEF s1 do s8 (INP Block SEF Z1 do Z8)
Jeśli dwie sekcje szyny zbiorczej są w tej samej strefie (zamknięty odłącznik sekcyjny lub
sztuczne sprzęgło utworzone przez zamknięte dwa odłączniki szynowe w jednej linii) logika
typu lub (OR) musi być zastosowana do kryterium napięciowego.
Przykład:

RYSUNEK 5: PRZEKŁADNIKI NAPIĘCIOWE PODPIĘTE DO SZYN I JEDNOSTKA
CENTRALNA
- Kiedy odłącznik sekcyjny jest otwarty:
- zakłócenie w strefie 1a jest potwierdzane przez przekładnik podpięty do sekcji 1a
- zakłócenie w strefie 1a jest potwierdzane przez przekładnik podpięty do sekcji 1a
- Kiedy odłącznik sekcyjny jest zamknięty:
- sekcja 1a i 1b są w tej samej strefie, zakłócenie musi być potwierdzone przez
przekładnik napięciowy podpięty do szyn 1a lub (OR) 1b
- Kiedy odłącznik sekcyjny jest otwarty ale powstało sztuczne sprzęgło utworzone przez
zamknięte dwa odłączniki szynowe w jednej linii:
- zakłócenie w strefie 1a/2a jest potwierdzone przez przekładnik napięciowy podpięty
do szyn 1a lub (OR) 2a.
1.2.8.3.2

Przekładnik napięciowy podłączony do linii i jednostka polowa.

Urządzenie sprawdza poziom napięcia i wysyła odpowiednią informację do jednostki polowej
poprzez wyjście przekaźnikowe które jest połączone komunikacyjnie z wejściem opto
jednostki polowej. Odpowiednia logika jest stworzona logice PSL P742 lub P743.

OP

Działanie Funkcji

P740/PL OP/La7

MiCOM P740

(OP) 5 - 14

Sygnał wyłączający od funkcji różnicowej 87BB może być blokowany w jednostce polowej
przy użyciu dwóch logicznych bloków, jeden z nich blokuje wyłączenia z funkcji różnicowej
fazowej, drugi z nich różnicowej doziemnej dla każdej ze stref:
- INP Blok. 87BB/P (INP Block 87BB/P)
- INP Blok. 87BB/N (INP Block 87BB/N)
Jeśli kilka jednostek polowych jest podłączonych do przekaźnika napięciowego, ale nie
wszystkie, może się w tym przypadku zdarzyć iż te nie podłączone dadzą sygnał wyłącz, a te
podłączone zostaną zablokowane przez kryterium napięciowe z przekaźników napięciowych.

1.2.8.4 Opóźnienia czasowe wyłączenia zabezpieczenia różnicowego szyn
1.2.8.4.1

Opóźnienie czasowe wyłączenia zabezpieczenia różnicowego szyn w jednostce centralnej

W jednostce centralnej JC (z ang. CU) czas wyłączenia od 87BB może być opóźniony poprzez
nastawialny parametr, zakłócenie musi być wykryte przez element fazowy.
To pozwala na przykład, na usunięcie zakłócenia przez zabezpieczenie pola, zanim zostanie
wyłączona cała strefa.
1.2.8.4.2

Opóźnienie czasowe wyłączenia zabezpieczenia różnicowego szyn w jednostce polowej

W każdej jednostce polowej JP (z ang. PU) czas wyłączenia od 87BB może być opóźniony
poprzez nastawialny parametr.
To pozwala na przykład przy generatorze, na sekwencyjne odłączanie wszystkich pól
przyłączonych do uszkodzonej strefy.
1.2.8.5 Rozkaz wyłączenia od zabezpieczenia szyn w logice JP
W każdej jednostce polowej JP (z ang. PU) istnieje opcja blokowania rozkazu wyłączenia od
87BB przychodzącego od JC.
Jest ona oparta albo na funkcji nadprądowej I>2 albo nadprądowej ziemnozwarciowej Io>2,
obie z następującymi opcjami:
- fazowym i ziemnozwarciowym (blokowanie 87BBP&N),
- tylko fazowym (blokowanie 87BB/P),
- tylko ziemnozwarciowym (blokowanie 87BB/N),
- kombinacji różnych funkcji (I>2 & 87BBP&N, I>2 87BB/P, I>2 87BB/N).
Blokowanie funkcji 87BB posiada nastawialny czas odpadu od 200ms do 6s z krokiem 100ms.
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1.3

Dodatkowe zabezpieczenia

1.3.1

Zabezpieczenie martwej strefy
W linii, gdy odłącznik lub wyłącznik jest otwarty, martwa strefa (lub - koniec strefy) znajduje
się pomiędzy otwartym elementem a przekładnikiem prądowym. Jednostki peryferyjne mogą
zabezpieczyć tą strefę zabezpieczeniem tzw. martwej strefy. Jest to zwykły człon ze zwłoką
czasową nadmiarowoprądową i ziemnozwarciową, który jest aktywny tylko wtedy, gdy w
miejscowej topologii rozpoznany jest warunek wystąpienia martwej strefy.

1.3.2

Ochrona pnia
Gdy układ półtorawyłącznikowy jest chroniony poprzez MiCOM P740, ochrona pnia może
zostać zrealizowana w prosty sposób używając zabezpieczenia nadprądowego z odpowiednim
opóźnieniem w każdej jednostce polowej.
Aktywacja tego zabezpieczenia musi być zrealizowana w logice PSL i aktywowana w
przypadku wszystkie gdy wszystkie odłączniki są otwarte.
W głównej grupie nastaw (zazwyczaj 1) nie ma zabezpieczenia nadprądowego, w następnej
grupie nastaw (zazwyczaj 2) zabezpieczenie nadprądowe jest uaktywnione (reszta nastaw jest
identyczna jak w głównej grupie).
Grupa nastaw będzie przłączana poprzez logikę PSL.

1.3.3

Uszkodzenie w obwodzie wyłącznika (LRW)
Poniżej przedstawiono szczegółowo logikę dla uszkodzonego wyłącznika.

1.3.2.1 Rozdział poleceń wyłączenia, sterowanie i człony sygnalizacyjne (jednostki peryferyjne)
JZ uwagi na to, że układ P740 przeznaczony jest do użycia zarówno w układzie
scentralizowanym jak i rozproszonym, sprzęt jest odpowiedni dla jednego wyłącznika i może
być przystosowany do 1 lub 2 cewek wyłączających:
● 1 główna cewka wyłączająca
● 1 rezerwowa cewka wyłączająca
Co więcej, mogą być 3 jednofazowe cewki wyłączające lub 1 trójfazowa cewka wyłączająca.
Na przykład, mogą być łączone 3 jednofazowe cewki wyłączające w systemie zasadniczym i 1
trójfazowa cewka wyłączająca w systemie rezerwowym.
Uwaga: - rozkaz wyłączenia od LRW (przychodzący z jednostki centralnej) jest zawsze
wysłany do przekaźnika 1, 2 i 3, nawet jeśli człon uszkodzenia w obwodzie
wyłącznika jest odstawiony w jednostkach peryferyjnych
- wyłączenie od LRW można zaprogramować używając logikę programowalną
1.3.3.2

Kryterium kasowania sygnalizacji uszkodzenia w obwodzie wyłącznika

1.3.2.2.1

Kryterium kasowania nadprądowego

Jednym z najczęściej spotykanych zbędnych wyłączeń w zabezpieczeniu szyn jest błędne
wysłanie sygnału Back-trip do całej strefy zabezpieczeniowej. Aby zapobiec tego typu sytuacji jest
możliwe uwarunkowanie zadziałania funkcji 50BF od obecności prądu o odpowiedniej wartości np. w
przypadku zwarcia w rozpatrywanym polu. Ten warunek jest zapewniony poprzez próg nadprądowy,
który jest ustawiany fabrycznie na wartość 1,2 nominalnego prądu przekładnika i/lub próg
ziemnozwarciowy, który jest ustawiany fabrycznie na wartość 0,2 nominalnego prądu przekładnika.
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Kryterium kasowania podprądowego

Kryterium zasadniczo stosowanym do wykrywania stanu otwarcia kolumny wyłącznika jest
stwierdzenie zaniku prądu, tj. człon podprądowy. Funkcja ta jest generalnie preferowana z
powodu bardzo szybkiego czasu odpowiedzi. W P740 wykorzystywana jest właśnie ta metoda
i oznacza się ją jako próg zadziałania I<.

Zobacz rysunek 6, część

dla fazy A.

Uwaga: Taki sam algorytm zastosowany jest dla innych faz.
Człon podprądowy posiada próg zadziałania członu I<, który jest zastosowany do nadzoru
tego czy, każdy wyłącznik został prawidłowo otwarty, po wydaniu polecenia. Użycie progu
zadziałania członu I< umożliwia stwierdzenie czy wszystkie prądy obciążenia i zakłóceniowe
są przerwane i pewność, że nie pozostał łuk elektryczny wzdłuż styków pierwotnych
wyłącznika. Opcjonalnie, użytkownik może zdecydować o uruchomieniu nadzoru symbolem
52a w logice uszkodzonego wyłącznika (zobacz rozdziały 1.3.2.2.2 i 1.3.2.2.3).
Pierwszą funkcją jest porównanie próbek prądu do progu zadziałania członu I< i sprawdzenie
poniższej kolejności:
●
dodatnia wartość prądu
●
brak prądu (poniżej progu zadziałania)
●
ujemna wartość prądu
●
brak prądu (poniżej progu zadziałania)
●
dodatnia wartość prądu
●
…
Sygnał wyjściowy oznaczono jako pl(t), a jego wartość zmienia się pomiędzy 0 i 1.
Podtrzymanie aktywności kryterium prądu, w czasie, gdy sygnał przechodzi przez zero,
odbywa się za pomocą odstrojonego układu czasowego, skojarzonego z sygnałem pl(t). Czas
podtrzymania jest regulowany w porządku do wziętych pod uwagę wszystkich przypadków:
●
Krótko po powstaniu sygnału od uszkodzonego wyłącznika, przebieg może zawierać
składową stałą i czas pomiędzy dwoma kolejnymi przejściami przez zero może przybierać
wartość jednego okresu. A zatem czas resetowania jest równy okresowi plus margines 3ms
(23ms dla 50Hz, 20ms dla 60Hz).
●
Dla ostatnich 30ms przed końcem progu 2 układu czasowego, składowa stała powinna
zanikać, tak więc czas pomiędzy dwoma kolejnymi przejściami przez zero powinien zamykać
się pomiędzy jedną połówką okresu. Ponadto ważne jest szybkie wykrycie otwarcia
wyłącznika, ponieważ zwłoka czasowa LRW znajduje się przy końcu odmierzania czasu.
Trwanie odstrojenia jest zatem równe jednej połówce okresu + 3ms (13ms dla 50Hz, 11,3ms
dla 60Hz).
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RYSUNEK 6: ELEMENT LOGIKI WYŁĄCZNIK USZKODZONY – ZASADA
KONTROLI CZASU RESETU

RYSUNEK 7: ELEMENT LOGIKI WYŁĄCZNIKA
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Pomiary prądu wykonywane są w sposób ciągły zarówno w dodatniej jak i ujemnej połówce
cyklu, zapewniając odporność na pojawienie się składowej stałej i prądu o przebiegu
gasnącym w przekładniku prądowym.
Dwie poziome linie punktowane oznaczają bezzwłoczne progi wyzwalania, ustalone
proporcjonalnie do nastawy użytkownika dla członu I<. Próg bezzwłoczny stanowi 70%
podstawy nastawy członu I< RMS. Gdy wartość prądu podniesie się powyżej linii
kropkowanej bezzwłocznego progu, nastąpi wyzwolenie impulsowego układu czasowego, w
celu zakomunikowania o przepływie prądu. Czas trwania impulsu wynosi jeden pełny cykl
plus 3ms (T + 3ms). Nie ma znaczenia czy wartość prądu znajduje się powyżej kropkowanej
linii, jeśli układ detekcyjny jest skutecznie wyzwalany zboczem. Płynący prąd określa
podstawę tego półcyklu i do momentu, gdy prąd opadnie poniżej nastawy układu
detekcyjnego układ wyzwalany zboczem jest gotowy do ponownego zdeklarowania wyjścia.
Podczas przepływu prądu, przy naroście każdego półcyklu impuls czasowy jest ponownie
wyzwalany. To sekwencyjne wyzwalanie daje informację o wykrywaniu obecności prądu.
Wykrycie stanu otwarcia wyłącznika oparte jest o jeden z dwóch scenariuszy:
(1) wartość prądu spada poniżej bezzwłocznego progu detekcji i nie podnosi się do
momentu zaniku impulsu z układu czasowego; lub
(2) prąd o przebiegu gasnącym w przekładniku prądowym nie zmieni znaku i pozostanie
w jednej z polaryzacji aż do wygaśnięcia impulsu z układu czasowego.
Uwaga: Długość impulsu czasowego jest regulowana i przystosowywana zgodnie z
przewidywaną proporcją składowej stałej prądu, który może być obecny w mierzonym
przebiegu. Impuls czasowy pobudzania jest ustalany jako cykl plus 3ms, jak to opisano
wcześniej, jak na przewidywane zakłócenie składową stałą może być znaczny. W pobliżu
końca czasu, odmierzanego przy uszkodzonego wyłącznika, długość impulsu jest skracana do
połowy cyklu plus 3ms (T/2 + 3ms). Zakłada się, że składowa stała występująca w
rzeczywistym prądzie zakłóceniowym ma charakter zanikający i dlatego wymagany jest
krótszy czas. Długość impulsu jest komutowaną wartością 30ms przed odmierzeniem czasu
tBF2 (dla wewnętrznego pobudzenia członu uszkodzenia po stronie wyłącznika) i wartością
30ms przed odmierzeniem czasu tBF4 (dla zewnętrznego pobudzenia członu uszkodzenia po
stronie wyłącznika). Skrócenie długości impulsu oznacza szybsze skasowanie detektora prądu.
1.3.3.2.3

Kryterium kasowania logiki

Powyższe ma miejsce w przypadku, gdy obciążenie obwodów ma bardzo niski poziom lub
gdy od czasu do czasu działa odciążanie. W przypadku, gdy nadzór styku 52a (wyłącznik
zamknięty) jest ustawiony, przekaźnik patrzy tylko na 52a kasując odmierzanie czasu przez
układy czasowe związane z uszkodzeniem po stronie wyłącznika.
Kryterium to jest oparte na sprawdzeniu stanu styków pomocniczych wyłącznika tj. należy
zobaczyć, czy styk 52a jest otwarty dla warunków otwartego wyłącznika. W systemie
zabezpieczenia P740 ta metoda jest stosowana łącznie z progiem zadziałania „52a”.
1.3.3.2.4

Kryterium kasowania logiki AND prądu

Powyższe ma miejsce w przypadku, gdy obciążenie obwodów ma bardzo niski poziom lub
gdy od czasu do czasu działa odciążanie. W przypadku, gdy nadzór styku 52a (wyłącznik
zamknięty) jest ustawiony, przekaźnik patrzy na człon podprądowy I< i 52a kasując
odmierzanie czasu przez układy czasowe związane z uszkodzeniem po stronie wyłącznika.
Kryterium to zależy od weryfikacji zaniku prądu i od stanu styków pomocniczych wyłącznika.
W systemie zabezpieczenia P740 zastosowano metodę wykrywania z formułą „I< AND 52a”
dla progu wyzwalania.
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Przetwarzanie warunku uszkodzenia po stronie wyłącznika.

Stosownie do właściwości zabezpieczenia szyn, topologia podstacji może kierować systemem
podczas wystąpienia warunków uszkodzenia po stronie wyłącznika (50BF).
Instalacja zabezpieczenia uszkodzonego po stronie wyłącznika posiada kilka opcji. Generalnie
zależą one od konstrukcji urządzeń i oprzewodowania:
● wewnętrzne pobudzenie układu uszkodzenia po stronie wyłącznika, tj. pobudzenie od
elementu różnicowego, wyłączenie 87BB wysłanie przez JC
● zewnętrzne pobudzenie, np. przez zabezpieczenie linii, ale przy użyciu integralnego
zabezpieczenia szyn 50BF, w celu wykonania procedury wyłączenia
●oddzielenie zabezpieczenia 50BF od zabezpieczenia szyn (tak jak w MiCOM P821)
Logika uszkodzenia po stronie wyłącznika używa szybkodziałających elementów
podprądowych, w celu zapewnienia wymaganej kontroli prądu. Elementy te są kasowane w
ciągu 15 ms, tym samym pozwalając na zastosowanie przekaźnika P740 na wszystkich
poziomach napięcia.
Ponieważ element nadprądowy w jednostkach peryferyjnych może również być użyty do
blokowania układu, dlatego aby zapewnić pozostawienie w ruchu zabezpieczenia
rezerwowego, możliwe jest kasowanie sygnałów pobudzenia zabezpieczenia
nadmiarowoprądowego po upłynięciu czasu opóźnienia dla uszkodzenia po stronie
wyłącznika. Zapewnia to, że zabezpieczenie rezerwowe może być pozostawione w ruchu
przez usunięcie sygnału blokowania. Należy się również upewnić, że możliwe ryzyko
ponownego załączenia wyłącznika lub zadziałania SPZ-tu zostało zminimalizowane.
Wyłączenie wyłącznika 3-faz.:
● Trzyfazowe wyłączenie wyłącznika z JC (Pob. 50BF TBF1 / TBF2), Logiczne
OR z 87BB, 50BF, Ręczne wyłączenie strefy X
Wyłączenie wyłącznika faza A:
●Wyłączenie wyłącznika faza A (Pob. 50BF TBF3 / TBF4), Logiczne OR z
zabezp. O/C, zewnętrzne wyłączenie A, zewnętrzne wyłączenie 3-fazowe,
Wyłączenie wyłącznika faza B:
●Wyłączenie wyłącznika faza B (Pob. 50BF TBF3 / TBF4), Logiczne OR z
zabezp. O/C, zewnętrzne wyłączenie A, zewnętrzne wyłączenie 3-fazowe,
Wyłączenie wyłącznika faza C:
● Wyłączenie wyłącznika faza C (Pob. 50BF TBF3 / TBF4), Logiczne OR z
zabezp. O/C, zewnętrzne wyłączenie A, zewnętrzne wyłączenie 3-fazowe,
Uwaga: alarm od uszkodzenia po stronie wyłącznika jest załączony tak długo jak tBF1 lub
tBF2 lub tBF3 lub tBF4 jest osiągalny (logiczne OR dla sygnałów 8, 9, 10, 11, 12, 13 w
poniższym rysunku).
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RYSUNEK 9: LOGIKA LRW (WEJŚCIA I WYŚCIA DDB (Distributed Data Broker)
Wewnętrzne pobudzenie układu uszkodzenia po stronie wyłącznika, tzn.

Wyłączenie przez człon różnicowy 87BB, wysłane przez jednostkę centralną
Gdy rozkaz wyłącz jest wygenerowany przez zabezpieczenie szyn (87BB lub 50BF), ale nie
został wykonany przez uszkodzony wyłącznik, zachodzi potrzeba wykorzystania
wyłączników, które zestawiono poniżej:
Wszystkie wyłączniki w sąsiedniej strefie szyn zbiorczych, jeśli uszkodzony wyłącznik jest w
sprzęgle podłużnym lub poprzecznym.
Opcjonalnie: Zdalny krańcowy wyłącznik, jeśli uszkodzony wyłącznik jest w odpływie (linia
lub transformator). To wyłączenie jest zrobione w logice programowalnej i może nie być
wymagane w liniach, które mogą być obsługiwane automatycznie przez zabezpieczenia
odległościowe lub linii.
Rozkaz wyłącz z zabezpieczenia szyn jest odniesiony do TpABC i jest zawsze trójfazowy oraz
pobudza człony czasowe tBF1 i tBF2. Pierwszy człon czasowy jest skojarzony z funkcją
lokalnego ponownego wyłączenia, podczas gdy drugi człon czasowy jest skojarzony z
przesyłem sygnału do jednostki centralnej, aby wyłączyć sąsiednią strefę w przypadku
uszkodzonego wyłącznika sprzęgła poprzecznego lub podłużnego.
1.3.3.2.6.1

Opis logiki dla wewnętrznego pobudzenia członu uszkodzenia po stronie wyłącznika

RYSUNEK 10: FRAGMENT LOGIKI LRW – POBUDZENIE WEWNĘTRZNE

OP

Działanie Funkcji
MiCOM P740
1.3.3.2.6.2

P740/PL OP/La7
(OP) 5 - 22

Inicjowanie wyłączenia

Sygnał wyłącz jest wydany przez jednostkę centralną i potwierdzony przez lokalną jednostkę
peryferyjną. Jeśli (opcjonalnie) próg zadziałania dla lokalnego zabezpieczenia nadprądowego,
nastawionego dla zabezpieczenia szyn (I>BB), jest przekroczony, wtedy lokalna cewka
wyłączająca wyłącznika jest pobudzona i w konsekwencji lokalny wyłącznik jest wyłączony.
1.3.3.2.6.3

Ponowne wyłączenie po czasie tBF1

Próg zadziałania członu (I<) w jednostce peryferyjnej przy wykryciu uszkodzonej kolumny
wyłącznika i zewnętrzne pobudzenie zabezpieczenia (I>) wyzwala pierwszy człon czasowy
uszkodzenia po stronie wyłącznika (tBF1). Sygnał ten kolejno przechodzi przez bramkę AND
z sygnałem z lokalnego zabezpieczenia nadprądowego dla zabezpieczenia szyn (I>BB) (jeśli
warunek dla uszkodzenia po stronie wyłącznika jest rozwinięty, będzie obecny) i wysłana
zostanie komenda ponownego wyłączenia. Styki wyjściowe obsługujące tą komendę powinny
być przydzielone przy użyciu edytora logiki programowalnej (zawarte w domyślnych
nastawach logiki programowalnej).
1.3.3.2.6.4 Wyłączenie z LRW po czasie tBF2
Sygnał z pierwszego członu czasowego wyłącznika wyzwala drugi człon czasowy
uszkodzonego wyłącznika (tBF2). Sygnał ten podany jest na bramkę AND z sygnałem z
lokalnego zabezpieczenia nadprądowego dla zabezpieczenia szyn (I>BB), jeśli warunek dla
uszkodzenia po stronie wyłącznika trwa, powyższe będzie stale obecne, i sygnał wyłączenia z
LRW głównej strefy szyn wysłany zostanie przez jednostkę centralną.
Podsumowując tBF1 jest użyty do ponownego wyłączenia, natomiast tBF2 do wyłączenia z
LRW głównej strefy szyn.
Ponieważ w układzie zabezpieczenia szyn zastosowano topologię podstacji, podczas
wystąpienia warunku uszkodzonego wyłącznika, działanie wyłącznika jest zgodne ze stanem
bieżącym systemu. Ma to dlatego najważniejsze znaczenie, że wewnętrzny układ pobudzenia
jest wprowadzony, rozkaz wyłączenia wyłącznika musi być gruntownie zdefiniowany w
układzie topologii, aby zagwarantować prawidłowe działanie układu.

RYSUNEK 11: LOGIKA DLA USZKODZENIA PO STRONIE WYŁĄCZNIKA
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1.3.2.2.7

Pobudzenie zewnętrzne 50BF

RYSUNEK 13: LOGIKA USZKODZENIA ELEMENTU WYŁĄCZNIKA –
POBUDZENIE ZEWNĘTRZNE
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Biorąc pod uwagę związek pomiędzy zabezpieczeniem szyn i zabezpieczeniem
uszkodzonego wyłącznika, preferowane będą pewne rozwiązania, w których
uszkodzony wyłącznik może być pobudzony przez zewnętrzne zabezpieczenie, ale
wykonane w układzie szyn zbiorczych. Wyłączenie jest wtedy wypracowane w sekcji
lub strefie.
Na przykład w liniach napowietrznych mogą być generowane komendy zewnętrzne przez
zabezpieczenia odległościowe (21). Zasadniczo komendy te mają charakter fazowy i dlatego
komendy wyłączające muszą to uwzględniać. Na schemacie sygnały te mają etykiety TpA,
TpB, TpC (wyłączenie fazy A, B lub C).
Logika jest podobna do wewnętrznego pobudzenia zabezpieczenia uszkodzonego wyłącznika,
ale używa tBf3 do ponownego wyłączenia i tBF4 do funkcji wyłączenia z LRW.
1.3.3.2.8

Miejscowe ponowne wyłączenie po czasie tBf3

Komenda ponownego wyłączenia może być podawana na główną lub rezerwową cewkę
wyłączającą. Możliwe jest wybranie pomiędzy trzema poniższymi trybami:
● Lokalny ponowne wyłączenie aktywowane/dezaktywowane w logice programowalnej.
Przekaźnik użyty do tej funkcji może stosować logikę zabezpieczenia szyn zbiorczych
lub inne niezależne przekaźniki.
● Ponowne załączenie może być stosowane po czasie tBF3. Ustawiony on jest typowo
na wartość 50ms, gdy zastosowane jest wyłączenie pojedynczej fazy i ponowne
wyłączenie. Zapobiega to utracie fazowej selektywności przez pozwolenie na
wyłączenie głównego zabezpieczenia, wykonane przez cewkę główną wyłącznika,
zanim komenda ponownego wyłączenia zostanie wykonana przez cewkę rezerwową
wyłącznika.
● możliwe jest jedno i trójfazowe ponowne wyłączenie. Gdy zabezpieczenie linii
wykona jednofazowe wyłączenie, trójfazowe ponowne wyłączenie musi być
przeprowadzone w czasie tBF3 i to musi być przystosowane do wartości wyższej niż
normalny czas działania wyłącznika. Typową nastawą tego warunku jest 150ms.
1.3.3.2.8.1

Wyłączenie głównej strefy po czasie tBF4

Gdy wyłączenie miejscowe i ponowne wyłączenie są nieudane, kontynuowane jest odliczanie
czasu przez drugi układ czasowy, ustawiony z czasem tBF4 – tBF3. Koniec odliczania tego
czasu odpowiada całkowitemu czasowi tBF4, który dalej oznacza stan uszkodzonego
wyłącznika.
Informacja jest wtedy przekazana do jednostki centralnej w celu przekazania do innych
jednostek peryferyjnych i przypisanych wyłączników w sąsiednich strefach (strefie) dla
ogólnego trójfazowego wyłączenia z LRW.
1.3.3.2.9

Alarm uszkodzenia w obwodzie po stronie wyłącznika

Alarm uszkodzenia w obwodzie po stronie wyłącznika jest wydany z dowolnego członu
czasowego (tBF1 lub tBF2 lub tBF3 lub tBF4).
1.3.3.2.10

Oddzielenie zewnętrznego zabezpieczenia 50BF od zabezpieczenia szyn

Jest to bardzo powszechne rozwiązanie, wykorzystujące tradycyjne oprzewodowanie.
Przekaźnik 50BF jest całkowicie niezależny od wszystkich pozostałych. Gdy wystąpi warunek
uszkodzenia w obwodzie po stronie wyłącznika, zewnętrzne zabezpieczenie wyłączy
wszystkie przypisane wyłączniki jak zdefiniowano w oddzielnym układzie (DDB Ext. CB
fail).
Wobec połączeń pomiędzy funkcjami zabezpieczenia szyn i zabezpieczeniem uszkodzenia po
stronie wyłącznika, niektórzy operatorzy preferują jedno z bardziej zintegrowanych rozwiązań
wcześniej wspomnianych.
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1.4.1.1 Charakterystyka odwrotno-czasowa (IDMT)
Charakterystyki IDMT wybierane są spośród czterech (dla IEC/UK) lub pięciu (dla IEEE/US)
krzywych pokazanych w tabeli poniżej.
Krzywe IEC/UK IDMT odpowiadają poniższej zależności:
t=Tx (

K
+L )
( I / Is )α −1

Krzywe IEEE/US IDMT odpowiadają poniższej zależności:
t=

TD
K
x (
+L )
7
( I / Is )α − 1

gdzie:
t
K
I
Is
α
L
T
TD

= czas działania
= stała
= prąd zmierzony
= nastawiony próg prądowy
= stała
= stała dla charakterystyk ANSI/IEEE (zero dla krzywych IEC/UK)
= czas dla krzywych IEC/UK
= czas dla krzywych IEEE/US

Rodzaj charakterystyki
IDMT
Standard Inverse
Very Inverse
Extremely Inverse
Long Time Inverse
Moderately Inverse
Very Inverse
Extremely Inverse
Inverse
Short Time Inverse

Standard
IEC
IEC
IEC
UK
IEEE
IEEE
IEEE
US-C08
US-C02

Stała α

Stała K
0.14
13.5
80
120
0.0515
19.61
28.2
5.95
0.02394

0.02
1
2
1
0.02
2
2
2
0.02

Stała L
0
0
0
0
0.114
0.491
0.1217
0.18
0.01694

1.4.1.2 Reset charakterystyki
Dla wszystkich krzywych IEC/UK reset charakterystyki jest definiowany tylko raz.
Dla wszystkich krzywych IEEE/US reset charakterystyki może być wybrany jako krzywa
odwrotna lub w określonym czasie.
Czas ten można ustawić jako równy zero (zdefiniowany w IEC). Zakres czasu zawiera się od
0 do 100 sekund z krokiem 0,01 sekundy.
W tabeli poniżej przedstawiono charakterystyki Inverse Reset, które są zależne od wybranych
krzywych IEEE/US IDMT.
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Wszystkie krzywe Inverse Reset odpowiadają poniższej zależności:
TReset = (

TD
tr
)x (
)
7
1 − ( I / Is )α

gdzie:
tReset
= czas resetu
tr
= stała
I
= prąd zmierzony
Is
= nastawiony próg prądowy
α
= stała
TD
= czas (taka sama nastawa jak dla krzywej IDMT)
Rodzaj charakterystyki
Standard
Stała tr
IEEE/US IDMT
Moderately Inverse
IEEE
4.85
Very Inverse
IEEE
21.6
Extremely Inverse
IEEE
29.1
Inverse
US-C08
5.95
Short Time Inverse
US-C02
2.261
Charakterystyki Inverse Reset.
1.5

Zabezpieczenie ziemnozwarciowe

1.5.1

Opóźnienie charakterystyk czasem EF

Stała α
2
2
2
2
2

W ziemnozwarciowych członach pomiarowych dla zakłóceń doziemnych i wysokoczułych
zakłóceń doziemnych zastosowano niezależnie wybierany czas opóźnienia. Opóźnienia te są
identyczne z czasem opóźnienia stopnia nadprądowego. Czas opóźnienia kasowania jest taki
sam jak czas kasowania stopnia nadprądowego.
1.5.2

Wykrywanie zwarć zewnętrznych przez wysokonastawiony element nadprądowy lub
ziemnozwarciowy
Bardzo szybkie wykrywanie jest przeprowadzane przez każdą jednostkę peryferyjną (P742 i
P743) i może wygenerować sygnał blokujący z chwilą pierwszej próbki po 0,42 ms.
W scenariuszu tym opuszczenie obszaru nasycenia może nie wystąpić aż do momentu
eliminacji przez układ warunków nasycenia przez zewnętrzne zakłócenie.
Funkcja ta może być aktywowana niezależnie dla zakłóceń fazowych (I>2) i dla zakłóceń
doziemnych (IN>2).

1.5.3

Nadzór

1.5.4

Nadzór dla prądu składowej zerowej (Io)
Cztery prądy wejściowe (A, B, C, N) w jednostkach peryferyjnych użyte są do
zweryfikowania czy obliczony prąd składowej zerowej znajduje się wewnątrz prawidłowego
zakresu zamierzonego nadzoru dla przekładnika prądowego. Umożliwiony jest wtedy ciągły
nadzór nad łańcuchem pomiarowym przekaźników (wewnętrzne przekładniki prądowe, ADC,
itd...)
Prąd resztkowy 3Io wywodzi się z sumy trzech faz Ia + Ib + Ic i porównany jest do mierzonej
wartości IN z neutralnego połączenia przekładnika prądowego.
 3Io – IN 
Podczas zakłócenia doziemnego dwie wartości powinny być takie same, a zatem suma ich
powinna być równa zero lub poniżej progu wyzwolenia (CTS IN >Set) i nie powinien pojawić
się alarm nadzoru przekładnika prądowego.
Gdy przekładnik prądowy zostanie zwarty, pojawi się różnica pomiędzy wartością pochodną i
mierzoną, tj. problem zostanie wykryty i po ustawionym przez użytkownika czasie opóźnienia
(czas opóźnienia CTS) pojawi się alarm.
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Obliczenie to jest wtedy porównane do poniższego kryterium, w celu zweryfikowania
i monitorowania połączenia przekładnika prądowego i skojarzonych obwodów
prądowych.
3Io –IN > 0,05 In + KCE x ( Ia + Ib + Ic + IN )
(gdzie KCE jest obliczanym współczynnikiem błędu, In jest prądem znamionowym)
Obliczany współczynnik błędu w powyższym równaniu jest zawarty pomiędzy wartościami
0,01 i 1, tym samym pozwala na małe rozbieżności i zapobiega fałszywemu blokowaniu
elementów różnicowych, podczas gdy stała wartość 0,05In dostarcza stabilności podczas
braku obciążenia lub przy wystąpieniu małego obciążenia.
Głównymi przyczynami alarmów z obliczeń prądu składowej zerowej, są:
● rozruch z prądem obciążenia – wykrycie błędu w połączeniu (odwrócone wejście,
błędny prąd znamionowy)
● obsługa z prądem obciążenia – obejście wejścia analogowego, gdy udostępniono
izolowany punkt zerowy przekładnika
● uszkodzenie kanału analogowego – tj. uszkodzony jest konwerter A/D
Alarm pojawi się po czasie opóźnienia ustawionym przez użytkownika (TCE - opóźnienie
alarmu).
Ponieważ jednostki peryferyjne próbkują przy 2400Hz rozbieżności pomiędzy wartościami
pomierzonymi i pochodnymi są identyfikowalne i reagują bardzo szybko. Gdy pojawią się
jakieś rozbieżności w powyższych obliczeniach, elementy różnicowe, skojarzone z zakłóconą
jednostką peryferyjną są natychmiast blokowane. Sygnał blokujący pozostanie przez 10 ms z
sygnałem alarmu wysłanym po czasie opóźnienia. Opóźnienie czasowe jest zazwyczaj
ustawione powyżej żądanego czasu wyłączenia przy warunkach zakłóceniowych.
1.5.5

Kontrola obwodów przekładników prądowych
Uzupełnieniem nadzoru składowej zerowej, jest funkcja kontroli przekładników, która
wykrywa ich uszkodzenie.
Jeśli płynący prąd przekracza 10% wartości znamionowej IN, różnica pomiędzy amplitudami
zmierzonymi w dwóch fazach nie powinna przekraczać 50%. Jednostka polowa wyświetli
alarm, po przekroczeniu tej wartości i po upłynięciu czasu opóźnienia.

RYSUNEK 14: KONTROLA OBWODÓW PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH
1.5.6

Wprowadzenie do funkcji telezabezpieczenia InterMiCOM
Dostępne są dwa różne typy zintegrowanego telezabezpieczenia:
· InterMiCOM64 – zaprojektowane do pracy w sieciach światłowodowych i komunikacji
przez multipleksery z prędkościami rzędu 56/64kbit/s
· EIA(RS)232 InterMiCOM - typowe dla aplikacji a modemem

Tylko drugi z typów telezabezpieczenia jest dostępny w P741 i P743, pod warunkiem
odpowiedniego wyposażenia zabezpieczeń.
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1.5.6.1 Wymiana informacji między zabezpieczeniami
W celu zachowania szybkiego usunięcia zwarć i poprawnego rozróżniania typów zakłóceń w
całym zakresie sieci wysokiego napięcia, konieczna jest wymiana informacji pomiędzy
punktami, w których są zainstalowane zabezpieczenia. Rozróżniane są dwa typy wymiany
informacji:
Wymiana wartości analogowej:
Wymianie podlegają wartości analogowe wielkości pomiarowych, typowo są to amplitudy
lub/i fazy prądów.
Teleprotection – wymiana wartości binarnych:
Wymianie podlegają proste sygnały binarne o wartości ON/OFF (z lokalnego zabezpieczenia)
umożliwiając, za pomocą przesłanej dodatkowej informacji na odległy koniec linii, realizację
przyspieszonego wyłączenia lub jego blokowanie. Oba typy telezabezpieczenia:
InterMiCOM64 i InterMiCOM umożliwiają realizacje tych samych funkcji, które zależą
jednak od użytych urządzeń komunikacyjnych, dostępnego medium transmisyjnego, kosztów
inwestycji i doświadczeń danego zakładu energetycznego.

1.5.6.2 Definicja komend wykorzystywanych w funkcji telezabezpieczenia
Decyzja o wysłaniu komendy jest podejmowana w algorytmie działania lokalnego
przekaźnika, dostępne są trzy typy wygenerowanej komendy w InterMiCOM:
Intertripping(Wspólny wyłącz) -Komenda wspólnego wyłączenia (aplikacje z bezpośrednim
wyłączeniem lub z przesłaniem wyłączenia), nie jest sprawdzana na odległym
końcu przez żadne z zabezpieczeń i skutkuje bezpośrednim wyłączeniem
wyłącznika. Ponieważ brak jest jakiegokolwiek potwierdzenia lub sprawdzenia
sygnału przez lokalne zabezpieczenia, bardzo ważne jest użycie do tego celu
bardzo bezpiecznego kanału transmisji, na którym nie będzie ryzyka pojawienia
się zakłóceń mogących spowodować wyłączenie.
Zezwolenie - W aplikacjach z komendą zezwalającą, wyłączenie będzie możliwe jedynie w
przypadku potwierdzenia otrzymanego sygnału z własnym wynikiem działania
przekaźnika. Ponieważ w tym przypadku wymagane jest potwierdzenie
otrzymanego sygnału, kanał transmisyjny nie musi być tak bezpieczny jak w
przypadku wspólnego wyłączenia.
Blokowanie - W aplikacjach z komendą blokującą, wyłączenie będzie możliwe jedynie w
przypadku braku sygnału w momencie pobudzenia się funkcji
zabezpieczeniowych przekaźnika. Inaczej mówiąc nie dojdzie do wyłączenia
wyłącznika nawet po pobudzeniu się zabezpieczenia jeśli do przekaźnika doszedł
sygnał blokowania. Ponieważ sygnał ma chronić przed niepotrzebnymi
wyłączeniami, kanał transmisyjny musi być pewny i szybki.
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Na poniższym rysunku pokazane są wymagania i zależności wszystkich trzech komend:

OP

RYSUNEK 15: WYKRES ZALEŻNOŚCI I WŁAŚCIWOŚCI TRYBÓW DZIAŁANIA
Zgodnie z powyższym rysunkiem kanał na komendy blokowania musi być szybki i
niezawodny, sygnał dla komendy wspólnego wyłączenia musi być bardzo niezawodny a dla
komendy zezwalającej musi być kompromisem między prędkością, pewnością a
bezpieczeństwem. W aplikacjach z modemem wszystkie trzy tryby mogą być zastosowane do
wybranych bitów sygnałowych w każdym pakiecie informacji.
Jeśli dla funkcji telezabezpieczenia został wybrany typ InterMiCOM64 dostępne są tylko dwa
tryby: Bezpośrednie Wyłączenia oraz Zezwolenie. Przy założeniu, że poprzez sieć
światłowodową dotrze do przekaźnika, w jednym pakiecie, pełna, niezakłócona informacja,
nie ma różnicy po między otrzymaniem sygnału Blokowania, Zezwolenia czy Bezpośredniego
wyłączenia tak pod względem prędkości, pewności lub bezpieczeństwa. Jedynym wyjątkiem
była by konieczność zachowania zwiększonego bezpieczeństwa przy komendzie Wspólnego
wyłączenia, w tym celu komenda Bezpośredniego wyłączenia jest brana pod uwagę jedynie
jeśli konsekwentnie wystąpi jej powtórzenie (dwie konsekwentne informacje zamiast jednej).
1.5.7

EIA(RS)232 InterMiCOM („MODEM InterMiCOM”)

1.5.7.1 Medium komunikacyjne
Za pomocą InterMiCOM można przesłać do 8 komend po przez kanał komunikacyjny. Z
powodu szybkiego rozwoju sieci komunikacyjnych, większość kanałów sygnalizacyjnych
wykorzystuje łącza światłowodowe multipleksera i z tego powodu funkcja InterMiCOM
posiada standardowe wyjście EIA(RS)232 pracujące w standardzie cyfrowym. Sygnał
cyfrowy może być przekonwertowany dostosowując go do innego rodzaju medium
komunikacyjnego. Alternatywnie interfejs EIA(RS)232 może być połączony z MODEMem.
Niezależnie od rodzaju użytego systemu – cyfrowego czy analogowego, wszystkie wymagania
stawiane telezabezpieczeniu są zawarte w normie IEC60834-1:1999, funkcja InterMiCOM
spełnia najważniejsze wymagania standardu. Standard reguluje wymagania co do prędkości
komend jak również prawdopodobieństwo otrzymania przypadkowych komend
(bezpieczeństwo) oraz prawdopodobieństwo utraty sygnału (pewność transmisji).
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1.5.7.2 Implementacja i główne funkcje
InterMiCOM zapewnia realizację 8 komend po przez pojedyncze łącze, gdzie tryb działania
każdej komendy można indywidualnie ustawić w komórce: “IM# Cmd Type”. Tryb
„Blokowania” (Blocking) zapewnia najszybszą transmisję (dostępny dla komend 1-4), tryb
“Bezpośrednie wspólne wyłączenie” (Direct Intertrip) zapewnia najbardziej bezpieczną
komunikację (dostępny dla komend 1-8) natomiast tryb „Zezwolenie” (Permissive) zapewnia
najbardziej pewną transmisję (dostępny dla komend 5-8). Każdą z komend można odstawić
tak aby nie uczestniczyła w logice przekaźnika.

Ponieważ wiele aplikacji wykorzystuje kanał komunikacyjny multipleksera, należy się
upewnić, że otrzymywane komendy są wysyłane przez właściwy przekaźnik. Oba powiązane
telezabezpieczeniem przekaźniki muszą być skonfigurowane wg unikalnej pary adresów
łączących je ze sobą, jako „Adres Źródłowy” (Source Address) ustawiony na 1 i „Adres
Otrzymany“ (Receive Address”) oddalonego przekaźnika również musi być ustawiony na 1.
Podobnie jeśli oddalony przekaźnik ma wysyłający adres (Source Address) ustawiony na 2, to
lokalny adres przekaźnika dla otrzymania informacji również musi być ustawiony na 2. Aby
uniknąć błędów komunikacyjnych wszystkie cztery adresy komunikacyjne nie mogą być takie
same, w żadnym z przekaźników.
Należy się upewnić, że jakiekolwiek zakłócenie i szum na łączu komunikacyjnym nie zostanie
zinterpretowane jako ważna informacja przez przekaźnik. Biorąc to pod uwagę funkcja
InterMiCOM używa kombinacji unikalnych par adresów opisanych powyżej, ustalonego
formatu ramki informacji, oraz w przypadku “Direct Intertrip” 8-bitowego CRC (Cyclic
Redundancy Check). W celu zachowania maksymalnego bezpieczeństwa przy wysyłaniu
komendy “Direct Intertrip wyliczana jest suma kontrolna CRC i jej wartość słana wraz z
sygnałem, przekaźnik otrzymujący sygnał ponownie wyliczana i porównuje obliczona wartość
z odczytaną z ramki.
W większości przypadków, mechanizmy sprawdzające poprawność struktury informacji słanej
przez kanał komunikacyjny są wystarczające dla prawidłowego działania funkcji
InterMiCOM. Niemniej jednak należy zwrócić uwagę na zachowanie się przekaźnika w
przypadku ekstremalnych zakłóceń lub w przypadku kompletnego uszkodzenia komunikacji.
Podczas bardzo silnych zakłóceń może się okazać że utracona zostanie synchronizacja
komunikacji i odkodowanie otrzymanej informacji będzie niemożliwe. Podczas takiej sytuacji
można za pomocą nastawy w komórce “IM# FallBackMode” ustawionej na” Latched ustawić
przekaźnik w tryb realizowania ostatniej poprawnie otrzymanej komendy aż do momentu
otrzymania nowej poprawnej informacji. Alternatywnie można skonfigurować komórkę”
“IM# FallBackMode” na wartość: “Default powodującą realizację domyślnej komendy przez
okres utraty synchronizacji. W takim przypadku należy ustawić czas w komórce: “IM#
FrameSynTim” oraz komendę domyślną w komórce: “IM# DefaultValue”. Jeśli przekaźnik
otrzyma pełną poprawną informację elementy czasowe są kasowane i wykonywana jest nowa
komenda. W przypadku nadmiernych zakłóceń przekaźnik wygeneruje alarm.
Jeśli dojdzie do całkowitego uszkodzenia komunikacji, przekaźnik zastosuje algorytm
bezpieczeństwa opisany powyżej. Całkowite uszkodzenie komunikacji jest rozpoznawane,
jeśli podczas czterech cykli systemu przekaźnik nie otrzyma żadnej informacji, lub
rozpoznana została utrata linii DCD.
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1.5.7.3 Łącze fizyczne EIA(RS)232
Interfejs funkcji InterMiCOM jest zaimplementowany w przekaźnikach serii Px40 jako 9pinowe gniazdo żeńskie typu D (opisane jako SK5), zlokalizowane po lewej stronie na tylnej
karcie komunikacyjnej. Interfejs jest typu DTE (Data Terminating Equipment), wg poniższej
specyfikacji:
Pin
Znaczenie
Wykorzystanie w InterMiCOM
1
DCD
“Data Carrier Detect” - użyte tylko w przypadku komunikacji przez
Modem, w przeciwnym przypadku należy go mostkować z pinem 4.
2
RxD
“Receive Data” – odbiór danych
3
TxD
“Transmit Data” – transfer danych
4
DTR
“Data Terminal Ready” - jest sprzętowo utrzymywany w stanie
wysokim ponieważ InterMICOM wymaga trwale otwartego kanału
transmisji.
5
GND
“Signal Ground” – sygnał ziemi odniesienia
6
Nieistotny 7
RTS
“Ready To Send” jest sprzętowo utrzymywany w stanie wysokim
ponieważ InterMICOM wymaga trwale otwartego kanału transmisji.
8
Nieistotny 9
Nieistotny Poniżej opisane jest wykorzystanie poszczególnych pinów zależnie od typu komunikacji
pomiędzy urządzeniami – bezpośredniej lub po przez modem.
1.5.7.4 Połączenie bezpośrednie
Z powodu niskiego poziomu sygnału standard EIA(RS)232 pozwala na realizację transmisji
na niewielkich odległościach, rzędu 15m. Jednak za pomocą konwerterów światłowodowych,
np. CILI firmy ALSTOM można zwiększyć odległość komunikacji. Zależnie od użytych
konwerterów oraz typu światłowodu można uzyskać sprawną komunikację na odległości kilku
kilometrów.

RYSUNEK 16: POŁĄCZENIE BEZPOŚREDNIE W OBRĘBIE STACJI
Komunikację tego typu należy użyć również przy współpracy z multiplekserami nie
posiadającymi możliwości kontroli linii DCD.
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1.5.7.5 Połączenie przez modem
Przy dużych odległościach można wykorzystać komunikację przy użyciu modemów, zgodnie
z poniższych opisem:

RYSUNEK 17: TELEZABEZPIECZENIE INTERMiCOM POPRZEZ KOMUNIKACJĘ
MODEMOWĄ
Komunikację tego typu należy użyć również przy współpracy w multiplekserami
posiadającymi możliwość kontroli DCD linii. W komunikacji tego typu należy zauważyć że
maksymalna odległość od modemu do przekaźnika MiCOM Px40 nie może przekraczać 15m,
oraz należy zachować odpowiednią prędkość transmisji dla wszystkich urządzeń
transmisyjnych.
1.5.7.6 Przypisanie funkcji
Nawet jeśli zostały ustawione parametry odpowiedzialne za kontrolę trybu pracy InterMiCOM
niezbędne jest przypisanie wejść i wyjść funkcji do równań programowalnej logiki PSL aby w
pełni zaimplementować działanie funkcji. W edytorze PSL oprogramowania MiCOM S1
dostępne są dwie ikony funkcji: sygnał wejściowy (“Integraf tripping In”) i sygnał wyjściowy
(“Integral tripping out”, za pomocą których można przypisać 8 dostępnych komend. Rysunek
44 pokazuje przykładowe przypisanie sygnału „Control Input_1” do sygnału „Intertrip O/P1”
który powinien być przesłany do oddalonego przekaźnika. W oddalonym przekaźniku sygnał
„Intertrip I/P1” powinien być przyporządkowany w logice PSL. W naszym przykładzie widać,
że jeżeli otrzymamy sygnał 1 z oddalonego przekaźnika, lokalny przekaźnik powinien
zadziałać wyjściem R1.

RYSUNEK 18: PRZYKŁAD PRZYPORZĄDKOWANIA SYGNAŁÓW W LOGICE PSL
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Należy zauważyć, że na sygnał funkcji InterMiCOM wysłany z lokalnego przekaźnika
powinien zareagować tylko oddalony przekaźnik. Z drugiej strony na sygnał wysłany z
oddalonego przekaźnika powinien zareagować tylko lokalny przekaźnik. Funkcja
InterMiCOM jest zatem najbardziej wskazana dla funkcji zabezpieczeniowych wymagających
komunikacji dwukierunkowej (Duplex).
1.5.8

Statystyka i diagnostyka funkcji InterMiCOM
Można ukryć kolumnę statystyki i diagnostyki funkcji InterMiCOM w menu przekaźnika
ustawiając komórkę : “Ch Statistics” and/or “Ch Diagnostics” na wartość “Invisible”. Podczas
restartu przekaźnika lub przez wybranie komendy “Reset Statistics” wszystkie statystyki
funkcji są kasowane.
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PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE
Wykrywanie nasycenia przekładnika prądowego
W P740 użyte są innowacyjne metody do wykrywania nasycenia przekładnika prądowego.
Wartości skojarzone z algorytmami nasycenia przekładnika prądowego zapisywane są w
jednostkach peryferyjnych w kolumnie menu „Peripheral Unit’s CT ratio” i są użyte do
wyznaczenia charakterystyki przekładników prądowych. Algorytmy wykrywania nasycenia
przekładnika prądowego wykonywane są w jednostkach peryferyjnych.
Pierwszym analizowanym algorytmem jest wykrywanie zmian w prądzie.
W jednostce peryferyjnej ma miejsce obliczanie pochodnej prądu i porównanie jej z wartością
bezwzględną przebiegu. Przy próbkowaniu z częstotliwością 2400Hz, maksymalna różnica
pomiędzy 2 kolejnymi próbkami prądu sinusoidalnego nie może przekraczać 14% poprzedniej
wartości przebiegu.
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RYSUNEK 19: PRZEBIEG ZMIENNOPRĄDOWY
Wielkość prądu jest maksymalną wartością zmierzonego prądu podczas ostatniego okresu
przy minimalnej wartości 50% prądu znamionowego. Wykrywana zmiana jest pochodną
prądu przekraczającą 20% tej wielkości.
Chwilowa wartość jest zachowywana przez 150ms dla pierwszego przebiegu, następna przez
50ms, tak jak pokazano na rysunku 20.

RYSUNEK 20: KRYTERIUM PRZEBIEGU PRĄDOWEGO
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Drugi algorytm, poprzez zintegrowanie z prądem wtórnym, jest domniemanym
maksymalnym strumieniem w rdzeniu przekładnika prądowego wysokiego napięcia.
Obliczenie strumienia rozpoczyna się w momencie, gdy wykryte są pierwsze zmiany w
prądzie, wtedy jeśli obliczony strumień osiągnie 20% maksymalnego strumienia, nasycenie
przekładnika prądowego przyjmuje postać pokazaną na rysunku 21.
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RYSUNEK 21: OKREŚLENIE WŁAŚCIWOŚCI SYGNAŁU W JEDNOSTCE
PERYFERYJNEJ
Wykrycie nasycenia przekładnika prądowego rozpoczyna się przy pierwszej zmianie w
kształcie przebiegu i kończy, gdy brak jest zmian w przeciągu 100ms.
Trzeci algorytm blokuje występowanie nasycenia tak długo, jak długo wartość prądu wzrasta
podczas pierwszego półokresu.
Blokowanie rozpoczyna się od wykrycia pierwszej zmiany prądu. Wtedy, tak długo jak prąd
jest opadający, nasycenie przekładnika prądowego jest przyzwolone, jak pokazano to na
rysunku 22.

RYSUNEK 22: OKREŚLENIE WŁAŚCIWOŚCI SYGNAŁU W JEDNOSTCE
PERYFERYJNEJ

Działanie Funkcji

P740/PL OP/La7

MiCOM P740
(OP) 5 - 36
Nasycenie przekładnika prądowego jest rozpoznawane po zmianach prądu, wykrytych
z założenia maksymalnego strumienia magnetycznego i prądu zwrotnego, jak
pokazano na rysunku 23. Gdy pojawi się nasycenie przekładnika prądowego, rozkaz
blokujący wysłany jest do jednostki centralnej, w celu zablokowania wszystkich stref
(blokowana jest strefa „check zone”).
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RYSUNEK 23: USUWANIE NASYCENIA PRZEKŁADNIKA PRĄDOWEGO

RYSUNEK 24: NASYCENIE PRZEKŁADNIKA PRĄDOWEGO
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RYSUNEK 25: OKREŚLENIE WŁAŚCIWOŚCI SYGNAŁU W JEDNOSTCE
PERYFERYJNEJ
Umiejscowienie przekładnika prądowego
Brak jest ograniczeń co do umiejscowienia przekładników prądowych w systemie, jednakże,
gdy tworzony jest model topologiczny, położenie i orientacja przekładników prądowych musi
być zdefiniowana prawidłowo, aby zapewnić prawidłowe działanie zabezpieczeń.
Proponowane umiejscowienie przekładnika prądowego dla zabezpieczenia szyn, to
ulokowanie go po stronie wyłącznika liniowego, podczas gdy przekładniki prądowe
zabezpieczeń linii są umieszczone po stronie wyłącznika szyn. Obejmuje się wtedy
największą możliwą strefę, zapewniając nakładanie z zabezpieczeniem linii i w związku z tym
eliminowanie martwych punktów. Pokazano to na rysunku poniżej.

RYSUNEK 26: POŁOŻENIE PRZEKŁADNIKA PRĄDOWEGO
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FUNKCJA ODŁĄCZNIKA i WYŁĄCZNIKA

3.1

Właściwości monitorowania stanu odłącznika
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Przekaźnik MiCOM może być ustawiony do funkcji monitorowania styków pomocniczych
odłączników (89A) – normalnie otwarte i (89B) – normalnie zamknięte. Ustawienie obu
zestawów zestyków w pozycji otwarte, spowoduje wskazanie jednego z poniższych
warunków:
● styki pomocnicze / przewody uszkodzone
● uszkodzony odłącznik
● odłącznik w pozycji niedomkniętej
Ustawienie obu zestawów zestyków w pozycji zamknięte, spowoduje wskazanie tylko jednego
z dwóch poniższych warunków:
● styki pomocnicze / przewody uszkodzone
● uszkodzony odłącznik
Normalnie otwarty / normalnie zamknięty styk wyjściowy można przypisać do tej funkcji za
pomocą układu logiki programowalnej. Aby uniknąć niepożądanego działania podczas
normalnych przełączeń, ustawiono czas opóźnienia. Jeśli istnieją jakieś powyższe warunki,
pojawi się alarm po czasie ustawionym w logice programowalnej.
W układzie logiki programowalnej Qx muszą być użyte dwie poniższe opcje:
● 89A lub 89B
● 89A i 89B
Jeśli użyto opcji 89A i 89B, wtedy będzie dostępny stan informacji i dodatkowo alarm z
powodu rozbieżności. Wejścia 89A i 89B są przydzielone do wejść z izolacją optyczną
przekaźnika przy pomocy układu logiki programowalnej.
3.2

Właściwości układu monitorowania stanu wyłącznika
Przekaźnik MiCOM może być ustawiony do funkcji monitorowania styków pomocniczych
wyłącznika (52A) – normalnie otwarte i (52B) – normalnie zamknięte. Podczas normalnych
warunków styki te będą w przeciwnych stanach. Ustawienie obu zestawów zestyków w
pozycji otwarte, spowoduje wskazanie jednego z poniższych warunków:
● styki pomocnicze / przewody uszkodzone
● uszkodzony wyłącznik
● wyłącznik w pozycji nieustalonej
Ustawienie obu zestawów zestyków w pozycji zamknięte, spowoduje wskazanie tylko jednego
z dwóch poniższych warunków:
● styki pomocnicze / przewody uszkodzone
● uszkodzony wyłącznik
Jeśli pojawi się któryś z powyższych warunków, po czasie opóźnienia 200ms pobudzony
zostanie alarm. Normalnie otwarty / normalnie zamknięty styk wyjściowy można przypisać do
tej funkcji za pomocą logiki programowalnej. Aby uniknąć niepożądanego działania podczas
normalnych operacji łączeniowych, ustawiony jest czas opóźnienia.
W logice programowalnej CB AUX można użyć czterech poniższych opcji:
● żaden
● 52A i 52B (3-fazy – 2 wej. opto)
● 52A i 52B (na fazę – 6 wej. opto)
Brak dostępnego stanu wyłącznika bezpośrednio wpływa na funkcje w przekaźniku, które
wymagają tego sygnału, np. sterowanie wyłącznikiem, topologia dla łącznika sprzęgła SZ, itp.
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Jeśli użyto opcji 52A i 52B, wtedy będzie dostępny stan informacji i dodatkowo alarm z
powodu rozbieżności. Wejścia 52A i 52B są przydzielone do wejść z izolacją optyczną
przekaźnika przy pomocy układu logiki programowalnej.
Pozycja styku pomocniczego
52A
52B
Otwarty
Zamknięty
Zamknięty
Otwarty
Zamknięty
Zamknięty

Wykrycie stanu
wyłącznika
Wyłącznik otwarty
Wyłącznik zamknięty
Wyłącznik uszkodzony

Otwarty

Stan nieznany

Otwarty

Działanie
Prawidłowa praca wyłącznika
Prawidłowa praca wyłącznika
Zał. alarm, gdy stan
utrzymuje się dłużej niż
200ms.
Zał. alarm, gdy stan
utrzymuje się dłużej niż
200ms.

W użytym algorytmie topologii pozycja otwarta jest wtedy, gdy „CB State Detected” jest w
pozycji „Breaker Open”. We wszystkich innych przypadkach pozycja zamknięta będzie użyta
do skalkulowania topologii. Styki pomocnicze wyłącznika są stanowczo wymagane dla
wszystkich sprzęgieł podłużnych i poprzecznych.
Wymóg powyższy dla linii, nie jest konieczny, ale gdy informacja jest dostarczona do układu
umożliwia to lepsze działanie:
●

zakłócenie w strefie „Dead Zone”, wymagana jest sygnalizacja pozycji wyłącznika
(zdalne wysłanie rozkazu wyłączenia do drugiego końca linii)

●

nadzór wyłącznika

W tym przypadku najlepszym rozwiązaniem jest dostarczenie rozkazu ręcznego zamknięcia
wyłącznika.
Brak jest wymogu określonych styków pomocniczych, ale byłoby idealnie gdyby był wolny
jeden 52a i jeden 52b.
Przyspieszenie działania tych styków jest pożądane (podczas rzeczywistego działania
wyłącznika).
Podczas działania wyłącznika, gdy 52a=52b=0 lub 52a=52b=1 wyłącznik uznawany jest jako
zamknięty.
W logice programowalnej:
Gdy 52a jest na fazę, 52b powinien być na fazę;
Gdy 52a jest 3fazowy, 52b powinien być również 3fazowy
Zaleca się uzycie styku wyprzedzającego zamkniecie wyłącznika.
Jeśli nie dysponujemy takim stykiem, należy podać do wejścia zabezpieczenia sygnał
załączenia wyłącznika, przypisać go w logice PSL do bloku „Reczn.Kom.WYLzam(CB
Close)”.
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Sterowanie wyłącznikiem
Przekaźnik zawiera następujące opcje do sterowania pojedynczego wyłącznika:
Lokalne wyłączenie i zamknięcie z menu przekaźnika
Lokalne wyłączenie i zamknięcie przez wejścia przekaźnika z izolacją optyczną
Zaleca się separowanie styków wyjściowych przekaźnika przydzielonych dla zdalnego
sterowania wyłącznikiem i wyłączenia od zabezpieczeń. Pozwala to na sterowanie wyjść,
wybranych przy pomocy lokalnego/zdalnego wybieraka, jak pokazano poniżej. Tam, gdzie ta
właściwość nie jest wymagana, te same styki wyjściowe, mogą być użyte dla obu
zabezpieczeń i zdalnego wyłączenia.

RYSUNEK 27: ZDALNE STEROWANIE WYŁĄCZNIKIEM
Poniższa tabela jest wzięta z menu przekaźnika i pokazuje dostępne nastawy i komendy
skojarzone ze sterowaniem wyłącznikiem.
Ręczne wyłączenie będzie dozwolone pod warunkiem, że wyłącznik jest wcześniej zamknięty.
Podobnie komenda wyłącz może być wykonana tylko wtedy, gdy wyłącznik wcześniej jest
otwarty. Aby potwierdzić te stany, niezbędne będzie użycie kontaktów wyłącznika 52A i/lub
52B w układzie logiki programowalnej. Jeśli nie są dostępne żadne kontakty pomocnicze
wyłącznika, nie będzie możliwe jego sterowanie (ręczne lub automatyczne).
Jedna komenda zamknięcia wyłącznika jest zainicjowana, zestyk wyjściowy może być
ustawiony tak, aby działanie następowało po czasie opóźnienia, ustawionym przez
użytkownika („Man Close Delay”). To powinno dać personelowi czas na odejście od
wyłącznika po komendzie załączającej. Ten czas opóźnienia będzie stosowany do wszystkich
ręcznych komend zamknięcia wyłącznika.
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Długość impulsu wyłączenia lub załączenia może być odpowiednio ustawiona w „Man Trip
Pulse” i „Man Close Pulse”. Impuls ten powinien być ustawiony dość długo, aby zapewnić, że
w czasie jego trwania wyłącznik zostanie całkowicie otwarty lub zamknięty.
Uwaga: Komendy ręcznego zamknięcia dla każdego interfejsu użytkownika można
znaleźć w menu kolumnowym „System Data”.
Jeśli w czasie próby zamknięcia wyłącznika zostanie wysłany sygnał wyłączający przez
zabezpieczenia, komenda wyłączająca od zabezpieczeń unieważni komendę załączającą.
Jeśli zawiódł wyłącznik reagując na komendę sterującą (inicjowaną przez brak zmian w stanie
na wejściach wyłącznika) pobudzony zostanie alarm „CB Fail Trip Control” lub „CB Fail
Close Control” po danym impulsie wyłączającym lub załączającym. Te alarmy mogą być
oglądane na wyświetlaczu LCD przekaźnika lub mogą być przypisane do styków
wyjściowych jako informacja o sterowaniu wyłącznikiem dla układu logiki programowalnej.
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4.

DZIAŁANIE Z WYKORZYSTANIEM FUNKCJI NIEZABEZPIECZENIOWYCH

4.1

Schemat logiki programowanej

4.1.1

Nastawy poziomu

4.1.2

Nazwa

Zakres

Wielkość kroku

Opóźnienie czasowe t

0-14400000ms

1ms

Dokładność
Układ czasowy wyjściowy

±2% nastawa lub 50ms – wybrać większy

Układ czasowy przerwy

±2% nastawa lub 50ms– wybrać większy

Układ czasowy impulsu

±2% nastawa lub 50ms– wybrać większy

OP
4.2

Sygnał IRIG-B (tylko dla P741)
Jeśli przewidujemy synchronizację czasu przy pomocy zegara z satelity, P741 można
wyposażyć w dodatkowy port IRIG-B oraz należy doposażyć układ w odpowiedni zestaw do
obioru sygnału.
W przypadku utraty zasilania, data i czas jest podtrzymywane przez baterię, która znajduje się
pod dolną klapką zabezpieczenia. A gdy zasilanie powróci, czas zostanie skorygowany
automatycznie, bez konieczności jego ponownego ustawiania.
P741 synchronizuje wszystkie jednostki centralne (P742/P743) co 10s oraz podczas zasilania
układu.

4.3

Wyświetlanie prądu różnicowego
W przypadku, gdy wartość prądu różnicowego jest mała, istnieje możliwość przypisania
wartości 0 do tych prądów różnicowych, które są wyświetlane w kolumnach POMIARY 1
oraz POMIARY 2.
Wartość będzie wyświetlana jako 0 jeśli we wszystkich 3 fazach prąd ten będzie mniejszy od
zaprogramowanego progu.
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KOMUNIKACJA POMIĘDZY JEDNOSTKĄ POLOWĄ PU I JEDNOSTKĄ
CENTRALNĄ CU
Zależnie od posiadanej przestrzeni układ P740 może być scentralizowany w jednej szafie lub
rozproszony w szafach z innymi zabezpieczeniami. W obu przypadkach jednostki peryferyjne
muszą komunikować się z jednostką centralną i na odwrót. Każda jednostka centralna posiada
aż 7 płytek komunikacyjnych, w tym każda z wejściami dla 4 jednostek peryferyjnych. A
zatem do każdej jednostki centralnej można podłączyć aż 28 jednostek peryferyjnych.

5.1

Połączenie komunikacyjne
W układzie P740 kanał komunikacyjny stworzono za pomocą poniżej opisanego medium.
Szybkość danych wynosi 2,5 Mbit/s.

5.2

Bezpośrednie połączenie światłowodowe, światłowód 850nm wielofunkcyjny
Urządzenia połączone są bezpośrednio przy użyciu dwóch wielofunkcyjnych, optycznych
światłowodów 850nm dla każdego kanału sygnalizacyjnego. Odpowiednim światłowodem
jest wielofunkcyjny światłowód typu 62.5/125µm oraz standardowe złącza światłowodowe
BFOC/2.5. Są one powszechnie znane jako złącza ”ST” (”ST” jest zarejestrowanym znakiem
fabrycznym AT&T).

RYSUNEK 28: POŁĄCZENIE SPRZĘGAJĄCE MODUŁOWE
Połączenie typowo jest zalecane dla połączeń do 1km.
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Budżet optyczny
Gdy stosujemy światłowody jako metodę komunikacji, należy zastanowić się nad typem
światłowodu oraz odległościami pomiędzy urządzeniami. Tabela poniżej pokazuje budżet
optyczny interfejsu komunikacyjnego.
Parametr

Wielofunkcyjny 850nm

Minimalny poziom wyjściowy transmisji (moc średnia)

-19,8dBm

Czułość odbiornika (moc średnia)

-25,4dBm

Budżet optyczny

5,6dB

Minimalny margines bezpieczeństwa (3dB)

2,6dB 3dB

Typowe tłumienie kabla

2,6dB / km

Maksymalna odległość dla transmisji

1km

TABELA 2: BUDŻET OPTYCZNY
Całkowity budżet optyczny jest wynikiem poziomu wyjściowego nadajnika pomniejszonego o
czułość odbiornika i będzie sygnalizować całkowite dopuszczalne tłumienie, które może być
tolerowane pomiędzy urządzeniami. Margines bezpieczeństwa wynoszący 3dB jest również
zawarty w powyższej tabeli. Pozwala to na obniżenie wydajności światłowodu w wyniku
starzenia i tłumienia na złączach. Reszta tłumienia będzie pochodzić ze światłowodu. Podano
tylko standardowe rysunki i mogą być tylko używane jako przewodnik.
5.3.1

Właściwości zasadniczej pracy

5.3.1.1 Tryby pracy
5.4

Logika optyczna LED - wyłączenie
Wskaźnik optyczny LED, sygnalizujący wyłączenie może być skasowany, gdy sygnały dla
ostatniego zwarcia są wyświetlone lub odczytane przez „Distributed Data Broker’s”. Sygnały
są wyświetlane automatycznie po wystąpieniu wyłączenia lub mogą być wybrane w menu
rejestracji zakłóceń. Kasowanie wskazania powyższego wskaźnika LED i listy zdarzeń jest
wykonywane przez przyciśnięcie przycisku

po odczytaniu rejestracji zakłóceń.

RYSUNEK 29: SCHEMAT LOGIKI OPTYCZNEJ LED/WYŁĄCZENIE
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Przyciski funkcyjne
W przekaźnikach P741 i P743 zaoferowano użytkownikowi 10 funkcyjnych przycisków do
programowania funkcjonalności sterowania operatorskiego takiego jak zał./wył. SPZ-tu,
zał./wył. zab. ziemnozwarciowego itp. przez układ logiki programowalnej. Każdy przycisk
funkcyjny ma przypisaną programowalną trójkolorową diodę LED, która może być
programowana w celu wskazania uruchomienia przycisku funkcyjnego.
Te przyciski funkcyjne można użyć do uaktywnienia dowolnej funkcji wchodzącej w skład
logiki programowalnej. Komendy przycisku funkcyjnego można znaleźć w menu „Function
Keys” (zobacz rozdział „Nastawy” w P740/EN ST). W komórce menu „Fn. Key Status”
znajduje się 10-cio bitowe słowo, które reprezentuje 10 komend przycisków funkcyjnych i
których stan może być odczytany z tych 10 bitów.
W układzie logiki programowalnej funkcyjny 10-cio przyciskowy edytor wskazuje, które z nich
mogą być ustawione jako logiczna 1 lub stan „On”, jak opisano powyżej, i które są dostępne
jako zdefiniowane przez użytkownika funkcje sterujące.
Kolumna „Function Keys” posiada komórkę „Fn. Key n Mode”, która pozwala użytkownikowi
skonfigurować funkcje przycisku jako „Toggled” (bistabilny) lub „Normal” (zwykły). W trybie
„Toggled” przycisk funkcyjny sygnału wyjściowego DDB pozostanie w stanie nastawionym do
momentu, aż pojawi się komenda kasująca przez aktywacje przycisku funkcyjnego kolejnym
przyciśnięciem. W trybie „Normal” przycisk funkcyjny sygnału wejściowego DDB pozostanie
aktywny tak długo, jak przycisk funkcyjny jest przyciśnięty i będzie skasowany automatycznie.
Minimalny czas impulsu dla przycisku funkcyjnego może być programowany przez dodanie
układu czasowego do sygnału wyjściowego przycisku funkcyjnego DDB.
Komórka „Fn. Key n Status” jest używana do załączenia/odstawienia sygnałów przycisku
funkcyjnego w układzie logiki programowalnej. Nastawa „Lock” zapewnia blokowanie
przycisku funkcyjnego, zabezpieczające przed konsekwencjami niezamierzonego naciśnięcia
przycisku. Umożliwione jest ustawienie przycisków funkcyjnych w trybie bistabilnym oraz
aktywowania poziomu wysokiego sygnału DDB, w celu zamknięcia jego stanu aktywności,
zabezpieczając w ten sposób przed możliwością powtórnego naciśnięcia przycisku.
Unieczynnienie przycisku funkcyjnego ustawionego w trybie „Normal” powoduje, że
skojarzone sygnały DDB będą trwale wyłączone. Ta właściwość zabezpiecza przed
nieumyślnym naciśnięciem przycisku funkcyjnego z aktywowanych lub dezaktywowanych
funkcji krytycznych przekaźnika.
Komórka „Fn. Key labels” daje możliwość zmiany tekstu skojarzonego z każdą indywidualną
funkcją przycisku. Tekst ten będzie wyświetlany, gdy przycisk funkcyjny jest dostępny w menu
klawiszy funkcyjnych lub może być wyświetlany w układzie logiki programowalnej.
Stan klawiszy funkcyjnych jest zapamiętywany w pamięci podtrzymywanej bateryjnie. W
przypadku zaniku zasilania pomocniczego zapisany zostanie stan wszystkich przycisków
funkcyjnych. Następnie przywrócenie zasilania pomocniczego powoduje przywrócenie stanu
przycisków funkcyjnych sprzed zaniku zasilania. Gdy bateria jest uszkodzona lub rozładowana,
sygnały DDB przycisków funkcyjnych po przywróceniu zasilania będą miały stan logiczny 0.
Proszę również zauważyć, że przekaźnik rozpoznaje tylko pojedyncze naciśnięcia przycisków
funkcyjnych w czasie i że minimalny czas przyciśnięcia przycisku w przybliżeniu 200ms
wymagany jest przed przyciśnięciem przycisku rozpoznanego w układzie logiki
programowalnej). Ta ochronna właściwość ochrania przed przypadkowym podwójnym
przyciśnięciem.

5.5.1

Kontrola wyłącznika przy użyciu przycisków bezpośredniego dostępu ”hotkey”
W jednostkach peryferyjnych przycisk bezpośredniego dostępu umożliwia szybki dostęp do
komend ręcznego wyłączenia i załączenia bez potrzeby wchodzenia do kolumny „SYSTEM
DATA”. Uzupełnienie funkcji przycisku ‘hotkey’, umożliwiające bezpośredni dostęp, opisano
w rozdziale 5.5. Można zastosować kolor czerwony lub zielony, gdy następuje jego stosowanie
w aplikacji sterowania wyłącznikiem.
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Gdy zostanie wybrane <<TRIP>> lub <<CLOSE>> użytkownik jest natychmiast proszony o
potwierdzenie wykonania odnośnej komendy. Jeśli wyłączenie zostanie wykonane,
wyświetlony będzie ekran ze stanem wyłącznika, bezpośrednio po ukończeniu komendy. Po
załączeniu ekran ze znacznikami czasu będzie wyświetlony na czas wykonania komendy.
Ekran ma opcje anulowania lub restartu procedury zamknięcia. Użyte opóźnienie czasowe
wzięte jest z nastawy opóźnienia czasowego ręcznego zamknięcia nastawianego menu „Control
CB”. Gdy komenda jest wykonywana, wyświetlany ekran potwierdza obecny stan wyłącznika.
Użytkownik proszony jest wtedy o wybór następnej właściwej komendy lub opuszczenie
poziomu – nastąpi powrót do domyślnego ekranu przekaźnika.
Gdy żaden z przycisków jest nie naciśnięty przez okres 25 sekund, przekaźnik chwile odczeka
dla potwierdzenia komendy i powraca do ekranu ze stanem wyłącznika. Jeśli żaden z klawiszy
nie będzie naciśniety przez okres 25 sekund, od chwili wyświetlania ekranu ze stanem
wyłącznika, przekaźnik powróci do domyślnego ekranu przekaźnika. Rysunek 57 pokazuje
menu „hotkey” skojarzone z funkcjonalnym sterowaniem wyłącznikiem.
Aby zapobiec przypadkowemu działaniu wyłączenia i zamknięciu funkcjonalności, przycisk
”hotkey” komendy sterowania wyłącznikiem będzie odstawiony na 10s od opuszczenia menu
”hotkey”.

RYSUNEK 30: MENU ”HOTKEY” STEROWANIA WYŁĄCZNIKIEM
5.5.2

Użycie klawiszy funkcyjnych do sterowania wyłącznikiem
W P743 przyciski funkcyjne pozwalają bezpośrednio sterować wyłącznikiem, jeśli
zaprogramujemy tą funkcje w układzie logiki programowalnej. Lokalne wyłączenie i
załączenie przez wejścia optoizolowane przekaźnika musi być ustawione w komórce ”CB
Control by” w menu ”CB Control” jako czynne. Wszystkie nastawy ręcznego sterowania
wyłącznikiem i stany będą zastosowane do ręcznego wyłączenia i załączenia przez przyciski
funkcyjne.
Poniższa domyślna logika może być programowana w kierunku uaktywnienia tej właściwości:

RYSUNEK 31: DOMYŚLNY UKŁAD LOGIKI PROGRAMOWALNEJ STEROWANIA
WYŁĄCZNIKIEM ZA POMOCĄ PRZYCISKÓW FUNKCYJNYCH
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Oba przyciski funkcyjne 2 i 3 są czynne i ustawione w trybie ”Normal” oraz skojarzone z
sygnałami ‘DDB677’ i ‘DDB678’ i będą aktywowane stanem wysokim ‘1’ dla naciśniętego
przycisku.
Poniższy sygnał DBB musi być przypisany do odpowiedniego przycisku funkcyjnego:
„Man. Trip CB” – inicjowanie ręcznego wyłączenia wyłącznika
„Man. Close CB” – inicjowanie ręcznego załączenia wyłącznika
Diody LED programowanego klawisza funkcyjnego przypisane są tak, aby sygnalizować
kolorem żółtym aktywność przycisków.
5.6

Wybór grup nastaw
Grupy nastaw mogą być zmienione zarówno przez wejścia opto, przez wybór w menu, przez
menu ‘hotkey’ lub przez klawisze funkcyjne. Jeśli w kolumnie „Configuration” wybrane jest
„Setting Group – select via optos”, wtedy dowolne wejście optyczne lub przycisk funkcyjny
będzie mógł być zaprogramowany w układzie logiki programowalnej do wyboru grupy
nastaw, jak pokazano w tabeli poniżej. Gdy wybrano „Setting Group – select via menu”,
wtedy w kolumnie „Configuration”, do wyboru grupy nastaw można użyć „Active Settings –
Group1/2/3/4”.
Nastawa grupy może być zmieniona przez menu „hotkey”, gdy wybrano „Setting Group select
via menu”.

5.7

Wejścia sterujące
Kontrola wejść sterujących tak samo jak w oprogramowaniu może być ustawiona lub
skasowana zarówno lokalnie jak i zdalnie. Wejścia te mogą być użyte do uaktywnienia
dowolnej funkcji, z funkcji podłączonych do układu logiki programowalnej. Zawiera ona trzy
kolumny nastaw skojarzone z wejściami sterującymi, takie jak: „CONTROL INPUTS”,
„CTRL. I/P CONFIG.” i „CTRL. I/P LABELS”. Funkcje tych kolumn opisano poniżej:

Tekst menu
WEJŚCIA STERUJĄCE
Kontrola stanu wejść
Kontrola wejścia 1
Kontrola wejścia 2 do 32

Nastawy domyślne

Zakres nastaw Wielkość kroku

00000000000000000000000000000000
Nie działa
Nie działa, Ustaw, Kasuj
Nie działa
Nie działa, Ustaw, Kasuj

Komendy wejść sterujących można znaleźć w menu „Control Input”. W komórce menu
„CTRL I/P status” znajduje się 32 bitowe słowo, które reprezentuje 32 komendy wejść
sterujących. Stan 32 wejść sterujących może być odczytany z 32 bitowego słowa. 32 wejścia
sterujące mogą być również ustawiane i kasowane z tej komórki przez „1” ustawianie lub
przez „0” kasowanie określonego wejścia sterującego. Ewentualnie, każde z 32 wejść może
być ustawione i skasowane poprzez użycie indywidualnych komórek menu „Control Input 1,
2, 3” itd. Wejścia sterujące są dostępne przez menu przekaźnika jak opisano powyżej oraz
przez komunikację przy pomocy portu znajdującego się w tylnej części przekaźnika.
W układzie logiki programowalnej edytor 32 sygnałów wejść sterujących, DDB 800 – 831,
które mogą być ustawione na logiczną „1” lub na stan, jak opisano powyżej, są dostępne w
celu wykonywania funkcje sterujących, zdefiniowanych przez użytkownika.

OP

Działanie Funkcji

P740/PL OP/La7

MiCOM P740

(OP) 5 - 48

Tekst menu
Nastawy domyślne
Zakres nastaw
Wielkość kroku
KONFIGURACJA WEJŚĆ STERUJĄCYCH
Ustawiony ‘hotkey’
11111111111111111111111111111111
Wejście sterujące 1
Z podtrzymaniem
Z podtrzymaniem, bez podtrzymania
Komenda sterująca 1
Ustaw / kasuj
Ustaw / kasuj, wej. / wyj., czynne /
nieczynne, zał. / wył.
Wejście sterujące 2 do 32 Z podtrzymaniem
Z podtrzymaniem, bez podtrzymania
Komenda sterująca 2 do
Ustaw / kasuj
Ustaw / kasuj, wej. / wyj., czynne /
32
nieczynne, zał. / wył.
Tekst menu
Nastawy domyślne
ETYKIETY WEJŚĆ STERUJĄCYCH
Wejście sterujące 1
Wejście sterujące 1
Wejście sterujące 2 do 32 Wejście sterujące 2 do
32

Zakres nastaw

Wielkość kroku

16 znaków tekstu
16 znaków tekstu

Kolumna „CTRL. I/P CONFIG” posiada kilka funkcji, z których jedna pozwala
użytkownikowi skonfigurować kontrolę wejść jako „latched” lub „pulsed”. Wejście
pozostanie w stanie podtrzymanym, aż do momentu podania komendy kasującej z menu lub
przez złącze komunikacyjne. Wejście impulsowe pozostanie pobudzone przez 10ms po
komendzie ustawiającej i skasuje się automatycznie (tj. nie wymaga komendy kasującej).
Dodatkowo w tej kolumnie opcja podtrzymanie/impuls pozwala również na kontrolę wejść
przypisanych indywidualnie w menu ‘hotkey’ poprzez ustawienie „1” w odpowiednim bicie
komórki „hotkey enabled”. Przez wejście do kolumny „CONTROL INPUTS”, za pomocą
menu „hotkey” można sterować wejściami poprzez nastawianie, kasowanie lub pobudzanie.
Komórka „Ctrl. command” pozwala również ustawić/skasować tekst, wyświetlany w menu
„hotkey”, w celu wprowadzenia zmian odpowiednich do indywidualnej aplikacji wejścia
sterującego, takich jak „zał./wył.”, „wej./wyj.” itd.
Kolumna „CTRL. I/P LABELS” umożliwia zmianę tekstu skojarzonego z każdym
poszczególnym wejściem sterującym. Tekst ten będzie wyświetlany, gdy wejście sterujące
będzie dostępne przez menu ‘hotkey’, lub może być wyświetlany w układzie logiki
programowalnej.
Uwaga:

Z wyjątkiem działania impulsowego, stan kontroli wejść jest zapisany
w pamięci z podtrzymaniem bateryjnym.
W przypadku oprogramowania C3.x (model 33) oraz D2.x (model
40), stan klawiszy funkcyjnym i wejść sterujących jest zapisywany w
pamięci BBRAM. Jeśli bateria jest rozładowana, będą ustawione na
logiczne „0” aż do przywrócenia zasilania pomocniczego.
W przypadku oprogramowania D3.x (model 41) oraz D4.x (model
42), stan klawiszy funkcyjnym i wejść sterujących jest zapisywany w
pamięci FLASH. Tak więc bateria nie jest już wymagana (z
wyjątkiem rejestratora zdarzeń i zakłóceń), ostatni stan jest wciąż
pamiętany.
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1. WPROWADZENIE

Przed rozpoczęciem pracy z wyposażeniem użytkownik powinien zapoznać
się z zawartością rozdziału o bezpieczeństwie / przewodnika po bezpieczeństwie
SFTY/4LM/C11 lub wydanie późniejsze, rozdziałem dane techniczne i danymi
znamionowymi umieszczonymi na tabliczce znamionowej wyposażenia.

1.1

AP

Zabezpieczenie szyn zbiorczych

Szyny zbiorcze w rozdzielni są jednym z najbardziej krytycznych elementów w
systemie energetycznym. Jeśli nie nastąpi szybko usunięcie lub odłączenie
zakłócenia, może wystąpić nie tylko fizyczne uszkodzenie szyn zbiorczych nie
bez znaczenia dla rozdzielni, ale także fizyczny brak napięcia dla wszystkich
konsumentów, którzy są uzależnieni od danej rozdzielni. Jest istotne, aby
zabezpieczenie przypisane do nich zapewniało pewne, szybkie i
dyskryminujące działanie.
Tak jak dla systemu energetycznego ciągłość zasilania jest najważniejsza,
jednak zakłócenia, które występują systemie szyn zbiorczych w rozdzielni są
rzadko przejściowe, gdyż z natury mają charakter ciągły. W takim wypadku
wyłącznik powinien być wyłączony i nie ma podstaw do jego samoczynnego
ponownego załączenia.
Zabezpieczenie szyn musi także pozostać stabilne dla zakłóceń, które
występują na zewnątrz zabezpieczanej strefy, jako że zakłócenia te zwykle są
usuwane przez zewnętrzne zabezpieczenia. W przypadku uszkodzenia
wyłącznika, może okazać się konieczne otwarcie wszystkich sąsiadujących
wyłączników, co następuje przez wysłanie rozkazu wyłączenia LRW do
zabezpieczenia szyn zbiorczych. Bezpieczeństwo i stabilność są kluczowym
zagadnieniem w układzie zabezpieczenia szyn zbiorczych. Jeśli
zabezpieczenie szyn zbiorczych działałoby nieprawidłowo w tych warunkach
fizyczny zanik napięcia mógłby dać niepożądane rezultaty.
Istnieje wiele różnych konfiguracji szyn zbiorczych. Typowy układ to
rozdzielnia z podwójnymi szynami zbiorczymi i szyną obejściową.
Umiejscowienie głównej instalacji może się także zmieniać i również może
wystąpić potrzeba wzięcia pod uwagę, kolejno wprowadzonych niezliczonych
odmian, jednak wszystkie z nich mogą być ulokowane w układzie
zabezpieczenia szyn zbiorczych.
Zabezpieczenie pomocnicze spełnia także istotną rolę w układzie
zabezpieczeniowym. W przypadku uszkodzenia wyposażenia, takiego jak na
przykład wyposażenia sygnalizacyjnego lub aparatury rozdzielczej, konieczne
jest zapewnienie alternatywnej możliwości eliminacji zakłócenia. Pożądane
jest dostarczenie zabezpieczenia rezerwowego, które będzie działać z
minimalnym czasem opóźnienia, jednakże jego działanie będzie zależne od
innych zabezpieczeń ulokowanych w innych miejscach systemu.
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ZASTOSOWANIE FUNKCJI ZABEZPIECZENIOWYCH
W poniższych działach wyszczególnione zostaną indywidualne funkcje
zabezpieczeniowe, oprócz opisu tego gdzie i jak mogą one być stosowane. Każdy
dział zawiera kilka roboczych przykładów takich jak zastosowanie nastaw w
przekaźniku.
W układzie P740 zawarte są trzy moduły.
P741 jest jednostką centralną (JC), natomiast P742 i P743 stanowią dwa warianty
jednostki peryferyjnej (JP).
Zadaniem jednostki centralnej jest koordynacja układu, odbieranie sygnałów ze
wszystkich jednostek peryferyjnych, skojarzonych z zabezpieczanymi szynami i
wykorzystanie tych sygnałów, inicjujące w razie konieczności wyłączenie przez
zabezpieczenie szyn.
Jedną jednostkę peryferyjną łączy się z każdym przekładnikiem prądowym,
zazwyczaj jednym na linię dopływowa/linię odpływową i jednym lub dwoma dla
każdego łącznika szyn/sekcji szyn, zależnie od liczby przekładników prądowych (1
lub 2). Jednostki peryferyjne otrzymują sygnały analogowe ze skojarzonych
przekładników prądowych oraz sygnały binarne z zestyków pomocniczych głównej
instalacji (wyłącznik oraz odłącznik(i)). Jednostki peryferyjne posiadają również logikę
dla uszkodzenia po stronie wyłącznika głównego łącznie z zabezpieczeniem
rezerwowym. Różnice pomiędzy P742 i P743 polegają na ilości WE/WY, ilości i
rodzajów diod LED oraz przycisków funkcyjnych, które mogą być przystosowywane.
W P743 możliwe jest zwiększenie ilości WE/WY (użyteczne przy skomplikowanych
układach szyn lub w układach gdzie są zastosowane jednofazowe wyłączniki i szyny
obejściowe), trójkolorowych diod LED, przycisków funkcyjnych oraz gniazda Ethernet.
Główne cechy P740 streszczono poniżej:
●

zabezpieczenie różnicowoprądowe szyn zbiorczych – rozdzielno-fazowe,
różnicowo-hamujące zabezpieczenie (czasami porównywane z rodzajem
zabezpieczenia niskoimpedancyjnego)

●

Stanowi element głównego zabezpieczenia w układzie. Zapewnia szybkie,
rozróżniającego wszystkie typy zakłóceń zabezpieczenia.

●

Różnicowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe o dużym stopniu czułości –
przeznaczone
dla
wysokoimpedancyjnych
systemów
uziemionych,
zawierające kontrolę prądu hamowania, gwarantującą stabilność podczas
zakłóceń zewnętrznych.

●

Zabezpieczenie od uszkodzenia po stronie wyłącznika – dwu stopniowa logika
uszkodzenia wyłącznika, która może być pobudzana wewnętrznie lub
zewnętrznie

●

Zabezpieczenie martwej strefy (dead zone) – fazowe i neutralne.

●

Bezkierunkowe zabezpieczenie fazowe nadprądowe – do stosowania jako
zabezpieczenie rezerwowe dwustopniowe

●

Bezkierunkowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe – do stosowania jako
zabezpieczenie rezerwowe dwustopniowe

●

Niska wartość impedancji obciążenia – pozwala na instalacje zabezpieczenia
razem z innym wyposażeniem po stronie wtórnej przekładnika prądowego

●

Możliwość dostosowania do różnych klas przekładnika prądowego, przekładni
i producenta
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Jednostka centralna (JC)
Zabezpieczenie różnicowoprądowe szyn zbiorczych

2.1.1

Wytyczne dla nastaw

2.1.1.1 Nastawy zabezpieczenia 87BB w JC (układ sieci skutecznie uziemionej)

AP

Arkusz kalkulacyjny Excel, zwany „idiff_Ibias”, dostępny na żądanie, zapewnia
odpowiedni wybór nastaw:

Zastosowanie Funkcji
MiCOM P740
2.1.1.1.1 Właściwości rozdzielni elektroenergetycznej
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Potrzebna jest znajomość tylko 6 poniższych wartości:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Minimalny prąd obciążenia linii
Maksymalny prąd obciążenia linii
Maksymalny prąd obciążenia szyny
Największa pierwotna przekładnia prądowa
Minimalna wartość prądu zwarciowego (międzyfazowa) szyny
Liczba niezależnych szyn

2.1.1.1.2 Obliczanie nastaw w arkuszu kalkulacyjnym ”Idiff_Ibias”
Wprowadź do arkusza kalkulacyjnego ”Idiff Ibias” 5 wartości z powyższej listy i
będziesz mógł wybrać 7 wartości z poniższej listy.
2.1.1.1.3 Zabezpieczenie różnicowe szyn zbiorczych
1. ID>1 (od 5 A do 500 A (wartość pierwotna)) tak wysoko jak to tylko możliwe
2. Nachylenie k1 (ID>1) (od 0% do 50 %), zaleca się 10%
3. ID>2 (od 50 A do 50000 A (wartość pierwotna) tak nisko jak to tylko możliwe, aby
zapewnić, że uszkodzenie pojedynczego przekładnika prądowego nie spowoduje
wyłączenia w warunkach maksymalnego obciążenia
4. Nachylenie k2 (ID>2) (od 20% do 90 %), generalnie zaleca się 65%
5. IDCZ>2 (od 50 A do 50000 A (wartość pierwotna) tak nisko jak to tylko możliwe
6. Nachylenie kCZ (IDCZ>2) (od 0% do 90 %), generalnie zaleca się 30%
7. ID>1 zwłoka czasowa alarmu (od 0 do 100 s) powinna być większa niż najdłuższy
czas zabezpieczenia (takiego jak liniowe, nadprądowe, itd…)
Objaśnienia do nastaw:
- ID>1 powinno być wyższe niż 2% największego przekładnika prądowego aby nie
wykrywać szumu przychodzącego od niego i mniejszy niż 80% od minimalnego
obciążenia w polu aby wykryć niezrównoważenie w przypadku problemu w tym
polu.
- nachylenie k1 rekomendowana jest na poziomie 10% aby odczulic się od
przekładników klasy 10Pxx
- ID>2 powinno być większe niż 100% (a gdy to możliwe 120% dodając 20%
marginesu tolerancji) największego obciążenia aby uniknąć niepożądanego
zadziałania w przypadku zwarcia na obwodach przekładników lub rozwarcia ich,
oraz mniej niż 80% minimalnego prądu zwarcia by zadziałanie nastąpiło w czasie
krótszym niż cykl dla minimalnego zwarcia (i 50% gdy możliwe by być pewnym,
ze czas zawsze będzie krótszy niż 13ms)
- nachylenie k2 (ID>2)
a) rekomendowane 65%
Będzie zawsze stabilne dla typowych warunków przekładników prądowych
(pomiędzy najwyższą i najniższą przekładnią). 60% jest OK tak długo jak
przekładnia jest mniejsza niż 5.
b) rekomendowane 50% dla Chin
W Chinach jest wymagana możliwość wykrycia prądu zwarcia rezystancyjnego
równego 50% prądu hamującego (stabilizacji)
- IDCZ>2 takie same jak ID>2
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- nachylenie kCZ (IDCZ>2)
a) rekomendowane 30%
Wartość ta zapewnia wyłączenie dla zwarć które są liczone podwójnie przez
kontrolę sumy (na przykład dla stacji półtorawyłącznikowej) i zależy od liczby szyn:
ilość - n szyn (Independent bars)
● wartość minimalnego zwarcia wewnętrznego (Icc min (1bar))
● maksymalna wartość obciążenia szyny (IloadMax(1bar))
●

Najgorszym przypadkiem jest:
● kiedy

wszystkie szyny są niezależne (otwarte odłączniki sekcyjne)
● na wszystkich szynach występuje maksymalny prąd obciążenia (największy prąd
hamowania)
● pojawia się zwarcie wewnętrzne o najniższej wartości.

Podczas zwarcia wewnętrznego:
● prąd

hamujący wynosi: Icc min (1 bar) + (n-1) x IloadMax (1 bar)
● prąd różnicowy wynosi: Icc min (1 bar)
Stąd maksymalne nachylenie dla kontroli sumy by wykryć tego typu zakłócenie
wynosi:

Jeśli dla przykładu:
Mamy 3 szyny i Icc min=IloadMax, nachylenie musi być poniżej 33%
Dla schematu półtorawyłącznikowego mamy:
●2

szyny (Independent bars)
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● wartość minimalnego wewnętrznego prądu zwarciowego (Icc min (1 bar))
● maksymalne

obciążenie dla szyny (IloadMax (1 bar)).

Najgorszym przypadkiem jest:
● kiedy występuje podział i prąd zwarciowy przechodzi przez dwie przeciwległe szyny
● na wszystkich szynach występuje maksymalny prąd obciążenia (największy prąd
hamowania)
● pojawia się zwarcie wewnętrzne o najniższej wartości.
Podczas zwarcia wewnętrznego:
● prąd hamujący wynosi: Icc min (1 bar) + 4 x IloadMax (1 bar)
● prąd różnicowy wynosi: Icc min (1 bar)
Stąd maksymalne nachylenie dla kontroli sumy by wykryć tego typu zakłócenie
wynosi:

Jeśli na przykład:
Icc min=IloadMax, nachylenie musi być mniejsze niż 20%
b) rekomendowane jest 25% dla Chin
W Chinach jest wymagana możliwość wykrycia prądu zwarcia rezystancyjnego
który został policzony dwa razy przez kontrolę sumy (na przykład dla stacji
półtorawyłącznikowej).
- ID>1 czas opóżnienia, aby nie zadziałał w przypadku zakłóceń zewnętrznych nie
może być mniejszy od opóźnień czasowych zabezpieczeń zainstalowanych w polach
(nadprądowych, itp.)
2.1.1.2 Nastawy 87BB w JC (układ sieci kompensowanej)
2.1.1.2.1 Właściwości rozdzielni elektroenergetycznej
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Potrzebna jest znajomość tylko 4 poniższych wartości:
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1. Maksymalny prąd obciążenia linii
2. Minimalny międzyfazowy prąd zwarcia na szynach (‘’Ph-Ph min.’’)
3. Maksymalny prąd zwarcia jednofazowego na szynach w stanie ustalonym (‘’Ph-N
Max.’’)
4. Liczba niezależnych szyn
2.1.1.2.2 Zabezpieczenie różnicowe szyn zbiorczych
Istnieje możliwość wyboru 9 wartości:
1. ID>1 (od 5A do 500A (wartość pierwotna), zalecana równość to 1,2 x (‘’Ph-N
Max.’’)
2. Nachylenie k1 (ID>1) (od 0% d0 50%), zalecane jest 10%
3. ID>1 zwłoka czasowa alarmu (od 0 do 100 s) powinna być większa niż najdłuższy
czas zabezpieczenia szyn
4. Nachylenie k2 (od 20% do 90%), ale zalecane jest 65%
5. ID>2 (od 50 A do 50000 A (wartość pierwotna)), zalecane jest:
6. Mniej niż 0,8 x (‘’Ph-Ph min’’) i więcej niż 1,2 x ‘’I load max’’ i jeśli jest możliwe,
zrównać z 6 x (ID>1)
7. Nachylenie kCZ (od 0% do 90%), ale zalecane jest 30%
8. IDCZ>2 (od 50 A do 50000 A) (wartość pierwotna), zalecane jest:
9. Mniej niż 0,8 x (‘’Ph-Ph min’’) i więcej niż 1,2 x ‘’I load max’’ i jeśli możliwe
zrównać z
6 x (ID>1)
Objaśnienia do nastaw:
1. ID>1 powinno być wyższe niż 120% największego zwarcia pomiędzy fazą a ziemią
by nie zadziałać w przypadku takiego zwarcia
2. nachylenie k1 rekomendowana jest na poziomie 10% aby odczulić się od błędów
przekładników klasy 10Pxx
3. ID>1 czas opóżnienia, aby nie zadziałał w przypadku zakłóceń zewnętrznych nie
może być mniejszy od opóźnień czasowych zabezpieczeń zainstalowanych w
polach (nadprądowych, itp.)
4. Nachylenie k2 (ID>2) rekomendowane jest 65%
Będzie zawsze stabilne dla typowych warunków przekładników prądowych
(pomiędzy najwyższą i najniższą przekładnią). 60% jest OK tak długo jak
przekładnia jest mniejsza niż 5.
1. ID>2 powinno być mniejsze niż 80% minimalnego zwarcia międzyfazowego by
zadziałanie nastąpiło krócej niż cykl dla minimalnego zwarcia i wyższe niż 120%
IloadMax (120% aby uniknąć 20% marginesu) i jeśli jest możliwość równy
6x(ID>1) by być niewrażliwym na najgorsze nasycenie przekładników.
2. IDCZ>2 takie samo jak ID>2
3. Nachylenie kCZ(IDCZ>2) rekomendowane jest 30%
Wymagana jest możliwość wykrycia prądu zwarcia, który został policzony dwa razy
przez kontrolę sumy (na przykład dla stacji półtorawyłącznikowej).
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2.1.1.3 Nastawy 87BB w JC (tylko wysokoimpedancyjna sieć uziemiona)

AP

Arkusz kalkulacyjny Excel, zwany „idiff_Ibias_SDEF_HighImp”, dostępny na żądanie,
zapewnia pewny wybór nastaw:
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2.1.1.3.1 Właściwości rozdzielni elektroenergetycznej
Potrzebna jest znajomość 8 poniższych wartości:

1. Liczba niezależnych szyn
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Minimalny prąd obciążenia linii
Maksymalny prąd obciążenia linii
Maksymalny prąd obciążenia szyny
Największa pierwotna przekładnia prądowa
Minimalna wartość prądu zwarcia międzyfazowego na szynie
Minimalna wartość prądu zwarcia doziemnego na szynie
8. Maksymalna wartość prądu zwarcia doziemnego na szynie
2.1.1.3.2 Obliczanie nastaw w arkuszu kalkulacyjnym ”Idiff_Ibias_SDEF_HighImp”
Wprowadź do arkusza kalkulacyjnego ” Idiff_Ibias_SDEF_HighImp” 8 wartości z
powyższej listy i będziesz mógł wybrać 9 wartości z poniższej listy.
2.1.1.3.3 Zabezpieczenie szyn SDEF
Wprowadzić należy 15 wartości:
1. ID>1 (od 5 A do 500 A (wartość pierwotna) tak wysoko jak to tylko możliwe
2. Nachylenie k1 (ID>1) (od 0% do 50 %), zalecane jest 5%
3. ID>2 (od 50 A do 50000 A (wartość pierwotna)
4. Nachylenie k2 (ID>2) (od 20% do 90 %), zalecane jest 65%
5. IDCZ>2 (od 50 A do 50000 A (wartość pierwotna) tak nisko jak to tylko możliwe
6. Nachylenie kCZ (IDCZ>2) (od 0% do 90 %), zalecane jest 30%
7. ID>1 czas alarmu (od 0 do 100 s) powinien być większy niż najdłuższy czas
zabezpieczenia (takiego jak liniowe, nadprądowe, itd…)
8. Prąd IbiasPh> Cur. (od 50 A do 500000 A (wartość pierwotna) tak nisko jak to tylko
możliwe
9. IDN>1 (od 5 A do 500 A (wartość pierwotna)), zalecane jest dorównanie do ID>1

10. Nachylenie kN1 (IDN>1) (od 0% do 50%), zalecane jest 5%
11. IDN>2 (od 50 A do 50000 A (wartość pierwotna)), tak wysoko jak to tylko możliwe
12. Nachylenie kN2 (IDN>2) (od 0% do 50%), zalecane jest powyżej 30%
13. IDNCZ>2 (od 50 A do 50000 A (wartość pierwotna) tak wysoko jak to tylko
możliwe

14. Nachylenie kNCZ (IDNCZ>2) (od 0% do 50 %), zalecane jest 10%
15. IDN>1 czas alarmu (od 0 do 100 s) zalecana zwłoka czasowa alarmu = ID>1

AP
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2.1.1.4 Opcje zabezpieczeniowe dla stref
2.1.1.4.1 Opcje dla uszkodzenia obwodów
Kiedy zdarzy się coś z urządzeniami strony pierwotnej jak np. zwarcie na obwodach
przekładników, nieprawidłowe odwzorowanie stanu odłącznika, powstaje prąd
różnicowy, który jest wykrywany przez jednostkę centralną. Sposoby reagowania na
tą sytuację:
Aby uniknąć zbędnego zadziałania w przypadku wystąpienia zwarcia podczas
uszkodzenia obwodów, dotychczas były 3 opcje:
1.Zatrzaśnięta blokada
Pojawia się alarm i ten alarm może być usunięty jedynie poprzez kasowanie
ręczne.
Strefa jest zablokowana i ta blokada może być usunięta tylko poprzez kasowanie
ręczne.
2.Zatrzaśnięty alarm
Pojawia się alarm i ten alarm może być usunięty jedynie poprzez ręczny reset.
Strefa jest zablokowana i ta blokada kasuje się automatycznie jak tylko znika prąd
różnicowy i upłynie nastawiony czas kasowania.
3.Wewnętrzny odpad / Reset
Pojawia się alarm.
Strefa jest zablokowana i ta blokada, jak również alarm, kasują się automatycznie
jak tylko znika prąd różnicowy i upłynie nastawiony czas kasowania.
Wraz z pojawieniem się oprogramowania E1.0, model 50 doszły dwie dodatkowe
opcje:
1.Alarm i brak blokady !!!
Pojawia się alarm i ten alarm może być usunięty jedynie poprzez kasowanie
ręczne.
Strefa nie jest zablokowana !!!
2.Alarm z wewnętrznym odpadem/resetem i brak blokady !!!
Pojawia się alarm.
Strefa nie jest zablokowana !!!
2.1.1.4.2 Opcje dla uszkodzenia jednostki polowej
Kiedy zdarzy się coś z jednostką polową jak np. utrata zasilania, bądź uszkodzeniem
światłowodu, skutkuje to utratą łączności światłowodowej w strefie, co jest wykrywane
przez jednostkę centralną.
Są 3 opcje sposobu reagowania na tą sytuację:
1.Zatrzaśnięta blokada
Pojawia się alarm i ten alarm może być usunięty jedynie poprzez kasowanie
ręczne.
Strefa jest zablokowana i ta blokada może być usunięta tylko poprzez kasowanie
ręczne.
2.Zatrzaśnięty alarm
Pojawia się alarm i ten alarm może być usunięty jedynie poprzez ręczny reset.
Strefa jest zablokowana i ta blokada kasuje się automatycznie jak tylko powróci
komunikacja i upłynie nastawiony czas kasowania.
3.Wewnętrzny odpad / Reset
Pojawia się alarm.
Strefa jest zablokowana i ta blokada, jak również alarm, kasują się automatycznie
jak tylko powróci komunikacja i upłynie nastawiony czas kasowania.
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2.1.1.5 Opcje zabezpieczeniowe dla kontroli sumy
2.1.1.5.1 Opcje dla uszkodzenia obwodów
Blokują zadziałanie w strefie w przypadku zwarcia wewnętrznego podczas
uszkodzenia jednostki polowej w innej strefie. Jest 5 opcji:
1.Zatrzaśnięta blokada
Pojawia się alarm i ten alarm może być usunięty jedynie poprzez kasowanie
ręczne.
Kontrola sumy jest zablokowana i ta blokada może być usunięta tylko poprzez
kasowanie.
2.Zatrzaśnięty alarm
Pojawia się alarm i ten alarm może być usunięty jedynie poprzez ręczny reset.
Kontrola sumy jest zablokowana i ta blokada kasuje się automatycznie jak tylko
powróci komunikacja i upłynie nastawiony czas kasowania.
3.Wewnętrzny odpad / Reset
Pojawia się alarm.
Kontrola sumy jest zablokowana i ta blokada, jak również alarm, kasują się
automatycznie jak tylko powróci komunikacja i upłynie nastawiony czas kasowania.
Aby zezwolić na zadziałanie w strefie w przypadku zwarcia wewnętrznego podczas
uszkodzenia jednostki polowej w innej strefie są do wyboru dwie opcje
1.Alarm i brak blokady
Pojawia się alarm i ten alarm może być usunięty jedynie poprzez kasowanie
ręczne.
Kontrola sumy nie jest zablokowana.
2.Alarm z wewnętrznym odpadem/resetem i brak blokady
Pojawia się alarm.
Strefa nie jest zablokowana.
2.1.1.5.2 Opcje dla uszkodzenia jednostki polowej
Te 3 opcje zapobiegają zadziałaniu w strefie w przypadku zwarcia wewnętrznego
podczas uszkodzenia obwodów w innej strefie:
1.Zatrzaśnięta blokada
Pojawia się alarm i ten alarm może być usunięty jedynie poprzez kasowanie
ręczne.
Kontrola sumy jest zablokowana i ta blokada może być usunięta tylko poprzez
kasowanie.
2.Zatrzaśnięty alarm
Pojawia się alarm i ten alarm może być usunięty jedynie poprzez ręczny reset.
Kontrola sumy jest zablokowana i ta blokada kasuje się automatycznie jak tylko
powróci komunikacja i upłynie nastawiony czas kasowania.
3.Wewnętrzny odpad / Reset
Pojawia się alarm.
Kontrola sumy jest zablokowana i ta blokada, jak również alarm, kasują się
automatycznie jak tylko powróci komunikacja i upłynie nastawiony czas kasowania.
Te 2 opcje zezwalają na zadziałanie w strefie w przypadku zwarcia wewnętrznego
podczas uszkodzenia jednostki polowej w innej strefie:
4.Alarm i brak blokady
Pojawia się alarm i ten alarm może być usunięty jedynie poprzez kasowanie
ręczne.
Kontrola sumy nie jest zablokowana.
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2.1.1.6 Kryteria napięciowe dla zabezpieczenia szyn
Gdy wystąpi konieczność użycia kryteriów napięciowych jak chociażby:
podnapięciowe, nadnapięciowe składowej zerowej, dodatkowa jednostka jak
P923 musi być podłączona do przekładników napięciowych.

p.

2.1.1.6.1 Przekładnik napięciowy połączony z szynami zbiorczymi i jednostka centralna.
Urządzenie sprawdza poziom napięcia i wysyła odpowiednią informację do jednostki
centralnej poprzez wyjście przekaźnikowe które jest połączone komunikacyjnie z
wejściem opto jednostki centralnej. Odpowiednia logika jest stworzona w logice PSL
jednostki centralnej P741.
Sygnał wyłączający od funkcji różnicowej 87BB może być blokowany w jednostce
centralnej przy użyciu dwóch logicznych bloków, jeden z nich blokuje wyłączenia z
funkcji różnicowej fazowej, drugi z nich różnicowej doziemnej dla każdej ze stref:
- INP Blok 3F z1 do z8 (INP Block 3Ph Z1 do Z8)
- WEJ Blok SEF s1 do s8 (INP Block SEF Z1 do Z8)
Jeśli dwie sekcje szyny zbiorczej są w tej samej strefie (zamknięty odłącznik sekcyjny
lub sztuczne sprzęgło utworzone przez zamknięte dwa odłączniki szynowe w jednej
linii) logika typu lub (OR) musi być zastosowana do kryterium napięciowego.
Przykład:

RYSUNEK 5: PRZEKŁADNIKI NAPIĘCIOWE PODPIĘTE DO SZYN I JEDNOSTKA
CENTRALNA
- Kiedy odłącznik sekcyjny jest otwarty:
- zakłócenie w strefie 1a jest potwierdzane przez przekładnik podpięty do
sekcji 1a
- zakłócenie w strefie 1a jest potwierdzane przez przekładnik podpięty do
sekcji 1a
- Kiedy odłącznik sekcyjny jest zamknięty:
- sekcja 1a i 1b są w tej samej strefie, zakłócenie musi być potwierdzone
przez przekładnik napięciowy podpięty do szyn 1a lub (OR) 1b
- Kiedy odłącznik sekcyjny jest otwarty ale powstało sztuczne sprzęgło utworzone
przez zamknięte dwa odłączniki szynowe w jednej linii:
- zakłócenie w strefie 1a/2a jest potwierdzone przez przekładnik napięciowy
podpięty do szyn 1a lub (OR) 2a.
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Urządzenie sprawdza poziom napięcia i wysyła odpowiednią informację do jednostki
polowej poprzez wyjście przekaźnikowe które jest połączone komunikacyjnie z
wejściem opto jednostki polowej. Odpowiednia logika jest stworzona logice PSL P742
lub P743.
Sygnał wyłączający od funkcji różnicowej 87BB może być blokowany w jednostce
polowej przy użyciu dwóch logicznych bloków, jeden z nich blokuje wyłączenia z
funkcji różnicowej fazowej, drugi z nich różnicowej doziemnej dla każdej ze stref:
- INP Blok. 87BB/P (INP Block 87BB/P)
- INP Blok. 87BB/N (INP Block 87BB/N)
Jeśli kilka jednostek polowych jest podłączonych do przekaźnika napięciowego, ale
nie wszystkie, może się w tym przypadku zdarzyć iż te nie podłączone dadzą sygnał
wyłącz, a te podłączone zostaną zablokowane przez kryterium napięciowe z
przekaźników napięciowych.
2.1.1.7 Opóźnienia czasowe wyłączenia zabezpieczenia różnicowego szyn
2.1.1.7.1 Czas wyłączenia
W P742 i P743 istnieje opcja zamontowania kart z przekaźnikami wyjściowymi
szybkimi – mocnymi.
Ponieważ czas zamknięcia standardowego przekaźnika wynosi około 5ms a ta
operacja dla przekaźnika szybkiego jest mniejsza niż 1ms, to ta opcja może być uzyta
do przyśpieszenia czasu wyłączenia o około 4ms.
2.1.1.7.2 Opóźnienie czasowe wyłączenia zabezpieczenia różnicowego szyn w jednostce
centralnej
W jednostce centralnej JC (z ang. CU) czas wyłączenia od 87BB może być opóźniony
poprzez nastawialny parametr, zakłócenie musi być wykryte przez element fazowy.
To pozwala na przykład, na usunięcie zakłócenia przez zabezpieczenie pola, zanim
zostanie wyłączona cała strefa.
2.1.7.3 Opóźnienie czasowe wyłączenia zabezpieczenia różnicowego szyn w jednostce
polowej
W każdej jednostce polowej JP (z ang. PU) czas wyłączenia od 87BB może być
opóźniony poprzez nastawialny parametr.
To pozwala na przykład przy generatorze, na sekwencyjne odłączanie wszystkich pól
przyłączonych do uszkodzonej strefy.
2.1.1.8 Rozkaz wyłączenia od zabezpieczenia szyn w logice JP
W każdej jednostce polowej JP (z ang. PU) istnieje opcja blokowania rozkazu
wyłączenia od 87BB przychodzącego od JC.
Jest ona oparta albo na funkcji nadprądowej I>2 albo nadprądowej ziemnozwarciowej
Io>2, obie z następującymi opcjami:
- fazowym i ziemnozwarciowym (blokowanie 87BBP&N),
- tylko fazowym (blokowanie 87BB/P),
- tylko ziemnozwarciowym (blokowanie 87BB/N),
- kombinacji różnych funkcji (I>2 & 87BBP&N, I>2 87BB/P, I>2 87BB/N).
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Blokowanie funkcji 87BB posiada nastawialny czas odpadu od 200ms do 600s z
krokiem 100ms.
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Jednostka Peryferyjna

2.2.1 Zabezpieczenie martwej strefy (dead zone) (MS)
Gdy odłączniki lub wyłącznik w linii są otwarte, istnieje wyżej wymieniona martwa
strefa (lub koniec strefy) pomiędzy otwartym elementem a przekładnikiem prądowym.
Jednostki peryferyjne P740 mogą zabezpieczyć tą strefę zabezpieczeniem martwej
strefy. Zrealizowane to jest prostymi członami: nadprądowym czasowym i
ziemnozwarciowym, który jest aktywny, gdy martwa strefa jest zidentyfikowana w
miejscowej topologii.
2.2.1.1 Wytyczne dla nastaw
Rozkaz wyłączenia musi być przypisany do wyjścia przekaźnikowego w logice PSL
aby wysłać sygnał intertrip na drugi koniec linii jeśli wyłącznik jest po stronie szyny.
Wskazane jest aby przypisać go również do styków wyłączeniowych wyłącznika.
Zabezpieczenie szyn wyłączy jeśli prąd hamujący jest mniejszy od:

AP

Np.: k2% = 65% , IDZ fault x 0,538

Dla każdej JP przyłączonej do wyłącznika linii (nie do sekcji łącznika lub szyn)
Dla fazy:
● I>DZ musi być poniżej 80% minimum poziomu zakłócenia martwej strefy (i
jeśli możliwe więcej niż maksymalne obciążenie)
●I>DZ zwłoka czasowa musi mieć przynajmniej 50 ms, jeśli pozycje stanu
wyłącznika są stosowane (w przeciwnym razie bez wartości)
Dla neutralnego, (jeśli użyto):
● IN>DZ musi być poniżej 80% minimum poziomu zwarcia doziemnego
martwej strefy
● I>DZ opóźnienie czasowe musi być przynajmniej 50 ms, jeśli pozycje stanu
wyłącznika są stosowane (w przeciwnym razie bez wartości)
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2.2.2 Zabezpieczenie nadprądowe
Każda jednostka polowa ma dostępne dwa progi zabezpieczenia nadprądowego.
Pierwszy może być o charakterystyce zależnej lub niezależnej, drugi tylko niezależnej.
Obydwa mogą być niezależnie blokowane w logice PSL:
- blokuj pierwszy próg nadprądowy (Czas blk. I>1)
- blokuj drugi próg nadprądowy (Czas blk. I>2)
2.2.3 Zabezpieczenie ziemnozwarciowe
Każda jednostka polowa ma dostępne dwa progi zabezpieczenia ziemnozwarciowego.
Pierwszy może być o charakterystyce zależnej lub niezależnej, drugi tylko niezależnej.
Obydwa mogą być niezależnie blokowane w logice PSL:
- blokuj pierwszy próg ziemnozwarciowy (Czas blk. Io>1)
- blokuj drugi próg ziemnozwarciowy (Czas blk. Io>2)
2.2.4 Ochrona pnia
Gdy układ półtorawyłącznikowy jest chroniony poprzez MiCOM P740, ochrona pnia
może zostać zrealizowana w prosty sposób używając zabezpieczenia nadprądowego z
odpowiednim opóźnieniem w każdej jednostce polowej.
Aktywacja tego zabezpieczenia musi być zrealizowana w logice PSL i aktywowana w
przypadku wszystkie gdy wszystkie odłączniki są otwarte.
W głównej grupie nastaw (zazwyczaj 1) nie ma zabezpieczenia nadprądowego, w
następnej grupie nastaw (zazwyczaj 2) zabezpieczenie nadprądowe jest uaktywnione
(reszta nastaw jest identyczna jak w głównej grupie).
Grupa nastaw będzie przłączana poprzez logikę PSL.
2.2.4.1 Wytyczne dla nastaw
Dla każdej jednostki polowej:
- I>1 musi być poniżej 80% minimalnej wartości zakłócenia dla pnia (i jeśli to możliwe
wieksze niż maksymalna wartość obciążenia)
2.2.5 Uszkodzony wyłącznik (UW)
2.2.5.1 Wytyczne dla nastaw
Poniżej przedstawiono typowe nastawy do zastosowania:
Mechanizm kasowania
uszkodzenia
wyłącznika
Wyłącznik otwarty

Elementy podprądowe

Zwłoka czasowa tBF
Czas otwarcia / zamknięcia styków
pomocniczych wyłącznika (max.) + błąd
opóźnienia czasowego tBF + margines
bezpieczeństwa
Czas otwierania wyłącznika + element
podprądowy (max) + margines
bezpieczeństwa czasu działania

Typowe opóźnienie
dla 2 cykli wyłącznika

50 + 10 + 50 = 110 ms

50 + 15 + 20 = 85 ms

W przykładach powyżej rozważono bezpośrednie wyłączenie z 2-cyklami wyłącznika.
Należy odnotować, że przy użyciu pomocniczego przekaźnika wyłączającego,
dodatkowo musi być dodane 10-15 ms, aby umożliwić wyłączenie przekaźnika.
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Nastawy fazowe podprądowe (I<) muszą być nastawione mniej niż prąd obciążenia,
aby zapewnić, że sygnalizacja działania I< będzie oznaczać otwarte kolumny
wyłącznika. Typowa nastawa dla linii napowietrznej lub obwodów kablowych wynosi
20%In, z 5%In zazwyczaj dla wyłącznika generatora UW.
2.2.6 Wykrywanie zwarcia zewnętrznego przez wysoko nastawiony człon nadprądowy lub
ziemnozwarciowy.
Istnieją linie zasilające, gdzie moc zwarciowa jest wystarczająco niska w stosunku do
szyn zbiorczych lub zewnętrznych zakłóceń, co może powodować nasycanie się
przekładnika prądowego przy zewnętrznym zakłóceniu w przeciągu 2ms. Te linie to
głównie linie transformatorowe, gdzie reaktancja zwarciowa stanowi znaczące
ograniczenia lub jest trudno usuwalna. Tak więc, znając maksymalny możliwy udział
linii w prądzie zakłóceniowym szyn, łatwo jest wywnioskować, że niezmierzoność tej
wartości będzie wskazywać na zewnętrzne zakłócenie. W tych przypadkach
występuje duży prąd, który wskazuje na zewnętrzne zakłócenie.
W tym przypadku nasycenie przekładnika prądowego powinno wystąpić bardzo
szybko. Układ P740 może wykryć zwarcie, ale stan nasycenia jest wykryty
bezzwłocznie i powstrzymuje wyłączenie.
Bardzo szybkie wykrywanie jest wykonywane przez każdą z jednostek peryferyjnych
(P742 i P743) i mogą one wygenerować impuls blokujący od momentu pierwszej
próbki w 0,42 ms.
W tym scenariuszu wyjście ze stanu nasycenia może nie nastąpić aż minie eliminacja
przez układ warunku nasycenia dla zewnętrznego zakłócenia.
Funkcja może być aktywowana niezależnie dla zakłóceń fazowych (I>2) i dla
zakłóceń doziemnych (IN>2).
2.2.6.1 Przykład zastosowania

RYSUNEK 1 PRZYKŁAD DLA LINII W UKŁADZIE TRANSFORMATORA
Powyżej pokazano przykład, gdzie wymagane jest to udogodnienie i gdzie istnieje
duże ryzyko nasycenia przekładnika prądowego.
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Problem leży w linii odpływowej transformatora TR11 i TR12, obie o parametrach
25MVA 115/13,8kV i z reaktancją wynoszącą 12%. Obie linie są wyposażone w
przekładniki 150/5A. (jeśli dane zakresowe wynoszą 25MVA, I=125A,
115kV).Maksymalny międzyfazowy prąd zwarciowy szyn zbiorczych wynosi 30kA i
7,5kA doziemnie.
Udział każdej linii przy wystąpieniu warunków wewnętrznego zakłócenia

przedstawiono poniżej:
1.

AP

Maksymalnie 1045A tzn. pełny prąd obciążenia x 1/X%, zakładając
nieskończoność, 13,8kV na szynie (który jest nierealistyczny).
2. Wartość prądu wynosząca 0A dla zwarć doziemnych.
Gdy wystąpi zewnętrzne zwarcie na jednej z tych linii w układzie transformatora,
zakłóceniowa moc pozorna będzie taka sama jak dla zakłócenia wewnętrznego, ale
linia będzie poddana nadmiernie wysokiemu warunkowi nadprądowemu w
porównaniu do normalnego warunku obciążeniowego prądu zakresowego.
W przykładzie pokazano, warunek zakłócenia zewnętrznego, prądu zwarcia
międzyfazowego, 200-krotnie większego od znamionowego prądu pierwotnego.
Biorąc pod uwagę przekładnik prądowy i początkowy strumień szacowany na 80%
pełnego obciążenia, nasycenie nastąpi przy 10xIn, gdzie In jest prądem
znamionowym przekładnika – w tym przypadku w wartościach pierwotnych (150A x
10 = 1500A).
Dla Inasycenia = 1500 A i Izwarcia = 30000 A = 20 x Inasycenia.
Jeżeli założymy, że brak jest pozostałości strumienia, nasycenie będzie wykryte w
ciągu 1,4ms od momentu pojawieniu się zakłócenia, w którego czasie prąd osiągnie
40% maksymalnej wartości tj.1200 A.
Wniosek: Bardzo szybki nadmiarowoprądowy detektor w P742 i P743, użyty w liniach
w układzie transformatora WN/ŚN umożliwia udaremnienie nasycenia przekładnika
prądowego i ustabilizowanie zewnętrznych warunków zakłóceniowych. W celu
wykrycia tego stanu zastosowano nastawę I>2 dla zwarć fazowych i IN>2 dla zwarć
doziemnych.
W tym przykładzie nastawa 1305 A może być użyta dla obu zwarć: fazowego i
doziemnego.
2.2.7 Wytyczne dla nastaw
Na życzenie udostępniany jest arkusz kalkulacyjny pod nazwą ’’FastExtThreshold”.
To narzędzie powinno być wykorzystywane, gdy przekładniki prądowe nie spełniają
wymagań i gdy maksymalny udział linii jest dużo mniejszy od maksymalnego
zewnętrznego zakłócenia.
Każda jednostka peryferyjna połączona jest wyłącznikiem.
2.2.7.1 Właściwości przekładnika prądowego:
Do wprowadzenia potrzebna jest znajomość 5 poniższych wartości:
1. Wartość prądu pierwotnego przekładnika prądowego podana przez wytwórcę.
2. Wartość prądu wtórnego przekładnika prądowego (1 lub 5A) podana przez
wytwórcę.
3. Rezystancja wtórna przekładnika prądowego podana przez wytwórcę.
4. Zmierzone po stronie wtórnej obciążenie.
5. Punkt zakrzywienia ch-ki napięcia (lub znamionowe obciążenie i KSCC) podany
przez wytwórcę.
2.2.7.2 Właściwości stacji elektro-energetycznej
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2. Udział linii w zwarciu wewnętrznym
2.2.7.3 Proszę korzystać z arkusza kalkulacyjnego ”FastExtThreshold” do obliczenia nastaw.
Wprowadź zalecaną wartość do I>2

2.2.8 EIA(RS)232 InterMiCOM („MODEM InterMiCOM”)
Nastawy niezbędne do realizacji InterMiCOM są zawarte w dwóch kolumnach struktury
menu przekaźnika. Pierwsza z kolumn zatytułowana „INTERMiCOM KOM” zawiera
wszystkie dane niezbędne do konfiguracji kanału komunikacyjnego a także zawiera
statystykę pracy kanału i narzędzia diagnostyczne. Druga z kolumn o nazwie
„INTERMiCOM KONF.” Definiuje format każdego sygnału i sposób odbioru.
Zalecane nastawy dla InterMiCOM zależą przede wszystkim od sposobu połączenia,
czy jest ono bezpośrednie, czy nie (modem/multiplexed).
Bezpośrednie połączenie może być albo metaliczne albo oparte na światłowodzie i stąd
może być ustawiona najwyższa prędkość komunikacji 19200b/s. przy tak dużej
prędkości przesyłu danych różnica w szybkości działania pomiędzy typami sygnału:
direct, permissive i bloking (bezpośrednie, zezwolenie, blokowanie), jest tak mała, że
najbardziej zabezpieczony sygnał (direct intertrip) może być wybrany bez obawy o
utratę prędkości przesyłu. Z kolei, skoro ten typ sygnału wymaga pełnego sprawdzenia
struktury ramki wiadomości i sprawdzenia CRC należałoby dla bezpieczeństwa ustawić
na „Fabryczne” ‘IM# Falback Mode” oraz ustawić minimalny czas opóźnienia „IM#
FrameSyncTim” 10ms. Innymi słowy, zawsze kiedy dwie kolejne wiadomości mają
niewłaściwą strukturę przekaźnik natychmiast powróci do nastaw fabrycznych aż do
otrzymania poprawnej wiadomości.
Dla niebezpośrednich połączeń, nastawy, które powinny być zastosowane bardziej
uzależnione są od aplikacyjnych i komunikacyjnych warunków. Jak dla połączeń
bezpośrednich, wygodnie by było założyć najszybszą prędkość transmisji ale zwiększa
to zazwyczaj koszt niezbędnego modemu/multiplexera. W dodatku, urządzenia
pracujące przy tak dużych prędkościach mogą doznawać przeładowania danymi, a w
przypadku przerwania komunikacji potrzebny może być długi czas na
zsynchronizowanie się. Obydwa te czynniki redukują efektywną prędkość komunikacji
tym samym najbardziej rekomendowana prędkością będzie 9.6kbit/s. Warto
wspomnieć, że im bardziej zmniejszamy prędkość, to komunikacja staje się bardziej
pewna z mniejszą ilością przerwań transmisji, ale czas przesłania sygnału rośnie.
W przypadku wybrania wolniejszej prędkości transmisji, wybór typu sygnału staje się
ważny. Jednak przed wybraniem sygnału należy uzmysłowić sobie co powinno się stać
podczas okresu „szumu” kiedy struktura wiadomości i zawartość jest uszkodzona. Jeśli
wybrano tryb „blokowania” tylko mała część całkowitej wiadomości jest używana do
przekazania sygnału, co oznacza że w środowisku z dużymi zakłóceniami istnieje
wciąż duże prawdopodobieństwo odebrania prawidłowej wiadomości. W tym przypadku
zaleca się aby „IM#Falback Mode” ustawić na „Fabryczne” z dość długim „IM#
frameSyncTim”. Typową wartością fabryczna jest 1 (blokowanie otrzymuje substytut)
która generalnie ma zastosowanie jako zabezpieczenie w razie uszkodzenia w
schematach blokowania.
Jeśli wybrano „bezpośrednie wyłączenie” cała struktura wiadomości musi być
poprawna i sprawdzona co oznacza, ze w środowisku z dużymi zakłóceniami szansa
na odebranie poprawnej wiadomości jest niewielka. W tym przypadku zaleca się aby
„IM#Falback Mode” ustawić na „Fabryczne” z minimalnym „IM# frameSyncTim”. Kiedy
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niepoprawna wiadomość jest odbierana, InterMiCOM używa wartości fabrycznej.
Typową wartością fabryczna jest 0 (wyłączenie nie otrzymuje substytutu) która
generalnie ma zastosowanie jako zabezpieczenie w razie uszkodzenia w schematach
bezpośredniego wyłączenia.
Jeśli wybrano „zezwolenie” szansa otrzymania prawidłowej wiadomości jest pomiędzy
„blokowaniem” a „bezpośrednim wyłączeniem”. W tym przypadku jest możliwe, ze
„IM#Falback Mode” jest ustawione na „Zatrzask”. Tabela poniżej przedstawia
rekomendowane nastawy „IM# FrameSyncTim” dla różnych typów sygnału i prędkości
transmisji:

Rekomendowane minimum

Nastawa
maksymaln
a

Prędkoś
ć
transmis
ji

Tryb
„bezpośredni wyłącz”

Tryb
„blokowanie
”

600

100

250

100

1500

1200

50

130

50

1500

2400

30

70

30

1500

4800

20

40

20

1500

9600

10

20

10

1500

19200

10

10

10

Uwaga:

Nastawa
minimalna
(ms)

(ms)

1500
Nie podano rekomendowanych nastaw dla trybu „zezwolenie” ponieważ
przewidziano dla tego trybu funkcję „zatrzasku”. Jednak jeśli wybrano
„fabryczny” nastawa „IM# FrameSyncTim” powinna być większa od nastaw
podanych powyżej. Dla niższych wartości istnieje niebezpieczeństwo, że
przekaźnik odczyta prawidłową zmianę wiadomości jako uszkodzoną
wiadomość.

Nastawa 25% jest rekomendowana jako próg alarmu komunikacji.
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PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE
W jednostkach peryferyjnych przeprowadzane są obliczenia dodatkowych
parametrów użytych w algorytmach wykrywania nasycenia przekładników prądowych,
dlatego ważne jest, aby nastawy przekładników prądowych wprowadzić w komplecie.
Zadaniem schematu użytego w P740 jest przystosowywanie różnych przekładni
przekładników prądowych w całej strefie zabezpieczanej, gdzie maksymalna różnica
wynosi 40. Innymi słowy, maksymalny stosunek pomiędzy najmniejszą pierwotną
przekładnią przekładnika prądowego i największą pierwotną przekładnią przekładnika
prądowego wynosi 40. Jednostki peryferyjne przesyłają wartości prądów pierwotnych
jednostce centralnej, która przeprowadza obliczenia.
W P741 do zamiany na wartości wtórne użyty jest wspólny wirtualny przekładnik
prądowy o przekładni 1000/1.

3.1

Kontrola przekładników prądowych

3.1.1 „Nisko napięciowa” kontrola przekładników prądowych
Kontrola ta w jednostkach polowych jest zrealizowana poprzez algorytm 3Io.
Jeżeli różnica pomiędzy 3Io i pomiarem Io jest większa niż nastawa to po
upływie nastawionego czasu pojawia się alarm „PU CT Uszk. Io” na jednostce
polowej.
Ta kontrola ma wpływ na działanie funkcji 87BB.
3.1.2 „Wysoko napięciowa” kontrola przekładników prądowych
Kontrola ta jest realizowana przez następujący algorytm:
Jeśli płynący prąd przekracza 10% wartości znamionowej IN, różnica pomiędzy
amplitudami zmierzonymi w dwóch fazach nie powinna przekraczać 50%.
Jeśli to się wydarzy to po upłynięciu czasu opóźnienia jednostka polowa wyświetli
alarm „Uszk. PPrad” , również w aplikacji dynamic synoptic (jeśli jest podłączona).

Ta kontrola nie ma wpływu na działanie funkcji 87BB, jednostka polowa nie
wysyła sygnału blokowania do jednostki centralnej.
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Operator systemu zdalnego wymaga niezawodnej informacji o stanie aparatury
łączeniowej. Bez informacji o stanie wyłączników operator dysponuje
niewystarczającą informacją do prowadzenia operacji łączeniowych. Zabezpieczenie
zawiera monitorowanie stanu wyłącznika, dające informację o pozycji wyłącznika lub
w przypadku, gdy pozycja nie jest znana inicjowany jest alarm.
4.2

Nadzór nad obwodem i przekaźnikami wyłączającymi
Styki 1, 2 i 3 w każdej jednostce peryferyjnej przypisane są do sygnałów
wyłączających z zabezpieczenia szyn, zabezpieczenia nadprądowego i wyłączenia z
LRW. Nawet, jeśli styki 1, 2 i 3 nie są wykorzystane w logice programowalnej, są one
zamykane, gdy wygenerowana jest komenda wyłącz z zabezpieczeń wymienionych
powyżej. Jednak przekaźniki te mogą być pozorowane w logice programowalnej dla
funkcji dodatkowych (np. wyłączenie z LRW).
Czas zamknięcia tych trzech styków jest kontrolowany przez nastawy [CB
CONTROL, Prot Trip Pulse], co gwarantuje zapewnienie minimalnego czasu trwania
impulsu wyłączającego.

AP

Obwód wyłączający w większości układów składa się nie tylko z obwodu
wyłączającego w zabezpieczeniu, ale przechodzi przez takie elementy jak
bezpieczniki, połączenia, styki przekaźnika, przełączniki pomocnicze i inne tabliczki
zaciskowe. Ten złożony układ, zestawiony w obwód wyłączający, wiedzie do
dedykowanych schematów, których celem jest nadzorowanie.
P740 może być wytwarzany w różnych wersjach schematu nadzoru obwodu
wyłączającego. Chociaż brak jest w nim dedykowanych nastaw dla nadzoru nad
obwodem wyłączenia, w P740 mogą być wytwarzane poniższe układy przy
zastosowaniu logiki programowalnej. Na wyświetlaczu z przodu zabezpieczenia
wyświetlana jest informacja o alarmie użytkownika, użytym w logice programowalnej.
Jeśli jest to niezbędne, nazwa alarmu użytkownika może być zmieniona w menu za
pomocą edytora tekstu, co zapewni sygnalizację uszkodzenia w obwodzie
wyłączającym.
4.2.1

Nadzór nad obwodem wyłączenia – schemat 1

4.2.1.1 Opis schematu

RYSUNEK 2: NADZÓR NAD OBWODEM WYŁĄCZENIA – SCHEMAT 1
W schemacie pokazano sposób nadzoru cewki wyłączającej dla otwartego lub
zamkniętego wyłącznika, jednak brak jest nadzoru nad stanem przed zamknięciem.
Układ ten ponadto pracuje niepoprawnie w przypadku podtrzymanego styku
wyłączającego, gdyż jego podtrzymanie spowoduje zwarcie optyki na czas dłuższy
niż zalecany dla nastawy układu czasowego DDO – 400ms. W przypadku potrzeby
monitorowania stanu wyłącznika należy użyć jedno lub dwa dalsze wyjścia opto.
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Uwaga: styk pomocniczy wyłącznika 52a podąża za pozycją wyłącznika, a styk 52b
ma stan przeciwny.
Gdy wyłącznik jest zamknięty prąd obwodu nadzorującego płynie przez wejście opto,
diodę blokującą i cewkę wyłączającą. Gdy wyłącznik jest otwarty prąd wciąż płynie
przez wejście opto, styk pomocniczy 52b i cewkę wyłączającą.. W związku z tym, gdy
wyłącznik jest otwarty nie ma nadzoru nad obwodem wyłączającym. Każda
zakłócenie w obwodzie wyłączającym będzie wykrywana przy zamkniętym
wyłączniku po czasie 400ms.
Rezystor R1 jest opcjonalnym rezystorem, który może być zamontowany w celu
przeciwdziałania nieprawidłowemu działaniu wyłącznika, jeśli wejście opto jest zwarte
przez ogranicznik prądu <60mA. Rezystor nie powinien być montowany dla napięcia
pomocniczego z zakresu 30/34 V lub mniej, ponieważ nie będzie zagwarantowana
poprawna praca układu. Tabela poniżej pokazuje właściwe wartości rezystancji i
nastawy napięcia (menu KONFIG. OPTO).
Nadzór nad obwodem wyłączającym będzie funkcjonował prawidłowo nawet bez
rezystora R1, ponieważ wejście opto automatycznie ograniczy nadzorowany prąd do
wartości nie mniejszej niż 10mA.
Jednak jeśli wejście opto zostanie przypadkowo zwarte, wyłącznik może wyłączyć.
Nastawa napięcia
optyki z dodanym
R1
24/27
30/34
48/54
1.2k
24/27
110/250
2.5k
48/54
220/250
5.0k
110/125
Uwaga: Gdy R1 nie jest zamontowany nastawa napięcia optyki musi być ustawiona
równo z napięciem zasilającym nadzorowanego obwodu.
Napięcie pomocnicze
(Vx)

Rezystor R1 (Ω)

TABELA 1: WARTOŚCI REZYSTORA DODATKOWEGO R1 DLA
WEJŚCIA OPTYCZNEGO UKŁAD 1

4.2.2 Logika programowalna – schemat 1
Na rysunku 2 pokazano schemat 1 układu logicznego nadzoru nad obwodem
wyłączającym. Do wskazania poprawności układu wyłączenia może być użyte każde
dostępne wejście optyczne. Zastosowana zwłoka czasowa ze współczynnikiem
odpadu pobudzana jest niezwłocznie po zasileniu wejścia optycznego, ale będzie
potrzebowała 400ms do zadziałania. Opóźnienie 400ms zabezpiecza przed
wysłaniem fałszywego alarmu z powodu przysiadu napięciowego, który może
wystąpić wskutek zakłóceń w innych obwodach, lub podczas normalnej operacji
wyłączania, gdy wejście optyczne jest zwarte przez zestyki autokasujące wyłączenie.
Gdy układ czasowy działa, przekaźnik wyjściowy znajdujący się w reżimie normalnie
zamknięty – otwiera się i dioda LED oraz alarm użytkownika zostają skasowane.
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RYSUNEK 3: SCHEMAT LOGIKI PROGRAMOWALNEJ DLA NADZORU NAD
OBWODEM WYŁĄCZAJĄCYM - SCHEMAT 1 i 3
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Nadzór nad obwodem wyłączenia – schemat 2

4.2.3.1 Opis schematu

RYSUNEK 4: SCHEMAT NADZORU NAD OBWODEM WYŁĄCZAJĄCYM – SCHEMAT 2

AP

Podobnie jak w schemacie 1, ten schemat umożliwia nadzór nad cewką wyłączającą
dla wyłącznika otwartego i zamkniętego, a także nie przewiduje nadzoru przed
zamknięciem. Jednakże, użycie dwóch wejść optycznych pozwala na prawidłową
kontrolę stanu obwodu wyłącznika od momentu połączenia w szereg z zestykami
pomocniczymi wyłącznika. Osiąga się to przez przypisanie „Opto A” do zestyku 52a
oraz „Opto B” do zestyku 52B. Pod warunkiem, że „Circuit Breaker Status” jest
ustawiony na „52a and 52b” (CB CONTROL column), możliwa jest prawidłowa
kontrola stanu wyłącznika. Powyższy schemat jest także w pełni kompatybilny z
zestykami podtrzymującymi, jako że obwód prądu nadzoru będzie zamknięty przez
zestyk 52b, gdy zestyk wyłączający jest zamknięty.
Gdy wyłącznik jest zamknięty, prąd nadzoru przepływa przez wejście optyczne A i
cewkę wyłączającą. Po otwarciu wyłącznika prąd popłynie przez wejście optyczne B
oraz cewkę wyłącznika. Zgodnie ze schematem 1, brak jest nadzoru toru wyłączenia
podczas otwartego wyłącznika. Jakiekolwiek uszkodzenie w torze wyłączenia będzie
wykryte wyłącznie przy zamykaniu wyłącznika po upływie 400ms opóźnienia.
Zgodnie ze schematem 1, opcjonalne rezystory R1 i R2 mogą być dodane w celu
zabezpieczenia wyłączenia wyłącznika, jeśli obie optyki są zwarte. Wartości
rezystorów R1 i R2 są równe i mogą być identyczne jak R1 na schemacie 1.
4.2.4 Układ logiki programowalnej – schemat 2
Układ logiki programowalnej dla tego schematu (rysunek 4) jest praktycznie taki sam
jak dla
schematu 1. Zasadniczą różnicą jest to, że oba wejścia optyczne muszą być
wyłączone, zanim zainicjalizowany zostanie alarm uszkodzenia obwodu
wyłączającego.
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RYS. 5: UKŁAD LOGIKI PROGRAMOWALNEJ DLA NADZORU OBWODU
WYŁĄCZAJĄCEGO-SCHEMAT 2
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4.2.5 Nadzór obwodu wyłączającego 3
4.2.5.1 Schemat nadzoru

RYSUNEK 6: NADZÓR OBWODU WYŁĄCZAJĄCEGO – SCHEMAT 3
Schemat 3 jest zaprojektowany z myślą o zapewnieniu nadzoru nad cewką
wyłączającą dla wyłącznika otwartego lub zamkniętego, ale w odróżnieniu od układu
1 i 2 zapewnia również nadzór przed zamknięciem. Ponieważ użyte jest tylko jedne
wejście optyczne, układ ten nie jest zgodny z podtrzymanymi zestykami
wyłączającymi. Jeśli wymagane jest kontrolowanie stanu wyłącznika należy
wykorzystać 1 lub 2 wejścia optyczne.
Gdy wyłącznik jest zamknięty, prąd nadzoru płynie przez wejście optyczne, rezystor
R2 i cewkę wyłączającą. Gdy wyłącznik jest otwarty, prąd płynie przez wejście
optyczne, rezystory R1 i R2 (połączone równoległe), rezystor R3 i cewkę
wyłączającą. W odróżnieniu od układu 1 i 2, przepływ prądu nadzoru podtrzymywany
jest przez obwód wyłączający dla obu stanów wyłącznika, co w pełni umożliwia
nadzór przed zamknięciem.
Jeśli wejście optyczne zostanie przypadkowo zwarte, zastosowane rezystory R1 i R2
w układzie 1 i 2 zapobiegają niepożądanemu wyłączeniu. Jednak, w odróżnieniu od
innych dwóch schematów, schemat ten jest zależny od położenia i wartości tych
rezystorów. Usunięcie ich doprowadzi do niepełnego kontrolowania obwodu
wyłączającego. Tabela poniżej przedstawia wartości rezystorów i wymagane nastawy
napięć dla prawidłowego działania.
Napięcie
Rezystor R1 & R2
Rezystor R3 (Ω)
pomocnicze
(Ω)
(Vx)
24/27
30/34
48/54
1,2k
0,6k
24/27
110/250
2,5k
1,2k
48/54
220/250
5,0k
2,5k
110/125
Uwaga: Schemat 3 jest niekompatybilny z napięciami pomocniczymi 30/34 V i
mniejszymi.
TABELA 2: WARTOŚCI REZYSTORA DODATKOWEGO R1, R2 i R3
DLA WEJŚCIA OPTYCZNEGO – SCHEMAT 3
4.2.6 Układ logiki programowalnej – schemat 3
Układ logiki programowalnej w schemacie 3 jest identyczny z schematem 1 (patrz
rysunek 3).
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ODŁĄCZNIK SZYNOWY I TRYB OGRANICZENIA FUNKCJI
Schemat pozwala na rozruch szyn zbiorczych i, lub zabezpieczenia szyn, podczas
gdy możliwe jest zachowanie niektórych cech zabezpieczenia. Dostępne są dwa
poziomy trybów rozruchowych w jednostce centralnej i analogicznie w jednostce
peryferyjnej. Wysłana komenda do jednej lub większej ilości jednostek wymusi wtedy
układ wybranego (ograniczonego) trybu pracy. Wymienione poziomy zostały
przedstawione poniżej.

5.1

Tryb normalny

5.2

Jednostki peryferyjne (P742 i P743)

AP

W każdej jednostce peryferyjnej mogą być zastosowane dwa wybrane poziomy
komend.
5.2.1 Odstawienie zabezpieczenia uszkodzenia po stronie wyłącznika (50BF)
W tym trybie wszystkie informacje wyłączeniowe z zewnętrznego przekaźnika nie są
brane pod uwagę. W algorytmie topologicznym przesłana jest informacja do jednostki
centralnej o normalnym położeniu linii. W czasie, gdy jednostka peryferyjna
kontynuuje kontrolę wartości analogowych, jednostka centralna będzie zachowywać
warunek równowagi z resztą systemu w trakcie normalnej pracy. Do jednostki
centralnej nie zostanie wysłana informacja o potrzebie wyłączenia wyłącznika z LRW.
Zabezpieczenia miejscowe (Strefy martwej, nadmiarowoprądowe, ziemnozwarciowe)
pozostają czynne i jednostka peryferyjna zachowuje zdolność reakcji na warunek
zakłóceniowy powstały w związku z warunkiem nieprawidłowej pracy wyłącznika i
wyłączenia strefy lub stref (jeśli jednostka centralna wyśle rozkaz wyłączenia (87BB
lub 50 BF z LRW), Jednostka peryferyjna spowoduje neutralizację prawdziwego
zakłócenia).
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RYSUNEK 7: JEDNOSTKA PERYFERYJNA – 50BF ODSTAWIONE
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RYSUNEK 8: PRZEGLĄD - JEDNOSTKA PERYFERYJNA
W tym trybie linia jest całkowicie odłączona od systemu, ponieważ wszystkie
odłączniki szynowe są otwarte, natomiast cała informacja zostaje przesłana zwrotnie
do jednostki centralnej w celu włączenia jej do obliczeń strefy a więc też w schemacie
zabezpieczenia. Odkąd jednostka centralna może utrzymać elementy strefy w
obsłudze, to udział linii będzie równy zero. (Przekładnik prądowy jest wciąż używany
przez człon Check Zone).
Gdy w tym trybie jednostka peryferyjna może być testowana miejscowo, przykładowo
mogą być wykonywane testy polegające na wprowadzaniu prądu do obwodu
wtórnego. (System jest stabilny, ponieważ w czasie wprowadzania prądu istnieje prąd
różnicowy w CZ, ale nie w strefie).
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RYSUNEK 9: WYMUSZANIE STANU POŁOŻENIA URZĄDZEŃ

AP

Przy pewnych warunkach może okazać się pożądane wymuszenie pozycji urządzeń
znajdujących się po stronie pierwotnej do uaktywnienia układu testowania, na
przykład podczas rozruchu.
W pierwszym przykładzie wymuszony układ teoretycznie łączy linię z szynami
zbiorczymi 2, podczas gdy w praktyce jest ona połączona z szynami zbiorczymi 1.
Strefa 1 będzie widzieć prąd różnicowy równy –iobc, podczas gdy strefa 2 będzie
widzieć prąd różnicowy równy +iobc i w rezultacie da to „check zone” równą zero.
W drugim przykładzie wymuszony układ teoretycznie całkowicie rozłącza linię. Koniec
strefy lub extra węzeł zostaje stworzony w topologii zgodnie z całkowitym
odtworzeniem układu. Znajduje się to pomiędzy liniowym przekładnikiem prądowym a
wyłącznikiem.
Jednakże należy pamiętać, że w praktyce linia jest cały czas połączona z szynami
zbiorczymi 1. Strefa 1 będzie widzieć prąd różnicowy równy –iobc. Extra węzeł będzie
widzieć prąd różnicowy równy +iobc i w rezultacie da to „check zone” równą zero.
Aby zapobiec niepożądanemu działaniu, jednostka centralna musi być ustawiona w
trybie blokującym 87BB na wykonywania powyższych wymuszeń.
5.3

Jednostka centralnego przetwarzania (P741)
Ogólna instrukcja, dla trybu ograniczonego działania dwupoziomowego
zabezpieczenia szyn zbiorczych, może być stosowana selektywnie strefa po strefie.

5.3.1

Blokada zabezpieczenia szyn zbiorczych (87BB)
Występuje tylko kontrola zabezpieczenia szyn zbiorczych (nie zabezpieczanych przez
87BB)(tzn. wszystkie wyłączenia zabezpieczeń szyn zbiorczych są wstrzymane a
jednocześnie czynne pozostają układy pomiarowe). Wszystkie inne zabezpieczenia
pozostają w trybie pracy i wyłączenia mogą być wysyłane przy wystąpieniu
faktycznych warunków uszkodzenia po stronie wyłącznika.

5.3.2 87BB zablokowane & 50BF odstawione
W tym trybie, zabezpieczenie szyn i warunki zakłóceniowe po stronie wyłącznika są
kontrolowane, ale wszystkie wyłączenia są wstrzymane.
Dodatkowo wszystkie funkcje zabezpieczeniowe są nieczynne, gdy system oczekuje
na przesłanie danych konfiguracyjnych (brak topologii).
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Przy każdym starcie lub przeładowaniu jednostki centralnej wszystkie strefy są
ustawione w trybie nieczynności 87BB i 50BF jak opisano powyżej. Stan taki utrzyma
się w tym trybie do momentu aż wszystkie jednostki peryferyjne wejdą w stan pracy i
zostaną zsynchronizowane. (PU CONF & STATUS/PU in service).
Jeśli jednostka peryferyjna, co było wzięte pod uwagę, jest odstawiona z ruchu, ale
niespodziewanie skomunikuje się z jednostką centralną, jednostka centralna
automatycznie umiejscowi wszystkie strefy w trybie oczekiwania na konfigurację
systemu, oczekując na wprowadzenie ze strony użytkownika jednostki peryferyjnej do
ruchu lub odłączenia dodatkowych jednostek peryferyjnych.
W czasie działania, jeśli komunikacja z jednostką peryferyjną zostanie przerwana w
krótkim okresie czasu, strefa połączona z przekładnikiem prądowym pozbawionej
komunikacji jednostki peryferyjnej zostanie chwilowo zawieszona. Jeśli komunikacja
powróci, zabezpieczenie różnicowe zostanie ponownie przypisane do strefy. W innym
przypadku, jeśli przerwa w komunikacji okaże się dłuższa niż czas podany w „PU
Error Timer” zabezpieczenie strefy zostanie zawieszone.
W celu przywrócenia strefy użytkownik musi zainterweniować:
● Jeśli komunikacja jest przywrócona, użytkownik musi skasować alarm
identyczną komendą do kasowania błędu Jednostki peryferyjnej (PU CONF &
STATUS -> Reset PU Error)
W jednostce peryferyjnej alarm wskaże na utratę komunikacji z jednostką centralną.
W jednostce centralnej alarm wskaże na brak synchronizacji jednej lub więcej
jednostek peryferyjnych.
W kolumnie „PU CONF & STATUS” w miarę możliwości przewiń listę
zsynchronizowanych jednostek peryferyjnych (PU connected) po stwierdzeniu zmian
listę jednostek peryferyjnych w ruchu (PU in service).
Jeżeli w czasie zainicjowania rozpoczęcia pracy, układ topologiczny podstacji był
wprowadzany w życie uwzględniając przyszłe działania (na przykład 15 jednostek
peryferyjnych, uwzględniając rozbudowę) jest możliwe, że przy inicjowaniu systemu
zostało aktywowane tylko 9 jednostek peryferyjnych w komórce „PU in service”. Gdy
przyszłe 6 jednostek peryferyjnych zostało przyłączone, wystarczające będzie
połączenie ich i wskazanie, że są teraz w ruchu w kolumnie „menu CU”.
5.5

Oczekiwanie na konfigurację
Alarm pod nazwą „Config error” występuje w czasie nieprawidłowej konfiguracji:
●

przesłana topologia w przekaźniku nie odpowiada adresom tego przekaźnika
(należy zachować ostrożność przy usuwaniu topologii przez wysyłanie pliku
nastaw domyślnych).

●

Dla jednostki centralnej: ustawić koherencję (spójność) progu zadziałania:
[IDCZ>2] > [ID>1] i [ID>2] > [ID>1] i [IDNCZ>2] > [IDN>1] i [IDN>2] > [IDN>1].
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TOPOLOGIA
Analiza topologiczna stanu podstacji w czasie rzeczywistym jest jednym z głównych
czynników niezawodności cyfrowego zabezpieczenia różnicowego szyn zbiorczych.
Tak, więc w przypadku uszkodzenia systemu energetycznego, ww. analiza określa
sekcje podstacji zawierające zakłócenie i odstawienie z ruchu wyłącznie tych sekcji.
Dostępne algorytmy dla analizy topologicznej tworzą poziom możliwej dyskryminacji i
możliwość wykorzystania ich w układzie P740.

6.1

Narzędzie konfigurujące topologię
W układzie P740 topologia systemu jest określona przez utworzenie repliki obwodu,
tzn. połączeń pomiędzy różnymi elementami urządzeń w systemie, przy pomocy
graficznego interfejsu. Odwzorowanie topologiczne wyprowadzane jest z
jednokreskowego diagramu systemu, który jest użyty do odtworzenia systemu przy
zastosowaniu oprogramowania konfiguracji topologii. Wykonywane to jest przez
personel ALSTOM w autoryzowanym centrum kompetencyjnym lub przez
użytkownika w przypadku rozbudowy systemu po przeprowadzeniu pełnego
przeszkolenia w tym zakresie.

AP

W tym przypadku, z wielką przyjemnością dostarczymy kod instalacyjny, który jest
wymagany do instalacji narzędzi konfiguracji MiCOM P740 (w czasie instalacji,
będzie wymagane wprowadzenie tego kodu).
Należy wziąć pod uwagę, że stosowanie edytora schematów i synoptyki P740 bez
odpowiedniego przeszkolenia i bez odpowiedniej rozwagi może być bardzo
ryzykowne. Aby przypomnieć Ci o tym, w każdym momencie program przy pomocy
„wyskakującego” okienka wyświetli informację: „Przy stosowaniu tego
oprogramowania należy zachować ekstremalną ostrożność. Niewłaściwe użycie
prowadzi do nieprawidłowego działania”.
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RYSUNEK 10: EDYTOR UKŁADU P740
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RYSUNEK 11: SYNOPTYKA P740
Aby stworzyć model systemu na ekranie konfiguracyjnym posługuj się techniką
„pociągania i upuszczania”, używając standardowych symboli za pomocą narzędzi
konfigurujących topologię.
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RYSUNEK 12: OBIEKTY KONFIGURUJĄCE TOPOLOGIĘ
Aparatura rozdzielcza/szyny zbiorcze są wtedy oznaczane etykietami i przypisane do
odpowiednich jednostek peryferyjnych.
Po określeniu w pełni topologii jest ona kompilowana i wgrywana do każdej jednostki
peryferyjnej oraz do jednostki centralnej.
6.2

Przyporządkowanie węzłowe
W modelu topologii stworzono cztery pliki. Pierwszy identyfikuje każdy element
obwodu pierwotnego, taki jak wyłączniki, łączniki, przekładnik prądowy, sprzęgło i
linie. Drugi identyfikuje połączenia pomiędzy każdym elementem obwodu
pierwotnego i trzeci oblicza przyporządkowanie topologii węzłowej, co stwarza jej
możliwość przyłączenia do każdej jednostki peryferyjnej skojarzonej z obwodami
pierwotnymi systemu. Czwarty plik będzie użyty w oprogramowaniu „Dynamic
Synoptic” do wizualizacji w czasie rzeczywistym podstacji.
Przy pomocy algorytmów dokonuje się przeszukania w celu określenia topologii
elektrycznej. Odbywa się to w czasie rzeczywistym w układzie P740. Start następuje
z informacją uzyskaną odnośnie stanu urządzeń pierwotnych. Następuje utworzenie
tabel stanu i skojarzenie ich z każdym urządzeniem. Zgodnie z algorytmem tabela
stanów zbiera dane stanów fizycznych urządzeń pierwotnych pobrane z jednostki.
Wyniki tych algorytmów są więc podstawą wywodzenia następnych algorytmów,
rozwijanych z badań operacyjnych. Ten algorytm rozpoznaje podobieństwa pomiędzy
węzłami i odpowiednio je łączy. Nowy węzeł zawiera wszystkie podobne węzły.
Główne charakterystyki tych algorytmów sugerują, że układ daje poniższe korzyści:
● Adaptacja do różnych konfiguracji urządzeń
● Ciągła identyfikacja węzłów prądowych
● Ciągła identyfikacja fizycznych połączeń dla każdej strefy
● Odniesienie do sąsiednich wyłączników dla każdego punktu obwodu
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● Powyższe algorytmy dają swobodę operatorowi niespotykaną w analogowych
tradycyjnych systemach.
● Ogólna topologia podstacji aktualizowana jest co 16ms.
Powyższe poprawia całkowicie funkcjonalność i rozróżnialność układu zabezpieczeń i
tym samym niezawodność sieci energetycznej.
6.3

Komunikacja topologiczna
Przekaźnik jednostki peryferyjnej przekazuje informacje od skojarzonych
topologicznie modeli do jednostki centralnej. Jednostka centralna zbiera informacje z
wszystkich przyłączonych jednostek peryferyjnych i przeprowadza obliczenia dla
układu topologicznego a także przeprowadza obliczenia dla topologii systemu.

6.4

AP

Dane topologiczne
Wyniki topologii są wyświetlane w jednostce centralnej i lokalnie w jednostkach
peryferyjnych i mogą być przedstawiane w czasie rzeczywistym przy użyciu
oprogramowania „Dynamic Synoptic”.
Dla jednostki centralnej, strefy obejmujące każdy węzeł prądowy są wyświetlane w
kolumnie Topologia 1, a przekładnik prądowy (lub jednostka peryferyjna), obejmujące
każdy węzeł prądowy wyświetlane są w kolumnie „Topology 2”.
Przykład dla 2 szyn sprzężonych z przekładnikiem prądowym:
Węzeł 1 = Strefa 1; Węzeł 2 = Strefa 2
Jeśli dwie strefy są zbocznikowane przez łączniki linii:
Węzeł 1 = Strefa 1 i Strefa 2; Węzeł 2 jest wtedy usunięty
Przykład dla 2 szyn sprzężonych z dwoma przekładnikami prądowymi:
Węzeł 1 = Strefa 1; Węzeł 2 = Strefa 2
Węzeł 3 jest utworzony, gdy wyłącznik sprzęgła jest zamknięty.
Dla jednostki peryferyjnej, połączenia pomiędzy przekładnikiem prądowym i strefami
są wyświetlane w kolumnie „Topology”.
Przykład dla 2 szyn sprzężonych z przekładnikiem prądowym:
●
Jednostki peryferyjne linii podłączone do Strefy 1 przyłączone są do
Węzła 1
●
Jednostki peryferyjne linii podłączone do Strefy 2 przyłączone są do
Węzła 2
(jeśli istnieją)
●
Jednostka peryferyjna sprzęgła przyłączona jest do obu węzłów, gdy
wyłącznik jest zamknięty i do żadnego, gdy wyłącznik jest otwarty.
Przykład dla 2 szyn sprzężonych z dwoma przekładnikami prądowymi:
●
Jednostki peryferyjne linii podłączone do Strefy 1 przyłączone są do
Węzła 1
●
Jednostki peryferyjne linii podłączone do Strefy 2 przyłączone są do
Węzła 2 (jeśli istnieją)
●
Jednostki peryferyjne sprzęgła przyłączone są do Węzła 3 i do
właściwego
węzła, gdy wyłącznik jest zamknięty i do żadnego, gdy wyłącznik jest
otwarty
Prąd hamujący i różnicowy, dla przyłączonej strefy wyświetlane są na wyświetlaczu.
Uwaga:

Jeśli układ topologii jest wyposażony w strefę zabezpieczenia
szyny obejściowej, połączenie to nie będzie nigdy raportowane
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w kolumnie „Topology”,
przyłączony jest do linii.

ponieważ

przekładnik

prądowy
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Zmiana topologii
Poniższy scenariusz pokazuje jak przy pomocy dynamiki zmiany topologii można
dostosować nieprawidłowości i rozbieżności w układzie.

6.5.1 Pojedyncza szyna bądź szyna sekcjonowana

RYSUNEK 13: ZAMKNIĘTY ODŁĄCZNIK SEKCYJNY
Strefa jest definiowana od przekładnika prądowego do innego przekładnika lub
otwartego elementu (wyłącznik sprzęgła lub odłącznik).
Dopóki wszystkie wyłączniki i odłączniki są zamknięte istnieje tylko jedna strefa
zawierająca szyny zbiorcze 1 i 2: SZ1 i SZ2.

RYSUNEK 14: OTWARTY ODŁĄCZNIK SEKCYJNY
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RYSUNEK 15: OTWARTY ODŁĄCZNIK SEKCYJNY
Strefa jest definiowana od przekładnika prądowego do innego przekładnika lub
otwartego elementu (wyłącznik sprzęgła lub odłącznik).
Kiedy odłącznik sekcyjny jest otwarty zasięg strefy jest od każdego przekładnika w
polu przyłączonego do danej sekcji do tego otwartego odłącznika.
W tym układzie mamy strefę dla sekcji 1 (SZ1) oraz dla sekcji 2 (SZ 2).
6.5.2 Dwie szyny z jednym przekładnikiem w sprzęgle

RYSUNEK 16: OTWARTY ODŁĄCZNIK SEKCYJNY
Strefa jest definiowana od przekładnika prądowego do innego przekładnika lub
otwartego elementu (wyłącznik sprzęgła lub odłącznik).
Gdy jest jeden przekładnik w sprzęgle oraz wyłącznik w sprzęgle jest zamknięty
strefa jest tworzona od każdego przekładnika w polu do przekładnika w sprzęgle.
Mamy tu strefę dla SZ1 do PP3 i dla SZ2 do PP3.
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RYSUNEK 17: SPRZĘGŁO OTWARTE
Strefa jest definiowana od przekładnika prądowego do innego przekładnika lub
otwartego elementu (wyłącznik sprzęgła lub odłącznik).
Gdy jest jeden przekładnik w sprzęgle oraz wyłącznik w sprzęgle jest otwarty
wówczas przekładnik w sprzęgle nie jest brany pod uwagę i strefa jest tworzona od
każdego przekładnika w polu do otwartego wyłącznika w sprzęgle.
Mamy tu strefę dla SZ1 i SZ2.
6.5.3 Dwie szyny z dwoma przekładnikami w sprzęgle

RYSUNEK 18: SPRZĘGŁO OTWARTE
Strefa jest definiowana od przekładnika prądowego do innego przekładnika lub
otwartego elementu (wyłącznik sprzęgła lub odłącznik).
Gdy są dwa przekładniki w sprzęgle oraz wyłącznik w sprzęgle jest zamknięty
tworzona jest strefa wirtualna od każdego przekładnika w polu do podłączonego
przekładnika w sprzęgle.
Strefa pomiędzy dwoma przekładnikami w sprzęgle należą do tej wirtualnej strefy,
która zachowuje się jak zakładka tych dwóch stref.
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Mamy tu jedną strefę dla SZ1 do PP3, drugą SZ2 do PP4 oraz wirtualną miedzy PP3
i PP4.

RYSUNEK 19: SPRZĘGŁO OTWARTE
Strefa jest definiowana od przekładnika prądowego do innego przekładnika lub
otwartego elementu (wyłącznik sprzęgła lub odłącznik).
Gdy są dwa przekładniki w sprzęgle oraz wyłącznik w sprzęgle jest otwarty wówczas
pomiary przekładników w sprzęgle nie są brane pod uwagę i strefy są rozszerzone
oraz tworzone od każdego przekładnika w polu do otwartego wyłącznika w sprzęgle.
Mamy tu strefę dla SZ1 i SZ2.

RYSUNEK 20: WYŁĄCZNIK SPRZĘGŁA ZAMKNIĘTY I JEDEN ODŁĄCZNIK
OTWARTY
Strefa jest definiowana od przekładnika prądowego do innego przekładnika lub
otwartego elementu (wyłącznik sprzęgła lub odłącznik).
Gdy są dwa przekładniki w sprzęgle oraz wyłącznik w sprzęgle jest zamknięty ale
jeden z odłączników jest otwarty wówczas pomiar przekładnika (przy tym odłączniku)
nie jest brany pod uwagę i tworzy się wirtualna strefa od wyłącznika do otwartego
odłącznika.
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Mamy tu strefę dla SZ1 do wyłącznika sprzęgła, dla SZ2 do otwartego odłącznika i
wirtualną pomiędzy wyłącznikiem a otwarty odłącznikiem w sprzęgle.

AP
RYSUNEK 21: WYŁĄCZNIK SPRZĘGŁA OTWARTY I JEDEN ODŁĄCZNIK
OTWARTY
Strefa jest definiowana od przekładnika prądowego do innego przekładnika lub
otwartego elementu (wyłącznik sprzęgła lub odłącznik).
Gdy są dwa przekładniki w sprzęgle oraz wyłącznik w sprzęgle jest otwarty oraz
jeden z odłączników jest otwarty wówczas pomiar przekładników nie są brane pod
uwagę i tworzy się strefa rozszerzona do otwartego wyłącznika sprzęgła oraz strefa
do otwartego odłącznika..
Mamy tu strefę dla SZ1 do wyłącznika sprzęgła, dla SZ2 do otwartego odłącznika.
6.5.4 Przekładniki prądowe znajdują się po jednej stronie sprzęgła, wyłącznik fizycznie
zamknięty,
przed potwierdzeniem stanu.

Iróżn = Σ i różn. linii = i7 + i8 + i10 + i 11= [ - I zw. zewn. ] + [ I zw. zewn. ] = 0
RYSUNEK 22: PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE PO JEDNEJ STRONIE SPRZĘGŁA,
WYŁĄCZNIK FIZYCZNIE ZAMKNIĘTY PRZED POTWIERDZENIEM STANU
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Po zamknięciu wyłącznika, gdy stan jego nie został jeszcze odwzorowany, schemat
topologiczny widzi wciąż wyłącznik jako otwarty.
Traktując taki stan jako otwarcie sprzęgła szyn zbiorczych algorytm topologiczny
dokona powiększenia strefy 1 (o obszar pomiędzy przekładnikiem prądowym, a
wyłącznikiem). Odpowiada to w pełni układowi z otwartym wyłącznikiem sprzęgła po
obu stronach.
Jeśli wyłącznik był otwarty, nie powinien płynąć przez niego prąd obciążenia. Prąd
różnicowy dwóch głównych stref powinien posiadać wartość zerową, tak samo jak
prąd wpływający w strefę powinien równać się prądowi wypływającemu.
Jednakże, gdy wyłącznik jest aktualnie zamknięty, zewnętrzny prąd zwarciowy będzie
płynął przez wyłącznik. Prąd różnicowy w głównej strefie 1 i 2 będzie równy co do
wartości, ale z przeciwnym znakiem. (-izw).
Gdy obliczane są składniki ”check zone”, prądy różnicowy widziany w strefie 1 i 2,
które wynikają z niezrównoważenia stanu urządzeń znoszą się.
Strefa 1 Iróżn = I7 + I8 = iróżn Z1 = - izw > (ID > 2 + k2 x Iham )
Strefa 2 Iróżn = I10 + I11 = iróżn Z2 = + izw > (ID > 2 + k2 x Iham )
”Check zone” Iróżn = I7 + I8 + I10 + I11 = (- izw ) + (+ izw ) = &
Jeszcze raz system utrzymuje stabilność przy niezrównoważeniu stanu urządzeń
(nawet przy przejściu w warunki zakłóceniowe).
6.5.5 Przekładniki prądowe znajdują się po obu stronach sprzęgła, wyłącznik fizycznie
zamknięty,

przed potwierdzeniem stanu.

Iróżn = Σ i różn. linii = i7 + i8 + i10 + i 11= [ - I obc.. ] + [ I obc. ] = 0
RYSUNEK 23: PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE PO OBU STRONACH SPRZĘGŁA,
WYŁĄCZNIK FIZYCZNIE ZAMKNIĘTY PRZED POTWIERDZENIEM STANU
Jeśli wyłącznik został zamknięty, ale stan jego nie został jeszcze odwzorowany, układ
topologiczny widzi wyłącznik jako otwarty.
Traktując taki stan jako otwarcie sprzęgła szyn zbiorczych algorytm topologiczny
dokona powiększenia dwóch stref o obszar pomiędzy przekładnikiem prądowym, a
wyłącznikiem. Odpowiada to w pełni układowi z otwartym wyłącznikiem sprzęgła po
obu stronach.
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Jeśli wyłącznik był otwarty, nie powinien płynąć przez niego prąd obciążenia. Prąd
różnicowy dwóch głównych stref powinien posiadać wartość zerową, tak samo jak
prąd wpływający w strefę powinien równać się prądowi wypływającemu.
Jednakże, gdy wyłącznik jest aktualnie zamknięty, zewnętrzny prąd zwarciowy będzie
płynął przez wyłącznik. Prąd różnicowy w głównej strefie 1 i 2 będzie równy co do
wartości, ale z przeciwnym znakiem. (izw).
Gdy obliczane są składniki ”check zone”, prądy różnicowy widziany w strefie 1 i 2,
które wynikają z niezrównoważenia stanu urządzeń i które są brane pod uwagę dla
wyliczenia „check zone” – znoszą się.
Strefa 1 Iróżn = I7 + I8 = iróżn Z1 = - izw > (ID > 2 + k2 x Iham )
Strefa 2 Iróżn = I10 + I11 = iróżn Z2 = + izw > (ID > 2 + k2 x Iham )
”Check zone” Iróżn = I7 + I8 + I10 + I11 = (- izw ) + (+ izw ) = &
Stąd system zachowuje stabilność nawet, gdy występuje niezrównoważenie w stanie
urządzeń.
6.5.6

AP

Przekładniki prądowe znajdują się po jednej stronie sprzęgła, wyłącznik zamknięty,
zakłócenie rozwija się pomiędzy przekładnikiem prądowym i wyłącznikiem (nawet
przy przejściu w warunki zakłóceniowe).

Iróżn = Σ i różn. linii = i7 + i8 + i10 + i 11= 0 + i zw.
RYSUNEK 24: PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE PO JEDNEJ STRONIE SPRZĘGŁA,
WYŁĄCZNIK ZAMKNIĘTY I ZAKŁÓCENIE WYSTĘPUJE POMIĘDZY
WYŁĄCZNIKIEM A PRZEKŁADNIKIEM PRĄDOWYM
Traktując taki stan jako zamknięcie wyłącznika sekcyjnego szyn, algorytm
topologiczny dokona powiększenia granicy głównej strefy do przekładnika
prądowego. Odpowiada to w pełni układowi.
Podczas normalnych warunków działania, gdy wyłącznik jest zamknięty, prąd
obciążenia popłynie przez wyłącznik i prąd różnicowy w dwóch głównych strefach
będzie równać się zero, tak samo jak prąd wpływający w strefę powinien równać się
prądowi wypływającemu.
Jednakże, gdy zwarcie wydarzy się pomiędzy przekładnikiem prądowym i
wyłącznikiem, prąd będzie płynął ze strefy 1 do strefy 2, która podtrzyma zwarcie.
Prąd różnicowy w głównej strefie 1 będzie nadal równał się zero, podczas gdy prąd
wpływający do strefy 1 będzie równał się prądowi wypływającemu, gdy tymczasem
prąd różnicowy mierzony w strefie 2 będzie równał się prądowi zwarciowemu.
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Strefa 1 Iróżn = I7 + I8 + I9= iróżn Z1 = 0
Strefa 2 Iróżn = I9 + I10 + I11 = iróżn Z2 = izw > (ID > 2 + k2 x Iham )
”Check zone” Iróżn = I7 + I8 + I10 + I11 = iróżn Z2 = izw > + (IDCZ > 2 + kCZ x Iham )
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Jednak, gdy wyłączy strefa 2 zwarcie będzie nadal trwało. Wtedy układ
topologiczny dokona analizy reszty systemu, jak przedstawiono poniżej.

Iróżn = Σ i różn. = i7 + i8 + i10 + i 11= i zw.
RYSUNEK 16: WYŁĄCZENIE PRZEZ STREFE 2, ZWARCIE NADAL TRWA
Traktując taki stan jako otwarcie wyłącznika sekcyjnego szyn jak przedtem algorytm
topologiczny dokona powiększenia strefy 1 o obszar pomiędzy przekładnikiem
prądowym, a wyłącznikiem. Odpowiada to w pełni układowi z otwartym wyłącznikiem
sprzęgła. Pamiętaj, że w tym przykładzie strefa 2 jest ograniczona zasięgiem
wyłącznika, ale wyłączenie w tej strefie już nastąpiło.
Wyłącznik jest teraz otwarty i prąd zwarcia będzie płynął podtrzymując zwarcie. Prąd
różnicowy w głównej strefie 2 powinien równać się zero, tak jak prąd wpływający do
strefy 1, gdzie prąd mierzony będzie równał się prądowi zwarciowemu Izw.
Strefa 2 Iróżn = I10 + I11= iróżn Z2 = 0
Strefa 1 Iróżn = I7 + I8 = iróżn Z1 = izw > (ID > 2 + k2 x Iham )
”Check zone” Iróżn = I7 + I8 + I10 + I11 = iróżn Z1 = izw > + (IDCZ > 2 + kCZ x Iham )
W związku z tym, układ reaguje na ciągłą obecność zwarcia i wyłącza strefę 1, jeśli
”check zone” Iróżn > + (IDCZ > 2 + kCZ x Iham ) i strefę Iróżn > + (ID > 2 + k2 x Iham ).
W tym przykładzie można zauważyć, że strefa przeciwna jest wyłączona pierwsza,
ale dynamiczna reakcja układu topologicznego dokonuje zmiany układu i następnie
wyłącza sąsiednią główną strefę.
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6.5.7 Przekładniki prądowe znajdują się po obu stronach sprzęgła, wyłącznik zamknięty,
zakłócenie rozwija się pomiędzy przekładnikiem prądowym i wyłącznikiem.

AP

Iróżn = Σ i różn. = i7 + i8 + i10 + i 11= i zw.
RYSUNEK 17: PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE PO OBU STRONACH SPRZĘGŁA,
WYŁĄCZNIK ZAMKNIĘTY, ZWARCIE WYSTĘPUJE POMIĘDZY
WYŁĄCZNIKIEM A PRZEKŁADNIKIEM PRĄDOWYM

Traktując taki stan jako zamknięcie wyłącznika sekcyjnego szyn, algorytm
topologiczny stworzy wirtualną strefę, która otoczy wyłącznik z przekładnikami
prądowymi, jako jego granicami zwanymi strefą 3 w raporcie zawierającym
zdarzenia i pomiarach. Odpowiada to w pełni układowi.
Podczas normalnych warunków pracy, gdy wyłącznik jest zamknięty, prąd obciążenia
będzie płynął przez wyłącznik i wirtualną strefę. Prąd różnicowy w dwóch głównych
strefach powinien równać się zero, tak samo jak prąd wpływający w strefę powinien
równać się prądowi wypływającemu. Identycznie jest w przypadku strefy wirtualnej,
rozpostartej dookoła sprzęgła.
Jednak, gdy zwarcie wystąpi w strefie wirtualnej, prąd powinien wpływać do strefy
wirtualnej i stanowić zakłócenie. Prąd różnicowy w dwóch głównych strefach będzie
równał się zero, podczas gdy prąd wpływający do stref(y) będzie równał się prądowi
wypływającemu, gdy tymczasem prąd różnicowy mierzony w strefie wirtualnej będzie
równał się prądowi zwarciowemu.
Główne strefy nie powinny działać, ale wirtualna strefa lub strefa 3, która otacza
sprzęgło poprzeczne i ma granice w przekładnikach prądowych sprzęgła powinna
działać. Gdy obliczane są elementy ”check zone”, prąd różnicowy widziany w strefie
wirtualnej lub strefie 3, który wynika z obecności zakłócenia w sprzęgle, potwierdza
obecność zakłócenia i zainicjuje albo (1) równoczesne wyłączenie obu głównych
stref, albo (2) wyłączenia krok po kroku, w pierwszej kolejności sprzęgło, wtedy po
odświeżeniu topologii, wyłączy wadliwą strefę 1 (dłuższy okres likwidacji zwarcia:
około 60ms + 2 x czas działania wyłączników).
(1) W związku z tym, układ reaguje na zwarcia, występujące pomiędzy
przekładnikiem prądowym i wyłącznikiem równocześnie wyłączając obie sąsiednie
strefy.
Strefa 1 Iróżn = I7 + I8 + I9= iróżn Z1 = 0
Strefa 2 Iróżn = I10 + I11 + I12 = iróżn Z2 = 0
Strefa 3 Iróżn = I9 + I12= iróżn Z2 = izw > (ID> 2 + k2 x Iham )
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”Check zone” Iróżn = I7 + I8 + I10 + I11 = iróżn Z3 = izw
(2) Sprzęgło może pracować w pierwszej kolejności na zwarcie w strefie wirtualnej
lub
strefie 3 i wtedy zakłócona strefa 1, strefa 2 pozostają w eksploatacji. Przy innych
działaniach stosuje się specjalny układ topologiczny.
Po pierwsze:
Strefa 1 Iróżn = I7 + I8 + I9= iróżn Z1 = 0
Strefa 2 Iróżn = I10 + I11 + I12 = iróżn Z2 = 0
Strefa 3 Iróżn = I9 + I12= iróżn Z2 = izw > (ID> 2 + k2 x Iham )
”Check zone” Iróżn = I7 + I8 + I10 + I11 = iróżn Z3 = izw > (IDCZ> 2 + kCZ x Iham )
Po wyłączeniu wyłącznika sprzęgającego:
Strefa 1 Iróżn = I7 + I8 = iróżn Z1 = izw > (ID> 2 + k2 x Iham )
Strefa 2 Iróżn = I10 + I11= iróżn Z2 = 0
”Check zone” Iróżn = I7 + I8 + I10 + I11 = iróżn Z3 = izw > (IDCZ> 2 + kCZ x Iham )
Uwaga 1:

Algorytm topologii aktualizuje układ co 16ms. Najdłuższym
czasem aktualizacji topologii jest zmiana stanu styków
pomocniczych łącznika i wynosi 33 ms.

Uwaga 2:

Dla zabezpieczenia różnicowego szyn pozycja wyłączników nie
jest brana pod uwagę.

AP
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7.
PRZEDSIĘWZIECIE ZWIĄZANE Z PROJEKTEM CYFROWEGO ZABEZPIECZENIA
RÓŻNICOWEGO SZYN ZBIORCZYCH
Prace techniczne muszą być wykonane przez P740 Competency Centre.
Konstrukcja podstacji będzie miała wpływ na zainstalowany układ zabezpieczeń.
Wskazane jest, by ocena układu była przeprowadzona tak szybko jak to tylko
możliwe, zasadniczo w tym samym czasie jak określenie specyfikacji wyposażenia.
7.1

Lista kontrolna

Należy wykonać następujące kroki:
Faza inżynieryjna:
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1. Sprawdzenie podatności przekładnika prądowego
(stosując: VkTest.xls oraz Rct_Approx.xls)
2. Zaprojektowanie układu połączeń
(stosując: AUTOCAD (lub podobne oprogramowanie)
3. Utworzenie dokumentacji i planów połączeń
(wersja rozproszona lub scentralizowana)
4. Utworzenie schematu połączeń
(wersja rozproszona)
5. Oznaczenie wejść i wyjść przekaźnikowych
(stosując: „MiCOM S1 Setting” (dla grupy))
6. Sporządzić nastawy dla jednostki centralnej
(stosując: Idiff_bias_xxx.xls & P740 setting guide)
7. Sporządzić nastawy dla różnych jednostek peryferyjnych
(transformator, sprzęgło, linia, itp.)
8. Narysować schemat linii topologicznych
(stosując: „Scheme Editor” i końcówkę topologiczną)
9. Utworzyć pliki topologiczne
(stosując: „Synoptic Edytor” i pisak topologiczny)
10. Połączyć pliki zawierające parametry z plikami topologicznymi
(stosując: „P740 File Merger”)
11. Połączyć pliki testowe, zawierające parametry z plikami topologicznymi
(stosując: „P740 File Merger”)
12. Utworzyć plik CU PSL
(stosując: „MiCOM S1 & Tips”)
13. Utworzyć plik PU PSL
(stosując: „MiCOM S1 & Tips”)
14. Wydrukować etykiety płyty przedniej (JC i JP)
(stosując: P74x_Stickers.xls)
15. Spisać specyfikację testową
16. Spisać specyfikację testową izolacji
(wersja scentralizowana)
Po odbiorze przekaźnika i KITZ: Faza testowa:
1. Przymocować etykiety na płycie przedniej jednostek: centralnej i
peryferyjnych
2. Zamontować przekaźniki w istniejącej (lub nowej) szafie rozdzielczej
3. Połączyć je z „Substation Simulation Box”
4. Wprowadzić prawidłowe adresy do przekaźników (JC = 06, JP = 07)
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5. Wprowadź prawidłowe adresy do KITZ
(stosując: comms.xls)
6. Ściągnij pliki z kompletem nastaw do przekaźnika
(stosując: MiCOM S1)
7. Ściągnij pliki z nastawami do KITZ
(stosując: comms.xls)
8. Ściągnij pliki PSL (logiki programowalnej) do przekaźnika
(stosując: MiCOM S1)
9. Przeprowadź test wejść analogowych i PSL
(stosując: generator prądowy i wejścia/wyjścia)
10. Wprowadź domyślne nastawy przekaźnika „Substation Testing Box”
(stosując: MiCOM S1)
11. Przeprowadź test topologii zgodnie ze specyfikacją
12. Przeprowadź test połączeń komunikacyjnych (KITZ)
(stosując: „Master” (courier))
13. Przeprowadź z użytkownikiem fabryczny test odbiorczy
14. Wprowadź zamierzone nastawy przekaźnika
(stosując: MiCOM S1)
Faza rozruchowa:
1. Sprawdź wejścia/wyjścia
2. Sprawdź połączenia przekładnika prądowego (dla faz (A i kolejno przez B do C))
3. Dodaj do jednostek peryferyjnych parametry przekładnika prądowego „Rb &
Rbph/Rbn”
(stosując: Rburden_b.xls)
4. Sprawdź układ pomiarowy i zbocza wyzwalające
(patrz dokumentacja)
7.2

Informacje ogólne dla podstacji
Wymagane są tylko niektóre parametry systemowe i co ważne są one załączone.
● Ilość linii, sprzęgieł, szyn zbiorczych sekcyjnych
● Umiejscowienie szyn zbiorczych sekcyjnych
● Umiejscowienie aparatury rozdzielczej, tzn. wyłączników, odłączników
● Umiejscowienie przekładników prądowych (włączając polaryzację (P1/P2 – S1/S2))
● Zaplanowanie przyszłej rozbudowy o wyłączniki, odłączniki i przekładniki prądowe
● Określenie układu pracy (sieć skutecznie uziemiona, uziemiona przez impedancję
lub kompensowana)

7.3

Poziomy zwarciowe
Maksymalny zewnętrzny prąd zwarciowy (zwarcia międzyfazowe i doziemne)
● sieć skutecznie uziemiona:
- minimalny prąd zwarciowy dwufazowy na szynach
- minimalny prąd obciążenia najmniejszej linii
- maksymalny prąd obciążenia największej linii lub sprzęgła
- opcjonalnie: maksymalny prąd zwarcia trójfazowego na szynach

AP
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- minimalny prąd zwarciowy dwufazowy na szynach
- maksymalny stały jednofazowy prąd zwarciowy na szynach
- maksymalny prąd obciążenia największej linii
- opcjonalnie: maksymalny prąd zwarcia trójfazowego na szynach
● sieć uziemiona przez impedancje:
- minimalny prąd zwarciowy dwufazowy na szynach
- minimalny prąd zwarciowy jednofazowy doziemny na szynach
- minimalny prąd obciążenia najmniejszej linii
- maksymalny prąd obciążenia największej linii
- opcjonalnie: maksymalny prąd zwarcia trójfazowego na szynach

Maksymalny czas wytrzymałości urządzeń na zwarcie.

AP

7.4

Aparatura rozdzielcza
● nominalna przekładnia przekładnika prądowego
● największy znamionowy prąd pierwotny (max przekładnik prądowy)
● najmniejszy znamionowy prąd pierwotny (min przekładnik prądowy)
● punkt zagięcia ch-ki napięciowej (Uk) dla każdego przekładnika prądowego
● rezystancja wtórna (Rwt) dla każdego przekładnika prądowego
● długość i przekrój przewodów pomiędzy każdym przekładnikiem prądowym i
jednostką peryferyjną. (Przy braku dokładnej informacji przybliżenie wzięte z
najmniejszej przekładni przekładnika prądowego będzie wystarczające).
● styki pomocnicze odłączników i kolejność wyłączeń przy uszkodzeniu po stronie
wyłącznika (niezależnie od tego, jaki układ uszkodzenia wyłącznika został
wprowadzony, tzn. z pobudzeniem wewnętrznym lub zewnętrznym).

7.5

Specyfikacje dla szafy rozdzielczej
● specyfikacja dla szafy rozdzielczej została wyraźnie określona w umowie
● jednak, ALSTOM proponuje następująco:
● pojedyncza szafa rozdzielcza: 800x800x2000
● podwójna szafa rozdzielcza: 1600x800x2000
● model: schroff typu Proline
● kolor: RAL 7032
1 P741 i P742:
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RYSUNEK 27: 1 P741 i P742 Z BLOKIEM TESTOWYM P99X

AP

RYSUNEK 28: 1 P741 i P743 Z (LUB BEZ) BLOKIEM TESTOWYM P99X
7.6

Architektura podstacji
Stosownie do elastyczności różnicowo-prądowego zabezpieczenia szyn zbiorczych
istnieje nieograniczona liczba wariantów konfiguracji szyn zbiorczych, która może być
ulokowana w topologii. W każdym przypadku możemy mieć do czynienia z różną
architekturą i w związku z tym – różnicach w złożoności.
Na poniższych stronach można znaleźć najczęściej występujące topologiczne
przykłady rozmieszczeń. W każdym przykładzie ilość jednostek centralnych i
peryferyjnych, koniecznych do zabezpieczenia szyn zbiorczych, jest określona.
Generalnie, elementy składowe architektury zabezpieczeniowej będą identyfikowalne
w podręczniku użytkownika w stosunku do głównych części podstacji np. przez litery
A i B.
Uwaga: Należy rozważyć zasadność zastosowania szaf rozdzielczych jako
rozwiązania scentralizowanego, jeśli jednostki peryferyjne są
rozproszone i znajdują się w układzie rozproszonym, ponieważ w
takim przypadku ich zastosowanie może być niepożądane.
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W obu przypadkach, przed dostawą, topologia zostanie dokładnie przetestowana na
odpowiednich stanowiskach testowych w układzie, który został skonstruowany przez
centrum kompetencyjne ALSTOM T&D.
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Poniższe informacje odnoszą się wyłącznie do kilku standardowych układów. W celu
uzyskania dalszych informacji na temat przystosowania konfiguracji dla innych
układów szyn zbiorczych należy skonsultować się z przedstawicielem ALSTOM.
Podstawową zasadą, którą można użyć do wyliczenia minimalnej liczby użytych
jednostek peryferyjnych jest:
1 Jednostka Peryferyjna (JP) na 1 Przekładnik Prądowy (PP)
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RYSUNEK 29: UKŁAD POJEDYNCZYCH SZYN ZBIORCZYCH
Z ODŁĄCZNIKIEM SEKCYJNYM
Powyższy przykład ilustruje układ pojedynczych szyn zbiorczych z odłącznikiem
sekcyjnym. Zastosowano podział na dwie strefy. Do szyn zbiorczych przyłączonych
jest n linii. Konfiguracja ta wymaga 1 jednostki centralnej i n jednostek peryferyjnych
(opcjonalnie można zastosować dodatkową jednostkę peryferyjną dla łącznika
sekcyjnego szyn). Zastosowany typ jednostki peryferyjnej, użytej dla każdego pola
będzie zależał od wymagań wejściowo/wyjściowych dla poszczególnego pola.

RYSUNEK 30: UKŁAD POJEDYNCZYCH SZYN ZBIORCZYCH
Z WYŁĄCZNIKIEM SEKCYJNYM
Powyższy przykład pokazuje układ pojedynczych szyn zbiorczych z wyłącznikiem
sekcyjnym. Zastosowano podział na dwie strefy. Do szyn zbiorczych przyłączonych
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jest n linii. Po obu stronach wyłącznika sekcyjnego zainstalowane są przekładniki
prądowe.
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Dla tej konfiguracji wymagana jest 1 jednostka centralna i n+2 jednostek
peryferyjnych (dodatkowe jednostki peryferyjne dla przekładników prądowych sekcji
szyn). Zastosowany typ jednostki peryferyjnej, użytej dla każdego pola będzie zależał
od wymagań wejściowo/wyjściowych dla poszczególnego pola.
Zaleca się, aby przekładniki prądowe dla zabezpieczenia linii umieszczone były tak,
aby pokrywały się z przekładnikami prądowymi określającymi granice dla każdej
chronionej strefy zabezpieczenia szyn.

AP

RYSUNEK 31: WYŁĄCZNIK W PÓŁUKŁADZIE
Powyższy przykład pokazuje wyłącznik w półukładzie. Zalecanym rozwiązaniem jest
stworzenie dwóch oddzielnych układów. Do każdej szyny zbiorczej przyłączonych jest
n linii. Każdy układ wymaga 1 jednostki centralnej i n jednostek peryferyjnych. Innym
rozwiązaniem jest użycie tylko jednej jednostki centralnej i 2 x n jednostek
peryferyjnych. Zastosowany typ jednostki peryferyjnej, użytej dla każdego pola będzie
zależał od wymagań wejściowo/wyjściowych dla poszczególnego pola.

RYSUNEK 32: UKŁAD PODWÓJNYCH SZYN ZBIORCZYCH ZE SPRZEGŁEM
POPRZECZNYM (Spo)
Powyższy przykład pokazuje układ podwójnych szyn zbiorczych ze sprzęgłem. Jest
to podział na dwie strefy. Do szyn zbiorczych przyłączonych jest n linii. Wyłącznik
sprzęgła po jednej stronie zainstalowany ma przekładnik prądowy (rozwiązanie 1) lub
przekładniki prądowe po obu stronach (rozwiązanie 2).
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W konfiguracji tej wymagana jest 1 jednostka centralna i n+1 jednostek peryferyjnych
dla rozwiązania 1 lub n+2 jednostek peryferyjnych dla rozwiązania 2. (Dodatkowe
jednostki peryferyjne dla przekładników prądowych sprzęgła). Zastosowany typ
jednostki peryferyjnej, użytej dla każdego pola będzie zależał od wymagań
wejściowo/wyjściowych dla poszczególnego pola.

AP
RYSUNEK 33: TRADYCYJNY UKŁAD PODWÓJNYCH SZYN ZBIORCZYCH
ZE SPRZĘGŁEM POPRZECZNYM I SPRZĘGŁEM SEKCYJNYM
Powyższy przykład pokazuje układ podwójnych szyn zbiorczych ze sprzęgłem
poprzecznym i ze sprzęgłem sekcyjnym. Jest to podział na cztery strefy. Do szyn
zbiorczych przyłączonych jest n linii. Wyłączniki sprzęgła i łączniki szyn mogą być
oba wyposażone w pojedynczy przekładnik prądowy po jednej stronie (rozwiązania 1
i 2) lub przekładniki prądowe po obu stronach (rozwiązanie 1a i 2a). Konfiguracja ta
wymaga 1 jednostki centralnej i n plus poniższa liczba jednostek peryferyjnych. Pełna
liczba wymaganych jednostek peryferyjnych pozwala na zastosowanie jednostki
peryferyjnej dla odłącznika sekcyjnego szyn na wyższej szynie.
Rozwiązanie
Rozwiązanie
Rozwiązanie
Rozwiązanie
Rozwiązanie
A
B
C
D
1 PP na Spo & 2 PP na Spo 1 PP na Spo & 2 PP na Spo
1 PP na Sse
&
2 PP na Sse
&
2 PP na Sse
1 PP na Sse
Rozwiązanie 1
√
x
√
x
Rozwiązanie 1a
x
√
x
√
Rozwiązanie 2
√
x
x
√
Rozwiązanie 2a
x
√
√
x
Wymagana liczba
n+2
n+4
n+3
n+3
jednostek
peryferyjnych
Jeśli dodane jest drugie sprzęgło tzn. jedno sprzęgło obojętnie, po której stronie sekcji
szyn
Użyj rozwiązania 1
√
x
√
x
dla 2-go sprzęgła
Użyj rozwiązania
x
√
x
√
1a dla 2-go
sprzęgła
Wymagana liczba
n+3
n+6
n+4
n+5
jednostek
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peryferyjnych
TABELA 3: LICZBA WYMAGANYCH JEDNOSTEK PERYFERYJNYCH
DLA RYSUNKU 33
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Dodatkowa jednostka peryferyjna dla łącznika sekcji szyn może wystąpić opcjonalnie.
Liczba dodatkowych jednostek peryferyjnych zależy od liczby przekładników
prądowych sekcji szyn/sprzęgieł. Zastosowany typ jednostki peryferyjnej, użytej dla
każdego pola będzie zależał od wymagań wejściowo/wyjściowych dla
poszczególnego pola.

AP
RYSUNEK 34: UKŁAD PODWÓJNYCH SZYN ZBIORCZYCH
ZE SPRZĘGŁEM POPRZECZNYM (Spo) i ZE SPRZĘGŁEM SEKCYJNYM (Sse)
Z DODATKOWYMI ŁĄCZNIKAMI SEKCJI SZYN
Powyższy przykład pokazuje układ podwójnych szyn zbiorczych z sekcjami szyn i
sprzęgłem. Sekcja szyn posiada także dodatkowe odłączniki sekcyjne pozwalające
na obejście sekcji szyn. Układ jest podzielony na cztery strefy. Do szyn zbiorczych
przyłączonych jest n linii. Wyłączniki sprzęgła i łączniki szyn mogą być wyposażone w
pojedynczy przekładnik prądowy po jednej stronie (rozwiązania 1 i 2) lub przekładniki
prądowe po obu stronach (rozwiązanie 1a i 2a). Konfiguracja ta wymaga 1 jednostki
centralnej i n plus poniższa liczba jednostek peryferyjnych. Pełna liczba wymaganych
jednostek peryferyjnych pozwala na zastosowanie jednostki peryferyjnej dla
odłącznika sekcyjnego szyn.
Rozwiązanie
Rozwiązanie
Rozwiązanie
Rozwiązanie
Rozwiązanie
A
B
C
D
1 PP na Spo
2 PP na Spo 1 PP na Spo & 2 PP na Spo
&
&
2 PP na Sse
&
1 PP na Sse
2 PP na Sse
1 PP na Sse
Rozwiązanie 1
√
x
√
x
Rozwiązanie 1a
x
√
x
√
Rozwiązanie 2
√
x
x
√
Rozwiązanie 2a
x
√
√
x
Wymagana liczba
n+2
n+4
n+3
n+3
jednostek
peryferyjnych
Jeśli dodane jest drugie sprzęgło tj. jedno sprzęgło obojętnie, po której stronie sekcji
szyn
Użyj rozwiązania
√
x
√
x
1 dla 2-go
sprzęgła
Użyj rozwiązania
x
√
x
√
1a dla 2-go
sprzęgła
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Wymagana liczba
n+3
n+6
n+4
n+5
jednostek
peryferyjnych
TABELA 4: LICZBA WYMAGANYCH JEDNOSTEK PERYFERYJNYCH
DLA RYSUNKU 34
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Dodatkowa jednostka peryferyjna dla łącznika sekcji szyn może wystąpić opcjonalnie.
Liczba dodatkowych jednostek peryferyjnych zależy od liczby przekładników
prądowych sekcji szyn/sprzęgieł. Zastosowany typ jednostki peryferyjnej, użytej dla
każdego pola będzie zależał od wymagań wejściowo/wyjściowych dla
poszczególnego pola.

AP
RYSUNEK 35: UKŁAD PODWÓJNYCH SZYN ZBIORCZYCH
ZE SPRZĘGŁEM I PODWÓJNYM SEKCJONOWANIEM SZYN WYŁĄCZNIKIEM
Powyższy przykład ukazuje układ podwójnych szyn zbiorczych z sekcjami szyn i ze
sprzęgłem. Na górnych i na dolnych szynach zainstalowane są wyłączniki. Układ jest
podzielony na cztery strefy. Do szyn zbiorczych przyłączonych jest n linii. Wyłączniki
sprzęgła i łączniki szyn mogą być oba wyposażone w pojedynczy przekładnik
prądowy po jednej stronie (rozwiązania 1 i 2) lub przekładniki prądowe po obu
stronach (rozwiązanie 1a i 2a). Konfiguracja ta wymaga 1 jednostki centralnej i n plus
poniższa liczba jednostek peryferyjnych. Pełna liczba wymaganych jednostek
peryferyjnych pozwala na zastosowanie jednostki peryferyjnej dla odłącznika
sekcyjnego szyn na wyższej szynie.
Rozwiązanie
Rozwiązanie
Rozwiązanie
Rozwiązanie
Rozwiązanie
A
B
C
D
1 PP na Spo
2 PP na Spo 1 PP na Spo & 2 PP na Spo
&
&
2 PP na każde
&
1 PP na
2 PP na
Sse
1 PP na
każde Sse
każde Sse
każde Sse
Rozwiązanie 1
√
x
√
x
Rozwiązanie 1a
x
√
x
√
Rozwiązanie 2
√
x
x
√
Rozwiązanie 2a
x
√
√
x
Wymagana liczba
n+3
n+6
n+5
n+4
jednostek
peryferyjnych
Jeśli dodane jest drugie sprzęgło tj. jedno sprzęgło obojętnie, po której stronie sekcji
szyn
Użyj rozwiązania
√
x
√
x
1 dla 2-go
sprzęgła
Użyj rozwiązania
x
√
x
√
1a dla 2-go
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sprzęgła
Wymagana liczba
n+4
n+8
n+6
n+6
jednostek
peryferyjnych
TABELA 5: LICZBA WYMAGANYCH JEDNOSTEK PERYFERYJNYCH
DLA RYSUNKU 35
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Liczba dodatkowych jednostek peryferyjnych zależy od liczby przekładników
prądowych sekcji szyn/sprzęgieł. Zastosowany typ jednostki peryferyjnej, użytej dla
każdego pola będzie zależał od wymagań wejściowo/wyjściowych dla
poszczególnego pola.

AP
RYSUNEK 36: UKŁAD PODWÓJNYCH SZYN ZBIORCZYCH ZE SPRZĘGŁEM
POPRZECZNYM. SZYNA OBEJŚCIOWA NIE JEST WŁĄCZONA DO STREFY
ZABEZPIECZANEJ.
Powyższy przykład pokazuje układ podwójnych szyn zbiorczych ze sprzęgłem
poprzecznym i z szyną obejściową. Gdy szyna obejściowa znajduje się za wszystkimi
przekładnikami prądowymi linii, nie jest włączona do strefy zabezpieczanej i może
być rozpatrywana zgodnie z rys. 45, w takim wypadku dodatkowa jednostka
peryferyjna musi być dodana dla pola obejściowego.
Układ jest podzielony na dwie strefy. Do szyn zbiorczych przyłączonych jest n linii.
Wyłącznik sprzęgła i łączniki szyn może być wyposażony w pojedynczy przekładnik
prądowy po jednej stronie (rozwiązanie 1) lub przekładniki prądowe po obu stronach
(rozwiązanie 2). Konfiguracja ta wymaga 1 jednostki centralnej i n + 2 jednostki
peryferyjne dla rozwiązania 1 lub n + 3 jednostki peryferyjne dla rozwiązania 2.
(Dodatkowe jednostki peryferyjne będą zastosowane dla przekładników prądowych
sprzęgła i dla pola obejściowego). Użyty typ jednostki peryferyjnej, użytej dla

każdego pola będzie zależał od wymagań wejściowo/wyjściowych dla
poszczególnego pola.
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RYSUNEK 37: UKŁAD PODWÓJNYCH SZYN ZBIORCZYCH ZE SPRZĘGŁEM
POPRZECZNYM. SZYNA OBEJŚCIOWA JEST WŁĄCZONA DO STREFY
ZABEZPIECZANEJ.
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Powyższy przykład pokazuje układ podwójnych szyn zbiorczych ze sprzęgłem
poprzecznym i z szyną obejściową. Gdy szyna obejściowa znajduje się za wszystkimi
przekładnikami prądowymi linii, zawiera się ona w strefie zabezpieczanej. Może być
rozpatrywana podobnie do rysunku 43, gdzie dodatkowa jednostka peryferyjna musi
być dodana dla pola obejściowego. Jedyną różnicą będzie umiejscowienie
przekładników prądowych i w konsekwencji zabezpieczenia.
Ponownie układ jest podzielony na dwie strefy z dodatkową strefą dla pola
obejściowego. Do szyn zbiorczych przyłączonych jest n linii. Wyłącznik sprzęgła i
łączniki szyn mogą być wyposażone w pojedynczy przekładnik prądowy po jednej
stronie (rozwiązanie 1) lub przekładniki prądowe po obu stronach (rozwiązanie 2).
Konfiguracja ta wymaga 1 jednostki centralnej i n + 2 jednostki peryferyjne dla
rozwiązania 1 lub n + 3 jednostki peryferyjnej dla rozwiązania 2. (Dodatkowe
jednostki peryferyjne zastosowane będą dla przekładników prądowych sprzęgła i dla
pola obejściowego). Użyty typ jednostki peryferyjnej, użytej dla każdego pola będzie
zależał od wymagań wejściowo/wyjściowych dla poszczególnego pola.
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RYSUNEK 38: UKŁAD POTRÓJNYCH SZYN ZBIORCZYCH ZE SPRZĘGŁEM
POPRZECZNYM I SPRZĘGŁEM SEKCYJNYM
Powyższy przykład pokazuje układ potrójnych szyn zbiorczych ze sprzęgłem
poprzecznym i ze sprzęgłem sekcyjnym. Sprzęgło sekcyjne ma również dodatkowe
łączniki, które pozwalają na łączenie sekcji. Układ podzielony jest na sześć stref. Do
szyn zbiorczych przyłączonych jest n linii. Wyłączniki sprzęgła poprzecznego i
sekcyjnego mogą być wyposażone w pojedynczy przekładnik prądowy po jednej
stronie (rozwiązania 1 i 2) lub przekładniki prądowe po obu stronach (rozwiązanie 1a i
2a). Konfiguracja ta wymaga 1 jednostki centralnej i n plus poniższa liczba jednostek
peryferyjnych. Pełna liczba wymaganych jednostek peryferyjnych pozwala na
zastosowanie jednostki peryferyjnej dla odłącznika sekcyjnego szyn.
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Rozwiązanie

Rozwiązanie
A
1 PP na Spo
&
1 PP na Sse
√
x
√
x
n+2

Rozwiązanie
B
2 PP na Spo
&
2 PP na Sse
x
√
x
√
n+4

Rozwiązanie
C
1 PP na Spo &
2 PP na Sse

Rozwiązanie
D
2 PP na Spo
&
1 PP na Sse
x
√
√
x
n+3

Rozwiązanie 1
√
Rozwiązanie 1a
x
Rozwiązanie 2
x
Rozwiązanie 2a
√
Wymagana liczba
n+3
jednostek
peryferyjnych
Jeśli dodane jest drugie sprzęgło tj. jedno sprzęgło obojętnie, po której stronie sekcji
szyn
Użyj rozwiązania
√
x
√
x
1 dla 2-go
sprzęgła
Użyj rozwiązania
x
√
x
√
1a dla 2-go
sprzęgła
Wymagana liczba
n+3
n+6
n+4
n+5
jednostek
peryferyjnych
TABELA 6: LICZBA WYMAGANYCH JEDNOSTEK PERYFERYJNYCH
DLA RYSUNKU 38
Dodatkowa jednostka peryferyjna dla łącznika sekcji szyn może wystąpić

opcjonalnie.
Liczba dodatkowych jednostek peryferyjnych zależy od liczby przekładników
prądowych sprzęgła poprzecznego/sprzęgła sekcyjnego. Użyty typ jednostki

peryferyjnej, użytej dla każdego pola będzie
wejściowo/wyjściowych dla poszczególnego pola.

zależał

od

wymagań

RYSUNEK 39: UKŁAD PODWÓJNYCH SZYN ZBIORCZYCH Z DWOMA
WYŁĄCZNIKAMI DLA LINII
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Powyższy przykład pokazuje układ podwójnych szyn zbiorczych z dwoma
wyłącznikami na każdą linię. Układ jest podzielony na dwie strefy. Do szyn zbiorczych
przyłączonych jest n linii. Konfiguracja ta powinna wymagać 1 jednostki centralnej i 2
x n jednostek peryferyjnych, ale może być użyte tylko n jednostek peryferyjnych. Obie
jednostki peryferyjne powinny widzieć przekładniki prądowe i każdy z wyłączników
powinien być przydzielony do oddzielnej jednostki peryferyjnej, ale gdy jedna
jednostka peryferyjna jest użyta na linie rozkaz wyłącz jest przesyłany do dwóch
wyłączników.

AP

RYSUNEK 40: UKŁAD PIERŚCIENIOWY
Powyższy przykład pokazuje układ pierścieniowy. Układ jest podzielony na cztery
strefy. Konfiguracja ta wymaga 1 jednostki centralnej i 12 jednostek peryferyjnych.

RYSUNEK 41: UKŁAD GŁÓWNYCH SZYN DLA WYŁĄCZNIKA SEKCJI SZYN I Z
OBEJŚCIEM WYŁĄCZNIKOWYM

Zastosowanie Funkcji

P740/PL AP/La7

MiCOM P740
(AP) 6 - 72
Powyższy przykład pokazuje układ sześciu szyn zbiorczych z sekcjami szyn i ze
sprzęgłem. Układ może również zawierać urządzenia obejściowe. Układ jest
podzielony na sześć stref. Do szyn zbiorczych przyłączonych jest n linii. Wyłączniki
sprzęgła, sekcji szyn i obejścia mogą być wyposażone w pojedynczy przekładnik
prądowy po jednej stronie (rozwiązania 1, 2 i 3) lub przekładniki prądowe po obu
stronach (rozwiązanie 1A, 2A i 3A).
Konfiguracja ta wymaga 1 jednostki centralnej i n plus przedstawiona poniżej liczba
jednostek peryferyjnych.
Rozwiązanie

Rozwiązanie
A
1 PP na Spo
&
1 PP na
każde Sse
√
x
√
x
n+4

Rozwiązanie
B
2 PP na Spo
&
2 PP na
każde Sse
x
√
x
√
n+8

Rozwiązanie
C
1 PP na Spo &
2 PP na każde
Sse

Rozwiązanie
D
2 PP na Spo
&
1 PP na
każde Sse
x
√
√
x
n+5

Rozwiązanie 1
√
Rozwiązanie 1a
x
Rozwiązanie 2
x
Rozwiązanie 2a
√
Wymagana liczba
n+7
jednostek
peryferyjnych
Jeśli zawarte są urządzenia obejścia
Użyj rozwiązanie
√
x
√
x
3
Użyj rozwiązanie
x
√
x
√
3a
Wymagana liczba
n+5
n + 10
n+8
n+8
jednostek
peryferyjnych
Jeśli dodane jest drugie sprzęgło tj. jedno sprzęgło obojętnie, po której stronie sekcji
szyn i brak urządzeń obejścia
Użyj rozwiązania
√
x
√
x
1 dla 2-go
sprzęgła
Użyj rozwiązania
x
√
x
√
1a dla 2-go
sprzęgła
Wymagana liczba
n+5
n + 10
n+8
n+7
jednostek
peryferyjnych
Jeśli dodane jest drugie sprzęgło tj. jedno sprzęgło obojętnie, po której stronie sekcji
szyn i zawarte są urządzenia obejścia
Użyj rozwiązanie
√
x
√
x
3
Użyj rozwiązanie
x
√
x
√
3a
Wymagana liczba
n+6
n + 12
n+9
n + 10
jednostek
peryferyjnych
TABELA 7: LICZBA WYMAGANYCH JEDNOSTEK PERYFERYJNYCH
DLA RYSUNKU 50
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Liczba dodatkowych jednostek peryferyjnych będzie zależna od liczby przekładników
prądowych sprzęgła poprzecznego/sprzęgła sekcyjnego. Zastosowany typ jednostki
peryferyjnej, użytej dla każdego pola będzie zależał od wymagań
wejściowo/wyjściowych dla poszczególnego pola.
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(AP) 6 - 74

ZASTOSOWANIE FUNKCJI NIEZABEZPIECZENIOWYCH
Poniżej streszczono cechy niezabezpieczeniowe układu:
● Układ może być scentralizowany/rozproszony – jeśli nie ma przestrzeni do
umieszczenia zabezpieczenia szyn centralnie, możliwe jest rozproszenie układu i
ulokowanie urządzeń razem z innymi zabezpieczeniami
● Pomiary lokalne, strefy i układu – różne pomiary są dostępne lokalnie na
wyświetlaczu LCD przekaźnika lub zdalnie przez połączenie komunikacji
szeregowej.
● Rejestracja zdarzeń, uszkodzeń i zakłóceń – kompleksowa analiza po
wystąpieniu zakłóceń dostępna przez listę zdarzeń, rekordy zakłóceń i
uszkodzeń, które mogą być dostępne lokalnie przy pomocy wyświetlacza LCD lub
zdalnie przez połączenie komunikacji szeregowej (JP -> JC).

AP

● Synchronizacja zegara czasu rzeczywistego / czasu – synchronizacja czasu
dostępna jest przez wejście IRIG-B (opcja w jednostce centralnej, dzięki której
następuje synchronizacja jednostki peryferyjnej)
● Cztery grupy nastaw – niezależna, zdalnie ustawialna grupa nastaw,
pozwalająca na zastosowanie specyficznych aplikacji użytkownika.
● Kontrola stanu wyłącznika i odłącznika –
wskazanie pozycji
odłącznika/wyłącznika przy pomocy zestyków pomocniczych, działań układu
zgodnie z wykrytymi warunkami niezgodności.
● Kontrola wyłącznika – dostępna lokalnie przez panel operatorski HMI.
● Urządzenia testowania przy rozruchu
● Ciągła samokontrola –
maksymalnej niezawodności.

obszerna

samokontrola

w

celu

zapewnienia

● Nadzór komunikacyjny – wykrywa zakłócenia komunikacyjne pomiędzy
urządzeniami i powoduje powstanie działań zapobiegawczych, tzn. przełączenie
na komunikację niezależną zabezpieczenia rezerwowego lokalnego i pomijanie
linii w poziomie strefowym.
● Graficzny, programowany układ logiki – pozwala zdefiniować użytkownikowi
zabezpieczenia i dopasować logikę do specyficznych układów.
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(AP) 6 - 75

Funkcje klawiszy
Poniższa domyślna logika PSL przedstawia sposób programowania funkcji
przycisków w trybie funkcjonalności rozruchowej czynnym/nieczynnym.

RYSUNEK 33: TRYB DOMYŚLNY LOGIKI PSL
Uwaga: Zasilenie dwóch wejść układu dopasowującego dla optyki LED
spowoduje świecenie wskaźnika kolorem żółtym.
Przyciski funkcyjne 4 i 5 są ustawione w trybie „Toggle” i na aktywację przyciskiem,
natomiast tryb rozruchu będzie w ruchu tak długo, jak funkcja będzie czynna w menu
„Configuration”. Przypisany wskaźnik LED pokaże stan funkcji zabezpieczeniowej w
ruchu jako ZIELONY, ŻÓŁTY dla trybu nieczynności 50BF i CZERWONY dla trybu
przeglądowego.

9.2

Wyświetlenie prądu różnicowego
Jeśli prąd różnicowy jest niski istnieje możliwość ustalenia wyświetlania
wartości na 0 prądu różnicowego w kolumnach POMIARY 1 oraz POMIARY 2.
Tak więc jeśli prąd różnicowy danej strefy będzie poniżej ustalonego progu
jego wartość wyświetlana zostanie ustalona jako 0.

AP

Zastosowanie Funkcji

P740/PL AP/La7

MiCOM P740
10.
WYMAGANIA DLA PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH
10.1

(AP) 6 - 76

Oznaczenia
IF max fault
IF max int cont

maksymalny prąd zwarciowy (ten sam dla wszystkich linii) w A
maksymalny udział z linii do wewnętrznego zwarcia (zależny od
linii) w A
Inp
prąd znamionowy pierwotny przekładników prądowych
In
prąd znamionowy wtórny (1A lub 5A)
RCT
rezystancja uzwojenia przekładnika prądowego strony wtórnej
w omach
RB
całkowite zewnętrzne obciążenie rezystancją w omach
Vk
napięcie nasycenia przekładnika prądowego w woltach
SVA
obciążenie znamionowe w VA
współczynnik prądowy (zazwyczaj 20)
Kssc
Ogólne zalecenia dla wymogów zabezpieczenia przekładników prądowych, stosujące
bieżące reguły techniki, które nie odnoszą się bezpośrednio do określonego
zabezpieczenia.
10.2

AP

Wymogi dla przekładników prądowych 87BB

10.2.1 Linie przyłączone do źródeł o znacznej mocy (np. linie przesyłowe i generatory)
Pierwotny prąd znamionowy jest określony powyżej 1/20 maksymalnego udziału linii
dla wewnętrznych zwarć.
tj.

Inp = IF max int / 20

np.
Linia przesyłowa prawdopodobnie importuje prąd 20kA dając pierwotny prąd
znamionowy Inp 1000A.
To zalecenie ma
transformatorów.

zastosowanie

dla

większości

zabezpieczanych

linii

i

Wielkość przekładnika prądowego należy dobrać tak, aby nie nastąpiło jego
nasycenie podczas zwarć zewnętrznych:
Dla każdego przekładnika prądowego, IFeederMax = maksymalny udział linii w zwarciu
zewnętrznym (może być różny dla każdej linii):
Vk > IFeederMax * (RCT + RB)
Uwaga:

Parametry te są obowiązujące dla zwarć wewnętrznych.

10.2.2 Odstawienie z ruchu linii z małym udziałem mocy (niski przesył)
Z uwagi na konstrukcję przekładników prądowych, zachowanie się ich pod względem
termicznym i elektrodynamicznym, prąd znamionowy pierwotny przekładnika nie
może być tak niski jak wymagania przyrównane do maksymalnej wartości prądu
zakłóceniowego. W przypadku przekładnika prądowego z pierwotnymi izolatorami
przepustowymi i nieuzwojonymi brak jest określenia granicy, ale istnieją względy
praktyczne.
Znamionowy prąd pierwotny przekładnika prądowego powinien być nie mniejszy niż
1/200 maksymalnego prądu przepływającego przez przekładnik prądowy podczas
bliskiego zwarcia w czasie zewnętrznego zwarcia.
np. Inp = IF max / 200
Możliwe jest użycie szybkiego członu wykrywającego nadprądowego I>2, aby
odróżnić zwarcie zewnętrzne i wewnętrzne w przypadku nasycenia przekładnika
prądowego poniżej 2 ms.
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np. Dla rozdzielni, której maksymalny prąd zwarcia bliskiego wynosi 30kA,
przekładniki prądowe w najmniejszej mocowo linii mają pierwotny prąd znamionowy
Inp = 150 A, nawet jeśli normalne obciążenie linii jest dużo mniejsze niż ta wartość
(podstacyjna linia transformatorowa)
10.2.3 Parametry przekładnika prądowego według IEC 185, 44-6 i BS 3938 (British
Standard)
1.
Klasa X według normy brytyjskiej: minimalny punkt zagięcia ch-ki napięciowej
punktu nasycenia
Vk min = 0.5 IF max wtórny x (RCT + RB)
Uwaga: ten parametr jest obowiązujący dla zwarć zewnętrznych.
Zalecane wartości dają możliwość zagwarantowania czasu do nasycenia większego
niż 1,4 ms przy strumieniu resztkowym o wartości 80% maksymalnego strumienia
(klasa X lub TPX). Zapewnia to wystarczający margines bezpieczeństwa dla
wykrywania nasycenia przekładnika prądowego, który działa w czasie mniejszym od
2 ms.
2.
Klasa 5P wg IEC 185. Przeliczenie klasy X (BS) z równoważnej 5P (IEC)
3.
Klasa TPX i TPY według IEC 44-6. IEC określa łączny błąd w %
wielokrotności prądu znamionowego (IN) na określone obciążenie SVA.
np.
przekł. pr. 1000/5 A – 50VA 5P 20 [PP Inp / Ina – SVA dokładność P Kscc]
Powyższa definicja pokazuje, że łączny błąd musi być mniejszy niż 5%, dla prądu
pierwotnego 20Inp, gdy zewnętrzne obciążenie równa się 2 Ω (50VA do In).
Jeśli rezystancja wtórna RCT jest znana, łatwo jest wyliczyć siłę elektromotoryczną
magnetyzmu wyprowadzoną z prądu zakłóceniowego (20In). Faktycznie, gdy błąd
wynosi 5% (= 5A) z podaną siłą elektromotoryczną, punkt pracy wychodzi poza punkt
zakrzywienia ch-ki napięciowej w zakres nasycenia. Przy założeniu jednego warunku,
że punkt zakrzywienia ch-ki napięciowej – Vk, stanowi 80% tej wartości. W celu
konwersji pomiędzy klasą 5P (IEC) i klasą X (BS) PP ustalono poniższą relację:
Vk = 0.8 x [(SVA x Kssc ) / In +(RCT x Kssc x In)]
SVA = (In x Vk / 0.8 Kssc ) - RCT x In 2
W określonych przypadkach, wyliczenie może pokazać wartość zbyt małą w
odniesieniu do norm przemysłowych. W tym przypadku minimum będzie wynosiło:
SVA min = 10 VA 5P 20, które odpowiada punktowi zakrzywienia ch-ki napięciowej w
przybliżeniu Vkmin = 70V przy 5A lub 350V przy 1A. Klasa TPY pozwoli określić niższe
wartości mocy (rozmagnesowanie szczeliną powietrzną). Biorąc pod uwagę niskie
wymagania klasy X lub TPX, jedna z nich może być wybrana do bieżącej specyfikacji.
Ze względu na dokładność zdecydowanie zaleca się klasę X lub klasę 5P dla
przekładników prądowych. Punkt zagięcia ch-ki napięciowej przekładników
prądowych powinno stosować się do minimalnych wymagań przedstawionych
wzorami poniżej:
Vk ≥
k (RCT + RB)
Gdzie:
Vk =
wymagane napięcie punktu zagięcia ch-ki
k
współczynnik
RCT
rezystancja wtórna przekładnika prądowego
RL
rezystancja obwodu od przekładnika prądowego do przekaźnika
RB
rezystancja obciążenia
k jest stałe zależne od:
If
maksymalna wartość od prądu zwarciowego do stabilności
(wielokrotność In)
X/R
stosunek X/R systemu pierwotnego (dla P740 X/R do 80)
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Poniższe wymagania dla przekładnika prądowego pojawiają się na planie P740
Vk ≥
0,5 x (If max wtórne) x (RCT + RB)
dla RB = 2 RL
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10.3 Wymagania dla przekładników prądowych dla wysokoczułego zabezpieczenia
ziemnozwarciowego 87BB
Wysokoczułe zabezpieczenie ziemnozwarciowe (WCZZ) powinno działać w sieciach
uziemionych wysoką impedancją.
Przekładniki prądowe WCZZ powinny dodatkowo spełniać poniższe wymagania:
Vk min = 1.5 x X/R x In x (RCT + RB)
Uwaga:
jeśli X/R jest mniejsze niż 20, wybierz 20 dla X/R
Gdzie:
Vk =
wymagane napięcie punktu zakrzywienia ch-ki
X/R =
stosunek X/R systemu pierwotnego (dla P740 X/R do 80)
In =
znamionowy prąd wtórny (1A lub 5A)
rezystancja wtórna przekładnika prądowego
RCT =
RB =
rezystancja obciążenia (dla RB = 2 RL)
10.4
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Normalizacja dla klasy IEEE C przekładników prądowych
Zabezpieczenia z serii MiCOM Px740 są zgodne z przekładnikami prądowymi wg
ANSI/IEEE jak to określono w normie IEEE C57.13. Odpowiednią klasą dla
zabezpieczeń jest klasa „C”, która charakteryzuje rdzeń bez szczeliny powietrznej.
Konstrukcja przekładnika prądowego jest identyczna z klasą P w IEC, lub klasą X w
British Standard, ale dane znamionowe są zróżnicowane. Poniższa tabela umożliwia
przetransponowanie danych znamionowych w dane związane z punktem
zakrzywienia ch-ki napięciowej IEC/BS.
Klasyfikacja wg IEEE C57.13 – „C” [V]
Przekładnia
RCT
C50
C100
C200
C400
PP
[Ω]
Vk
Vk
Vk
Vk
100/5
0.04
56.5
109
214
424
200/5
0.8
60.5
113
218
428
400/5
0.16
68.5
121
226
436
800/5
0.32
84.5
137
242
452
1000/5
0.4
92.5
145
250
460
1500/5
0.6
112.5
165
270
480
2000/5
0.8
132.5
185
290
500
3000/5
1.2
172.5
225
330
540
TABELA 8: NAPIĘCIE PUNKTU ZAKRZYWIENIA CH-KI VK wg
PROPONOWANE W KLASIE ‘’C’’ PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH.

C800
Vk
844
848
856
872
880
900
920
960
IEC/BS

Założenia:
1. Dla 5A przekładników prądowych typowa rezystancja wynosi 0,0004 ohma w
przeliczeniu ze strony wtórnej na pierwotną (dla 1A przekładników prądowych
typowa rezystancja wynosi 0,0025 ohma w przeliczeniu ze strony wtórnej na
pierwotną
2. Zakrzywienie ch-ki wg IEC/BS jest zwykle o 5% większe niż zakrzywienie ch-ki wg
ANSI/IEEE
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Zakrzywienie ch-ki wg IEC/BS jest określone jako wewnętrzna siła
elektromotoryczna, podczas gdy klasa napięciowa „C” jest określona dla zacisków
wyjściowych PP. Aby przejść z ANSI/IEEE na wymagania IEC/BS, należy
uwzględnić spadek napięcia wywołany rezystancją uzwojeń obwodu wtórnego
przekładnika prądowego.

2. Wg IEEE znamionowa wartość prądu wtórnego przekładników prądowych wynosi
5A.
3. Znamionowy wyjściowy prąd dynamiczny w klasie ”C” przekładników prądowych
jest zawsze 20 x In (Kssc)
Vk = (C x 1.05) + (In x RCT x Kssc)
Gdzie:
Vk =

równoważny wg IEC lub BS punkt zakrzywienia ch-ki

C=

wskaźnik C

In =

5A

RCT = rezystancja uzwojenia wtórnego przekładnika prądowego
Kssc = 20 x In
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ZNAMIONOWE
WARTOŚCI
POMOCNICZEGO

BEZPIECZNIKÓW

DLA

NAPIĘCIA

W rozdziale o bezpieczeństwie, zawartym w tym podręczniku użytkownika, określono
maksymalną wartość bezpiecznika – 16A. Ze względu na stopniowanie czasowe,
preferowana jest często niskoprądowa wkładka topikowa. Zalecany jest standardowy
zakres od 6A do 16A. Dopuszcza się niskonapięciowe wkładki topikowe przy wartości
minimalnej 250V i podatności wg ogólnej aplikacji IEC60269-2 – gG, jako
bezpieczniki wielkiej mocy. Otrzymujemy ekwiwalentną charakterystykę z
bezpiecznikami wielkiej mocy „z czerwoną plamką” typu NIT/TIA często z
wymaganiami historycznymi.
Poniższa tabela zaleca doradczo dopuszczalną ilość przekaźników połączonych z
jednym zaciskiem podstawy bezpiecznikowej. Dotyczy to serii MiCOM Px40 ze
sprzętowym przyrostkiem C lub wyższym, posiadających ograniczenie prądu
udarowego przy załączaniu, w celu zabezpieczenia wkładki topikowej.

AP

Maksymalna zalecana ilość przekaźników MiCOM Px40 na jednym bezpieczniku
Napięcie
Bezpiecznik
Bezpiecznik
Bezpiecznik
Bezpiecznik
znamionowe
6A
10A
15 lub 16A
> 16A
baterii
24 do 54 V
2
4
6
Nie dozwolone
60 do 125 V
4
8
12
Nie dozwolone
13 do 250 V
6
10
16
Nie dozwolone

Do zabezpieczenia zasilania
miniaturowe wyłączniki (MCB).

pomocniczego

ewentualnie

można

stosować
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Celem programowalnego schematu logicznego (PSL) jest aby umożliwić użytkownikowi
tworzenie własnych indywidualnych schematów zabezpieczeniowych pod kątem
dopasowania ich do konkretnego pola. Osiąga się to przez zastosowanie programowalnych
bramek logicznych oraz bloków czasowych.
Wejście do PSL jest dowolną kompinacją stanów wejść optycznych. Edytor jest także
stosowany od stworzenia matrycy programowej funkcji dla wejść opto i wyjść
przekaźnikowych, wyjściowych elementów zabezpieczeniowych, jak pobudzenia i
wyłączenia funkcji oraz wyjścia na stałe przypisane do schematu logicznego. Ustalony
schemat logiczny zawiera standardowy schemat zabezpieczeniowy przekaźnika. PSL
właściwie składa się z logicznych bramek programowych oraz bloków czasowych. Bramki
logiczne mogą być zaprogramowane aby stworzyć zakres różnych funkcji logicznych i mogą
akceptować różną liczbę wejść.
Bloki czasowe są stosowane do tworzenia
programowalnych opóźnień, i/lub stanów wyjść logicznych np. tworzenie impulsów o
określonym czasie trwania. Wyjściami w PSL są diody LED na panelu oraz styki wyjściowe
dostępne od tyłu przekaźnika.
Wprowadzenie logiki PSL uruchamia wykonywanie zdarzeń; logika jest wykonywana przy
dowolnej zmianie wejść, przykładowo w rezultacie zmiany jednego sygnału cyfrowego lub
zadziałania wyjścia poprzez element zabezpieczeniowy. Także, tylko jedna część logiki PSL
która oddziaływała na zmianę wejścia będzie brała udział w procesie. To ogranicza czas
procesowy wykorzystywany przez PSL; zdarzenie zbyt duże, rozbudowany schemat PSL nie
będzie wydłużał czasu wyłaczenia przekaźnika wykonawczego.
System ten jest bardzo elastyczny umożliwiając użytkownikowi tworzenie własnych
schematów logicznych. Jednakże, to także oznacza, że PSL może być zastosowany do
bardzo skomplikowanych systemów, przy zastosowaniu gotowych konfiguracji dostępnych
w pakiecie programu wspomagającego typu MiCOM S1.
1.2

MiCOM S1 Px40 Edytor PSL
Aby wejść do menu edytora PSL dla Px40 należy w menu nacisnąć
Moduł Edytora PSL umożliwia podłaczenie dowolnego urządzenia MiCOM Px40 od przodu,
pobranie i wyedytowanie pliku. Pliki schematów logicznych PSL mogą być modyfikowane i
ponownie przesładne do przekaźnika.
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Jak stosować edytor MiCOM Px40 PSL
Moduł MiCOM Px40 PSL oferuje:
•

Otwarcie nowego schematu PSL

•

Pobieranie pliku PSL z przekaźnika MiCOM Px40 IED

•

Otwarcie gotowego pliku PSL

•

Dodanie komponentu logicznego do pliku PSL

•

Przesuwanie komponentów w pliku PSL

•

Edycja połaczenia w pliku PSL

•

Dodanie połaczenia do pliku PSL

•

Zamarkowanie ścieżki na czerwono w pliku PSL

•

Zastosowanie wyjść przekaźnikowych w logice sterowania

•

Wgranie pliku PSL do MiCOM Px40 IED

•

Wydruk plików PSL

Szczegóły odnośnie stosowania tych funkcji zawarte są w instrukcji obsługi MiCOM S1.
1.4
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Połączenia elementów
Przed wysłaniem do przekaźnika schemat zostaje sprawdzony pod wzgledem połączeń.
Rezultatem takiego sprawdzenia może być pojawienie się różnych informacji alarmowych.
Edytor po pierwsze czyta numer modelu podłączonego przekaźnika i porównuje z
zapisanym w bazie numerem modelu. Niezależny moduł porównywania plików jest także
dostarczany. Jeżeli pobrany model nie odpowiada temu z bazy to zostaje wygenerowana
wiadomość informująca. Zapisany numer modelu oraz odczytany z przekaźnika są
wyświetlane cały czas z informacją alarmową; do użytkownika należy decyzja o wysłaniu
jeżeli nastawy są kompatybilne z podłączonym przekaźnikiem. Błędnie zignorowana
informacja alarmowa może doprowadzić do niepożądanego zachowania schematu w
przekaźniku.
Jeżeli występują jakieś problemy w oczywistej sytuacji, wtedy generowana bedzie lista
komunikatów. Typy potencjalnych problemów, które program usiłuje przedstawić to:
•

Jedna lub więcej bramek, sygnały diod LED, sygnały styków, bloki czasowe and/or
posiadają ich wyjścia podłączone bezpośrednio ponownie do ich własnych wejść. Błędne
połączenia w takich sytuacjach moga spowodować zablokowanie przekaźnika lub mogą
być przyczyną pojawiania się innych problemów.

•

Ilość stosowanych wejść do pobudzania (ITT) przekracza fizyczną liczbę wejść w
przekaźniku. Programowalna bramka posiada wiekszą wartość nastawy niż aktualna
liczba wejść; bramka może być nigdy nie aktywna. Uwaga nie sprawdzana jest wartość
poniżej ITT. Zerowa wartość nie powoduje generowanie informacji alarmowej.

•

Zbyt dużo bramek logicznych. Teoretycznie istnieje limit stosowanych bramek do 256
w schemacie, lecz w praktyce limit uzależniony jest od całościowego układu logicznego.
W praktyce schemat musiał by być bardzo rozbudowany by został wygenerowany alarm.

•

Zbyt dużo połaczeń. Nie jest to jednoznacznie określone ile linii można zastosować na
jednym schemacie logicznym. Jednakże, odnosząc się do maksymalnej liczby bramek,
w praktyce limit uzależniony jest od całościowego układu logicznego. W praktyce
schemat musiał by być bardzo rozbudowany by został wygenerowany alarm.
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Elementy graficzne i komendy
Przedstawione poniżej narzędzia ułatwiają poruszane i edycję schematu PSL.

1.5.1

Standardowe narzędzia
•

1.5.2

Narzędzia kierunku położenia
•

1.5.3

Do grupowania i skupiania elementów logicznych ( poziomo i pionowo ).

Narzędzia graficzne
•

1.5.4

Do wybierania pliku i wydruku.

Do dostawiania komentarzy tekstowych i innych uwag ułatwiających czytanie logiki PSL

Narzędzia zmiany położenia
•

Do przesuwania elementów logicznych.

PL
1.5.5

Narzędzia obrotu elementów
•

1.5.6

Narzędzia struktury
•

1.5.7

Do zmiany położenia komponentów logiki.

Narzędzia powiększenia
•

1.5.8

Elementy do wprowadzania obrotów, odbić itp.

Do skalowania, powiększenia I przesównaia schematu PSL.

Symbole logiki

Ta listwa znaków umożliwia dostęp dla każdego typu elementu logicznego przy tworzeniu
schematu. Nie wszystkie elementy będą wyświetlane na listwie. Rodzaj dostępnych ikon
zależy od wybory typu zabezpieczenia.
Linia łącząca
Linia łącząca dwa elementy logiczne.
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Sygnał wejścia opto
Tworzy sygnał wejścia opto.
Sygnał wejsciowy
Tworzy sygnał wejścia funkcyjnego.
Sygnał wyjściowy
Tworzy sygnał wyjścia funkcyjnego.
Sygnał GOOSE Wej
Tworzy sygnał wejściowy dla logiki odbioru wiadomości po UCA2.0 GOOSE przekazywanej
od innej jednostki IED.
Sygnał GOOSE Wyj
Tworzy sygnał wyjściowy dla logiki transmisji wiadomości po UCA2.0 GOOSE do innej
jednostki IED.
Sygnał sterowniczy Wej
Tworzy sygnał wejściowy dla logiki, która może działać od zewnętrzych komend.
Przycisk funkcyjny
Tworzy sygnał wejściowy dla przycisku funkcyjnego.

PL

Trigger Signal
Tworzy pobudzenie rejestratora zakłówceń.
Sygnał diody LED
Tworzy sygnał wejściowy diody LED, który określa status.
Sygnał styku wyjściowego
Tworzy sygnał przekaźnika wyjściowego.
Fizyczna dioda LED
Tworzy fizyczną diodę LED ( trójkolorową ).
Fizyczny styk wyjściowy
Tworzy fizyczny styk wyjściowy.
Blok czasowy
Tworzy blok czasowy.
Bramka logiczna AND
Tworzy bramkę AND.
Bramka logiczna OR
Tworzy bramkę OR.
Bramka logiczna programowalna
Tworzy programowalną bramkę logiczną .
Bramka przerzutnika
Tworzy bramkę przerzutnika SR (set/reset)
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Właściwości sygnałów logicznych PSL
Belka narzędziowa stosowana jest do wyboru sygnałów logicznych.
Naciśnięcie prawego przycisku myszy na sygnale logicznym spowoduje otwarcie okna
kontekstowego z wyborem określonej opcji. Jedną z takich opcji jest funkcja Properties
/Właściwości/. Wybór opcji Properties spowoduje otwarcie okna Component Properties,
którego format bedzie bardzo związany z wyborem sygnału logicznego.
Właściwości każdego sygnału logicznego zawarte w oknie ‘Component Properties’,
pokazane są w nastepnych częściach rozdziału:
Menu właściwości sygnałów
Signals List /Lista sygnałów/ stosowana jest do wyboru sygnałów logicznych.
Przedstawione sygnały bedą przydzielone do odpowiednich typów symboli logicznych i
dodawane do schematu. Poniżej opisane będą pojedynczo rózne typy symboli:

1.6.1

Właściwości linii łączącej
Linie łączące tworzą powiązania logiczne pomiędzy sygnałem wyjściowym, bramką lub
warunkiem logicznym i wejściem do dowolnego elementu.
Dowolna linia, która podłączona jest na wejście bramki logicznej może być negowana
poprzez okno właściwości połączenia. Zanegowana linia przedstawiana jest jako kółeczko
na wejściu bramki logicznej. Nie ma możliwości negowania linii, która nie jest podłączona na
wejście bramki.

PL

Reguły łączenia symboli
Linie mogą być tworzone od sygnału wyjściowego, bramki lub elementu dopasowującego
(przekaźnik, LED) i mogą być jedynie podłączone na wejście dowolnego elementu.
Od sygnałów może być także pobudzane wejście lub wyjście kiedy układ jest w pewnym
sensie różny. W odniesieniu do przyjęcia odpowiedniego przekształcenia / konwersji / dla
bramek i wskaźników, sygnały wejściowe są podłączone od lewej strony a sygnały
wyjściowe od prawej strony. Edytor będzie zmuszony automatycznie taką konwersję
tworzyć.
Usiłowanie tworzenia lini będzie się kończyło odmową w sytuacji, gdy jedna lub wiele reguł
nie będzie spełnione. Linia nie będzie tworzona w następujących sytuacjach:

1.6.2

•

Usiłowanie podłączenia do sygnału, który jest już wybrany. Powód odmowy może nie
być oczywisty. Przykładowo symbol sygnału może pojawić się w dowolnie innym miejscu
na diagramie. Zastosuj w takim przypadku “Highlight a Path” do znalezienia innego
sygnału.

•

Usiłowanie stworzenie podwójnego połączenia pomiędzy dwoma symbolami. Powód
odmowy może nie być oczywisty. Przykładowo symbol sygnału może pojawić się w
dowolnie innym miejscu na diagramie.

Właściwości sygnałów optycznych
Optical signal / Sygnał wejścia opto
Każde wejście binarne opto może być wybrane i zastosowane do tworzenia schematów
konfiguracyjnych PSL. Aktywacja wejścia binarnego opto będzie skojarzona z sygnałem
DDB.
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Przykładowo aktywacja wejścia opto L1 będzie potwierdzona numerem DDB032 w logice
PSL.

1.6.3

Właściwości sygnału wejściowego
Input signal / Sygnał wejściowy
Funkcje logiczne przekaźnika zawierają sygnały wejściowe, które mogą być stosowane do
tworzenia graficznej konfiguracji PSL. Zależności funkcyjne w przekaźniku przypisane są
odpowiednim sygnałom wejściowym DDB w logice PSL.
Przykładowo sygnał DDB 261 będzie potwierdzony w logice PSL i powinien uaktywnić
pierwszy stopień ziemnozwarciowy po czasie wewnętrznego opóźnienia tworząc sygnał
wyłaczenia.

1.6.4

Właściwości sygnału wyjściowego
Sygnał wyjściowy
Funkcje logiczne przekaźnika zawierają sygnały wyjściowe, które mogą być stosowane do
tworzenia graficznej konfiguracji PSL. Zależności funkcyjne w przekaźniku przypisane są
odpowiednim sygnałom wyjściowym DDB w logice PSL.
Przykładowo sygnał DDB 216 będzie potwierdzony w logice PSL i powinien uaktywnić
blokadę pierwszego czułego stopnia ziemnozwarciowego.

PL
1.6.5

Właściwości sygnału wejściowego GOOSE
GOOSE Wej
Interfejs programowalnej logiki obejmujący sygnały GOOSE (patrz S1 instrukcja
użytkownika) wykorzystuje 32 wejścia wirtualne. Wirtualne wejścia mogą być stosowane w
ten sam sposów co sygnały wejść binarnych opto.
Logika, która wybiera każde wirtualne wejście zawarta jest w logice przekaźnika /GOOSE
Scheme Logic/. Istnieje możliwość mapowania dowolnego numeru pary bitowej z dowolnie
wpisanym urządzeniem, wykorzystując bramki logiczne do wejścia wirtualnego (więcej
informacji, patrz do instrukcji użytkownika programu S1).
Przykładowo sygnał DDB 832 będzie wybrany w logice PSL jako wirtualne wejście 1 i jego
przypisaną parę bitową powodującą działanie.

1.6.6

Właściwości sygnału wyjściowego GOOSE
GOOSE Wyj
Interfejs programowalnej logiki obejmujący sygnały GOOSE
użytkownika) wykorzystuje 32 wyjścia wirtualne.

(patrz

S1

instrukcja

Istnieje możliwość mapowania wirtualnych wyjść jako par bitowych transmitowanych do
przypisanych urządzeń. (dodatkowe informację patrz Instrukcja użytkownika S1).
Przykładowo, jeżeli sygnał DDB 865 wybrany jest w logice PSL, jako wirtualne wyjście 2
i jego przypisaną parę bitową powodującą działanie.

Programowalma Logika
MiCOM P740
1.6.7

P740/PL PL/La7
(PL) 7-9

Właściwości sygnału do sterowania
Control In / Sterowanie Wej
Dostępnych jest 32 wejścia sterownicze, które mogą być aktywowane przez menu za
pomocą klawiszy typu ‘hotkeys’ lub poprzez zdalną komunikację.
Zależnie od
programowalnych nastaw np. zatrzeask lub impuls, przypisane sygnały DDB będa
aktywowane w logice PSL, kiedy działają sygnały sterownicze.
Przykładowo działanie wejścia sterującego 1 przypisane jest sygnałowi DDB 800 w logice
PSL.

1.6.8

Właściwości sygnału wejściowego komendy InterMiCOM
Wejście InterMiCOM
Jest 8 wejść typu EIA(RS)232 InterMiCOM, które mogą być wybrane i uzyte do teleprotekcji.
Wejście InterMiCOM jest sygnałem otrzymanym z zewnątrz i może być przypisany do
wybranego wyjścia przekaźnikowego bądź wejścia logicznego.
Na przykład Wejście InterMiCOM 1 jest przypisane do wyjścia przekaźnikowego 1.

1.6.9

Właściwości sygnału wyjściowego komendy InterMiCOM
Wyjście InterMiCOM
Jest 8 wejść typu EIA(RS)232 InterMiCOM, które mogą być wybrane i uzyte do teleprotekcji.
Wyjście InterMiCOM wysyła komende na zewnątrz (np. drugi koniec linii) i może być
przypisany do wyjścia logicznego lub wejścia opto. Sygnał zostanie przesłany przy użycia
kanału komunikacyjnego teleprotekcji i odebrany zostanie w zewnętrznym urządzeniu jako
Wejście InerMiCOM.
Przykładowo, Wyjście InterMiCOM 1 jest przypisane do wejścia opto 1.

1.6.10

Przypisanie klawiszy funkcyjnych
Function Key / Przyciski Funkcyjne
Każdy przycisk funkcyjny może być wybrany i zastosowany w programowalnej logice PSL.
Aktywacja przycisku funkcyjnego będzie przypisana sygnałowi DDB i sygnał DDB będzie
pozostawał aktywny zależnie od nastawy np. toggled / normal. Tryb togled oznacza, że
sygnał DDB będzie pozostawał zatrzaśniety lub nie przez naciśniecie przycisku. Natomiast
normal oznacza, że sygnał DDB bedzie tylo aktywny podczas naciskania przycisku.
Przykładowo działanie klawisza funkcyjnego1przypisane jest sygnałowi DDB 712 w logice
PSL.

1.6.11

Przypisanie pobudzenia rejestratora przebiegów zakłóceń
Fault Record Trigger / Pobudzenie rejestratora zakłóceń
Funkcja rejestracji zakłóceń może być aktywowana przez przypisanie odpowiedniego
sygnału DDB.
Przykładowo element DDB 144 uaktywnia rejestrację zakoceń w logice PSL ( koniecznie ).
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Właściwości sygnału diody LED
LED / Diody LED
Wszystkie programowalne diody LED miały przyporządkowane swoje sygnały DDB, które
uaktywnią się w przypadku zadziałania diody LED.
Przykładowo sygnał DDB 652 będzie pobudzony, gdy dioda LED 7 jest aktywna.

1.6.13

Właściwości sygnału przekaźnika wyjściowego
Contact Signal / Sygnał stykowy
Wszystkie przekaźniki wyjściowe będą miały przyporządkowane swoje sygnały DDB, które
będą uaktywniane w przypadku zadziałania fizycznego przekaźnika.
Przykładowo DDB 009 będzie pobudzony gdy przekaźnik R10 jest aktywny.

1.6.14

Właściwości diody LED
LED Conditioner / Fizycznie dioda LED

PL

1. Wybieramy nazwę diody LED z listy (będzie pokazana tylko po naciśnięciu nowego
symbolu).
2. Konfigurujemy wyjście LED na kolor Czerwony, Żółty lub Zielony.
Konfiguracja zielonej diody LED przez przypisanie wejścia DDB Zielony.
Konfiguracja czerwonej diody LED przez przypisanie wejścia DDB Czerwony.
Konfiguracja żółtej diody LED przez przypisanie obydwu wejść DDB Czerwony i Zielony.

3. Konfiguracja wyjścia LED na podtrzymanie sygnału (Latching) lub bez podtrzymania
(Non-Latching).
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Właściwości styku wyjściowego
Każdy przekaźnik wyjściowy może być uzależniony od wyboru określonego trybu czasu
zadziałania wybieranego z listy: pick up, drop off, dwell, pulse, pick-up/drop-off, straightthrough, lub latching.
“Straight-through” – oznacza, że styk wyjściowy nie będzie uzależniany od żadnego bloku
czasowego lub stanu zatrzasku. Sygnał na wejściu będzie bezpośrednio przekazywany na
wyjście i odwrotnie ( odpad ) bez żadnych opóźnień czasowych.

1. Wybierz odpowiedni przekaźnik wyjściowy z listy (pokazywany tylko w momencie
wprowadzania nowego symbolu).
2. Wybierz odpowiedni tryb działania przekaźnika z listy.
3. Nastaw czas Pick-up (w milisekundach), opóźnienie na zadziałanie.
4. Nastaw czas Drop-off (w milisekundach), opóźnienie na odpad.
1.6.16

Właściwości bloków czasowych
Każdy blok czasowy może być skonfigurowany jako działanie: pick up, drop off, dwell, pulse
lub pick-up/drop-off.

1. Wybierz tryb działania z listy bloków czasowych.
2. Nastaw czas Pick-up (w milisekundach), gdy jest wymagane.
3. Nastaw czas Drop-off (w milisekundach), gdy jest wymagane.
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1.6.17

Właściwości bramek logicznych

1.6.18

Bramka logiczna może być ustawiona jako AND, OR, lub bramka programowalna.
Bramka AND
wymaga, aby wszystkie wejścia były pobudzone TRUE wtedy wyjście
będzie pobydzone TRUE.

Bramka OR
wymaga, aby dowolne wejście było pobudzone TRUE, wtedy wyjście
będzie pobydzone TRUE.

Bramka Programowalna
wymaga aby liczba wejść pobudzonych TRUE była rówana
lub większa niż nastawa ‘Inputs to Trigger’ powodująca, że na wyjściu pojawi się
pobudzenie TRUE.
Dostępne są trzy warianty bramiki logicznej przerzutnik SR

. Są nimi:

● Standard – żadne z wejść nie jest dominujące
● Set Input Dominant – dominujące jest wejście Set
● Reset Input Dominant – dominujące jest wejście Reset
Wyjście tej bramki, oznaczane jako Q jest zatrzaskiwane, tzn jest stabilne.
Wyjście Q jest resetowane po załadowaniu logiki PSL do przekaźnika, bądź po zmianie
grupy nastaw. Maksymalna liczba użytych przerzutników SR to 64.

PL

Ocena stanu Q jest przeprowadzana po wszystkich zmianach DDB, tj na kańcu cyklu
zabezpieczenia i zsynchronizowane z zadaniami zabezpieczenia. Dlatego istnieje
opóżnienie związane z cyklem przetwarzania zabezpieczenia w każdym przerzutniku,
opóźnienie to wzrasta gdy przerzutniki są połączone jeden po drugim. Użytkownik musi mieć
świadomość, ze jeżeli jest timer przed przerzutnikiem to wystąpią dodatkowe opóźnienia
związane z cyklem zabezpieczenia.
Logika pracy trzech wariantów przerzutnika jest opisana na poniższym diagramie
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1. Wybierz bramkę logiczną AND, OR, lub Programowalną.
2. Wpisz liczbę wejść pobudzających przy wyborze bramki programowalnej.
3. Wybierz wyjście bramki, które powinno być zanegowane przez wybór okienka ‘Invert
Output’. Zanegowany sygnał wyjściowy jest przedstawiany na wyjściu bramki jako znak
kółka.
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1.7

Opis sygnałów logicznych w P741

1.7.1

Lista sygnałów DDB:

Przekażn.

Nr.
DDB

P741

0

Output Label 01

PRZEKAŹNIK_WY

P741

7

Output Label 08

PRZEKAŹNIK_WY

P741

64

Opto Label 01

P741

71

Opto Label 08

P741

104

P741

Tekst angielski

Typ

Opis

Źródło

OPTO

Wyjście
przekaźnikowe
Wyjście
przekaźnikowe
Wejście Opto

Wejście Opto 1

OPTO

Wejście Opto

Wejście Opto 8

Sett Grp Bit LSB

PSL Sygnał
Wyjściowy

PSL

Wybór grup nastaw X1 (niski stan bitów)
GR1 jest aktywna DDB 104=0 & DDB 105=0
GR2 jest aktywna DDB 104=1 & DDB 105=0

105

Sett Grp Bit MSB

PSL Sygnał
Wyjściowy

PSL Sygnał
wejściowy

Wybór grup nastaw 1X (wysoki stan bitów)
GR3 jest aktywna DDB 104=0 & DDB 105=1
GR4 jest aktywna DDB 104=1 & DDB 105=1

P741

106

Reset CircFlt

PSL

Kasowanie zakłócenia w obw.prądowym

P741

107

Ext Start DR

PSL

Pobudzenie rejestratora przebiegów

P741

108

To Block 87BB

PSL

Blokowanie algorytmów 87BB Faza & Ziemn.

P741

109

Reset Indication

PSL Sygnał
Wyjściowy
PSL Sygnał
Wyjściowy
PSL Sygnał
Wyjściowy
PSL Sygnał
Wyjściowy

PSL

P741

110

Reset PU Error

PSL

P741

111

All Prot Blocked

P741

112

CU->PU Signal 01

P741

127

CU->PU Signal 16

P741

135

Fibre Com Error

P741

136

User Alarm 1

PSL Sygnał
Wyjściowy
PSL Sygnał
Wyjściowy
PSL Sygnał
Wyjściowy
PSL Sygnał
Wyjściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wyjściowy

Kasowanie wszystkich alarmów (Diody Led i
przekaźników z podtrzymaniem w PSL)
które pobudzają diodę LED Alarm
Aby wykasować błąd w PU

P741

143

User Alarm 8

P741

144

PU Error Lck z8

P741

151

PU Error Lck z1

P741

152

PU Error Alm z8

P741

159

PU Error Alm z1

P741

160

Circt Flt Lck z8

P741

167

Circt Flt Lck z1

P741

168

Circt Flt Alm z8

P741

175

Circt Flt Alm z1

P741

176

Flt 87BB Zone 8

P741

183

Flt 87BB Zone 1

P741

184

Trip 87BB Zone 8

P741

191

Trip 87BB Zone 1

P741

192

Man.Trip Zone 8

P741

199

Man.Trip Zone 1

P741

200

Trip 50BF Zone 8

PSL (Uruchomienie)
PSL
PSL
Schemat całościowy

Wyjście Przekaźnikowe 01
Wyjście Przekaźnikowe 08

Aby odstawic wszystkie zabezpieczenia (CU &
PU)
Sygnał wirtualny 01 z jednostki CU do wszystkich
jednostek PU poprzez światłowody
Sygnał wirtualny 16 z jednostki CU do wszystkich
jednostek PU poprzez światłowody
Błąd komunikacyjny w pojedyńczym PU

PSL

Pobudza wiadomość Alarm Użytk. 1 i pojawia się
na wyświetlaczu LCD (self-resetting)

PSL Sygnał
Wyjściowy

PSL

Pobudza wiadomość Alarm Użytk. 8 i pojawia się
na wyświetlaczu LCD (self-resetting)

PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy

Schemat całościowy

PU błąd, blokowanie systemu/strefy 8

Schemat całościowy

PU błąd, blokowanie systemu/strefy 1

Schemat całościowy

PU błąd, alarm w sytemie/strefie 8

Schemat całościowy

PU błąd, alarm w sytemie/strefie 1

87BB Zabezpieczenie
Różnicowe Szyn
87BB Zabezpieczenie
Różnicowe Szyn
87BB Zabezpieczenie
Różnicowe Szyn
87BB Zabezpieczenie
Różnicowe Szyn
87BB Zabezpieczenie
Różnicowe Szyn
87BB Zabezpieczenie
Różnicowe Szyn
87BB Zabezpieczenie
Różnicowe Szyn
87BB Zabezpieczenie
Różnicowe Szyn
Uruchomienie

Blokowanie od uszkodzenia obw. prądowego w
systemie/strefie 8
Blokowanie od uszkodzenia obw. prądowego w
systemie/strefie 1
Alarm od uszkodzenia obw. prądowego w
systemie/strefie 8
Alarm od uszkodzenia obw. prądowego w
systemie/strefie 1
Zwarcie w obw. różnicowym 87BB w systemie
/strefie 8
Zwarcie w obw. różnicowym 87BB w systemie
/strefie 1
Wyłączenie strefy/systemu 8 od zabezpieczenia
szyn 87BB
Wyłączenie strefy/systemu 1 od zabezpieczenia
szyn 87BB
Ręczne wyłączenie strefy/systemu 8

Uruchomienie

Ręczne wyłączenie strefy/systemu 1

50BF Zabezpieczenie Wyłączenie od LRW (50BF) strefy/systemu 8
LRW (Backtrip)
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Przekażn.

Nr.
DDB

Tekst angielski

Typ

P741

207

Trip 50BF Zone 1

P741

208

INP block SEF z8

PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wyjściowy

P741

215

INP block SEF z1

PSL Sygnał
Wyjściowy

P741

216

Ext Trip 50BF z8

P741

223

Ext Trip 50BF z1

P741

224

INP Lck Lev.1 z8

P741

231

INP Lck Lev.1 z1

P741

232

INP Lck Lev.2 z8

P741

239

INP Lck Lev.2 z1

P741

240

Lck Lev.1 Zone 8

P741

247

Lck Lev.1 Zone 1

P741

248

Lck Lev.2 Zone 8

P741

255

Lck Lev.2 Zone 1

P741

256

Trip 87BB

P741

257

Trip 87BB Locked

PSL Sygnał
Wyjściowy
PSL Sygnał
Wyjściowy
PSL Sygnał
Wyjściowy
PSL Sygnał
Wyjściowy
PSL Sygnał
Wyjściowy
PSL Sygnał
Wyjściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy

P741

258

Trip Manual zone

P741

259

Trip 50BF

P741

260

Trip 50BF Locked

P741

261

Ext Trip 50BF

P741

262

Fault phase A

P741

263

Fault phase B

P741

264

Fault phase C

P741

265

Earth Fault

P741

266

Circt Flt Alm Zx

P741

267

Locking Level 1

P741

268

Locking Level 2

P741

269

Config. valid

P741

270

Topology valid

P741

271

87BB 3Ph Blocked

P741

272

Fibre Com Worn

P741

275

Fault Check Zone

P741

276

Circt Flt ph A

P741

277

Circt Flt ph B

P741

278

Circt Flt ph C

PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy

Źródło

Opis

50BF Zabezpieczenie Wyłączenie od LRW (50BF) strefy/systemu 8
LRW (Backtrip)
PSL (87BB Czułe
87BB SEF / Czułe blokowanie algorytmu
zabezpieczenie szyn zabezpieczeniowego dla systemu/strefy 8 poprzez
wejście opto
PSL (87BB Czułe
87BB SEF / Czułe blokowanie algorytmu
zabezpieczenie szyn zabezpieczeniowego dla systemu/strefy 1 poprzez
wejście opto
PSL (50BF /LRW)
Zewnętrzny rozkaz wyłączenia dla LRW(50BF) dla
strefy/systemu 8 poprzez wejście opto
PSL (50BF /LRW)
Zewnętrzny rozkaz wyłączenia dla LRW(50BF) dla
strefy/systemu 1 poprzez wejście opto
PSL (Uruchomienie)
Tryb eksploatacji 1 (87BB monitoring) dla
strefy/systemu 8 poprzez wejście opto
PSL (Uruchomienie)
Tryb eksploatacji 1 (87BB monitoring) dla
strefy/systemu 1 poprzez wejście opto
PSL (Uruchomienie)
Tryb eksploatacji 2 (50BF & 87BB zablokowane)
dla strefy/systemu 8 poprzez wejście opto
PSL (Uruchomienie)
Tryb eksploatacji 2 (50BF & 87BB zablokowane)
dla strefy/systemu 1 poprzez wejście opto
Schemat całościowy
Uruchomienie Tryb 1: 50BF odstawiony w
systemie/strefie 8
Schemat całościowy
Uruchomienie Tryb 1: 50BF odstawiony w
systemie/strefie 1
Schemat całościowy
Uruchomienie Tryb 2: 50BF odstawiony w
systemie/strefie 8
Schemat całościowy
Uruchomienie Tryb 2: 50BF odstawiony w
systemie/strefie 1
87BB Zabezpieczenie Rozkaz wyłączenia szyn zbiorczych (87BB)
Szyn
Logiczne OR od DDB 184 do 191
Schemat całościowy
Rozkaz wyłączenia szyn blokowany jest przez
Tryb Uruchomienie oraz Uszkodzenie w
obwodach pradowych /Circuitry fault/
Uruchomienie
Ręczny rozkaz wyłaczenia Logiczne OR od DDB
192 do 199
50BF Zabezpieczenie Rozkaz wyłączenia od LRW (50BF)
LRW
Logiczne OR od DDB 200 do 207
Schemat całościowy
Rozkaz wyłączenia od LRW jest blokowany Test
Uruchomienie lub uszkodzenie w obwodach
prądowych / Circuitry fault /
50BF Zabezpieczenie 50BF sygnał backtrip wymagany przez wejście
LRW
opto Logiczne OR od DDB 216 do 223
87BB Zabezpieczenie Zwarcie prąd różnicowy w fazie L1
Szyn
87BB Zabezpieczenie Zwarcie prąd różnicowy w fazie L2
Szyn
87BB Zabezpieczenie Zwarcie prąd różnicowy w fazie L3
Szyn
87BB Zabezpieczenie Zwarcie prąd różnicowy czuły ziemnozwarciowy
Szyn
Schemat Całościowo Alarm Uszk. Obw. Prądowych /Circuitry fault
Alarm/ w system1 1 lub innych
Logiczne OR od DDB 168 do 175
Schemat Całościowo Tryb Uruchomienie 1: 87BB monitoring
Logiczne OR od DDB 224 do 231
Schemat Całościowo Tryb Uruchomienie 2: 87BB & 50BF odstawiony
Logiczne OR od DDB 232 do 239
Schemat Całościowo Potwierdzenie prawidłowej konfiguracji nastaw

PL

Schemat Całościowo

Potwierdzenie prawidłowego pliku topologii

Schemat Całościowo

Alarm 87BB blokowany przez wejście opto (lub
spomiędzy 8 wejść „INP Block 3Ph” z1 do z2
Alarm: komunikacja światłowodowa zmieniana

Przekaźnik
Całościowo
87BB Zabezpieczenie Detekcja zwarcia różnic.przez układ Kontroli Sumy
Szyn
/Check Zone/
Schemat Całościowo Zwarcie w obwodach prądowych faza L1
Schemat Całościowo

Zwarcie w obwodach prądowych faza L2

Schemat Całościowo

Zwarcie w obwodach prądowych faza L3

P740/PL PL/La7
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(PL) 7-16

PL

MiCOM P740

Przekażn.

Nr.
DDB

P741

279

Circt Flt Earth

P741

280

Circt Flt Lck Zx

P741

281

PU Error Alm Zx

P741

282

PU Error Lock Zx

P741

283

SEF Blocked

P741

284

Circt Flt Alm CZ

P741

285

Circt Flt Lck CZ

P741

286

PU Error Alm CZ

P741

287

PU Error Lock CZ

P741

288

Err Chan 1 Com A

P741

289

Err Chan 2 Com A

P741

290

Err Chan 3 Com A

P741

291

Err Chan 4 Com A

P741

312

Err Chan 1 Com G

P741

313

Err Chan 2 Com G

P741

314

Err Chan 3 Com G

P741

315

Err Chan 4 Com G

P741

324

PU Adr 34 error

P741

351

PU Adr 07 error

P741

355

Minor Err COM1

P741

356

Minor Err COM2

P741

357

Minor Err COM3

P741

358

Minor Err COM4

P741

359

Minor Err COM5

P741

360

Minor Err COM6

P741

361

Minor Err COM7

P741

364

Config Valid

P741

365

Config Error

P741

366

87BB InstantTrip

P741

367

87BB DelayedTrip

PSL Sygnał
Wejściowy

P741

368

PU->CU Signal 01

P741

383

PU->CU Signal 16

P741

385

87BB Enabled

P741

386

87BBN Enabled

P741

387

Circ Flt Reset

PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy

Tekst angielski

Typ
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy

Opis

Źródło
Schemat Całościowo

Zwarcie w obwodach prądowych zerowych

Schemat Całościowo

Schemat Całościowo

Zwarcie w obwodach prądowych blokowanie Sys x
Logiczne OR od DDB 160 do 239
PU błąd Alarm w Systemie x
Logiczne OR od DDB 152 do 159
PU błąd blokowany System x
Logiczne OR od DDB 144 do 151
87BB SEF blokowany przez wejście opto
Logiczne OR od DDB 208 do 215
Zwarcie w obw.prądowych /Circuitry fault/ w
układzie Kontroli Sumy / Check Zone /
Zwarcie w obwodach prądowych /Circuitry fault/
blokuje układ KS / Check Zone /
PU bład Alarm Kontroli Sumy / Check Zone /

Schemat Całościowo

PU błąd blokuje Kontrolę Sumy / Check Zone /

Przekaźnik
Całościowo
Przekaźnik
Całościowo
Przekaźnik
Całościowo
Przekaźnik
Całościowo
Przekaźnik
Całościowo
Przekaźnik
Całościowo
Przekaźnik
Całościowo
Przekaźnik
Całościowo
Schemat Całościowo

PU błąd komunkacyjny: kanał 1 moduł A

Błąd: adresy w kilku jednostkach polowych PU 34

Schemat Całościowo

Błąd: adresy w kilku jednostkach polowych PU 7

Przekaźnik
Całościowo
Przekaźnik
Całościowo
Przekaźnik
Całościowo
Przekaźnik
Całościowo
Przekaźnik
Całościowo
Przekaźnik
Całościowo
Przekaźnik
Całościowo

Mniejszy błąd w module komunikacyjnym A

Schemat Całościowo
Schemat Całościowo
87BB Czułe
Zabezpieczenie Szyn
Schemat Całościowo
Schemat Całościowo

Schemat Całościowo
Schemat Całościowo

PU błąd komunkacyjny: kanał 2 moduł A
PU błąd komunkacyjny: kanał 3 moduł A
PU błąd komunkacyjny: kanał 4 moduł A
PU błąd komunkacyjny: kanał 1 moduł G
PU błąd komunkacyjny: kanał 2 moduł G
PU błąd komunkacyjny: kanał 3 moduł G
PU błąd komunkacyjny: kanał 4 moduł G

Mniejszy błąd w module komunikacyjnym B
Mniejszy błąd w module komunikacyjnym C
Mniejszy błąd w module komunikacyjnym D
Mniejszy błąd w module komunikacyjnym E
Mniejszy błąd w module komunikacyjnym F
Mniejszy błąd w module komunikacyjnym G
Konfiguracja aktywna
Błąd konfiguracji

87BB Zabezpieczenie 87BB wyłączenie po detekcji zwarcia na 2
Szyn
kolejnych próbkach. Funkcja odstawiona podczas
nasycenia przekładnika pradowego CT.
87BB Zabezpieczenie 87BB wyłączenie po detekcji zwarcia na 2
Szyn
kolejnych półokresach. Funkcja będzie wyłączała
podczas zwarć wewnętrznych przy nasyconym
przekładniku.
PSL
Sygnał wirtualny 01 od dowolnego PU do CU
poprzez łącza światłowodowe.
PSL
Sygnał wirtualny 16 od dowolnego PU do CU
poprzez łącza światłowodowe.
87BB Zabezpieczenie Zabezpieczenie szyn załączone
Szyn
87BB Czułe
Zabezpieczenie szyn ziemnozwarciowe załączone
Zabezpieczenie Szyn
Uruchomienie
Kasowanie alarmu i/lub blokowania od
uszkodzenia/zwarcia w obwodach prądowych /

Programowalma Logika
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Nr.
DDB

(PL) 7-17
Tekst angielski

Typ

Opis

Źródło
circuitry fault /

P741

388

Topo/Set Changed

PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wyjściowy
PSL Sygnał
Wyjściowy

Wybór Grupy

Zmiana topologi lub konfiguracji

P741

389

Manual Start DR

Uruchomienie

Rejestrator zakłóceń – Ręczne pobudzenie

P741

390

PU Topo invalid

Schemat Całościowo

Błąd w pliku topologii na jednym lub kilku
jednostkach polowych PU
Kasowanie PU Błąd alarm i / lub blokowanie

P741

391

PU Error Reset

P741

392

87BB Blocked

NIC Read Only

PSL Sygnał
Wyjściowy

PSL

399

General Alarm

Schemat Całościowo

P741

400

INP Block 3Ph z8

PSL

87 BB Zablokowane w 3 fazach w strefie 8

P741

407

INP Block 3Ph z1

PSL

87 BB Zablokowane w 3 fazach w strefie 1

P741

416

87BB Ph Diff z8

PSL

P741

423

87BB Ph Diff z1

P741

424

87BB SEF Diff z8

P741

431

87BB SEF Diff z1

P741

468

Fault_REC_TRIG

PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wyjściowy
PSL Sygnał
Wyjściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
FRT

87BB algorytmy fazowe I doziemne blokowane
przez wejście opto
Wszystkie zmiany nastaw i większość komend jest
zablokowanych dla portu 1
Wszystkie zmiany nastaw i większość komend jest
zablokowanych dla portu 2 (przy dostępnej opcji
sprzętowej)
Wszystkie zmiany nastaw i większość komend jest
zablokowanych dla portu Ethernet (przy dostępnej
opcji sprzętowej)
Ogólny alarm

P741

393

RP1 Read Only

P741

394

RP2 Read Only

P741

395

P741

Zakłócenie 87BB wykryte w strefie 8 przez
zabezpieczenie różnicowe fazowe.
Zakłócenie 87BB wykryte w strefie 1 przez
zabezpieczenie różnicowe fazowe.
Zakłócenie 87BB wykryte w strefie 8 przez
zabezpieczenie różnicowe ziemnozwarciowe.
Zakłócenie 87BB wykryte w strefie 1 przez
zabezpieczenie różnicowe ziemnozwarciowe.
Sygnał pobudzający Rejestrator Zakłóceń

P741

469

Battery Fail

P741

470

Field Volt Fail

P741

471

Comm2 H/W FAIL

PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy

Przekaźnik
Całościowo
Przekaźnik
Całościowo
IEC 61850

P741

472

GOOSE IED
Absent

PSL Sygnał
Wejściowy

IEC 61850

IED nie jest przypisane do IED w obecnym
schemacie

P741

473

NIC Not Fitted

PSL Sygnał
Wejściowy

IEC 61850

Brak karty Ethernet

P741

474

NIC No Response

PSL Sygnał
Wejściowy

IEC 61850

Karta Ethernet nie odpowiada

P741

475

NIC Fatal Error

PSL Sygnał
Wejściowy

IEC 61850

Nieodwracalny błąd karty Ethernet

P741

476

NIC Soft. Reload

PSL Sygnał
Wejściowy

IEC 61850

Błąd podczas przeładowania oprogramowania
karty Ethernet

P741

477

Bad TCP/IP Cfg.

PSL Sygnał
Wejściowy

IEC 61850

Alarm złej konfiguracji TCP/IP

P741

478

Bad OSI Config.

PSL Sygnał
Wejściowy

IEC 61850

Alarm złej konfiguracji OSI

P741

479

NIC Link Fail

PSL Sygnał
Wejściowy

IEC 61850

Brak łącza Ethernet

P741

480

NIC SW Mis-Match

PSL Sygnał
Wejściowy

IEC 61850

Oprogramowanie karty Ethernet niekompatybilne z
głównym CPU

P741

481

IP Addr Conflict

PSL Sygnał
Wejściowy

IEC 61850

Adres IP używane przez IED jest już używany
przez inne IED

P741

482

IM Loopback

PSL Sygnał
Wejściowy

InterMiCOM

InterMiCOM wykrył iż jest w trybie testu pętli

P741

483

IM Message Fail

PSL Sygnał
Wejściowy

InterMiCOM

Alarm błedu wiadomości InterMiCOM

P741

484

IM Data CD Fail

PSL Sygnał
Wejściowy

InterMiCOM

InterMiCOM wykrył błąd kanału danych

Schemat Całościowo
Schemat Całościowo
PSL
PSL

PSL
PSL
PSL
PSL

PL

Uszkodzenie baterii na panelu przednim
48V Uszkodzenie napięcia pola
Alarm drugiego portu komunikacyjnego

P740/PL PL/La7

Programowalna logika
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PL
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Przekażn.

Nr.
DDB

P741

485

IM Channel Fail

PSL Sygnał
Wejściowy

InterMiCOM

Alarm błedu kanału

P741

486

Backup Setting

PSL Sygnał
Wejściowy

InterMiCOM

P741

512

Virtual Output 1

GOOSEOUT

PSL

P741

543

Virtual Output 32

GOOSEOUT

PSL

P741

584

InterMiCOM in 1

INTER_WE

InterMiCOM

P741

591

InterMiCOM in 8

INTER_WE

InterMiCOM

P741

592

InterMiCOM out 1

INTER_WY

InterMiCOM

P741

599

InterMiCOM out 8

INTER_WY

InterMiCOM

P741

608

Control Input 1

STEROWANIE

P741

639

Control Input 32

STEROWANIE

P741

640

LED 1 Red

TRZY_LED

Komenda
Sterownicza Wejść.
Komenda
Sterownicza
Wejściowa
PSL (LED)

Alarm – uzycie nastaw zapasowych (rezerwowych)
Alarm ten załącza się gdy nastapi błąd w
nastawach podczas ich zmiany. W takim
przypadku zabezpieczenie zacznie używać
ostatnie poprawne nastawy.
GOOSE Wyjście 1
Umożliwia użytkownikowi sterowanie sygnałem
binarnym, który może być przypisany i wysłany po
protokole poprzez system SCADA do innych
zabezpieczeń
GOOSE Wyjście 32
Umożliwia użytkownikowi sterowanie sygnałem
binarnym, który może być przypisany i wysłany po
protokole poprzez system SCADA do innych
zabezpieczeń
InterMiCOM IM1 Wejście – jest pobudzane przez
wiadomości z drugiego końca linii
InterMiCOM IM8 Wejście – jest pobudzane przez
wiadomości z drugiego końca linii
InterMiCOM IM1 Wyjście – przypisuje co będzie
wysłane na drugi koniec linii
InterMiCOM IM8 Wyjście – przypisuje co będzie
wysłane na drugi koniec linii
Wejście sterownicze 1 – dla systemu SCADA i
komendy menu w logice PSL
Wejście sterownicze 32 – dla systemu SCADA i
komendy menu w logice PSL

P741

641

LED 1 Grn

TRZY_LED

PSL (LED)

P741

654

LED 8 Red

TRZY_LED

PSL (LED)

Programowalna LED 8 czerwona jast zasilana

P741

655

LED 8 Grn

TRZY_LED

PSL (LED)

Programowalna LED 8 zielona jest zasilana

P741

656

FnKey LED 1 Red

TRZY_LED

PSL (LED)

P741

657

FnKey LED 1 Grn

TRZY_LED

PSL (LED)

P741

674

FnKey LED 10 Red

TRZY_LED

PSL (LED)

P741

675

FnKey LED 10 Grn

TRZY_LED

PSL (LED)

P741

676

Function Key 1

PRZYCISK_FUN

PS L (Przycisk
Funkcyjny)

P741

685

Function Key 10

PRZYCISK_FUN

PS L (Przycisk
Funkcyjny)

P741

700

Output condit 01

WYJŚCIE_KON

P741

707

Output condit 08

WYJŚCIE_KON

P741

764

LED 1 Red Condit

TRZY_LED_KON

P741

765

LED 1 Grn Condit

TRZY_LED_KON

Przekaźnik
Wyjściowy
Przekaźnik
Wyjściowy
Przekaźnik
Wyjściowy
Przekaźnik
Wyjściowy

Programowalny Przycisk Funkc. LED 1 Czerwony
jest zasilony
Programowalny Przycisk Funkc. LED 1 Zielony
jest zasilony
Programowalny Przycisk Funkc. LED 10 Czerwony
jest zasilony
Programowalny Przycisk Funkc. LED 10 Zielony
jest zasilony
Przycisk Funkc.1 jest uaktywniony. W trybie
‘Normal’ naciśnięcie przyc. ustawia stan wysoki i w
trybie ‘Toggle’ pozostaje w stanie wysokim/niskim
przy pojedynczym naciśnięciu klawisza.
Przycisk Funkc.10 jest uaktywniony. W trybie
‘Normal’ naciśnięcie przyc. ustawia stan wysoki i w
trybie ‘Toggle’ pozostaje w stanie wysokim/niskim
przy pojedynczym naciśnięciu klawisza.
Wejście do przekaźnika wyjściowego 1

P741

778

LED 8 Red Condit

TRZY_LED_KON

P741

779

LED 8 Grn Condit

TRZY_LED_KON

P741

780

FnKey LED 1 Red

TRZY_LED_KON

Tekst angielski

Typ

Opis

Źródło

Przekaźnik
Wyjściowy
Przekaźnik
Wyjściowy

Przekaźnik
Wyjściowy

Programowalna LED 1 czewona jest zasilana
Programowalna LED 1 zielona jest zasilana

Wejście do przekaźnika wyjściowego 8
Przypisanie wejścia sygnałowego do wyjścia
LED 1 Czerwony
Przypisanie sygnału do wyjścia LED 1Zielona.
Aby uaktywnić LED1 Żółta sygnały DDB 764 i DDB
765 muszą być aktywne jednocześnie w tym
samym czasie
Przypisanie sygnału do wyjścia LED 8 Czerwona
Przypisanie sygnału do wyjścia LED 8 zielona.
Aby uaktywnić LED8 Żółta sygnały DDB 778 i DDB
779 muszą być aktywne jednocześnie w tym
samym czasie
Przypisanie sygnału do wyjścia Przycisk Fun LED
1 Czerwona
Ta diodaLED przypisana jest do Przycisku Fun 1
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Przekażn.

Nr.
DDB

Tekst angielski

P741

781

FnKey LED 1 Grn

TRZY_LED_KON

Przekaźnik
Wyjściowy

P741

797

FnKey LED 9 Grn

TRZY_LED_KON

P741

798

FnKey LED 10 Red

TRZY_LED_KON

Przekaźnik
Wyjściowy
Przekaźnik
Wyjściowy

P741

799

FnKey LED 10 Grn

TRZY_LED_KON

Przekaźnik
Wyjściowy

P741

923

Int. Node 923

P741

1023

Int. Node 1023

P741

1024

Virtual input 1

GOOSEIN

Komenda wejściowa
GOOSE

P741

1087

Virtual input 64

GOOSEIN

Komenda wejściowa
GOOSE

P741

1152

Quality VIP1

PSL

P741

1215

Quality VIP64

P741

1280

PubPres VIP 1

P741

1343

PubPres VIP 64

PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy

1.7.2

Typ

Źródło

Opis
Przypisanie sygnału do wyjścia Przycisk Fun LED
1 Zielona.
Ta diodaLED przypisana jest do Przycisku Fun1
Aby uaktywnić diodę przycisk fun LED, żółta
sygnały DDB 692 i DDB 693 muszą być aktywne
jednocześnie w tym samym czasie

Przypisanie sygnału do wyjścia Przycisk Fun LED
10 Czerwona.
Dioda LED związana jest z przyciskiem funkc.10
Przypisanie sygnału do wyjścia Przycisk Fun LED
10 Zielona.
Ta dioda LED jest przypisana do Przycisku Fun10.
Aby uaktywnic diodę przycisk fun LED1 żółta,
sygnały DDB 710 i DDB 711 muszą być aktywne
jednocześnie w tym samym czasie
Może być tworzony automatycznie w PSL
Może być tworzony automatycznie w PSL

PSL
PSL
PSL

Wejście wirtualne 1
Umożliwia przypisanie sygnału binarnego do
wejścia wirtualnego w interfejsie PSL
Wejście wirtualne 64
Umożliwia przypisanie sygnału binarnego do
wejścia wirtualnego w interfejsie PSL
Walidacja wejścia wirtualnego 1 (sygnał
prawidłowy)
Walidacja wejścia wirtualnego 64 (sygnał
prawidłowy)
Ukazuje obecność wejścia wirtualnego 1:
wskazuje obecność wejścia wirtualnego 1
Ukazuje obecność wejścia wirtualnego 64:
wskazuje obecność wejścia wirtualnego 64

PL

Lista sygnałów DDB:

Przekażn.
P741

Nr.
DDB
271

Tekst angielski

Typ

Źródło

87BB 3Ph Blocked

Schemat Całościowo

P741

392

87BB Blocked

P741

367

87BB DelayedTrip

PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy

P741

385

87BB Enabled

P741

366

87BB InstantTrip

P741

423

87BB Ph Diff z1

P741

416

87BB Ph Diff z8

P741

431

87BB SEF Diff z1

P741

424

87BB SEF Diff z8

P741

386

87BBN Enabled

P741

111

All Prot Blocked

P741

486

Backup Setting

P741

478

Bad OSI Config.

P741

477

Bad TCP/IP Cfg.

P741

469

Battery Fail

Schemat całościowo

Alarm 87BB blokowany przez wejście opto (lub
spomiędzy 8 wejść „INP Block 3Ph” z1 do z2
87BB zablokowana przez wejsci opto

87BB Zabezpieczenie 87BB Wyłącz po detekcji zwarcia przy 2 kolejnych
Różnicowe Szyn
połówkach okresu. Funkcja będzie powodowała
wyłączenie przy zwarciach wewnętrznych z
nasyceniem CT.
87BB Zabezpieczenie Zabezpieczenie szyn załączone
Różnicowe Szyn
87BB Zabezpieczenie 87BB Wyłącz po detekcji zwarcia przy 2 kolejnych
Różnicowe Szyn
próbkachs. Funkcje odstawiana przy nasyceniu CT.
PSL
Zakłócenie 87BB wykryte w strefie 1 przez
zabezpieczenie różnicowe fazowe.
PSL
Zakłócenie 87BB wykryte w strefie 8 przez
zabezpieczenie różnicowe fazowe.
PSL
Zakłócenie 87BB wykryte w strefie 1 przez
zabezpieczenie różnicowe ziemnozwarciowe.
PSL
Zakłócenie 87BB wykryte w strefie 8 przez
zabezpieczenie różnicowe ziemnozwarciowe.
87BB Zabezpieczenie Zabezpieczenie szy ziemnozwarciowe załączone
Różnicowe Szyn
PSL (Uruchomienie)
Aby odstawić wszystkie zabezpieczenia w (CU&PU)

PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wyjściowy
PSL Sygnał
InterMiCOM
Wejściowy

PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy

Opis

IEC 61850

Alarm – uzycie nastaw zapasowych (rezerwowych)
Alarm ten załącza się gdy nastapi błąd w nastawach
podczas ich zmiany. W takim przypadku
zabezpieczenie zacznie używać ostatnie poprawne
nastawy.
Alarm złej konfiguracji OSI

IEC 61850

Alarm złej konfiguracji TCP/IP

Przekaźnik
całościowo

Uszkodzenie baterii na panelu przednim

P740/PL PL/La7
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MiCOM P740

Przekażn.
P741

Nr.
DDB
108

Tekst angielski
To Block 87BB

P741

387

Circ Flt Reset

P741

284

Circt Flt Alm CZ

P741

175

Circt Flt Alm z1

P741

168

Circt Flt Alm z8

P741

266

Circt Flt Alm Zx

P741

279

Circt Flt Earth

P741

285

Circt Flt Lck CZ

P741

167

Circt Flt Lck z1

P741

160

Circt Flt Lck z8

P741

280

Circt Flt Lck Zx

P741

276

Circt Flt ph A

P741

277

Circt Flt ph B

P741

278

Circt Flt ph C

P741

471

Comm2 H/W FAIL

P741

365

Config Error

P741

364

Config Valid

P741

269

Config. valid

P741

608

Control Input 1

P741

639

Control Input 32

P741

112

CU->PU Signal 01

P741

127

CU->PU Signal 16

P741

265

Earth Fault

P741

288

Err Chan 1 Com A

P741

312

Err Chan 1 Com G

P741

289

Err Chan 2 Com A

P741

313

Err Chan 2 Com G

P741

290

Err Chan 3 Com A

P741

314

Err Chan 3 Com G

P741

291

Err Chan 4 Com A

P741

315

Err Chan 4 Com G

P741

107

Ext Start DR

P741

261

Ext Trip 50BF

P741

223

Ext Trip 50BF z1

P741

216

Ext Trip 50BF z8

P741

275

Fault Check Zone

P741

262

Fault phase A

Typ
PSL Sygnał
Wyjściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
CONTROL

Opis

Źródło
PSL

Blokowanie algorytmów 87BB Faza & Ziemn.

Uruchomienie

Schemat całościowo

Kasowanie alarmu i/lub blokowania po problemach
w obwodzach prądowych
Obwody pradowe / Circuitry fault / w kontroli sumy
Check Zone
Alarm w systemie 1 w obwodach prądowych /
Circuitry fault /
Alarm w systemie 8 w obwodach prądowych /
Circuitry fault /
Alarm w obwodach prądowyc w 1 lub innych
systemach. Logiczne OR od DDB 168 do 175
Zakłócenie w obwodzie prądowym dla układu
doziemnego / neutral /
Blokowanie na zakłócenie w obwodach pradowych
dla kontroli sumy / Check Zone /
Blokowanie na zakłócenie w obwodach pradowych
dla systemu 1
Blokowanie na zakłócenie w obwodach pradowych
dla systemu 8
Blokowanie na zakłócenie w obwodach pradowych
System x. Logiczne OR od DDB 160 do 239
Zakłócenie w obwodach pradowych dla fazy L1

Schemat całościowo

Zakłócenie w obwodach pradowych dla fazy L2

Schemat całościowo

Zakłócenie w obwodach pradowych dla fazy L3

IEC 61850

Alarm drugiego portu komunikacyjnego

Schemat całościowo
87BB Zabezpieczenie
Różnicowe Szyn
87BB Zabezpieczenie
Różnicowe Szyn
Schemat Całościowo
Schemat całościowo
Schemat całościowo
87BB Zabezpieczenie
Różnicowe Szyn
87BB Zabezpieczenie
Różnicowe Szyn
Schemat Całościowo

Schemat Całościowo
Schemat Całościowo
Schemat całościowo

Komenda wejscia
sterowniczego
CONTROL Komenda wejscia
sterowniczego
PSL Sygnał PSL
wyjściowy
PSL Sygnał PSL
wyjściowy
PSL Sygnał 87BB Zabezpieczenie
wejściowy Różnicowe Szyn
PSL Sygnał Przekaźnik
wejściowy całościowo
PSL Sygnał Przekaźnik
wejściowy całościowo
PSL Sygnał Przekaźnik
wejściowy całościowo
PSL Sygnał Przekaźnik
wejściowy całościowo
PSL Sygnał Przekaźnik
wejściowy całościowo
PSL Sygnał Przekaźnik
wejściowy całościowo
PSL Sygnał Przekaźnik
wejściowy całościowo
PSL Sygnał Przekaźnik
wejściowy całościowo
PSL Sygnał PSL
wyjściowy
PSL Sygnał 50BF Zabezpieczenie
wejściowy LRW /Backtrip/
PSL Sygnał PSL (50BF
wyjściowy ZabezpieczenieLRW)
PSL Sygnał PSL (Zabezpieczenie
wyjściowy LRW /Backtrip/)
PSL Sygnał 87BB Zabezpieczenie
wejściowy Różnicowe Szyn
PSL Sygnał 87BB Zabezpieczenie
wejściowy Różnicowe Szyn

Błąd konfiguracji
Konfiguracja aktywna
Konfiguracja potwierdzenia nastaw
Wejście Sterujące 1 - do systemu SCADA i menu
komendy w logice PSL
Wejście Sterujące 32 - do systemu SCADA i menu
komendy w logice PSL
Sygnał wirtualny 01 z CU do wszystkich PU poprzez
światłowody.
Sygnał wirtualny 16 z CU do wszystkich PU poprzez
światłowody.
Różnicowy czóły prąd ziemnozwarciowy
PU błąd komunikacyjny: kanał1 moduł A
PU błąd komunikacyjny: kanał1 moduł G
PU błąd komunikacyjny: kanał2 moduł A
PU błąd komunikacyjny: kanał2 moduł G
PU błąd komunikacyjny: kanał3 moduł A
PU błąd komunikacyjny: kanał3 moduł G
PU błąd komunikacyjny: kanał4 moduł A
PU błąd komunikacyjny: kanał4 moduł G
Pobudzenie rejestratora zakłóceń
50BF backtrip ( 2 st ) wymagane przez wejście opto
Logiczne OR od DDB 216 do 223
Zewnętrzny rozkaz wyłączenia LRW (50BF) systemu
1 przez wejście opto
Zewnętrzny rozkaz wyłączenia LRW (50BF) systemu
8 przez wejście opto
Detekcja zwarcia różnicowego przez układ Kontroli
Sumy / Check Zone /
Zwarcie prąd róznicowy w fazie L1
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Przekażn.
P741

Nr.
DDB
263

Tekst angielski

Typ

Fault phase B

P741

264

Fault phase C

P741
P741

468
135

Fault_REC_TRIG
Fibre Com Error

P741

272

Fibre Com Worn

P741

470

Field Volt Fail

P741

183

Flt 87BB Zone 1

P741

176

Flt 87BB Zone 8

P741

657

FnKey LED 1 Grn

P741

781

FnKey LED 1 Grn

TRZY_LED_CON Przekaźnik
Wyjściowy

P741

656

FnKey LED 1 Red

TRZY_LED PSL (LED)

P741

780

FnKey LED 1 Red

TRZY_LED_CON Przekaźnik
Wyjściowy

P741

675

FnKey LED 10 Grn

TRZY_LED PSL (LED)

P741

799

FnKey LED 10 Grn

TRZY_LED_CON Przekaźnik
Wyjściowy

PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
FRT
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
TRI_LED

Źródło
87BB Zabezpieczenie
Różnicowe Szyn
87BB Zabezpieczenie
Różnicowe Szyn
PSL
Schemat Całościowo
Przekaźnik
Całościowo
Przekaźnik
Całościowo
87BB Zabezpieczenie
Różnicowe Szyn
87BB Zabezpieczenie
Różnicowe Szyn
PSL (LED)

P741

674

FnKey LED 10 Red

TRZY_LED PSL (LED)

P741

798

FnKey LED 10 Red

TRZY_LED_CON Przekaźnik
Wyjściowy

P741

797

FnKey LED 9 Grn

P741

676

Function Key 1

TRZY_LED_CON Przekaźnik
Wyjściowy
PRZYCISK_FUN PS L (Przycisk
Funkcyjny)

P741

685

Function Key 10

P741

399

General Alarm

P741

472

P741

485

GOOSE IED
Absent
IM Channel Fail

P741

484

IM Data CD Fail

P741

482

IM Loopback

P741

483

IM Message Fail

P741

407

INP Block 3Ph z1

P741

400

INP Block 3Ph z8

P741

215

INP block SEF z1

P741

208

INP block SEF z8

P741

231

INP Lck Lev.1 z1

PRZYCISK_FUN PS L (Przycisk
Funkcyjny)

PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wyjściowy
PSL Sygnał
Wyjściowy
PSL Sygnał
wyjściowy

Schemat Całościowo
IEC 61850

Opis
Zwarcie prąd róznicowy w fazie L2
Zwarcie prąd róznicowy w fazie L3
Pobudzany Rejestrator Zakłóceń
Błąd komunikacyjny w przynajmniej jednej jednostce
polowej PU
Alarm: zmieniana komunikacja światłowodowa
48V Uszkodzenie napięcia pola
Prąd zwarciowy różnicowy w systemie 1
Prąd zwarciowy różnicowy w systemie 8
Programowalne Przyciski Funkcyjne LED 1 Zielona
zasilona
Przypisany sygnał do wyjścia Przycisku Funkcyjnego
LED 1 Zielona.
Ta dioda LED przypisana jest do Przyc.Funkc.1
Aby uakt. przyc.funkc. LED, żółty DDB 692 i DDB
693 musi być aktywna w tym samym czasie
Programowalne Przyciski Funkcyjne LED 1
Czerwona zasilona
Przypisany sygnał do wyjścia Przycisku Funkcyjnego
LED 1 Czerwona.
Ta dioda LED przypisana jest do Przyc.Funkc.1
Programowalne Przyciski Funkcyjne LED 10 Zielona
zasilona
Przypisany sygnał do wyjścia Przycisku Funkcyjnego
LED 10 Zielona.
Ta dioda LED przypisana jest do Przyc.Funkc.10
Aby uakt. przyc.funkc. LED, żółty DDB 710 i DDB
711 musi być aktywna w tym samym czasie
Programowalne Przyciski Funkcyjne LED 10
Czerwona zasilona
Przypisany sygnał do wyjścia Przycisku Funkcyjnego
LED 10 Czerwona.
Ta dioda LED przypisana jest do Przyc.Funkc.10

PL

Przycisk Funk. 1 jest aktywny. W trybie ‘Normal’ jest
w stanie wysokim w trakcie przyciskania i w trybie
‘Toggle’ pozostaje w wysokim/niskim/low przy
jednokrotnym naciśnięciu przycisku
Przycisk Funk. 10 jest aktywny. W trybie ‘Normal’
jest w stanie wysokim w trakcie przyciskania i w
trybie ‘Toggle’ pozostaje w wysokim/niskim/low przy
jednokrotnym naciśnięciu przycisku
Ogólny alarm

InterMiCOM

IED nie jest przypisane do IED w obecnym
schemacie
Alarm błedu kanału

InterMiCOM

InterMiCOM wykrył błąd kanału danych

InterMiCOM

InterMiCOM wykrył iż jest w trybie testu pętli

InterMiCOM

Alarm błedu wiadomości InterMiCOM

PSL

87 BB Zablokowane w 3 fazach w strefie 1

PSL

87 BB Zablokowane w 3 fazach w strefie 8

PSL (87BB Czułe
Zabezpieczenie
Szyn)

87BB SEF / Czułe blokowanie algorytmu
zabezpieczeniowego dla systemu/strefy 1 poprzez
wejście opto

PSL Sygnał PSL (87BB Czułe
wyjściowy Zabezpieczenie
Szyn)
PSL Sygnał PSL (Uruchomienie )
wyjściowy

87BB SEF / Czułe blokowanie algorytmu
zabezpieczeniowego dla systemu/strefy 8 poprzez
wejście opto
Tryb eksploatacji 1 (87BB monitoring) dla
strefy/systemu 1 poprzez wejście opto
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Przekażn.
P741

Nr.
DDB
224

Tekst angielski

Typ

INP Lck Lev.1 z8

P741

239

INP Lck Lev.2 z1

P741

232

INP Lck Lev.2 z8

P741
P741
P741

1023
923
584

Int. Node 1023
Int. Node 923
InterMiCOM in 1

INTER_WE

InterMiCOM

P741

591

InterMiCOM in 8

INTER_WE

InterMiCOM

P741

592

InterMiCOM out 1

INTER_WY

InterMiCOM

P741

599

InterMiCOM out 8

INTER_WY

InterMiCOM

P741

481

IP Addr Conflict

IEC 61850

P741

247

Lck Lev.1 Zone 1

P741

240

Lck Lev.1 Zone 8

P741

255

Lck Lev.2 Zone 1

P741

248

Lck Lev.2 Zone 8

P741
P741

641
765

LED 1 Grn
LED 1 Grn Condit

PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
TRZY_LED
TRZY_LED_KON

P741
P741

640
764

LED 1 Red
LED 1 Red Condit

P741
P741

655
779

LED 8 Grn
LED 8 Grn Condit

P741
P741

654
778

LED 8 Red
LED 8 Red Condit

P741

267

Locking Level 1

P741

268

Locking Level 2

P741

199

Man.Trip Zone 1

P741

192

Man.Trip Zone 8

P741

389

Manual Start DR

P741

355

Minor Err COM1

P741

356

Minor Err COM2

P741

357

Minor Err COM3

P741

358

Minor Err COM4

P741

359

Minor Err COM5

P741

360

Minor Err COM6

P741

361

Minor Err COM7

P741

475

NIC Fatal Error

P741

479

NIC Link Fail

P741

474

NIC No Response

P741

473

NIC Not Fitted

Opis

Źródło

PSL Sygnał PSL (Uruchomienie )
wyjściowy
PSL Sygnał PSL (Uruchomienie )
wyjściowy
PSL Sygnał PSL (Uruchomienie )
wyjściowy

Schemat Całościowo
Schemat Całościowo
Schemat Całościowo
Schemat Całościowo
PSL (LED)
Przekaźnik
Wyjściowy

TRZY_LED PSL (LED)
TRZY_LED_KON Przekaźnik
Wyjściowy
TRZY_LED PSL (LED)
TRZY_LED_KON Przekaźnik
Wyjściowy
TRZY_LED PSL (LED)
TRZY_LED_KON Przekaźnik
Wyjściowy
PSL Sygnał
Schemat Całościowo
Wejściowy
PSL Sygnał
Schemat Całościowo
Wejściowy
PSL Sygnał Uruchomienie
wejściowy
PSL Sygnał Uruchomienie
wejściowy
PSL Sygnał Uruchomienie
wejściowy
PSL Sygnał Przekaźnik
wejściowy Całościowo
PSL Sygnał Przekaźnik
wejściowy Całościowo
PSL Sygnał Przekaźnik
wejściowy Całościowo
PSL Sygnał Przekaźnik
wejściowy Całościowo
PSL Sygnał Przekaźnik
wejściowy Całościowo
PSL Sygnał Przekaźnik
wejściowy Całościowo
PSL Sygnał Przekaźnik
wejściowy Całościowo
PSL Sygnał
IEC 61850
Wejściowy
PSL Sygnał
IEC 61850
Wejściowy
PSL Sygnał
IEC 61850
Wejściowy
PSL Sygnał
IEC 61850
Wejściowy

Tryb eksploatacji 1 (87BB monitoring) dla
strefy/systemu 8 poprzez wejście opto
Tryb eksploatacji 2 (50BF & 87BB zablokowane) dla
strefy/systemu 1 poprzez wejście opto
Tryb eksploatacji 2 (50BF & 87BB zablokowane) dla
strefy/systemu 8 poprzez wejście opto
Może być tworzony automatycznie przez logikę PSL
Może być tworzony automatycznie przez logikę PSL
InterMiCOM IM1 Wejście – jest pobudzane przez
wiadomości z drugiego końca linii
InterMiCOM IM8 Wejście – jest pobudzane przez
wiadomości z drugiego końca linii
InterMiCOM IM1 Wyjście – przypisuje co będzie
wysłane na drugi koniec linii
InterMiCOM IM8 Wyjście – przypisuje co będzie
wysłane na drugi koniec linii
Adres IP używane przez IED jest już używany przez
inne IED
Tryb Uruchomienie 1: 50BF odstawione w systemie
1
Tryb Uruchomienie 1: 50BF odstawione w systemie
8
Tryb Uruchomienie 2: 87BB & 50BF odstawione w
systemie 1
Tryb Uruchomienie 2: 87BB & 50BF odstawione w
systemie 8
Programowalna dioda LED 1 Zielona jest zasilana
Przypisanie sygnału do przekazania wyjścia LED 1
Zielona. Aby przekazać LED1 Żółta DDB 764 i DDB
765 muszą być aktywne w tym samym czasie.
Programowalna dioda LED 1 Czerwona jest zasilana
Przypisanie sygnału do przekazania wyjścia LED 1
Czerwona
Programowalna dioda LED 8 Zielona jest zasilana
Przypisanie sygnału do przekazania wyjścia LED 8
Zielona. Aby przekazać LED8 Żółta DDB 778 i DDB
779 muszą być aktywne w tym samym czasie.
Programowalna dioda LED 8 Czerwona jest zasilana
Przypisanie sygnału do przekazania wyjścia LED 8
Czerwona
Tryb Uruchomienie 1: 87BB monitoring
Logiczne OR od DDB 224 do 231
Tryb Uruchomienie 2: 87BB & 50BF odstawiony
Logiczne OR od DDB 232 do 239
Ręczne wyłaczenie systemu 1
Ręczne wyłaczenie systemu 8
Rejestrator zakłóceń – Ręczne pobudzenie
Mniejszy błąd w module komunikacyjnym A
Mniejszy błąd w module komunikacyjnym B
Mniejszy błąd w module komunikacyjnym C
Mniejszy błąd w module komunikacyjnym D
Mniejszy błąd w module komunikacyjnym E
Mniejszy błąd w module komunikacyjnym F
Mniejszy błąd w module komunikacyjnym G
Nieodwracalny błąd karty Ethernet
Brak łącza Ethernet
Karta Ethernet nie odpowiada
Brak karty Ethernet
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Przekażn.
P741

Nr.
DDB
395

Tekst angielski

Typ

NIC Read Only

PSL Sygnał
Wyjściowy

PSL

P741

476

NIC Soft. Reload

IEC 61850

P741

480

NIC SW Mis-Match

PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy

P741
P741
P741

64
71
351

Opto Label 01
Opto Label 08
PU Adr 07 error

Wejście OPTO
Wejście OPTO
Schemat Całościowo

P741

324

PU Adr 34 error

Schemat Całościowo

Błąd: adresy w kilku jednostkach polowych PU 34

P741

286

PU Error Alm CZ

Schemat Całościowo

PU Błąd Alarm w kontroli sumy / Check Zone /

P741

159

PU Error Alm z1

Schemat Całościowo

PU bład alarm w systemie 1

P741

152

PU Error Alm z8

Schemat Całościowo

PU błąd alarm w systemie 8

P741

281

PU Error Alm Zx

Schemat Całościowo

P741

151

PU Error Lck z1

Schemat Całościowo

PU błąd Alarm w Systemie x
Logiczne OR od DDB 152 do 159
PU błąd blokowanie w systemie 1

P741

144

PU Error Lck z8

Schemat Całościowo

PU błąd blokowanie w systemie 8

P741

287

PU Error Lock CZ

Schemat Całościowo

PU błąd blokowanie w kontroli sumy / Check Zone /

P741

282

PU Error Lock Zx

Schemat Całościowo

P741

391

PU Error Reset

Schemat Całościowo

PU błąd blokowanie System x
Logiczne OR od DDB 144 do 151
Kasowanie PU Błąd alarm i / lub blokowanie

P741

390

PU Topo invalid

Schemat Całościowo

Błąd w pliku topologii w jednym lub kilku PU

P741

368

PU->CU Signal 01

PSL

P741

383

PU->CU Signal 16

P741

1280

PubPres VIP 1

P741

1343

PubPres VIP 64

P741

1152

Quality VIP1

Sygnał wirtualny 01 od dowolnego PU do CU
poprzez światłowód
Sygnał wirtualny 16 od dowolnego PU do CU
poprzez światłowód
Ukazuje obecność wejścia wirtualnego 1: wskazuje
obecność wejścia wirtualnego 1
Ukazuje obecność wejścia wirtualnego 64: wskazuje
obecność wejścia wirtualnego 64
Walidacja wejścia wirtualnego 1 (sygnał prawidłowy)

P741

1215

Quality VIP64

P741

700

Output condit 01

OPTO
OPTO
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
OUTPUT_CON

Wszystkie zmiany nastaw i większość komend jest
zablokowanych dla portu Ethernet (przy dostępnej
opcji sprzętowej)
Błąd podczas przeładowania oprogramowania karty
Ethernet
Oprogramowanie karty Ethernet niekompatybilne z
głównym CPU
Wejscie opto 1
Wejście opto 8
Błąd: adresy w kilku jednostkach polowych PU 7

P741

707

Output condit 08

P741

0

Output Label 01

P741

7

Output Label 08

P741

106

Reset CircFlt

P741

109

Reset Indication

P741

110

Reset PU Error

P741

393

RP1 Read Only

P741

394

RP2 Read Only

P741

283

SEF Blocked

P741

104

Sett Grp Bit LSB

P741

105

Sett Grp Bit MSB

P741

270

Topology valid

Źródło

IEC 61850

PSL
PSL
PSL
PSL
PSL

Przekaźnik
Wyjściowy
OUTPUT_CON Przekaźnik
Wyjściowy
PRZEKAŹNIK Przekaźnik
Wyjściowy
PRZEKAŹNIK Przekaźnik
Wyjściowy
PSL Sygnał
PSL
Wyjściowy
PSL Sygnał PSL
wyjściowy
PSL Sygnał
PSL
Wyjściowy
PSL Sygnał
PSL
Wyjściowy
PSL Sygnał
PSL
Wyjściowy
PSL Sygnał 87BB Czułe
wejściowy Zabezpieczenie Szyn
PSL Sygnał
PSL
wyjściowy
PSL Sygnał
wyjściowy

PSL Sygnał
Wejściowy

PSL Sygnał Schemat Całościowo

Opis

PL

Walidacja wejścia wirtualnego 64 (sygnał
prawidłowy)
Wejście do przekaźnika wyjściowego 01
Wejście do przekaźnika wyjściowego 08
Przekaźnik wyjściowy 01 Opis
Przekaźnik wyjściowy 08 Opis
Kasowanie zakłócenia w obw.prądowym
Kasowanie wszystkich wskazań (Led i Przekaźników
zatrzaśniętych w PSL) które zawierają Led Alarm
Aby wykasować błąd w PU
Wszystkie zmiany nastaw i większość komend jest
zablokowanych dla portu 1
Wszystkie zmiany nastaw i większość komend jest
zablokowanych dla portu 2 (przy dostępnej opcji
sprzętowej)
87BB czułe SEF blokowane przez wejście opto
Logiczne OR od DDB 208 do 215
Wybór grup nastaw X1 (niski stan bitów)
GR1 jest aktywna DDB 104=0 & DDB 105=0
GR2 jest aktywna DDB 104=1 & DDB 105=0
Wybór grup nastaw 1X (wysoki stan bitów)
GR3 jest aktywna DDB 104=0 & DDB 105=1
GR4 jest aktywna DDB 104=1 & DDB 105=1
Potwierdzenie pliku topologii
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Nr.
DDB

Tekst angielski

Typ

P741

259

Trip 50BF

P741

260

Trip 50BF Locked

P741

207

Trip 50BF Zone 1

P741

200

Trip 50BF Zone 8

P741

256

Trip 87BB

P741

257

Trip 87BB Locked

P741

191

Trip 87BB Zone 1

P741

184

Trip 87BB Zone 8

P741

258

Trip Manual zone

P741

136

User Alarm 1

P741

143

User Alarm 8

P741

1024

Virtual input 1

GOOSEIN

P741

1087

Virtual input 64

GOOSEIN

P741

512

Virtual Output 32

GOOSEOUT

P741

543

Virtual Output 1

GOOSEOUT

Opis

Źródło

wejściowy
PSL Sygnał 50BF Zabezpieczenie
wejściowy LRW
PSL Sygnał Schemat Całościowo
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wyjściowy
PSL Sygnał
wyjściowy

1.8

Opis sygnałów logicznych w P742

1.8.1

Wybór numerów DDB:

Rozkaz wyłączenia LRW (50BF) Logiczne OR od
DDB 200 do 207
Rozkaz wyłączenia LRW blokowany przez tryb
Uruchomienie lub zakłócenie w obw. pradowych
/Circuitry fault/
50BF Zabezpieczenie Wyłączenie LRW (50BF) w systemie 1
LRW
50BF Zabezpieczenie Wyłączenie LRW (50BF) w systemie 8
LRW
87BB Zabezpieczenie Rozkaz wyłączenia (87BB) Logiczne OR od DDB
Szyn
184 do 191
Schemat Całościowo Rozkaz wyłączenia zab.szyn blokowany przez tryb
Uruchomienie lub zakł. w obw. prądowych /Circuitry
fault/
87BB Zabezpieczenie Wyłączenie zab. szyn 87BB w systemie 1
Szyn
87BB Zabezpieczenie Wyłączenie zab. szyn 87BB w systemie 8
Szyn
Uruchomienie
Rozkaz ręcznego wyłączenia. Logiczne OR od DDB
192 do 199
PSL
Pobudzenie wiadomości Alarm Użytkownika 1 na
wyświetlaczu LCD z wewn. kasowaniem
(self-resetting)
PSL
Pobudzenie wiadomości Alarm Użytkownika 8 na
wyświetlaczu LCD z wewn. kasowaniem
(self-resetting)
Komenda wejściowa
Wejście wirtualne 1
GOOSE
Umożliwia przypisanie sygnału binarnego do
wejścia wirtualnego w interfejsie PSL
Komenda wejściowa
Wejście wirtualne 64
GOOSE
Umożliwia przypisanie sygnału binarnego do
wejścia wirtualnego w interfejsie PSL
PSL
GOOSE Wyjście 32
Umożliwia użytkownikowi sterowanie sygnałem
binarnym, który może być przypisany i wysłany po
protokole poprzez system SCADA do innych
zabezpieczeń
PSL
GOOSE Wyjście 1
Umożliwia użytkownikowi sterowanie sygnałem
binarnym, który może być przypisany i wysłany po
protokole poprzez system SCADA do innych
zabezpieczeń

Przekaźn.
P742

Nr
BBD
0

Tekst angielski

Typ

Źródło

Opis

Output Label 01

PRZEKAŹNIK

P742

1

Output Label 02

PRZEKAŹNIK

P742

2

Output Label 03

PRZEKAŹNIK

P742

3

Output Label 04

PRZEKAŹNIK

Przekaźnik wyjściowy 01 – Wszystkie wyłaczenia (FSL)
lecz bez retrip ( 1 st. LRW )
Przekaźnik wyjściowy 02 – Wszystkie wyłaczenia (FSL)
lecz bez retrip ( 1 st. LRW )
Przekaźnik wyjściowy 03 – Wszystkie wyłaczenia (FSL)
lecz bez retrip ( 1 st. LRW )
Przekaźnik wyjściowy 04

P742

7

Output Label 08

PRZEKAŹNIK

P742

64

Opto Label 01

OPTO

Przekaźnik
Wyjściowy
Przekaźnik
Wyjściowy
Przekaźnik
Wyjściowy
Przekaźnik
Wyjściowy
Przekaźnik
Wyjściowy
Opto Input

P742

79

Opto Label 16

OPTO

Opto Input

Wejście opto 16

P742

96

LED 1

LED

Led Conditioner

Czerwona dioda LED 1

P742

103

LED 8

LED

Led Conditioner

Czerwona dioda LED 8

P742

104

Q1 Aux. (89b)

PSL

P742

105

Q1 Aux. (89a)

P742

114

Q6 Aux. (89b)

P742

115

Q6 Aux. (89a)

PSL Sygnał
wyjściowy
PSL Sygnał
wyjściowy
PSL Sygnał
wyjściowy
PSL Sygnał
wyjściowy

89-B (odłącznik otwarty) wejście pomocnicze (3
fazowe) odłącznika nr. 1
89-A (odłącznik zamknięty) wejście pomocnicze (3
fazowe) odłącznika nr. 1
89-B (odłącznik otwarty) wejście pomocnicze (3
fazowe) odłącznika nr. 6
89-A (odłącznik zamknięty) wejście pomocnicze (3
fazowe) odłącznika nr. 6

PSL
PSL
PSL

Przekaźnik wyjściowy 08
Wejście opto 1
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Przekaźn.
P742

Nr
BBD
116

Tekst angielski

Typ

Źródło

Opis

Ext. 3 ph Trip

PSL Sygnał
wyjściowy

PSL (50BF LRW)

P742

117

External Trip A

PSL Sygnał
wyjściowy

PSL (50BF LRW)

P742

118

External Trip B

PSL Sygnał
wyjściowy

PSL (50BF LRW)

P742

119

External Trip C

PSL Sygnał
wyjściowy

PSL (50BF LRW)

P742

120
121

PSL

Wyłącznik nie gotowy do wyłączenia

P742

122

Ext. CB Fail

PSL Sygnał
wyjściowy
PSL Sygnał
wyjściowy
PSL Sygnał
wyjściowy

PSL

P742

Man.CB Close
Cmd
CB not available

Zewnętrzne 3 fazowe wyłączenie
Pozwala zewnętrznym zabezpieczeniom na
pobudzenie funkcji LRW (jeżeli jest załaczona)
Zewnętrzne wyłączenie w fazie L1
Pozwala zewnętrznym zabezpieczeniom na
pobudzenie funkcji LRW (jeżeli jest załaczona)
Zewnętrzne wyłączenie w fazie L2
Pozwala zewnętrznym zabezpieczeniom na
pobudzenie funkcji LRW (jeżeli jest załaczona)
Zewnętrzne wyłączenie w fazie L3
Pozwala zewnętrznym zabezpieczeniom na
pobudzenie funkcji LRW (jeżeli jest załaczona)
Ręczna komenda zamkniecia wyłącznika

50BF Backtrip rozkaz LRW od innych zabezpieczeń

P742

123

CB Aux. 3ph(52a)

PSL (50BF
Zabezpieczenie
LRW)
PSL

52-A (WYŁ zamknięty) wejście pomocnicze (3 fazowe)

P742

124

CB Aux. 3ph(52b)

PSL

52-B (WYŁ otwarty) wejście pomocnicze (3 fazowe)

P742

125

CB Aux. A (52a)

PSL

52-A (WYŁ zamknięty) wejście pomocnicze (Faza L1)

P742

126

CB Aux. A (52b)

PSL

52-B (WYŁ otwarty) wejście pomocnicze (Faza L1)

P742

127

CB Aux. B (52a)

PSL

52-A (WYŁ zamknięty) wejście pomocnicze (Faza L2)

P742

128

CB Aux. B (52b)

PSL

52-B (WYŁ otwarty) wejście pomocnicze (Faza L2)

P742

129

CB Aux. C (52a)

PSL

52-A (WYŁ zamknięty) wejście pomocnicze (Faza L3)

P742

130

CB Aux. C (52b)

PSL

52-B (WYŁ otwarty) wejście pomocnicze (Faza L3)

P742

131

Reset Trip latch

PSL (Uruchomienie )

Kasowanie przekaźników z pamięcią

P742

132

Sett Grp Bit LSB

PSL

Wybór grup nastaw X1 (niski stan bitów)
GR1 jest aktywna DDB 104=0 & DDB 105=0
GR2 jest aktywna DDB 104=1 & DDB 105=0

P742

133

Sett Grp Bit MSB

PSL Sygnał
wyjściowy

PSL

Wybór grup nastaw 1X (wysoki stan bitów)
GR3 jest aktywna DDB 104=0 & DDB 105=1
GR4 jest aktywna DDB 104=1 & DDB 105=1

P742

134

Reset All values

PSL (Uruchomienie )

Nie stosowany

P742

135

Reset Indication

PSL Sygnał
wyjściowy
PSL Sygnał
wyjściowy

PSL (Uruchomienie )

Kasowanie wszystkich (Led i przekaźników w pamięcią
w PSL) które zawarte są w Led Alarm

P742

136

User Alarm 1

PSL Sygnał
wyjściowy

PSL

Pobudzenie wiadomości Alarm Użytkownika 1 na
wyświetlaczu LCD z wewn. kasowaniem (self-resetting)

P742

142

User Alarm 7

PSL Sygnał
wyjściowy

PSL

Pobudzenie wiadomości Alarm Użytkownika 7 na
wyświetlaczu LCD z wewn. kasowaniem (self-resetting)

P742

143

Aux Volt Superv

PSL Sygnał
wyjściowy

PSL (Schemat
Całościowo)

Kontrola napięcia pomocniczego

P742

144

PSL

Sygnał wirtualny 01 od PU do CU poprzez światłowód

P742

159

PSL

Sygnał wirtualny 16 od PU do CU poprzez światłowód

P742

160

PSL

Ręczna/operatorska komenda zamkniecia Odłącznika 1

P742

165

PSL

Ręczna/operatorska komenda zamkniecia Odłącznika 6

P742

166

PSL

Rozkaz zamknięcia wyłacznika (sterowanie)

P742

167

PSL

Rozkaz otwarcia wyłącznika (sterowanie)

P742

168

50BF LRW

P742

169

P742

170

PU->CU Signal 01 PSL Sygnał
wyjściowy
PU->CU Signal 16 PSL Sygnał
wyjściowy
Man.Close Q1
PSL Sygnał
Cmd
wyjściowy
Man.Close Q6
PSL Sygnał
Cmd
wyjściowy
Man. Close CB
PSL Sygnał
wyjściowy
Man. Trip CB
PSL Sygnał
wyjściowy
Ext. Retrip Ph A
PSL Sygnał
wejściowy
Ext. Retrip Ph B
PSL Sygnał
wejściowy
Ext. Retrip Ph C
PSL Sygnał
wejściowy

Retrip w fazie L1 dotyczy zewnętrznego pobudzenia
wyłączenia w tej fazie (dla tBF3)
Retrip w fazie L2 dotyczy zewnętrznego pobudzenia
wyłączenia w tej fazie (dla tBF3)
Retrip w fazie L3 dotyczy zewnętrznego pobudzenia
wyłączenia w tej fazie (dla tBF3)

PSL Sygnał
wyjściowy
PSL Sygnał
wyjściowy
PSL Sygnał
wyjściowy
PSL Sygnał
wyjściowy
PSL Sygnał
wyjściowy
PSL Sygnał
wyjściowy
PSL Sygnał
wyjściowy
PSL Sygnał
wyjściowy
PSL Sygnał
wyjściowy
PSL Sygnał
wyjściowy

50BF LRW
50BF LRW
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P742

Nr
BBD
171

P742

172

P742

173

P742

174

P742

176

P742

177

P742

178

P742

179

P742

180

P742

181

P742

182

P742

183

P742

184

P742

185

P742

186

P742

187

P742

188

P742

189

P742

190

P742

191

P742

192

P742

207

P742

208

P742

Tekst angielski

Typ

Źródło

Opis

PSL Sygnał
wejściowy
CBF Int Backtrip
PSL Sygnał
wejściowy
CBF Ext Backtrip
PSL Sygnał
wejściowy
CB Fail Alarm
PSL Sygnał
wejściowy
I>1 Start A
PSL Sygnał
wejściowy
I>1 Start B
PSL Sygnał
wejściowy
I>1 Start C
PSL Sygnał
wejściowy
IN>1 Start
PSL Sygnał
wejściowy
I>1 Trip
PSL Sygnał
wejściowy
IN>1 Trip
PSL Sygnał
wejściowy
I>2 Start A
PSL Sygnał
wejściowy
I>2 Start B
PSL Sygnał
wejściowy
I>2 Start C
PSL Sygnał
wejściowy
IN>2 Start
PSL Sygnał
wejściowy
I>2 Trip
PSL Sygnał
wejściowy
IN>2 Trip
PSL Sygnał
wejściowy
I>1 Timer Block
PSL Sygnał
wejściowy
IN>1 Timer Block PSL Sygnał
wejściowy
I>2 Timer Block
PSL Sygnał
wejściowy
IN>2 Timer Block PSL Sygnał
wejściowy
CU->PU Signal 01 PSL Sygnał
wejściowy
CU->PU Signal 16 PSL Sygnał
wejściowy
Zone 8 Off
PSL Sygnał
wejściowy

50BF LRW

Retrip dotyczy pobudzenia wyłączenia 87BB (dla tBF1)

50BF
Zabezpieczenie LRW
50BF
Zabezpieczenie LRW
50BF LRW
Nadprądowe fazowe

Backtrip dotyczy pobudzenia wyłączenia 87BB (dla
tBF2)
Backtrip dotyczy zewnętrznego pobudzenia wyłączenia
87BB (dla tBF4)
Alarm LRW
Logiczne OR od DDB 168 do 173
1szy stopień nadprądowy pobudzenie faza L1

Nadprądowe fazowe

1szy stopień nadprądowy pobudzenie faza L2

Nadprądowe fazowe

1szy stopień nadprądowy pobudzenie faza L3

Ziemnozwarciowe

1szy stopień ziemnozwarciowy pobudzenie

Nadprądowe fazowe

1szy stopień nadprądowy wyłączenie 3 fazowe

Ziemnozwarciowe

1szy stopień ziemnozwarciowy wyłączenie

Nadprądowe fazowe

2gi stopień nadprądowy pobudzenie faza L1

Nadprądowe fazowe

2gi stopień nadprądowy pobudzenie faza L2

Nadprądowe fazowe

2gi stopień nadprądowy pobudzenie faza L3

Ziemnozwarciowe

2gi stopień ziemnozwarciowy pobudzenie

Nadprądowe fazowe

2gi stopień nadprądowy wyłączenie 3 fazowe

Ziemnozwarciowe

2gi stopień ziemnozwarciowy wyłączenie

PSL

PSL

Blokowanie pierwszego stopnia zabezpieczenia
nadprądowego
Blokowanie pierwszego stopnia zabezpieczenia
ziemnozwarciowego
Blokowanie drugiego stopnia zabezpieczenia
nadprądowego
Blokowanie drugiego stopnia zabezpieczenia
ziemnozwarciowego
Sygnał wirtualny 01 od CU do PU poprzez światłowód

PSL

Sygnał wirtualny 16 od CU do PU poprzez światłowód

CU Informacja

System 8 w Trybie Uruchomienie lub blokowany przez
uszk. obw. prądowych lub PU błąd

215

Zone 1 Off

PSL Sygnał
wejściowy

CU Informacja

System 1 w Trybie Uruchomienie lub blokowany przez
uszk. obw. prądowych lub PU błąd

P742

216

Trip Zone 8

CU Informacja

Wyłączenie w systemie 8 ( 87BB, 50BF lub ręcznie )

P742

223

Trip Zone 1

CU Informacja

Wyłączenie w systemie 1 ( 87BB, 50BF lub ręcznie )

P742

224

I>BB Start A

Nadprądowe fazowe

P742

225

I>BB Start B

P742

226

I>BB Start C

P742

227

IN>BB Start

P742

228

I>BB Block Ph A

P742

229

I>BB Block Ph B

P742

230

I>BB Block Ph C

P742

231

IN>BB Block

P742

232

Saturation ph A

Nasycenie

Lokalnie nadprądowe fazowe L1 wyłączenie,
potwierdzenie rozkazu wyłącz dla 87BB lub 50BF (CU)
Lokalnie nadprądowe fazowe L2 wyłączenie,
potwierdzenie rozkazu wyłącz dla 87BB lub 50BF (CU)
Lokalnie nadprądowe fazowe L3 wyłączenie,
potwierdzenie rozkazu wyłącz dla 87BB lub 50BF (CU)
Lokalne potwierdzenie wyłączenia funkcji nadprądowej
w obwodzie zerowym
Lokalna funkcja nadprądowa w fazie L1 aby
zablokować 87BB przy zwarciu zewnętrznym
Lokalna funkcja nadprądowa w fazie L2 aby
zablokować 87BB przy zwarciu zewnętrznym
Lokalna funkcja nadprądowa w fazie L3 aby
zablokować 87BB przy zwarciu zewnętrznym
Lokalna funkcja nadprądowa w w obwodzie zerowym
aby zablokować 87BB przy zwarciu zewnętrznym
Nasycenie w fazie L1

P742

233

Saturation ph B

Nasycenie

Nasycenie w fazie L2

P742

234

Saturation ph C

PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał

Nasycenie

Nasycenie w fazie L3

Int. Retrip 3 ph

PSL
PSL
PSL

Nadprądowe fazowe
Nadprądowe fazowe
Ziemnozwarciowe
Nadprądowe fazowe
Nadprądowe fazowe
Nadprądowe fazowe
Ziemnozwarciowe

Programowalma Logika

P740/PL PL/La7

MiCOM P740
Przekaźn.

Nr
BBD

(PL) 7-27
Tekst angielski

Typ

Źródło

Opis

PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy

Nasycenie

Nasycenie

Przekroczony kodowany max prąd pierwotny w
światłowodzie
Max strumień nasycenia przekładnika osiągany w fazie
L1
Max strumień nasycenia przekładnika osiągany w fazie
L2
Max strumień nasycenia przekładnika osiągany w fazie
L3
Przesunięcie prądu czytany przez moduł analogowy w
fazie L1, L2, L3 lub N
Zmiana błędu w fazie L1 (prąd obliczony)

Nasycenie

Zmiana błędu w fazie L2 (prąd obliczony)

Nasycenie

Zmiana błędu w fazie L3 (prąd obliczony)

Nasycenie

Nasycenie

Prąd nasycenia w fazie L1 osiągany w przetworniku
analogowo-cyfrowym ADC
Prąd nasycenia w fazie L2 osiągany w przetworniku
analogowo-cyfrowym ADC
Prąd nasycenia w fazie L3 osiągany w przetworniku
analogowo-cyfrowym ADC
Prąd nasycenia w fazie N osiągany w przetworniku
analogowo-cyfrowym ADC
Detekcja zmian prądu delta w fazie L1

Nasycenie

Detekcja zmian prądu delta w fazie L2

Nasycenie

Detekcja zmian prądu delta w fazie L3

Nasycenie

Detekcja zmian prądu delta w obwodzie zerowym

Przekaźnik
Całościowo
Przekaźnik
Całościowo
Przekaźnik
Całościowo
Schemat Całościowo

Komunikacja światłowodowa CU błąd

wejściowy
P742

235

Current Overflow

P742

236

Max Flux ph A

P742

237

Max Flux ph B

P742

238

Max Flux ph C

P742

239

P742

240

Offset Chan
ABCN
Predict err ph A

P742

241

Predict err ph B

P742

242

Predict err ph C

P742

244

Sat ADC ph A

P742

245

Sat ADC ph B

P742

246

Sat ADC ph C

P742

247

Sat ADC Neutral

P742

248

Delta IA

P742

249

Delta IB

P742

250

Delta IC

P742

251

Delta IN

P742

252

Fibre Com Error

P742

253

Fibre Com Worn

P742

254

Acq Error 3Io

P742

255

PU CT Fail IN

P742

256

Internal Trip

P742

257

Trip 87BB

PSL Sygnał
wejściowy

87BB
Zabezpieczenie Szyn

P742

258

Trip 87BB Locked

Schemat Całościowo

P742

259

Trip 50BF (CU)

PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy

P742

260

Man.Trip zone

PSL Sygnał
wejściowy

Uruchomienie

P742

261

Dead Zone Fault

Przekaźnik Lokalny

P742

262

Dead Zone Phase

Przekaźnik Lokalny

Zwarcie fazowe w martwej strefie

P742

263

Dead Zone Earth

Przekaźnik Lokalny

Zwarcie doziemne w martwej strefie

P742

264

Config OK

265

Config Error

P742

266

Config Error

P742

267

Config. Valid

Przekaźnik
Całościowo
Przekaźnik
Całościowo
Przekaźnik
Całościowo
Schemat Całościowo

Właściwa konfiguracja

P742

P742

268

Topology valid

Schemat Całościowo

Potwierdzenie pliku topologii

P742

269

Topo/Set valid

PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy

Wewnętrzne zakłócenie w przekładniku pradowym CT
w PU
Wyłaczenie fazowe (87BB, 50BF(CU), I>, IN> lub
ręczne wyłączenie systemu (CU)).
Komenda wyłączenia bezpośrednio przekazana do
przekaźnika 1, 2, 3 (bez PSL)
Rozkaza wyłączenia od różnicówki szyn (87BB), ogólna
informacja wspólna dla wszystkich PU, PU może być
podłączone do zdrowego systemu.
Rozkaz wyłączenia od 87BB blokowany CU Tryb
Uruchomienie lub zakłócenie w obw. Pr. /Circuitry fault/
Rozkaz wyłączenia od LRW (50BF), ogólna informacja
wspólna dla wszystkich PU, PU może być podłączone
do zdrowego systemu.
Rozkaz ręcznego wyłączenia systemu, ogólna
informacja wspólna dla wszystkich PU, PU może być
podłączone do zdrowego systemu.
Zwarcie w martwej strefie

Schemat Całościowo

Nieprawidłowy adres topologii

Nasycenie
Nasycenie
Nasycenie
Nasycenie

Nasycenie
Nasycenie
Nasycenie

Przekaźnik Lokalny

50BF
Zabezpieczenie LRW

PL

Uwaga: zmany w komunikacji światłowodowej
Błąd próbkowania: 3 x Io <> In

Błąd konfiguracji
Błąd konfiguracji
Potwierdzenie konfiguracji nastaw

P740/PL PL/La7

Programowalna logika

(PL) 7-28

PL

MiCOM P740

Przekaźn.
P742

Nr
BBD
270

P742

288

P742

289

P742

290

P742

294

P742

295

P742

296

P742

297

P742

298

P742

305

P742

306

P742

307

P742

308

P742

311

P742

312

P742

314

P742

315

P742

316

P742

317

P742

318

P742

319

P742

320

P742

321

P742

330

P742

331

P742

332

P742

333

P742

336

P742

341

P742

342

P742

343

P742

344

P742

345

P742

346

P742

347

Tekst angielski

Typ

Źródło

Opis

PSL Sygnał
wejściowy
I> Any Trip
PSL Sygnał
wejściowy
CBAvailabToTrip
PSL Sygnał
wejściowy
BF Trip Request
PSL Sygnał
wejściowy
INP Block 87BB/P PSL Sygnał
wejściowy
INP Block 87BB/N PSL Sygnał
wejściowy
I> No Trip
PSL Sygnał
wejściowy
CBNotAvailToTrip PSL Sygnał
wejściowy
BFTripNoRequest PSL Sygnał
wejściowy
Ctrl CB Trip
PSL Sygnał
wejściowy
Ctrl CB Close
PSL Sygnał
wejściowy
PU Overhaul
PSL Sygnał
mode
wejściowy
50BF Disabled
PSL Sygnał
wejściowy
50BF Disabled
PSL Sygnał
wyjściowy
Overhaul Mode
PSL Sygnał
wyjściowy
I>BB Enabled
PSL Sygnał
wejściowy
Trip Rel Latched
PSL Sygnał
wejściowy
I>2 Block BB ON
PSL Sygnał
wejściowy
IN>2 Block BB ON PSL Sygnał
wejściowy
Reset Trip Output PSL Sygnał
wejściowy
Topo/Set
PSL Sygnał
Changed
wejściowy
Q1 Closed
PSL Sygnał
wejściowy
Q1 Status Alarm
PSL Sygnał
wyjściowy
Q6 Closed
PSL Sygnał
wejściowy
Q6 Status Alarm
PSL Sygnał
wyjściowy
CB Closed
PSL Sygnał
wejściowy
CB Healthy
PSL Sygnał
wejściowy
Q1 Status Forced PSL Sygnał
wejściowy
Q6 Status Forced PSL Sygnał
wejściowy
CB Status Forced PSL Sygnał
wejściowy
Forced Mode ON PSL Sygnał
wejściowy
CB Aux. 52a
PSL Sygnał
wejściowy
CB Aux. 52b
PSL Sygnał
wejściowy
CB Trip 3 ph
PSL Sygnał
wejściowy

Uruchomienie

Wszystkie zabezpieczenia zablokowane (CU & PU)

Phase Overcurrent

Wyłączenie od funkcji nadprądowej

Schemat Całościowo

Uzupełnienie ddb 297

50BF LRW

Nadprądowe fazowe

Prośba na wyłączenie od zewn. lub wewn. funkcji LRW
(50BF) Logiczne OR dla DDB 122, 172 i 173
Wejście logiczne blokujące wyłącz od 87BB od zwarć
fazowych
Wejście logiczne blokujące wyłącz od 87BB od zwarć
doziemnych
Uzupełnienie ddb 288

Schemat Całościowo

Logiczne OR dla ddb 121 i 270

50BF LRW

Uzupełnienie ddb 290

Manual Functionality

Ręczny rozkaz otwarcia wyłącznika

Manual Functionality

Ręczny rozkaz zamkniecia wyłącznika

Uruchomienie

PU w trybie overhaul

Uruchomienie

PU w trybie blokowania 50BF Alarm

Uruchomienie

To switch the PU in 50BF blocked mode

Uruchomienie

To switch the PU in overhaul mode

Przekaźnik Lokalny

Overcurrent Local trip confirmation

Przekaźnik Lokalny

Zatrzask przekaźników wyłączających

87BB protection

Uruchomienie

Szybkie kryterium blokowania podłączonego
systemu/strefy przy zwarciu fazowym zewnętrznym
Szybkie kryterium blokowania podłączonego
systemu/strefy przy zwarciu doziemnym zewnętrznym
Kasowanie przekaźników wyłączających

Uruchomienie

Zmiana topoligii lub konfiguracji

PSL

Odłącznik 1 zamknięty (nie (Q1 styk pomocniczy (89b)
AND Q1 styk pomocniczy (89a)))
Odłącznik 1 niejednoznaczność zbyt długo (Q1 styk
pomocniczy (89b) = Q1 styk pomocniczy (89a)
Odłącznik 6 zamknięty (nie (Q1 styk pomocniczy (89b)
AND Q1 styk pomocniczy (89a)))
Odłącznik 6 niejednoznaczność zbyt długo (Q1 styk
pomocniczy (89b) = Q1 styk pomocniczy (89a)
Wyłącznik zamknięty (nie (CB styk pomocniczy (52b)
AND CB styk pomocniczy (52a)))
Uzupełnienie ddb 121

CB Trip phase A

50BF LRW

All Prot Blocked

PSL Sygnał
wejściowy

PSL
PSL

87BB protection

Schemat Całościowo
PSL
Schemat Całościowo
PSL
PSL
Uruchomienie

CB Monitoring

Odłącznik 1, stan położenia forsowany jako otwarty
(fabrycznie) lub zamknięty
Odłącznik 6, stan położenia forsowany jako otwarty
(fabrycznie) lub zamknięty
Wyłącznik, stan położenia forsowany jako otwarty
(fabrycznie) lub zamknięty
Forsowanie stanu położenia wyłącznika i odłączników
stosowane jest podczas Testu Uruchomienie
ddb 123 lub logiczne OR dla ddb 125 i 127 i 129

CB Monitoring

ddb 124 lub logiczne AND dla ddb 126 i 128 i 130

50BF LRW

Wyłączenie LRW od jednostki CU (Inicjacja LRW/ 50BF
TBF1 / TBF2), Logiczne OR dla :
87BB, 50BF, Ręczne wyłączenie systemu/strefy X
Faza L1 Wyłączenie LRW (Inicjacja 50BF TBF3 /
TBF4), Logiczne OR dla :
Zab. Nadprądowe, Zewn.Wyłącz.L1, Zewn.Wyłącz.3f

Uruchomienie
Uruchomienie
Uruchomienie

Programowalma Logika
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Nr
BBD
348

Tekst angielski

Typ

Źródło

Opis

CB Trip phase B

PSL Sygnał
wejściowy

50BF LRW

P742

349

CB Trip phase C

PSL Sygnał
wejściowy

50BF LRW

P742

351

General Alarm

P742

352

CB Status Alarm

PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy

Przekaźnik
Całościowo
Schemat Całościowo

Faza L2 Wyłączenie LRW (Inicjacja 50BF TBF3 /
TBF4), Logiczne OR dla :
Zab. Nadprądowe, Zewn.Wyłącz.L1, Zewn.Wyłącz.3f
Faza L3 Wyłączenie LRW (Inicjacja 50BF TBF3 /
TBF4), Logiczne OR dla :
Zab. Nadprądowe, Zewn.Wyłącz.L1, Zewn.Wyłącz.3f
Ogólny Alarm

P742

353

Man CB Cls Fail

PSL Sygnał
wejściowy

Schemat Całościowo

Wyłącznik uszkodzony na załączenie ( po
ręcznej/operacyjnej komendzie na załączenie)

P742

354

Man CB Trip Fail

PSL Sygnał
wejściowy

Schemat Całościowo

Wyłącznik uszkodzony na wyłączenie ( po
ręcznej/operacyjnej komendzie na załączenie)

P742

355

Ctrl Cls in Prog

PSL Sygnał
wejściowy

Uruchomienie

P742

356

Control Close

PSL Sygnał
wejściowy

Uruchomienie

Sterowanie na załączenie w toku
Przekaźnik otrzymał sygnał na zmkniecie wyłacznika,
lecz czas opóźnienia na ręczne zamknięcie wyłącznika
jeszcze się nie zakończył.
Komenda sterowania na zamkniecie wyłącznika.
Działanie ręcznej komendy na zamknięcie (menu,
SCADA)

P742

357

Control Trip

PSL Sygnał
wejściowy

Uruchomienie

P742

358

Any Trip

P742

362

RP1 Read Only

Wszystkie
zabezpieczenia
PSL

P742

363

RP2 Read Only

PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
Wyjściowy
PSL Sygnał
Wyjściowy

P742

376

87BB Fault Ph A

PSL

P742

377

87BB Fault Ph B

PSL

Funkcja 87BB wykryła zwarcie w fazie B

P742

378

87BB Fault Ph C

PSL

Funkcja 87BB wykryła zwarcie w fazie C

P742

379

87BB Earth Fault

PSL

Funkcja 87BB wykryła zwarcie doziemne

P742

428

LED Cond IN 1

PSL Sygnał
Wyjściowy
PSL Sygnał
Wyjściowy
PSL Sygnał
Wyjściowy
PSL Sygnał
Wyjściowy
LED_KON

Sterowanie na wyłączenie.
Wyłączenie operacyjne wyłącznika, poprzez menu, lub
SCADA. (Nie działa od wyłaczających elementów
zabezpieczeń)
Dowolne wyłączenie (Logiczne OR sygnałów DDB:
0, 1, 2, 168, 169, 170, 171, 256, 261)
Wszystkie zmiany nastaw i większość komend jest
zablokowanych dla portu 1
Wszystkie zmiany nastaw i większość komend jest
zablokowanych dla portu 2 (przy dostępnej opcji
sprzętowej)
Funkcja 87BB wykryła zwarcie w fazie A

PSL

Przypisanie sygnału do diody LED 1 Czerwona.

P742

435

LED Cond IN 8

LED_KON

PSL

Przypisanie sygnału do diody LED 8 Czerwona.

P742

436

Timer in 436

TIMER_WE

Wejście do pomocniczego bloku czasowego 1

P742

451

Timer in 451

TIMER_WE

P742

452

Timer out 452

TIMEROUT

P742

467

Timer out 467

TIMER_WY

P742

468

Fault_REC_TRIG

FRT

PSL Wejście bloku
czasowego
PSL Wejście bloku
czasowego
Wyjście bloku
czasowego
Wyjście bloku
czasowego
PSL

P742

469

Battery Fail

P742

470

Field Volt Fail

P742

486

Backup Setting

PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy

Przekaźnik
Całościowo
Przekaźnik
Całościowo
InterMiCOM

P742

600

CBF I< Start A

50BF LRW

P742

601

CBF I< Start B

P742

602

CBF I< Start C

P742

603

CBF I> Start A

P742

604

CBF I> Start B

PSL Sygnał
Wyjściowy
PSL Sygnał
Wyjściowy
PSL Sygnał
Wyjściowy
PSL Sygnał
Wyjściowy
PSL Sygnał
Wyjściowy

PSL

50BF LRW
50BF LRW
50BF LRW
50BF LRW

Alarm określający niejednoznaczność styków
pomocniczych wyłączniaka pomiędzy 52a i 52b

PL

Wejście do pomocniczego bloku czasowego 16
Wyjście z pomocniczego bloku czasowego 1
Wyjście z pomocniczego bloku czasowego 16
Pobudzenie rejestratora zakłóceń
Uszkodzenie baterii litowej na panelu z przodu
48V Uszkodzenie napięcia pola
Alarm – uzycie nastaw zapasowych (rezerwowych)
Alarm ten załącza się gdy nastapi błąd w nastawach
podczas ich zmiany. W takim przypadku
zabezpieczenie zacznie używać ostatnie poprawne
nastawy.
Pobudzenie martwego pola LRW – funkcji podprądowej
w fazie A
Pobudzenie martwego pola LRW – funkcji podprądowej
w fazie B
Pobudzenie martwego pola LRW – funkcji podprądowej
w fazie C
Pobudzenie martwego pola LRW – funkcji nadprądowej
w fazie A
Pobudzenie martwego pola LRW – funkcji nadprądowej
w fazie B

P740/PL PL/La7
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Przekaźn.
P742

Nr
BBD
605

Tekst angielski

Typ

Źródło

Opis

CBF I> Start C

50BF LRW

P742

606

CBF I> Start N

P742

700

Output condit 01

PSL Sygnał
Wyjściowy
PSL Sygnał
Wyjściowy
WYJŚCIE_KON

Pobudzenie martwego pola LRW – funkcji nadprądowej
w fazie C
Pobudzenie martwego pola LRW – funkcji nadprądowej
w zerze
Wejście do przekaźnika wyjściowego 1

P742

715

Output condit 16

WYJŚCIE_KON

P742

923

Int. Node 923

P742

1023

Int. Node 1023

P742

1024

Virtual input 1

GOOSEIN

Komenda wejściowa
GOOSE

P742

1087

Virtual input 64

GOOSEIN

Komenda wejściowa
GOOSE

P742

1152

Quality VIP1

PSL

P742

1215

Quality VIP64

PSL

Walidacja wejścia wirtualnego 64 (sygnał prawidłowy)

P742

1280

PubPres VIP 1

PSL

P742

1343

PubPres VIP 64

PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy

Wejście wirtualne 1
Umożliwia przypisanie sygnału binarnego do wejścia
wirtualnego w interfejsie PSL
Wejście wirtualne 64
Umożliwia przypisanie sygnału binarnego do wejścia
wirtualnego w interfejsie PSL
Walidacja wejścia wirtualnego 1 (sygnał prawidłowy)

Ukazuje obecność wejścia wirtualnego 1: wskazuje
obecność wejścia wirtualnego 1
Ukazuje obecność wejścia wirtualnego 64: wskazuje
obecność wejścia wirtualnego 64

1.8.2

PL

MiCOM P740

50BF LRW
Przekaźnik
Wyjściowy
Przekaźnik
Wyjściowy

Wejście do przekaźnika wyjściowego 16
Może być automatycznie tworzony przez logikę PSL
Może być automatycznie tworzony przez logikę PSL

PSL

Lista sygnałów DDB:

Przekaźn.
P742

Nr.
DDB
308

Tekst angielski

Typ

Źródło

Opis

50BF Disabled

Uruchomienie

PU w trybie blokowania 50BF Alarm

P742

311

50BF Disabled

Uruchomienie

Aby przełączyć PU w 50BF tryb blokowania

P742

379

87BB Earth Fault

PSL

Funkcja 87BB wykryła zwarcie doziemne

P742

376

87BB Fault Ph A

PSL

Funkcja 87BB wykryła zwarcie w fazie A

P742

377

87BB Fault Ph B

PSL

Funkcja 87BB wykryła zwarcie w fazie B

P742

378

87BB Fault Ph C

PSL

Funkcja 87BB wykryła zwarcie w fazie C

P742

254

Acq Error 3Io

270

All Prot Blocked

Przekaźnik
Całościowo
Uruchomienie

Błąd próbkowania: 3 x Io <> In

P742
P742

358

Any Trip

All Protections

P742

143

Aux Volt Superv

PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wyjściowy
PSL Sygnał
Wyjściowy
PSL Sygnał
Wyjściowy
PSL Sygnał
Wyjściowy
PSL Sygnał
Wyjściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wyjściowy

Ogólne wyłączenie (Logiczne OR dla sygnałów ddb:
0, 1, 2, 168, 169, 170, 171, 256, 261)
Kontrola napięcia pomocniczego

P742

486

Backup Setting

PSL Sygnał
Wejściowy

InterMiCOM

P742

469

Battery Fail

P742

290

BF Trip Request

Przekaźnik
Całościowo
50BF LRW

P742

298

BFTripNoRequest

P742

123

CB Aux. 3ph(52a)

P742

124

CB Aux. 3ph(52b)

P742

344

CB Aux. 52a

P742

345

CB Aux. 52b

P742

125

CB Aux. A (52a)

P742

126

CB Aux. A (52b)

PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wyjściowy
PSL Sygnał
wyjściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wyjściowy
PSL Sygnał
wyjściowy

PSL (Schemat
Całościowo)

50BF LRW
PSL
PSL
Monitoring
wyłącznika
Monitoring
wyłącznika
PSL
PSL

Wszystkie zabezpieczenia (CU & PU) odstawione

Alarm – uzycie nastaw zapasowych (rezerwowych)
Alarm ten załącza się gdy nastapi błąd w nastawach
podczas ich zmiany. W takim przypadku
zabezpieczenie zacznie używać ostatnie poprawne
nastawy.
Uszkodzenie baterii na panelu przednim
Rozkaz wyłączenia dla zewn. / wewn. LRW (50BF)
Logiczne OR dla DDB 122, 172 i 173
Uzupełnienie ddb 290
52-A (WYŁ zamknięty) wejście pomocnicze wyłącznika
(3 fazowe)
52-B (WYŁ otwarty) wejście pomocnicze wyłącznika (3
fazowe)
ddb 123 lub logiczne OR dla ddb 125 i 127 i 129
ddb 124 lub logiczne AND dla ddb 126 i 128 i 130
52-A (WYŁ zamknięty) wejście pomocnicze wyłącznika
(faza L1)
52-B (WYŁ otwarty) wejście pomocnicze wyłącznika
(faza L1)
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Przekaźn.
P742

Nr.
DDB
127

Tekst angielski

Typ

Źródło

Opis

CB Aux. B (52a)

PSL

P742

128

CB Aux. B (52b)

P742

129

CB Aux. C (52a)

P742

130

CB Aux. C (52b)

P742

332

CB Closed

P742

333

CB Healthy

PSL

52-A (WYŁ zamknięty) wejście pomocnicze wyłącznika
(faza L2)
52-B (WYŁ otwarty) wejście pomocnicze wyłącznika
(faza L2)
52-A (WYŁ zamknięty) wejście pomocnicze wyłącznika
(faza L3)
52-B (WYŁ otwarty) wejście pomocnicze wyłącznika
(faza L3)
Wyłacznik zamknięty (nie (styk pomocniczy wyłącznika
(52b) AND styk pomocniczy wyłącznika (52a)))
Uzupełnienie ddb 121

P742

121

CB not available

PSL

Wyłącznik nie gotowy do wyłączenia

P742

352

CB Status Alarm

PSL Sygnał
wyjściowy
PSL Sygnał
wyjściowy
PSL Sygnał
wyjściowy
PSL Sygnał
wyjściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wyjściowy
PSL Sygnał
wejściowy

Schemat Całościowo

Alarm przy błędnej informacji ze styków pomocniczych
wyłącznika 52a i 52b

P742

342

CB Status Forced

Uruchomienie

P742

346

CB Trip 3 ph

PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy

P742

347

CB Trip phase A

PSL Sygnał
wejściowy

50BF LRW

P742

348

CB Trip phase B

PSL Sygnał
wejściowy

50BF LRW

P742

349

CB Trip phase C

PSL Sygnał
wejściowy

50BF LRW

P742

289

CBAvailabToTrip

Schemat Całościowo

P742

173

CBF Ext Backtrip

P742

600

CBF I< Start A

P742

601

CBF I< Start B

P742

602

CBF I< Start C

P742

603

CBF I> Start A

P742

604

CBF I> Start B

PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
Wyjściowy
PSL Sygnał
Wyjściowy
PSL Sygnał
Wyjściowy
PSL Sygnał
Wyjściowy
PSL Sygnał
Wyjściowy

Pozycja wyłącznika forsowana jako otwarta (fabrycznie)
lub zamknieta
Triphase Circuit Breaker Trip from CU (Init 50BF TBF1 /
TBF2), Logical OR of :
87BB, 50BF, Manual Trip Zone X
Phase A Circuit Breaker Trip (Init 50BF TBF3 / TBF4),
Logical OR of :
O/C Protection, External Trip A, External Trip 3ph
Phase B Circuit Breaker Trip (Init 50BF TBF3 / TBF4),
Logical OR of :
O/C Protection, External Trip B, External Trip 3ph
Phase C Circuit Breaker Trip (Init 50BF TBF3 / TBF4),
Logical OR of :
O/C Protection, External Trip C, External Trip 3ph
Complement of ddb 297

P742

605

CBF I> Start C

50BF LRW

P742

606

CBF I> Start N

P742

172

CBF Int Backtrip

P742

297

CBNotAvailToTrip

P742

265

Config Error

P742

266

Config Error

P742

264

Config OK

P742

267

Config. Valid

P742

356

Control Close

PSL Sygnał
Wyjściowy
PSL Sygnał
Wyjściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy

P742

357

Control Trip

P742

306

Ctrl CB Close

P742

305

Ctrl CB Trip

PSL
PSL
PSL
PSL

50BF LRW

50BF
Zabezpieczenie LRW
50BF LRW
50BF LRW
50BF LRW
50BF LRW
50BF LRW

50BF LRW
50BF
Zabezpieczenie LRW
Schemat Całościowo

PL

Backtrip triphase due to an external trip initiation (at
tBF4)
Pobudzenie martwego pola LRW – funkcji podprądowej
w fazie A
Pobudzenie martwego pola LRW – funkcji podprądowej
w fazie B
Pobudzenie martwego pola LRW – funkcji podprądowej
w fazie C
Pobudzenie martwego pola LRW – funkcji nadprądowej
w fazie A
Pobudzenie martwego pola LRW – funkcji nadprądowej
w fazie B

Pobudzenie martwego pola LRW – funkcji nadprądowej
w fazie C
Pobudzenie martwego pola LRW – funkcji nadprądowej
w zerze
Backtrip triphase due to a 87BB trip initiation (at tBF2)
Logical OR of ddb 121 and 270

Przekaźnik
Całościowo
Przekaźnik
Całościowo
Przekaźnik
Całościowo
Schemat Całościowo

Błąd konfiguracji

Uruchomienie

Control Close command to the circuit breaker.
Operates for a manual close command (menu, SCADA)

PSL Sygnał
wejściowy

Uruchomienie

PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy

Manual Functionality

Control Trip
Operator trip instruction to the circuit breaker, via menu,
or SCADA. (Does not operate for protection element
trips)
Manual closing order of the Circuit Breaker

Manual Functionality

Manual Trip Order of the Circuit Breaker

Błąd konfiguracji
Właściwa konfiguracja
Valid Setting configuration
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Przekaźn.
P742

Nr.
DDB
355

Tekst angielski

Typ

Źródło

Opis

Ctrl Cls in Prog

PSL Sygnał
wejściowy

Uruchomienie

P742

192

CU->PU Signal 01

PSL

P742

207

CU->PU Signal 16

P742

235

Current Overflow

P742

263

Dead Zone Earth

Przekaźnik Lokalny

P742

261

Dead Zone Fault

Przekaźnik Lokalny

Fault in the dead zone

P742

262

Dead Zone Phase

Przekaźnik Lokalny

Fault in the dead zone on a phase

P742

248

Delta IA

Nasycenie

Variation detected on phase A

P742

249

Delta IB

Nasycenie

Variation detected on phase B

P742

250

Delta IC

Nasycenie

Variation detected on phase C

P742

251

Delta IN

Nasycenie

Variation detected on the neutral

P742

116

Ext. 3 ph Trip

PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wyjściowy

Control Close in Progress
The Przekaźnik has been given an instruction to close
the circuit breaker, but the Manual Close timer Delay
has not yet finished timing out
Virtual Signal 01 from the CU to the PU via the fibre
optic
Virtual Signal 16 from the CU to the PU via the fibre
optic
Fibre optic Maximum primary current encoding
exceeded
Fault in the dead zone on the neutral

PSL (50BF LRW)

P742

122

Ext. CB Fail

PSL Sygnał
wyjściowy

P742

168

Ext. Retrip Ph A

P742

169

Ext. Retrip Ph B

P742

170

Ext. Retrip Ph C

P742

117

External Trip A

PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wyjściowy

PSL (50BF
Zabezpieczenie
LRW)
50BF LRW

External 3 phase Trip
Allows external protection to initiate breaker fail (if
enabled)
50BF Backtrip order from an other protection

P742

118

External Trip B

PSL Sygnał
wyjściowy

PSL (50BF LRW)

P742

119

External Trip C

PSL Sygnał
wyjściowy

PSL (50BF LRW)

P742

468

Fault_REC_TRIG

FRT

PSL

P742

252

Fibre Com Error

P742

253

Fibre Com Worn

P742

470

Field Volt Fail

P742

343

Forced Mode ON

Przekaźnik
Całościowo
Przekaźnik
Całościowo
Przekaźnik
Całościowo
Uruchomienie

P742

351

General Alarm

P742

288

I> Any Trip

P742

296

I> No Trip

P742

176

I>1 Start A

P742

177

I>1 Start B

P742

178

I>1 Start C

P742

180

I>1 Trip

P742

316

I>2 Block BB ON

PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy

P742

182

I>2 Start A

PSL Sygnał
wejściowy

Nadprądowe fazowe

PSL
Nasycenie

50BF LRW
50BF LRW
PSL (50BF LRW)

Przekaźnik
Całościowo
Nadprądowe fazowe

Retrip of phase A due to an external trip initiation of this
phase (at tBF3)
Retrip of phase B due to an external trip initiation of this
phase (at tBF3)
Retrip of phase C due to an external trip initiation of this
phase (at tBF3)
External 3 phase A Trip
Allows external protection to initiate breaker fail (if
enabled)
External 3 phase B Trip
Allows external protection to initiate breaker fail (if
enabled)
External 3 phase C Trip
Allows external protection to initiate breaker fail (if
enabled)
Trigger for the Fault Recorder
Fibre communication to the CU error
Warning: fibre communication to be changed
48V dc Uszkodzenie napięcia polowego
When the forced positions of the CB and the Isolators
are used (during Uruchomienie test)
Ogólny Alarm
Wyłączenie nadprądowe

Nadprądowe fazowe

Uzupełnienie ddb 288

Nadprądowe fazowe

1szy stopień nadprądowy dla fazy L1 Pobudzenie

Nadprądowe fazowe

1szy stopień nadprądowy dla fazy L2 Pobudzenie

Nadprądowe fazowe

1szy stopień nadprądowy dla fazy L3 Pobudzenie

Nadprądowe fazowe

1szy stopień nadprądowy 3 fazowy Wyłączenie

Zabezpieczenie
87BB

Załączenie szybkiego kryterium blokowania
podłaczonego systemu dla zwarć zewnętrznych
fazowych
2 gi stopień nadprądowy dla fazy L1 Pobudzenie
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P740/PL PL/La7

MiCOM P740

(PL) 7-33

Przekaźn.
P742

Nr.
DDB
183

Tekst angielski

Typ

Źródło

Opis

I>2 Start B

Nadprądowe fazowe

2 gi stopień nadprądowy dla fazy L2 Pobudzenie

P742

184

I>2 Start C

Nadprądowe fazowe

2 gi stopień nadprądowy dla fazy L3 Pobudzenie

P742

186

I>2 Trip

Nadprądowe fazowe

2 gi stopień nadprądowy 3 fazowy Wyłączenie

P742

228

I>BB Block Ph A

Nadprądowe fazowe

P742

229

I>BB Block Ph B

P742

230

I>BB Block Ph C

P742

314

I>BB Enabled

P742

224

I>BB Start A

P742

225

I>BB Start B

P742

226

I>BB Start C

P742

179

IN>1 Start

Lokalna funkcja nadprądowa faza L1 do blokowania
87BB przy zwarciach zewnętrznych
Lokalna funkcja nadprądowa faza L2 do blokowania
87BB przy zwarciach zewnętrznych
Lokalna funkcja nadprądowa faza L3 do blokowania
87BB przy zwarciach zewnętrznych
Lokalne potwierdzenie wyłączenia od funkcji
nadprądowej
Lokalne potwierdzenie funkcji nadprądowej w fazie L1
dla sygnału wyłączenia 87BB lub 50BF (CU)
Lokalne potwierdzenie funkcji nadprądowej w fazie L2
dla sygnału wyłączenia 87BB lub 50BF (CU)
Lokalne potwierdzenie funkcji nadprądowej w fazie L3
dla sygnału wyłączenia 87BB lub 50BF (CU)
1szy stopień ziemnozwarciowy Pobudzenie

P742

189

IN>1 Timer Block

P742

181

IN>1 Trip

P742

317

IN>2 Block BB ON

P742

185

IN>2 Start

P742

191

IN>2 Timer Block

P742

187

IN>2 Trip

P742

231

IN>BB Block

P742

227

IN>BB Start

P742

295

INP Block 87BB/N

P742

294

INP Block 87BB/P

PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy

P742

1023

Int. Node 1023

P742

923

Int. Node 923

P742

171

Int. Retrip 3 ph

50BF LRW

P742

256

Internal Trip

PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy

Nadprądowe fazowe
Nadprądowe fazowe
Przekaźnik Lokalny
Nadprądowe fazowe
Nadprądowe fazowe
Nadprądowe fazowe
Ziemnozwarciowe
PSL
Ziemnozwarciowe

Blokowanie pierwszego stopnia zabezpieczenia
ziemnozwarciowego
1szy stopień ziemnozwarciowy Wyłączenie

87BB zabezpieczenie Kryterium szybkiego zewn. zwarcia w obw. zerowym do
blokowania podłączonego systemu
Ziemnozwarciowe
2gi stopien ziemnozwarciowy pobudzenie
PSL
Ziemnozwarciowe
Ziemnozwarciowe
Ziemnozwarciowe
PSL
PSL

Blokowanie drugiego stopnia zabezpieczenia
ziemnozwarciowego
2gi stopień ziemnozwarciowy wyłączenie

PL

Lokalny stopień nadprądowy w obwodzie zerowym do
blokowania 87BB przy zwarciu zewnętrznym
Lokalny stopień nadprądowy w obwodzie zerowym do
potwierdzenia wyłaczenia
Wejście logiczne blokujące wyłącz od 87BB od zwarć
doziemnych
Wejście logiczne blokujące wyłącz od 87BB od zwarć
fazowych
Może być automatycznie tworzony w logice PSL
Może być automatycznie tworzony w logice PSL

Przekaźnik Lokalny

Sygnał wyłączający Retrip dotyczacy 87BB wyłącz
inicjujący (dla 1go stopnia LRW/ tBF1)
Wewnętrzne wyłaczenie (87BB, 50BF(CU), I>, IN> lub
reczne wyłączenie systemu (CU)).
Bezpośrednia komenda wyłączenia dostarczana na
Przekaźnik 1, 2, 3 (bez logiki PSL)
Czerwona LED 1

P742

96

LED 1

LED

Led Conditioner

P742

103

LED 8

LED

Led Conditioner

Czerwona LED 8

P742

428

LED Cond IN 1

LED_CON

PSL

P742

435

LED Cond IN 8

LED_CON

PSL

P742

353

Man CB Cls Fail

PSL Sygnał
wejściowy

Schemat Całościowo

P742

354

Man CB Trip Fail

PSL Sygnał
wejściowy

Schemat Całościowo

P742

166

Man. Close CB

PSL

P742

167

Man. Trip CB

PSL (Uruchomienie )

Rozkaz otwarcia wyłacznika (Sterowanie)

P742

120

PSL

P742

160

P742

165

Man.CB Close
Cmd
Man.Close Q1
Cmd
Man.Close Q6
Cmd

PSL Sygnał
wyjściowy
PSL Sygnał
wyjściowy
PSL Sygnał
wyjściowy
PSL Sygnał
wyjściowy
PSL Sygnał
wyjściowy

Przypisanie wejścia sygnałowego do wyjścia diody
LED 1 Czerwona
Przypisanie wejścia sygnałowego do wyjścia diody
LED 8 Czerwona
Uszkodzony wyłacznik przy zamknięciu
(po ręcznej/operacyjnej komendzie na zamkniecie
wyłacznika)
Uszkodzony wyłacznik przy wyłączeniu
(po ręcznej/operacyjnej komendzie na otwarcie
wyłacznika)
Rozkaz zamknięcia wyłacznika (Sterowanie)

Ręczna /operacyjna komenda otwarcia wyłącznika
poprzez wejście opto
Ręczna/operacyjna komenda zamknięcia odłącznika 1 (
przełączenie )
Ręczna/operacyjna komenda zamknięcia odłącznika 6 (
przełączenie )

PSL
PSL
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Przekaźn.
P742

Nr.
DDB
260

Tekst angielski

Typ

Źródło

Opis

Man.Trip zone

PSL Sygnał
wejściowy

Uruchomienie

P742

236

Max Flux ph A

Nasycenie

P742

237

Max Flux ph B

P742

238

Max Flux ph C

P742

239

Offset Chan ABCN

P742

64

Opto Label 01

PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
OPTO

Ręczna komenda wyłączenia systemu, ogólna
informacja wspólna dla wszystkich PU, PU może być
podłączony do zdrowego systemu
Maksymalny strumień osiągany w przekładniku
prądowym w fazie L1
Maksymalny strumień osiągany w przekładniku
prądowym w fazie L2
Maksymalny strumień osiągany w przekładniku
prądowym w fazie L3
Przesunięcie prądu czytany przez moduł analogowy w
fazie L1, L2, L3 lub N
Wejście Opto 1

P742

79

Opto Label 16

OPTO

Opto Input

Wejście Opto 16

P742

312

Overhaul Mode

Uruchomienie

Przełączenie PU w tryb overhaul mode

P742

240

Predict err ph A

Nasycenie

Zmiana błędu w fazie L1 (prąd obliczony)

P742

241

Predict err ph B

Nasycenie

Zmiana błędu w fazie L2 (prąd obliczony)

P742

242

Predict err ph C

Nasycenie

Zmiana błędu w fazie L3 (prąd obliczony)

P742

255

PU CT Fail IN

Schemat Całościowo

P742

307

PU Overhaul mode

Wewnętrzne zakłócenie w przekładniku pradowym CT
w PU
PU w trybie overhaul

P742

144

PU->CU Signal 01

P742

159

PU->CU Signal 16

P742

1280

PubPres VIP 1

P742

1343

PubPres VIP 64

P742

105

Q1 Aux. (89a)

P742

104

Q1 Aux. (89b)

P742

320

Q1 Closed

P742

321

Q1 Status Alarm

P742

336

Q1 Status Forced

P742

115

Q6 Aux. (89a)

P742

114

Q6 Aux. (89b)

P742

330

Q6 Closed

P742

331

Q6 Status Alarm

P742

341

Q6 Status Forced

P742

1152

Quality VIP1

P742

1215

Quality VIP64

P742

700

Output condit 01

PSL Sygnał
wyjściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wyjściowy
PSL Sygnał
wyjściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wyjściowy
PSL Sygnał
wyjściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wyjściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wyjściowy
PSL Sygnał
wyjściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wyjściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PRZEK_KON

P742

715

Output condit 16

PRZEK_KON

P742

0

Output Label 01

PRZEKAŹNIK

P742

1

Output Label 02

PRZEKAŹNIK

P742

2

Output Label 03

PRZEKAŹNIK

P742

3

Output Label 04

PRZEKAŹNIK

P742

7

Output Label 08

PRZEKAŹNIK

P742

134

Reset All values

PSL Sygnał
wyjściowy

Nasycenie
Nasycenie
Nasycenie
Opto Input

Uruchomienie
PSL

PSL

Sygnał wirtualny 01 od PU do CU poprzez łacze
światłowodowe
Sygnał wirtualny 16 od PU do CU poprzez łacze
światłowodowe
Ukazuje obecność wejścia wirtualnego 1: wskazuje
obecność wejścia wirtualnego 1
Ukazuje obecność wejścia wirtualnego 64: wskazuje
obecność wejścia wirtualnego 64
89-A (odłącznik zamknięty) wejście pomocnicze (3
fazowe) odłącznika nr. 1
89-B (odłącznik otwarty) wejście pomocnicze (3
fazowe) odłącznika nr. 1
Odłącznik 1 zamknięty (nie (Q1 styk pomocniczy (89b)
AND Q1 styk pomocniczy (89a)))
Odłącznik 1 zbyt długa niejednoznaczność (Q1 styk
pomocniczy (89b) = Q1 styk pomocniczy (89a)
Odłącznik 1 status pozycja wymuszona jako otwarta
(jako fabryczna) lub zamknięty
89-A (odłącznik zamknięty) wejście pomocnicze (3
fazowe) odłącznika nr. 6
89-B (odłącznik otwarty) wejście pomocnicze (3
fazowe) odłącznika nr. 6
Odłącznik 6 zamknięty (nie (Q1 styk pomocniczy (89b)
AND Q1 styk pomocniczy (89a)))
Odłącznik 6 zbyt długa niejednoznaczność (Q1 styk
pomocniczy (89b) = Q1 styk pomocniczy (89a)
Status pozycji odłącznika 6 wymuszany jako otwarty
(fabryczne) lub zamknięty
Walidacja wejścia wirtualnego 1 (sygnał prawidłowy)

PSL

Walidacja wejścia wirtualnego 64 (sygnał prawidłowy)

Przekaźnik
Wyjściowy
Przekaźnik
Wyjściowy
Przekaźnik
Wyjściowy
Przekaźnik
Wyjściowy
Przekaźnik
Wyjściowy
Przekaźnik
Wyjściowy
Przekaźnik
Wyjściowy
PSL (Uruchomienie )

Wejście do przekaźnika wyjściowego RL1

PSL
PSL
PSL
PSL
PSL
PSL
Schemat Całościowo
Uruchomienie
PSL
PSL
PSL
Schemat Całościowo
Uruchomienie

Wejście do przekaźnika wyjściowego RL16
Przekaźnik wyjściowy 01 – wszystkie wyłącz. (FSL)
lecz nie retrip
Przekaźnik wyjściowy 02 – wszystkie wyłącz. (FSL)
lecz nie retrip
Przekaźnik wyjściowy 03 – wszystkie wyłącz. (FSL)
lecz nie retrip
Przekaźnik wyjściowy 04
Przekaźnik wyjściowy 08
Nie stosowany
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Nr.
DDB
135

Tekst angielski

Typ

Źródło

Opis

Reset Indication

PSL Sygnał
wyjściowy

PSL (Uruchomienie )

P742

131

Reset Trip latch

PSL (Uruchomienie )

P742

318

Reset Trip Output

Uruchomienie

Aby skasować przekaźnik wyłączający

P742

362

RP1 Read Only

PSL

P742

363

RP2 Read Only

PSL Sygnał
wyjściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
Wyjściowy
PSL Sygnał
Wyjściowy

Kasowanie wszystkich wskazań (Diody Led i
przekaźniki z podtrz. w logice PSL)
które zawierają diodę Led Alarm
Kasowanie przekaźnika z podtrzymaniem

P742

247

Sat ADC Neutral

Nasycenie

P742

244

Sat ADC ph A

P742

245

Sat ADC ph B

P742

246

Sat ADC ph C

P742

232

Overflux ph A

Nasycenie

P742

233

Overflux ph B

Nasycenie

Nasycenie on phase B

P742

234

Overflux ph C

Nasycenie

Nasycenie on phase C

P742

132

Sett Grp Bit LSB

PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wyjściowy

Wszystkie zmiany nastaw i większość komend jest
zablokowanych dla portu 1
Wszystkie zmiany nastaw i większość komend jest
zablokowanych dla portu 2 (przy dostępnej opcji
sprzętowej)
Nasycenie prądu konwertera analogowo-cyfrowego
w fazie N
Nasycenie prądu konwertera analogowo-cyfrowego
w fazie L1
Nasycenie prądu konwertera analogowo-cyfrowego
w fazie L2
Nasycenie prądu konwertera analogowo-cyfrowego
w fazie L3
Nasycenie on phase A

PSL

Wybór grup nastaw X1 (poniżej stany bitów)
GR1 jest aktywna DDB 104=0 & DDB 105=0
GR2 jest aktywna DDB 104=1 & DDB 105=0

P742

133

Sett Grp Bit MSB

PSL Sygnał
wyjściowy

PSL

Wybór grup nastaw 1X (poniżej stany bitów)
GR3 jest aktywna DDB 104=0 & DDB 105=1
GR4 jest aktywna DDB 104=1 & DDB 105=1

P742

436

Timer in 436

TIMERIN

Wejście do pomocniczego bloku czasowego 1

P742

451

Timer in 451

TIMERIN

P742

452

Timer out 452

TIMEROUT

P742

467

Timer out 467

TIMEROUT

P742

319

Topo/Set Changed

Zmiana topologii lub konfiguracji

P742

269

Topo/Set valid

Schemat Całościowo

Nieprawidłowy adres topologii

P742

268

Topology valid

Schemat Całościowo

Potwierdzenie pliku topologii

P742

259

Trip 50BF (CU)

PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy

PSL Wejście bloku
czasowego
PSL Wejście bloku
czasowego
Wyjście bloku
czasowego
Wyjście bloku
czasowego
Uruchomienie

50BF
Zabezpieczenie LRW

P742

257

Trip 87BB

PSL Sygnał
wejściowy

87BB
Zabezpieczenie Szyn

P742

258

Trip 87BB Locked

PSL Sygnał
wejściowy

Schemat Całościowo

P742

315

Trip Rel Latched

Przekaźnik Lokalny

P742

223

Trip Zone 1

CU Informacja

Wyłączenie w systemie 1 ( 87BB, 50BF lub ręcznie )

P742

216

Trip Zone 8

CU Informacja

Wyłączenie w systemie 8 ( 87BB, 50BF lub ręcznie )

P742

136

User Alarm 1

PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wyjściowy

Rozkaz wyłaczenia od LRW (50BF), ogólna informacja
wspólna dla wszystkich PU, PU może być podłączone
do zdrowego systemu.
Rozkaz wyłączenia od różn. szyn (87BB), ogólna
informacja wspólna dla wszystkich PU, PU może być
podłączone do zdrowego systemu.
Rozkaz wyłączenia dla zabezpieczenia szyn 87BB
zablokowany przez CU w trubie uruchomienie lub
zwarcie w obwodzie prądowym / Circuitry fault /
Zatrzask przekaźników wyłączających

PSL

Pobudzenie wiadomości Alarm Użytkownika 1 na
wyświetlaczu LCD (self-resetting)

P742

142

User Alarm 7

PSL Sygnał
wyjściowy

PSL

Pobudzenie wiadomości Alarm Użytkownika 7 na
wyświetlaczu LCD (self-resetting)

P742

1024

Virtual input 1

GOOSEIN

Komenda wejściowa
GOOSE

P742

1087

Virtual input 64

GOOSEIN

Komenda wejściowa
GOOSE

Wejście wirtualne 1
Umożliwia przypisanie sygnału binarnego do wejścia
wirtualnego w interfejsie PSL
Wejście wirtualne 64
Umożliwia przypisanie sygnału binarnego do wejścia
wirtualnego w interfejsie PSL

PSL

Nasycenie
Nasycenie
Nasycenie

PL

Wejście do pomocniczego bloku czasowego 16
Wyjście z pomocniczego bloku czasowego 1
Wyjście z pomocniczego bloku czasowego 16
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Nr.
DDB
215

Tekst angielski

Typ

Źródło

Opis

Zone 1 Off

PSL Sygnał
wejściowy

CU Informacja

System 1 w Trybie Uruchomienie lub blokowany
przez zwarcie w obw.prądowych lub błąd PU

P742

208

Zone 8 Off

PSL Sygnał
wejściowy

CU Informacja

System 8 w Trybie Uruchomienie lub blokowany
przez zwarcie w obw.prądowych lub błąd PU

1.9

Opis sygnałów logicznych w P743

1.9.1

Lista sygnałów DDB:

Przekaźn.
P743

Nr.
DDB
0

Tekst Angielski

Typ

Źródło

Opis

Output Label 01

PRZEKAŹNIK

P743

1

Output Label 02

PRZEKAŹNIK

P743

2

Output Label 03

PRZEKAŹNIK

P743

3

Output Label 04

PRZEKAŹNIK

Przekaźnik wyjściowy 01 – Wszystkie wyłączenia
(FSL) lecz bez rozkazu retrip
Przekaźnik wyjściowy 02 – Wszystkie wyłączenia
(FSL) lecz bez rozkazu retrip
Przekaźnik wyjściowy 03 – Wszystkie wyłączenia
(FSL) lecz bez rozkazu retrip
Przekaźnik wyjściowy 04

P743

15

Output Label 16

PRZEKAŹNIK

P743

64

Opto Label 01

OPTO

Przekaźnik
Wyjściowy
Przekaźnik
Wyjściowy
Przekaźnik
Wyjściowy
Przekaźnik
Wyjściowy
Przekaźnik
Wyjściowy
Opto Input

P743

87

Opto Label 24

OPTO

Opto Input

Wejście opto 24

P743

104

Q1 Aux. (89b)

PSL

P743

105

Q1 Aux. (89a)

P743

114

Q6 Aux. (89b)

P743

115

Q6 Aux. (89a)

P743

116

Ext. 3 ph Trip

PSL Sygnał
Wyjściowy
PSL Sygnał
Wyjściowy
PSL Sygnał
Wyjściowy
PSL Sygnał
Wyjściowy
PSL Sygnał
Wyjściowy

P743

117

External Trip A

PSL Sygnał
Wyjściowy

PSL (50BF LRW)

P743

118

External Trip B

PSL Sygnał
Wyjściowy

PSL (50BF LRW)

P743

119

External Trip C

PSL Sygnał
Wyjściowy

PSL (50BF LRW)

P743

120
121

PSL

Wyłącznik nie gotowy do wyłączenia

P743

122

Ext. CB Fail

PSL Sygnał
Wyjściowy
PSL Sygnał
Wyjściowy
PSL Sygnał
Wyjściowy

PSL

P743

Man.CB Close
Cmd
CB not available

89-B (odłącznik otwarty) wejście pomocnicze
(3 fazowe) odłącznika nr. 1
89-A (odłącznik zamknięty) wejście pomocnicze
(3 fazowe) odłącznika nr. 1
89-B (odłącznik otwarty) wejście pomocnicze
(3 fazowe) odłącznika nr. 6
89-A (odłącznik zamknięty) wejście pomocnicze
(3 fazowe) odłącznika nr. 6
Zewnętrzne 3 fazowe wyłączenie
Pozwala zewnętrznym zabezpieczeniom na
pobudzenie funkcji LRW (jeżeli jest załaczona)
Zewnętrzne wyłączenie w fazie L1
Pozwala zewnętrznym zabezpieczeniom na
pobudzenie funkcji LRW (jeżeli jest załaczona)
Zewnętrzne wyłączenie w fazie L2
Pozwala zewnętrznym zabezpieczeniom na
pobudzenie funkcji LRW (jeżeli jest załaczona)
Zewnętrzne wyłączenie w fazie L3
Pozwala zewnętrznym zabezpieczeniom na
pobudzenie funkcji LRW (jeżeli jest załaczona)
Ręczna komenda zamkniecia wyłącznika

50BF Backtrip rozkaz LRW od innych zabezpieczeń

P743

123

CB Aux. 3ph(52a)

PSL Sygnał
Wyjściowy

PSL (50BF
Zabezpieczenie
LRW)
PSL

52-A (WYŁ zamknięty) wejście pomocnicze (3 fazowe)

P743

124

CB Aux. 3ph(52b)

PSL Sygnał
Wyjściowy

PSL

52-B (WYŁ otwarty) wejście pomocnicze (3 fazowe)

P743

125

CB Aux. A (52a)

PSL Sygnał
Wyjściowy

PSL

52-A (WYŁ zamknięty) wejście pomocnicze (Faza L1)

P743

126

CB Aux. A (52b)

PSL Sygnał
Wyjściowy

PSL

52-B (WYŁ otwarty) wejście pomocnicze (Faza L1)

P743

127

CB Aux. B (52a)

PSL Sygnał
Wyjściowy

PSL

52-A (WYŁ zamknięty) wejście pomocnicze (Faza L2)

P743

128

CB Aux. B (52b)

PSL Sygnał
Wyjściowy

PSL

52-B (WYŁ otwarty) wejście pomocnicze (Faza L2)

P743

129

CB Aux. C (52a)

PSL Sygnał
Wyjściowy

PSL

52-A (WYŁ zamknięty) wejście pomocnicze (Faza L3)

P743

130

CB Aux. C (52b)

PSL Sygnał
Wyjściowy

PSL

52-B (WYŁ otwarty) wejście pomocnicze (Faza L3)

P743

131

Reset Trip latch

PSL Sygnał
Wyjściowy

PSL (Uruchomienie )

Kasowanie przekaźników z pamięcią

PSL
PSL
PSL
PSL (50BF LRW)

Przekaźnik wyjściowy 16
Wejście opto 1
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Nr.
DDB
132

Tekst Angielski

Typ

Źródło

Opis

Sett Grp Bit LSB

PSL Sygnał
Wyjściowy

PSL

Wybór grup nastaw X1 (poniżej stany bitów)
GR1 jest aktywna DDB 104=0 & DDB 105=0
GR2 jest aktywna DDB 104=1 & DDB 105=0

P743

133

Sett Grp Bit MSB

PSL Sygnał
Wyjściowy

PSL

Wybór grup nastaw 1X (poniżej stany bitów)
GR3 jest aktywna DDB 104=0 & DDB 105=1
GR4 jest aktywna DDB 104=1 & DDB 105=1

P743

134

Reset All values

PSL (Uruchomienie )

Nie stosowane

P743

135

Reset Indication

PSL Sygnał
Wyjściowy
PSL Sygnał
Wyjściowy

PSL (Uruchomienie )

Kasowanie wszystkich (Led i przekaźników w
pamięcią w PSL) które zawarte są w Led Alarm

P743

136

User Alarm 1

PSL Sygnał
Wyjściowy

PSL

P743

142

User Alarm 7

PSL Sygnał
Wyjściowy

PSL

P743

143

Aux Volt Superv

PSL Sygnał
Wyjściowy

PSL (Schemat
Całościowo)

Pobudzenie wiadomości Alarm Użytkownika 1 na
wyświetlaczu LCD z wewn. kasowaniem (selfresetting)
Pobudzenie wiadomości Alarm Użytkownika 7 na
wyświetlaczu LCD z wewn. kasowaniem (selfresetting)
Kontrola napięcia pomocniczego

P743

144

P743

159

P743

160

P743

165

P743

166

P743

167

P743

168

P743

169

P743

170

P743

171

P743

172

P743

173

P743

174

P743

176

P743

177

P743

178

P743

179

P743

180

P743

181

P743

182

P743

183

P743

184

P743

185

P743

186

P743

187

P743

188

P743

189

PU->CU Signal 01 PSL Sygnał
Wyjściowy
PU->CU Signal 16 PSL Sygnał
Wyjściowy
Man.Close Q1
PSL Sygnał
Cmd
Wyjściowy
Man.Close Q6
PSL Sygnał
Cmd
Wyjściowy
Man. Close CB
PSL Sygnał
Wyjściowy
Man. Trip CB
PSL Sygnał
Wyjściowy
Ext. Retrip Ph A
PSL Sygnał
Wejściowy
Ext. Retrip Ph B
PSL Sygnał
Wejściowy
Ext. Retrip Ph C
PSL Sygnał
Wejściowy
Int. Retrip 3 ph
PSL Sygnał
Wejściowy
CBF Int Backtrip
PSL Sygnał
Wejściowy
CBF Ext Backtrip
PSL Sygnał
Wejściowy
Breaker Failure
PSL Sygnał
Wejściowy
I>1 Start A
PSL Sygnał
Wejściowy
I>1 Start B
PSL Sygnał
Wejściowy
I>1 Start C
PSL Sygnał
Wejściowy
IN>1 Start
PSL Sygnał
Wejściowy
I>1 Trip
PSL Sygnał
Wejściowy
IN>1 Trip
PSL Sygnał
Wejściowy
I>2 Start A
PSL Sygnał
Wejściowy
I>2 Start B
PSL Sygnał
Wejściowy
I>2 Start C
PSL Sygnał
Wejściowy
IN>2 Start
PSL Sygnał
Wejściowy
I>2 Trip
PSL Sygnał
Wejściowy
IN>2 Trip
PSL Sygnał
Wejściowy
I>1 Timer Block
PSL Sygnał
wejściowy
IN>1 Timer Block PSL Sygnał
wejściowy

PSL

Sygnał wirtualny 01 od PU do CU poprzez światłowód

PSL

Sygnał wirtualny 16 od PU do CU poprzez światłowód

PSL

PSL

Ręczna/operatorska komenda zamkniecia Odłącznika
1
Ręczna/operatorska komenda zamkniecia Odłącznika
6
Rozkaz zamknięcia wyłacznika (sterowanie)

PSL

Rozkaz otwarcia wyłącznika (sterowanie)

PSL

50BF LRW

Retrip w fazie L1 dotyczy zewnętrznego pobudzenia
wyłączenia w tej fazie (dla tBF3)
50BF LRW
Retrip w fazie L2 dotyczy zewnętrznego pobudzenia
wyłączenia w tej fazie (dla tBF3)
50BF LRW
Retrip w fazie L3 dotyczy zewnętrznego pobudzenia
wyłączenia w tej fazie (dla tBF3)
50BF LRW
Retrip dotyczy pobudzenia wyłączenia 87BB (dla
tBF1)
50BF
Backtrip dotyczy pobudzenia wyłączenia 87BB (dla
Zabezpieczenie LRW tBF2)
50BF
Backtrip dotyczy zewnętrznego pobudzenia
Zabezpieczenie LRW wyłączenia 87BB (dla tBF4)
50BF LRW
Alarm LRW
Logiczne OR od DDB 168 do 173
Nadprądowe fazowe 1szy stopień nadprądowy pobudzenie faza L1
Nadprądowe fazowe

1szy stopień nadprądowy pobudzenie faza L2

Nadprądowe fazowe

1szy stopień nadprądowy pobudzenie faza L3

Ziemnozwarciowe

1szy stopień ziemnozwarciowy pobudzenie

Nadprądowe fazowe

1szy stopień nadprądowy wyłączenie 3 fazowe

Ziemnozwarciowe

1szy stopień ziemnozwarciowy wyłączenie

Nadprądowe fazowe

2gi stopień nadprądowy pobudzenie faza L1

Nadprądowe fazowe

2gi stopień nadprądowy pobudzenie faza L2

Nadprądowe fazowe

2gi stopień nadprądowy pobudzenie faza L3

Ziemnozwarciowe

2gi stopień ziemnozwarciowy pobudzenie

Nadprądowe fazowe

2gi stopień nadprądowy wyłączenie 3 fazowe

Ziemnozwarciowe

2gi stopień ziemnozwarciowy wyłączenie

PSL

Blokowanie pierwszego stopnia zabezpieczenia
nadprądowego
Blokowanie pierwszego stopnia zabezpieczenia
ziemnozwarciowego

PSL

PL
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Przekaźn.
P743

Nr.
DDB
190

Tekst Angielski

P743

191

P743

192

P743

207

P743

208

P743

215

Zone 1 Off

P743

216

Trip Zone 8

P743

223

Trip Zone 1

P743

224

I>BB Start A

P743

225

I>BB Start B

P743

226

I>BB Start C

P743

227

IN>BB Start

P743

228

I>BB Block Ph A

P743

229

I>BB Block Ph B

P743

230

I>BB Block Ph C

P743

231

IN>BB Block

P743

232

Nasycenie ph A

P743

233

Nasycenie ph B

P743

234

Nasycenie ph C

P743

235

Current Overflow

P743

236

Max Flux ph A

P743

237

Max Flux ph B

P743

238

Max Flux ph C

P743

239

P743

240

Offset Chan
ABCN
Predict err ph A

P743

241

Predict err ph B

P743

242

Predict err ph C

P743

244

Sat ADC ph A

P743

245

Sat ADC ph B

P743

246

Sat ADC ph C

P743

247

Sat ADC Neutral

P743

248

Delta IA

P743

249

Delta IB

P743

250

Delta IC

P743

251

Delta IN

P743

252

Fibre Com Error

P743

253

Fibre Com Worn

Typ

Źródło

Opis

PSL

PSL

Blokowanie drugiego stopnia zabezpieczenia
nadprądowego
Blokowanie drugiego stopnia zabezpieczenia
ziemnozwarciowego
Sygnał wirtualny 01 od CU do PU poprzez światłowód

PSL

Sygnał wirtualny 16 od CU do PU poprzez światłowód

CU Informacja

System 8 w Trybie Uruchomienie lub blokowany przez
uszk. obw. prądowych lub PU błąd

PSL Sygnał
Wejściowy

CU Informacja

System 1 w Trybie Uruchomienie lub blokowany przez
uszk. obw. prądowych lub PU błąd

PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy

CU Informacja

Wyłaczenie w systemie 8 ( 87BB, 50BF lub ręcznie )

CU Informacja

Wyłaczenie w systemie 1 ( 87BB, 50BF lub ręcznie )

Nadprądowe fazowe

Nasycenie

Lokalnie nadprądowe fazowe L1 wyłączenie,
potwierdzenie rozkazu wyłącz dla 87BB lub 50BF (CU)
Lokalnie nadprądowe fazowe L2 wyłączenie,
potwierdzenie rozkazu wyłącz dla 87BB lub 50BF (CU)
Lokalnie nadprądowe fazowe L3 wyłączenie,
potwierdzenie rozkazu wyłącz dla 87BB lub 50BF (CU)
Lokalne potwierdzenie wyłączenia funkcji nadprądowej
w obwodzie zerowym
Lokalna funkcja nadprądowa w fazie L1 aby
zablokować 87BB przy zwarciu zewnętrznym
Lokalna funkcja nadprądowa w fazie L2 aby
zablokować 87BB przy zwarciu zewnętrznym
Lokalna funkcja nadprądowa w fazie L3 aby
zablokować 87BB przy zwarciu zewnętrznym
Lokalna funkcja nadprądowa w w obwodzie zerowym
aby zablokować 87BB przy zwarciu zewnętrznym
Nasycenie on phase A

Nasycenie

Nasycenie on phase B

Nasycenie

Nasycenie on phase C

Nasycenie

Nasycenie

Przekroczony kodowany max prąd pierwotny
w światłowodzie
Max strumień nasycenia przekładnika osiągany
w fazie L1
Max strumień nasycenia przekładnika osiągany
w fazie L2
Max strumień nasycenia przekładnika osiągany
w fazie L3
Przesunięcie prądu czytany przez moduł analogowy w
fazie L1, L2, L3 lub N
Zmiana błędu w fazie L1 (prąd obliczony)

Nasycenie

Zmiana błędu w fazie L2 (prąd obliczony)

Nasycenie

Zmiana błędu w fazie L3 (prąd obliczony)

Nasycenie

Nasycenie

Prąd nasycenia w fazie L1 osiągany w przetworniku
analogowo-cyfrowym ADC
Prąd nasycenia w fazie L2 osiągany w przetworniku
analogowo-cyfrowym ADC
Prąd nasycenia w fazie L3 osiągany w przetworniku
analogowo-cyfrowym ADC
Prąd nasycenia w fazie N osiągany w przetworniku
analogowo-cyfrowym ADC
Detekcja zmian prądu delta w fazie L1

Nasycenie

Detekcja zmian prądu delta w fazie L2

Nasycenie

Detekcja zmian prądu delta w fazie L3

Nasycenie

Detekcja zmian prądu delta w obwodzie zerowym

Przekaźnik
Całościowo
Przekaźnik
Całościowo

Komunikacja światłowodowa CU błąd

I>2 Timer Block

PSL Sygnał
wejściowy
IN>2 Timer Block PSL Sygnał
wejściowy
CU->PU Signal 01 PSL Sygnał
Wejściowy
CU->PU Signal 16 PSL Sygnał
Wejściowy
Zone 8 Off
PSL Sygnał
Wejściowy

PSL

Nadprądowe fazowe
Nadprądowe fazowe
Ziemnozwarciowe
Nadprądowe fazowe
Nadprądowe fazowe
Nadprądowe fazowe
Ziemnozwarciowe

Nasycenie
Nasycenie
Nasycenie
Nasycenie

Nasycenie
Nasycenie
Nasycenie

Uwaga: zmany w komunikacji światłowodowej
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Przekaźn.
P743

Nr.
DDB
254

Tekst Angielski

Typ

Źródło

Opis

Acq Error 3Io

255

CT Fail IN

Przekaźnik
Całościowo
Schemat Całościowo

Błąd próbkowania: 3 x Io <> In

P743
P743

256

Internal Trip

PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy

P743

257

Trip 87BB

PSL Sygnał
Wejściowy

P743

258

Trip 87BB Locked

PSL Sygnał
Wejściowy

P743

259

Trip 50BF (CU)

PSL Sygnał
Wejściowy

P743

260

Man.Trip zone

PSL Sygnał
Wejściowy

P743

261

Dead Zone Fault

P743

262

Dead Zone Phase

Przekaźnik Lokalny

Zwarcie fazowe w martwej strefie

P743

263

Dead Zone Earth

Przekaźnik Lokalny

Zwarcie doziemne w martwej strefie

P743

264

Operating mode 1

265

Operating mode 2

P743

266

Operating mode 3

P743

267

Config. Valid

Przekaźnik
Całościowo
Przekaźnik
Całościowo
Przekaźnik
Całościowo
Schemat Całościowo

Tylko dla ekspertów / tryb działania 1 /

P743

P743

268

Topology valid

Schemat Całościowo

Potwierdzenie pliku topologii

P743

269

Topo/Set valid

Schemat Całościowo

Nieprawidłowy adres topologii

P743

270

All Prot Blocked

Uruchomienie

Wszystkie zabezpieczenia (CU & PU) odstawione

P743

288

I> Any Trip

Nadprądowe fazowe

Wyłączenie nadprądowe

P743

289

CBAvailabToTrip

Schemat Całościowo

Wyłącznik gotowy (Może wyłączać)

P743

290

BF Trip Request

50BF LRW

P743

294

INP Block 87BB/P

P743

295

INP Block 87BB/N

P743

296

I> No Trip

Nadprądowe fazowe

Zewnętrzny lub wewnętrzny rozkaz wyłączenia od
LRW (50BF) Logiczne OR dla DDB 122, 172 i 173
Wejście logiczne blokujące wyłącz od 87BB od zwarć
fazowych
Wejście logiczne blokujące wyłącz od 87BB od zwarć
doziemnych
Uzupełnienie ddb 288

P743

297

CBNotAvailToTrip

Schemat Całościowo

Logiczne OR dla ddb 121 i 270

P743

298

BFTripNoRequest

50BF LRW

Uzupełnienie ddb 290

P743

305

Ctrl CB Trip

Ręczne funkcje

Ręczne sterowanie wyłącznika na wyłącz

P743

306

Ctrl CB Close

Ręczne funkcje

Ręczne sterowanie wyłącznika na zamknięcie

P743

307

Uruchomienie

PU w trybie „overhaul”

P743

308

PU Overhaul
mode
Alm 50BF Disable

Uruchomienie

PU w trybie blokowanie 50BF Alarm

P743

311

50BF Disabled

Uruchomienie

Aby przełączyć PU w tryb blokowania 50BF

P743

312

Overhaul Mode

Uruchomienie

Aby przełączyć PU w tryb „overhaul”

P743

314

I>BB Enabled

Przekaźnik Lokalny

P743

315

Trip Rel Latched

Lokalne potwierdzenie wyłączenia przez funkcję
nadprądową
Zatrzask przekaźników wyłączających

P743

316

I>2 Block BB ON

PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wyjściowy
PSL Sygnał
Wyjściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy

Wewnętrzne zakłócenie w przekładniku pradowym CT
w PU
Przekaźnik Lokalny
Wyłaczenie fazowe (87BB, 50BF(CU), I>, IN> lub
ręczne wyłączenie systemu (CU)).
Komenda wyłączenia bezpośrednio przekazana do
przekaźnika 1, 2, 3 (bez PSL)
87BB
Rozkaza wyłączenia od różnicówki szyn (87BB),
Zabezpieczenie Szyn ogólna informacja wspólna dla wszystkich PU, PU
może być podłączone do zdrowego systemu.
Schemat Całościowo Rozkaz wyłączenia od 87BB blokowany CU Tryb
Uruchomienie lub zakłócenie w obw. Pr. /Circuitry
fault/
50BF
Rozkaz wyłączenia od LRW (50BF), ogólna
Zabezpieczenie LRW informacja wspólna dla wszystkich PU, PU może być
podłączone do zdrowego systemu.
Uruchomienie
Rozkaz ręcznego wyłączenia systemu, ogólna
informacja wspólna dla wszystkich PU, PU może być
podłączone do zdrowego systemu.
Przekaźnik Lokalny
Zwarcie w martwej strefie

PSL
PSL

Przekaźnik Lokalny
Przekaźnik Lokalny

Tylko dla ekspertów / tryb działania 2 /
Tylko dla ekspertów / tryb działania 3 /
Potwierdzenie konfiguracji nastaw

PL

Załączone szybkie kryterium dla zwarcia
zewnętrznego fazowego do blokowania podłączonego
systemu.
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Nr.
DDB
317

P743

Tekst Angielski

Typ

Źródło

Opis

IN>2 Block BB ON PSL Sygnał
Wejściowy

Przekaźnik Lokalny

318

Reset Trip Relay

Uruchomienie

P743

319

Uruchomienie

Zmiana topologii lub konfiguracji

P743

320

Topo/Set
Changed
Q1 Closed

PSL

P743

321

Q1 Status Alarm

P743

330

Q6 Closed

P743

331

Q6 Status Alarm

P743

332

CB Closed

P743

333

CB Healthy

Odłącznik 1 zamknięty (nie (Q1 styk pomocniczy (89b)
AND Q1 styk pomocniczy (89a)))
Odłącznik1 niejednoznaczność zbyt długa (Q1 styk
pomocniczy (89b) = Q1 styk pomocniczy (89a)
Odłącznik 6 zamknięty (nie (Q6 styk pomocniczy (89b)
AND Q6 styk pomocniczy (89a)))
Odłącznik 6 niejednoznaczność zbyt długa (Q6 styk
pomocniczy (89b) = Q6 styk pomocniczy (89a)
Wyłacznik zamknięty (nie (CB styk pomocniczy (52b)
AND CB styk pomocniczy (52a)))
Uzupełnienie ddb 121

P743

336

Q1 Status Forced

P743

341

Q6 Status Forced

P743

342

CB Status Forced

P743

343

Forced Mode ON

P743

344

CB Aux. 52a

P743

345

CB Aux. 52b

P743

346

CB Trip 3 ph

PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wyjściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wyjściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy

Załączone szybkie kryterium dla zwarcia
zewnętrznego w obwodzie zerowym do blokowania
podłączonego systemu.
Kasowanie przekaźnika wyłączającego

P743

347

CB Trip phase A

PSL Sygnał
Wejściowy

50BF LRW

P743

348

CB Trip phase B

PSL Sygnał
Wejściowy

50BF LRW

P743

349

CB Trip phase C

PSL Sygnał
Wejściowy

50BF LRW

P743

351

General Alarm

P743

352

CB Status Alarm

PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy

Przekaźnik
Całościowo
Schemat Całościowo

P743

353

Man CB Cls Fail

PSL Sygnał
Wejściowy

Schemat Całościowo

Wyłącznik uszkodzony przy komendzie zamknij
(Po recznej/operacyjnej komendzie na zamknięcie)

P743

354

Man CB Trip Fail

PSL Sygnał
Wejściowy

Schemat Całościowo

Wyłącznik uszkodzony przy komendzie otwórz
(Po recznej/operacyjnej komendzie na otwarcie)

P743

355

Ctrl Cls in Prog

PSL Sygnał
Wejściowy

Uruchomienie

P743

356

Control Close

PSL Sygnał
Wejściowy

Uruchomienie

Komenda na zamknięcie w toku
Przekaźnik wyjściowy w trakcie komendy zamknij
wyłącznik, lecz czas opóźnienia do samego momentu
zamknięcia wyłącznika jeszcze biegnie.
Komenda sterowania wyłącznika na zamkniecie.
Działa przy ręcznej komendzie na zamknięcie (menu,
SCADA)

P743

357

Control Trip

PSL Sygnał
Wejściowy

Uruchomienie

P743

358

Any Trip

P743

436

Timer in 436

PSL Sygnał
Wejściowy
TIMERIN

P743

362

RP1 Read Only

Wszystkie
zabezpieczenia
PSL Wejście bloku
czasowego
PSL

P743

363

RP2 Read Only

PSL Sygnał
Wyjściowy
PSL Sygnał
Wyjściowy

Schemat Całościowo
PSL
Schemat Całościowo
PSL
PSL
Uruchomienie
Uruchomienie
Uruchomienie
Uruchomienie
Monitoring
wyłącznika
Monitoring
wyłącznika
50BF LRW

PSL

Odłącznik 1 status pozycja wymuszona jako otwarta
(fabryczna) lub zamknięta
Odłącznik 6 status pozycja wymuszona jako otwarta
(fabryczna) lub zamknięta
Położenie wyłącznika wymuszona pozycja jako
otwarta (fabryczna) lub zamknieta
Kiedy stosowane jest forsowanie położenia wyłącznika
i odłączników (podczas testu Uruchomienie)
ddb 123 lub logiczne OR dla ddb 125 i 127 i 129
ddb 124 lub logiczne AND dla ddb 126 i 128 i 130
Wyłączenie LRW od CU (Inicjacja 50BF tBF1 / tBF2),
Lokalne OR dla :
87BB, 50BF, Ręczne wyłączenie strefy/systemu X
Faza L1, LRW wyłączenie (Inicjacja 50BF tBF3 /
tBF4), Lokalne OR dla :
Zab. nadprądowego, Zewn.wyłącz.faza L1,
Zewn.wyłącz.3 fazowe
Faza L2, LRW wyłączenie (Inicjacja 50BF tBF3 /
tBF4), Lokalne OR dla :
Zab. nadprądowego, Zewn.wyłącz.faza L2,
Zewn.wyłącz.3 fazowe
Faza L3, LRW wyłączenie (Inicjacja 50BF tBF3 /
tBF4), Lokalne OR dla :
Zab. nadprądowego, Zewn.wyłącz.faza L3,
Zewn.wyłącz.3 fazowe
Ogólny Alarm
Alarm od niejednoznaczności styków pomocniczych
wyłącznika 52a ( zamknięty ) i 52b ( otwarty )

Sterowanie na wyłączenie
Operacyjne otwarcie wyłącznika, poprzez menu, lub
SCADA. (Nie działa dla elementów wyłączających
funkcji zabezpieczeniowych)
Ogólny sygnał wyłączenia (Logiczne OR dla ddb:
0, 1, 2, 168, 169, 170, 171, 256, 261)
Wejście do pomocniczego bloku czasowego 1
Wszystkie zmiany nastaw i większość komend jest
zablokowanych dla portu 1
Wszystkie zmiany nastaw i większość komend jest
zablokowanych dla portu 2 (przy dostępnej opcji
sprzętowej)
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Przekaźn.
P743

Nr.
DDB
364

Tekst Angielski

Typ

Źródło

Opis

NIC Read Only

PSL Sygnał
Wyjściowy

PSL

P743

376

87BB Fault Ph A

PSL

P743

377

87BB Fault Ph B

PSL

Funkcja 87BB wykryła zwarcie w fazie B

P743

378

87BB Fault Ph C

PSL

Funkcja 87BB wykryła zwarcie w fazie C

P743

379

87BB Earth Fault

PSL

Funkcja 87BB wykryła zwarcie doziemne

P743

451

Timer in 451

PSL Sygnał
Wyjściowy
PSL Sygnał
Wyjściowy
PSL Sygnał
Wyjściowy
PSL Sygnał
Wyjściowy
TIMERIN

Wszystkie zmiany nastaw i większość komend jest
zablokowanych dla portu Ethernet (przy dostępnej
opcji sprzętowej)
Funkcja 87BB wykryła zwarcie w fazie A

Wejście do pomocniczego bloku czasowego 16

P743

452

Timer out 452

TIMEROUT

P743

467

Timer out 467

TIMEROUT

P743

468

Fault_REC_TRIG

FRT

PSL Wejście bloku
czasowego
Wyjście bloku
czasowego
Wyjście bloku
czasowego
PSL

P743

469

Battery Fail

470

Field Volt Fail

P743

471

Comm2 H/W FAIL

Przekaźnik
Całościowo
Przekaźnik
Całościowo
IEC 61850

Uszkodzenie baterii na panelu

P743

Alarm drugiego portu komunikacyjnego

P743

472

IEC 61850

IED nie jest przypisane do IED w obecnym schemacie

P743

473

GOOSE IED
Absent
NIC Not Fitted

IEC 61850

Brak karty Ethernet

P743

474

NIC No Response

IEC 61850

Karta Ethernet nie odpowiada

P743

475

NIC Fatal Error

IEC 61850

Nieodwracalny błąd karty Ethernet

P743

476

NIC Soft. Reload

IEC 61850

P743

477

Bad TCP/IP Cfg.

IEC 61850

Błąd podczas przeładowania oprogramowania karty
Ethernet
Alarm złej konfiguracji TCP/IP

P743

478

Bad OSI Config.

IEC 61850

Alarm złej konfiguracji OSI

P743

479

NIC Link Fail

IEC 61850

Brak łącza Ethernet

P743

480

IEC 61850

P743

481

NIC SW MisMatch
IP Addr Conflict

P743

482

IM Loopback

InterMiCOM

Oprogramowanie karty Ethernet niekompatybilne z
głównym CPU
Adres IP używane przez IED jest już używany przez
inne IED
InterMiCOM wykrył iż jest w trybie testu pętli

P743

483

IM Message Fail

InterMiCOM

Alarm błedu wiadomości InterMiCOM

P743

484

IM Data CD Fail

InterMiCOM

InterMiCOM wykrył błąd kanału danych

P743

485

IM Channel Fail

InterMiCOM

Alarm błedu kanału

P743

486

Backup Setting

PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy

InterMiCOM

P743

512

Virtual Output 1

GOOSEOUT

PSL

P743

543

Virtual Output 32

GOOSEOUT

PSL

P743

584

InterMiCOM in 1

INTER_WE

InterMiCOM

P743

591

InterMiCOM in 8

INTER_WE

InterMiCOM

P743

592

InterMiCOM out 1

INTER_WY

InterMiCOM

P743

599

InterMiCOM out 8

INTER_WY

InterMiCOM

Alarm – uzycie nastaw zapasowych (rezerwowych)
Alarm ten załącza się gdy nastapi błąd w nastawach
podczas ich zmiany. W takim przypadku
zabezpieczenie zacznie używać ostatnie poprawne
nastawy.
GOOSE Wyjście 1
Umożliwia użytkownikowi sterowanie sygnałem
binarnym, który może być przypisany i wysłany po
protokole poprzez system SCADA do innych
zabezpieczeń
GOOSE Wyjście 32
Umożliwia użytkownikowi sterowanie sygnałem
binarnym, który może być przypisany i wysłany po
protokole poprzez system SCADA do innych
zabezpieczeń
InterMiCOM IM1 Wejście – jest pobudzane przez
wiadomości z drugiego końca linii
InterMiCOM IM8 Wejście – jest pobudzane przez
wiadomości z drugiego końca linii
InterMiCOM IM1 Wyjście – przypisuje co będzie
wysłane na drugi koniec linii
InterMiCOM IM8 Wyjście – przypisuje co będzie
wysłane na drugi koniec linii

IEC 61850

Wyjście z pomocniczego bloku czasowego 1
Wyjście z pomocniczego bloku czasowego 16
Pobudzenie rejestratora zakłóceń

48V Uszkodzenie napięcia pola
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Przekaźn.
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Nr.
DDB
600

Tekst Angielski

Typ

Źródło

Opis

CBF I< Start A

50BF LRW

P743

601

CBF I< Start B

P743

602

CBF I< Start C

P743

603

CBF I> Start A

P743

604

CBF I> Start B

PSL Sygnał
Wyjściowy
PSL Sygnał
Wyjściowy
PSL Sygnał
Wyjściowy
PSL Sygnał
Wyjściowy
PSL Sygnał
Wyjściowy

Pobudzenie martwego pola LRW – funkcji
podprądowej w fazie A
Pobudzenie martwego pola LRW – funkcji
podprądowej w fazie B
Pobudzenie martwego pola LRW – funkcji
podprądowej w fazie C
Pobudzenie martwego pola LRW – funkcji
nadprądowej w fazie A
Pobudzenie martwego pola LRW – funkcji
nadprądowej w fazie B

P743

605

CBF I> Start C

50BF LRW

P743

606

CBF I> Start N

P743

608

Control Input 1

PSL Sygnał
Wyjściowy
PSL Sygnał
Wyjściowy
STEROWANIE

P743

639

Control Input 32

STEROWANIE

P743

640

LED 1 Red

TRI_LED

Komenda
Sterownicza
Wejściowa
Komenda
Sterownicza
Wejściowa
PSL (LED)

P743

641

LED 1 Grn

TRI_LED

PSL (LED)

Programowalna LED 1 zielona jest zasilana

P743

654

LED 8 Red

TRI_LED

PSL (LED)

Programowalna LED 8 czerwona jast zasilana

P743

655

LED 8 Grn

TRI_LED

PSL (LED)

Programowalna LED 8 zielona jest zasilana

P743

656

FnKey LED 1 Red

TRI_LED

PSL (LED)

P743

657

FnKey LED 1 Grn

TRI_LED

PSL (LED)

P743

674

TRI_LED

PSL (LED)

P743

675

TRI_LED

PSL (LED)

P743

676

FnKey LED 10
Red
FnKey LED 10
Grn
Function Key 1

FUNCTION_KEY

PS L (Przycisk
Funkcyjny)

P743

685

Function Key 10

FUNCTION_KEY

PS L (Przycisk
Funkcyjny)

P743

700

Output condit 01

OUTPUT_CON

P743

715

Output condit 16

OUTPUT_CON

P743

764

LED 1 Red Condit

TRI_LED_CON

P743

765

LED 1 Grn Condit

TRI_LED_CON

Przekaźnik
Wyjściowy
Przekaźnik
Wyjściowy
Przekaźnik
Wyjściowy
Przekaźnik
Wyjściowy

Programowalny Przycisk Funkc. LED 1 Czerwony jest
zasilony
Programowalny Przycisk Funkc. LED 1 Zielony jest
zasilony
Programowalny Przycisk Funkc. LED 10 Czerwony
jest zasilony
Programowalny Przycisk Funkc. LED 10 Zielony jest
zasilony
Przycisk Funkc.1 jest uaktywniony. W trybie ‘Normal’
naciśnięcie przyc. ustawia stan wysoki i w trybie
‘Toggle’ pozostaje w stanie wysokim/niskim przy
pojedynczym naciśnięciu klawisza.
Przycisk Funkc.10 jest uaktywniony. W trybie
‘Normal’ naciśnięcie przyc. ustawia stan wysoki i w
trybie ‘Toggle’ pozostaje w stanie wysokim/niskim przy
pojedynczym naciśnięciu klawisza.
Wejście do przekaźnika wyjściowego 1

P743

778

LED 8 Red Condit

TRI_LED_CON

P743

779

LED 8 Grn Condit

TRI_LED_CON

P743

780

FnKey LED 1 Red

TRI_LED_CON

Przekaźnik
Wyjściowy

P743

781

FnKey LED 1 Grn

TRI_LED_CON

Przekaźnik
Wyjściowy

P743

798

FnKey LED 10
Red

TRI_LED_CON

Przekaźnik
Wyjściowy

P743

799

FnKey LED 10
Grn

TRI_LED_CON

Przekaźnik
Wyjściowy

50BF LRW
50BF LRW
50BF LRW
50BF LRW

50BF LRW

Przekaźnik
Wyjściowy
Przekaźnik
Wyjściowy

Pobudzenie martwego pola LRW – funkcji
nadprądowej w fazie C
Pobudzenie martwego pola LRW – funkcji
nadprądowej w zerze
Wejście sterujące 1 – komenda do systemu SCADA i
menu w logice PSL
Wejście sterujące 32 – komenda do systemu SCADA i
menu w logice PSL
Programowalna LED 1 czewona jest zasilana

Wejście do przekaźnika wyjściowego 16
Przypisanie wejścia sygnałowego do wyjścia LED 1
Czerwona
Przypisanie sygnału do wyjścia LED 1Zielona.
Aby uaktywnić LED1 Żółta sygnały DDB 764 i DDB
765 muszą być aktywne jednocześnie w tym samym
czasie
Przypisanie sygnału do wyjścia LED 8 Czerwona
Przypisanie sygnału do wyjścia LED 8 zielona.
Aby uaktywnić LED8 Żółta sygnały DDB 778 i DDB
779 muszą być aktywne jednocześnie w tym samym
czasie
Przypisanie sygnału do wyjścia Przycisk Fun LED 1
Czerwona
Ta diodaLED przypisana jest do Przycisku Fun 1
Przypisanie sygnału do wyjścia Przycisk Fun LED 1
Zielona.
Ta diodaLED przypisana jest do Przycisku Fun1
Aby uaktywnić diodę przycisk fun LED, żółta sygnały
DDB 692 i DDB 693 muszą być aktywne jednocześnie
w tym samym czasie
Przypisanie sygnału do wyjścia Przycisk Fun LED 10
Czerwona.
Dioda LED związana jest z przyciskiem funkc.10
Przypisanie sygnału do wyjścia Przycisk Fun LED 10
Zielona.
Ta dioda LED jest przypisana do Przycisku Fun10.
Aby uaktywnic diodę przycisk fun LED1 żółta, sygnały
DDB 710 i DDB 711 muszą być aktywne jednocześnie
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Nr.
DDB

(PL) 7-43
Tekst Angielski

Typ

Źródło

Opis
w tym samym czasie

P743

923

Int. Node 923

P743

1022

Int. Node 1022

P743

1024

Virtual input 1

GOOSEIN

Komenda wejściowa
GOOSE

P743

1087

Virtual input 64

GOOSEIN

Komenda wejściowa
GOOSE

P743

1152

Quality VIP1

PSL

P743

1215

Quality VIP64

PSL

Walidacja wejścia wirtualnego 64 (sygnał prawidłowy)

P743

1280

PubPres VIP 1

PSL

P743

1343

PubPres VIP 64

PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy

Wejście wirtualne 1
Umożliwia przypisanie sygnału binarnego do wejścia
wirtualnego w interfejsie PSL
Wejście wirtualne 64
Umożliwia przypisanie sygnału binarnego do wejścia
wirtualnego w interfejsie PSL
Walidacja wejścia wirtualnego 1 (sygnał prawidłowy)

Ukazuje obecność wejścia wirtualnego 1: wskazuje
obecność wejścia wirtualnego 1
Ukazuje obecność wejścia wirtualnego 64: wskazuje
obecność wejścia wirtualnego 64

1.9.2

Może być automatyczne tworzony przez logikę PSL
Może być automatyczne tworzony przez logikę PSL

PSL

Nazwy sygnałów DDB:

Przekażn.
P743

Nr.
DDB
311

Tekst angielski

Typ

Źródło

Opis

50BF Disabled

Uruchomienie

Aby przełączyć PU w tryb blokowania 50BF

P743

308

50BF Disabled

Uruchomienie

PU w trybie blokowania 50BF Alarm

P743

379

87BB Earth Fault

PSL

Funkcja 87BB wykryła zwarcie doziemne

P743

376

87BB Fault Ph A

PSL

Funkcja 87BB wykryła zwarcie w fazie A

P743

377

87BB Fault Ph B

PSL

Funkcja 87BB wykryła zwarcie w fazie B

P743

378

87BB Fault Ph C

PSL

Funkcja 87BB wykryła zwarcie w fazie C

P743

254

Acq Error 3Io

270

All Prot Blocked

Przekaźnik
Całościowo
Uruchomienie

Błąd próbkowania: 3 x Io <> In

P743
P743

358

Any Trip

P743

143

Aux Volt Superv

PSL Sygnał
Wyjściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
Wyjściowy
PSL Sygnał
Wyjściowy
PSL Sygnał
Wyjściowy
PSL Sygnał
Wyjściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wyjściowy

Wszystkie
zabezpieczenia
PSL (Schemat
Całościowo)

Ogólny sygnał wyłączenia (logiczne OR dla ddb:
0, 1, 2, 168, 169, 170, 171, 256, 261)
Kontrola napięcia pomocniczego

P743

486

Backup Setting

PSL Sygnał
Wejściowy

InterMiCOM

P743

478

Bad OSI Config.

PSL Sygnał
Wejściowy

IEC 61850

Alarm – uzycie nastaw zapasowych (rezerwowych)
Alarm ten załącza się gdy nastapi błąd w nastawach
podczas ich zmiany. W takim przypadku
zabezpieczenie zacznie używać ostatnie poprawne
nastawy.
Alarm złej konfiguracji OSI

P743

477

Bad TCP/IP Cfg.

PSL Sygnał
Wejściowy

IEC 61850

Alarm złej konfiguracji TCP/IP

P743

469

Battery Fail

290

BF Trip Request

Przekaźnik
Całościowo
50BF LRW

Uszkodzenie baterii na panelu

P743

PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy

P743

298

BFTripNoRequest

50BF LRW

P743

174

Breaker Failure

P743

123

CB Aux. 3ph(52a)

PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wyjściowy

P743

124

CB Aux. 3ph(52b)

PSL Sygnał
Wyjściowy

PSL

52-B (Wyłącznik otwarty)
Wejście pomocnicze wyłącznika (3 fazowe)

P743

344

CB Aux. 52a

PSL Sygnał
Wejściowy

CB Monitoring

ddb 123 lub logiczne OR dla ddb 125 i 127 i 129

50BF LRW
PSL

Wszystkie zabezpieczenia (CU & PU) odtawione

Wymagany sygnał sterowania przy zewnętrznym lub
wewnętrznym sygnale o uszkodzeniu wyłącznika
(50BF) logiczne OR dla DDB 122, 172 i 173
Uzupełnienie ddb 290
Alarm LRW
Logiczne OR od DDB 168 do 173
52-A (Wyłącznik zamkniety)
Wejście pomocnicze wyłącznika (3 fazowe)

PL

P740/PL PL/La7

Programowalna logika

(PL) 7-44

MiCOM P740

Przekażn.
P743

Nr.
DDB
345

Tekst angielski

Typ

Źródło

Opis

CB Aux. 52b

CB Monitoring

ddb 124 lub logiczne AND dla ddb 126 i 128 i 130

P743

125

CB Aux. A (52a)

PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wyjściowy

PSL

52-A (Wyłącznik zamknięty)
Wejście pomocnicze wyłącznika (faza L1)

P743

126

CB Aux. A (52b)

PSL Sygnał
Wyjściowy

PSL

52-B (Wyłącznik otwarty)
Wejście pomocnicze wyłącznika (faza L1)

P743

127

CB Aux. B (52a)

PSL Sygnał
Wyjściowy

PSL

52-A (Wyłącznik zamknięty)
Wejście pomocnicze wyłącznika (faza L2)

P743

128

CB Aux. B (52b)

PSL Sygnał
Wyjściowy

PSL

52-B (Wyłącznik otwarty)
Wejście pomocnicze wyłącznika (faza L2)

P743

129

CB Aux. C (52a)

PSL Sygnał
Wyjściowy

PSL

52-A (Wyłącznik zamknięty)
Wejście pomocnicze wyłącznika (faza L3)

P743

130

CB Aux. C (52b)

PSL Sygnał
Wyjściowy

PSL

52-B (Wyłącznik otwarty)
Wejście pomocnicze wyłącznika (faza L3)

P743

332

CB Closed

PSL

P743

333

CB Healthy

PSL

Wyłącznik zamkniety (nie (CB styk pomocniczy (52b)
AND CB styk pomocniczy (52a)))
Uzupełnienie ddb 121

P743

121

CB not available

PSL

Wyłącznik nie gotowy do wyłączenia

P743

352

CB Status Alarm

PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wyjściowy
PSL Sygnał
Wejściowy

Schemat Całościowo

Alarm o niejednoznacznym położeniu styków
pomocniczych wyłącznika 52a i 52b

P743

342

CB Status Forced

Uruchomienie

P743

346

CB Trip 3 ph

PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy

P743

347

CB Trip phase A

PSL Sygnał
Wejściowy

50BF LRW

P743

348

CB Trip phase B

PSL Sygnał
Wejściowy

50BF LRW

P743

349

CB Trip phase C

PSL Sygnał
Wejściowy

50BF LRW

P743

289

CBAvailabToTrip

Schemat Całościowo

P743

173

CBF Ext Backtrip

P743

600

CBF I< Start A

P743

601

CBF I< Start B

P743

602

CBF I< Start C

P743

603

CBF I> Start A

P743

604

CBF I> Start B

PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wyjściowy
PSL Sygnał
Wyjściowy
PSL Sygnał
Wyjściowy
PSL Sygnał
Wyjściowy
PSL Sygnał
Wyjściowy

Pozycja wyłącznika forsowana jako otwarty
(fabrycznie) lub zamknięty
Wyłączenie LRW od CU (Inicjacja 50BF tBF1 / tBF2),
Lokalne OR dla :
87BB, 50BF, Ręczne wyłączenie strefy/systemu X
Faza L1, LRW wyłączenie (Inicjacja 50BF tBF3 /
tBF4), Lokalne OR dla :
Zab. nadprądowego, Zewn.wyłącz.faza L1,
Zewn.wyłącz.3 fazowe
Faza L2, LRW wyłączenie (Inicjacja 50BF tBF3 /
tBF4), Lokalne OR dla :
Zab. nadprądowego, Zewn.wyłącz.faza L2,
Zewn.wyłącz.3 fazowe
Faza L3, LRW wyłączenie (Inicjacja 50BF tBF3 /
tBF4), Lokalne OR dla :
Zab. nadprądowego, Zewn.wyłącz.faza L3,
Zewn.wyłącz.3 fazowe
Wyłącznik gotowy (może wyłączać)

P743

605

CBF I> Start C

50BF LRW

P743

606

CBF I> Start N

P743

172

CBF Int Backtrip

P743

297

CBNotAvailToTrip

P743

471

Comm2 H/W FAIL

P743

265

Config Error

P743

266

Config Error

P743

264

Config OK

P743

267

Config. Valid

PSL Sygnał
Wyjściowy
PSL Sygnał
Wyjściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy

PL

50BF LRW

50BF
Sygnał wyłączenia Backtrip dotyczacy inicjacji
Zabezpieczenie LRW zewnętrznego wyłączenia (dla 2st LRW / tBF4)
50BF LRW
Pobudzenie martwego pola LRW – funkcji
podprądowej w fazie A
50BF LRW
Pobudzenie martwego pola LRW – funkcji
podprądowej w fazie B
50BF LRW
Pobudzenie martwego pola LRW – funkcji
podprądowej w fazie C
50BF LRW
Pobudzenie martwego pola LRW – funkcji
nadprądowej w fazie A
50BF LRW
Pobudzenie martwego pola LRW – funkcji
nadprądowej w fazie B
Pobudzenie martwego pola LRW – funkcji
nadprądowej w fazie C
50BF LRW
Pobudzenie martwego pola LRW – funkcji
nadprądowej w zerze
50BF
Sygnał wyłączenia Backtrip dotyczący inicjacji 87BB
Zabezpieczenie LRW wyłącz. (dla 2 giego stopnia LRW / tBF2)
Schemat Całościowo Logiczne OR dla ddb 121 i 270
IEC 61850

Alarm drugiego portu komunikacyjnego

Przekaźnik
Całościowo
Przekaźnik
Całościowo
Przekaźnik
Całościowo
Schemat Całościowo

Błąd konfiguracji
Błąd konfiguracji
Właściwa konfiguracja
Potwierdzenie konfiguracji nastaw

Programowalma Logika
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Przekażn.
P743

Nr.
DDB
356

Tekst angielski

Typ

Źródło

Opis

Control Close

PSL Sygnał
Wejściowy

Uruchomienie

Komenda sterowania wyłącznika na zamkniecie.
Działa przy ręcznej komendzie na zamknięcie (menu,
SCADA)

P743

608

Control Input 1

STEROWANIE

Wejście sterownicze 1 - dla komend SCADA i menu
poprzez PSL

P743

639

Control Input 32

STEROWANIE

P743

357

Control Trip

PSL Sygnał
Wejściowy

Komenda
Sterownicza
Wejściowa
Komenda
Sterownicza
Wejściowa
Uruchomienie

P743

255

CT Fail IN

Schemat Całościowo

P743

306

Ctrl CB Close

P743

305

Ctrl CB Trip

P743

355

Ctrl Cls in Prog

PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy

P743

192

CU->PU Signal 01

P743

207

CU->PU Signal 16

P743

235

Current Overflow

P743

263

Dead Zone Earth

P743

261

Dead Zone Fault

P743

262

Dead Zone Phase

P743

248

Delta IA

P743

249

Delta IB

P743

250

Delta IC

P743

251

Delta IN

P743

116

Ext. 3 ph Trip

PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wyjściowy

P743

122

Ext. CB Fail

PSL Sygnał
Wyjściowy

P743

168

Ext. Retrip Ph A

P743

169

Ext. Retrip Ph B

P743

170

Ext. Retrip Ph C

P743

117

External Trip A

PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wyjściowy

PSL (50BF
Zabezpieczenie
LRW)
50BF LRW

P743

118

External Trip B

PSL Sygnał
Wyjściowy

PSL (50BF LRW)

P743

119

External Trip C

PSL Sygnał
Wyjściowy

PSL (50BF LRW)

P743

468

Fault_REC_TRIG

FRT

PSL

P743

252

Fibre Com Error

P743

253

Fibre Com Worn

P743

470

Field Volt Fail

P743

657

FnKey LED 1 Grn

PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
TRI_LED

Przekaźnik
Całościowo
Przekaźnik
Całościowo
Przekaźnik
Całościowo
PSL (LED)

Wejście sterownicze 32 - dla komend SCADA i menu
poprzez PSL

Manual Functionality

Sterowanie na wyłączenie
Operacyjne otwarcie wyłącznika, poprzez menu, lub
SCADA. (Nie działa dla elementów wyłączających
funkcji zabezpieczeniowych)
Wewnętrzne uszkodzenie przekładnika prądowego w
PU
Ręczny rozkaz zamkniecia wyłącznika

Manual Functionality

Ręczny rozkaz otwarcia wyłącznika

Uruchomienie

PSL

Sterowanie na zamkniecie w toku
Przekaźnik wyjściowy otrzymał sygnał na zamkniecie
wyłącznika, lecz czas do momentu wykonania operacji
do dobiegł jeszcze końca.
Sygnał wirtualny 01 od CU do PU poprzez światłowód

PSL

Sygnał wirtualny 16 od CU do PU poprzez światłowód

Nasycenie
Przekaźnik Lokalny

Przekroczenie max prądu pierwotnego w kodowanym
sygnale światłowodu
Zwarcie w martwej strefie w obwodzie zerowym

Przekaźnik Lokalny

Zwarcie w martwej strefie

Przekaźnik Lokalny

Zwarcie w martwej strefie w obwodzie fazowym

Nasycenie

Detekcja odchylenia w fazie L1

Nasycenie

Detekcja odchylenia w fazie L2

Nasycenie

Detekcja odchylenia w fazie L3

Nasycenie

Detekcja odchylenia w fazie N

PSL (50BF LRW)

Zewnętrzne 3 fazowe wyłączenie
Umożliwia zewnętrznym zabezpieczenion inicjację
LRW (jeżeli uaktywniono)
Rozkaz 50BF Backtrip od innego zabezpieczenia

50BF LRW
50BF LRW
PSL (50BF LRW)

PL

Sygnał Retrip w fazie L1 dotyczy inicjacji
zewnętrznego wyłączenia w tej fazie (dla tBF3)
Sygnał Retrip w fazie L2 dotyczy inicjacji
zewnętrznego wyłączenia w tej fazie (dla tBF3)
Sygnał Retrip w fazie L3 dotyczy inicjacji
zewnętrznego wyłączenia w tej fazie (dla tBF3)
Zewnetrzne wyłączenie w fazie L1
Umożliwia zewnętrznym zabezpieczeniom inicjację
stanu uszkodzenia wyłacznika LRW (jeżeli załączono)
Zewnetrzne wyłączenie w fazie L2
Umożliwia zewnętrznym zabezpieczeniom inicjację
stanu uszkodzenia wyłacznika LRW (jeżeli załączono)
Zewnetrzne wyłączenie w fazie L3
Umożliwia zewnętrznym zabezpieczeniom inicjację
stanu uszkodzenia wyłacznika LRW (jeżeli załączono)
Pobudzenie rejestratora zakłóceń
Komunikacja światłowodowa CU błąd
Uwaga: zmieniona komunikacja światłowodowa
48V Uszkodzenie napięcia pola
Programowalny przycisk funkcyjny LED 1 Zielona jest
zasilona

P740/PL PL/La7
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Przekażn.
P743

Nr.
DDB
781

Tekst angielski

Typ

Źródło

Opis

FnKey LED 1 Grn

TRI_LED_CON

Przekaźnik
Wyjściowy

P743

656

FnKey LED 1 Red

TRI_LED

PSL (LED)

P743

780

FnKey LED 1 Red

TRI_LED_CON

Przekaźnik
Wyjściowy

P743

675

FnKey LED 10 Grn

TRI_LED

PSL (LED)

P743

799

FnKey LED 10 Grn

TRI_LED_CON

Przekaźnik
Wyjściowy

P743

674

FnKey LED 10 Red TRI_LED

PSL (LED)

P743

798

FnKey LED 10 Red TRI_LED_CON

Przekaźnik
Wyjściowy

P743

343

Forced Mode ON

Uruchomienie

P743

676

Function Key 1

P743

685

P743

Przypisanie sygnału do wyjścia klawisza funkcyjnego
LED 1 Zielona.
Ta dioda LED wspólpracuje z klawiszem funkcyjnym 1.
Aby uruchomić klawisz funkcyjny LED1, żółty DDB 692
i DDB 693 muszą być aktywne w tym samym czasie.
Programowalny przycisk funkcyjny LED 1 Czerwona
jest zasilona
Przypisanie sygnału do wyjścia klawisza funkcyjnego
LED 1 Czerwona.
Ta dioda LED wspólpracuje z klawiszem funkcyjnym 1.
Programowalny przycisk funkcyjny LED 10 Zielona jest
zasilona
Przypisanie sygnału do wyjścia klawisza funkcyjnego
LED 10 Zielona.
Ta dioda LED wspólpracuje z klawiszem funkcyjnym
10.
Aby uruchomić klawisz funkcyjny LED10, żółty DDB
710 i DDB 711 muszą być aktywne w tym samym
czasie
Programowalny przycisk funkcyjny LED 10 Czerwona
jest zasilona
Przypisanie sygnału do wyjścia klawisza funkcyjnego
LED 10 Czerwona.
Ta dioda LED wspólpracuje z klawiszem funkcyjnym
10.
Kiedy stosowane jest forsowanie pozycji wyłącznika I
odłacznika (podczas testu Uruchomienie )
Przycisk funkcyjny 1 jest aktywny.
W trybie ‘Normal’ oznacza stan wysoki przy
naciśnieciu przycisku oraz w trybie ‘Toggle’ pozostaje
w stanie wysokim/niskim przy pojedynczym
naciśnieciu przycisku
Przycisk funkcyjny 10 jest aktywny.
W trybie ‘Normal’ oznacza stan wysoki przy
naciśnieciu przycisku oraz w trybie ‘Toggle’ pozostaje
w stanie wysokim/niskim przy pojedynczym
naciśnieciu przycisku
Ogólny Alarm

PSL Sygnał
Wejściowy
PRZYCISK_FU
N

PS L (Przycisk
Funkcyjny)

Function Key 10

PRZYCISK_FU
N

PS L (Przycisk
Funkcyjny)

351

General Alarm

P743

472

Przekaźnik
Całościowo
IEC 61850

P743

512

GOOSE IED
Absent
Virtual Output 1

PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
GOOSEOUT

P743

543

Virtual Output 32

GOOSEOUT

PSL

P743

288

I> Any Trip

Nadprądowe fazowe

P743

296

I> No Trip

Nadprądowe fazowe

Uzupełnienie ddb 288

P743

176

I>1 Start A

Nadprądowe fazowe

1szy stopień nadprądowy dla fazy L1 Pobudzenie

P743

177

I>1 Start B

Nadprądowe fazowe

1szy stopień nadprądowy dla fazy L2 Pobudzenie

P743

178

I>1 Start C

Nadprądowe fazowe

1szy stopień nadprądowy dla fazy L3 Pobudzenie

P743

188

I>1 Timer Block

PSL

P743

180

I>1 Trip

Blokowanie pierwszego stopnia zabezpieczenia
nadprądowego
1szy stopień nadprądowy 3 fazowy Wyłączenie

P743

316

I>2 Block BB ON

PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy

GOOSE Wyjście 1
Umożliwia użytkownikowi sterowanie sygnałem
binarnym, który może być przypisany i wysłany po
protokole poprzez system SCADA do innych
zabezpieczeń
GOOSE Wyjście 32
Umożliwia użytkownikowi sterowanie sygnałem
binarnym, który może być przypisany i wysłany po
protokole poprzez system SCADA do innych
zabezpieczeń
Wyłączenie nadprądowe

P743

182

I>2 Start A

Nadprądowe fazowe

P743

183

I>2 Start B

Nadprądowe fazowe

2 gi stopień nadprądowy dla fazy L2 Pobudzenie

P743

184

I>2 Start C

PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy

Załączenie szybkiego kryterium blokowania
podłaczonego systemu dla zwarć zewnętrznych
fazowych
2 gi stopień nadprądowy dla fazy L1 Pobudzenie

Nadprądowe fazowe

2 gi stopień nadprądowy dla fazy L3 Pobudzenie

PSL

Nadprądowe fazowe
Zabezpieczenie
87BB

IED nie jest przypisane do IED w obecnym schemacie
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Przekażn.
P743

Nr.
DDB
190

Tekst angielski

Typ

Źródło

Opis

I>2 Timer Block

PSL

P743

186

I>2 Trip

Blokowanie drugiego stopnia zabezpieczenia
nadprądowego
2 gi stopień nadprądowy 3 fazowy Wyłączenie

P743

228

I>BB Block Ph A

P743

229

I>BB Block Ph B

P743

230

I>BB Block Ph C

P743

314

I>BB Enabled

P743

224

I>BB Start A

P743

225

I>BB Start B

P743

226

I>BB Start C

P743

485

IM Channel Fail

P743

484

IM Data CD Fail

P743

482

IM Loopback

P743

483

IM Message Fail

P743

179

IN>1 Start

P743

189

IN>1 Timer Block

P743

181

IN>1 Trip

P743

317

IN>2 Block BB ON

P743

185

IN>2 Start

P743

191

IN>2 Timer Block

P743

187

IN>2 Trip

P743

231

IN>BB Block

P743

227

IN>BB Start

P743

295

INP Block 87BB/N

P743

294

INP Block 87BB/P

PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy

P743

1022

Int. Node 1022

P743

923

Int. Node 923

P743

171

Int. Retrip 3 ph

P743

584

P743

Nadprądowe fazowe
Nadprądowe fazowe

InterMiCOM

Lokalna funkcja nadprądowa faza L1 do blokowania
87BB przy zwarciach zewnętrznych
Lokalna funkcja nadprądowa faza L2 do blokowania
87BB przy zwarciach zewnętrznych
Lokalna funkcja nadprądowa faza L3 do blokowania
87BB przy zwarciach zewnętrznych
Lokalne potwierdzenie wyłączenia od funkcji
nadprądowej
Lokalne potwierdzenie funkcji nadprądowej w fazie L1
dla sygnału wyłączenia 87BB lub 50BF (CU)
Lokalne potwierdzenie funkcji nadprądowej w fazie L2
dla sygnału wyłączenia 87BB lub 50BF (CU)
Lokalne potwierdzenie funkcji nadprądowej w fazie L3
dla sygnału wyłączenia 87BB lub 50BF (CU)
Alarm błedu kanału

InterMiCOM

InterMiCOM wykrył błąd kanału danych

InterMiCOM

InterMiCOM wykrył iż jest w trybie testu pętli

InterMiCOM

Alarm błedu wiadomości InterMiCOM

Ziemnozwarciowe

1szy stopień ziemnozwarciowy Pobudzenie

PSL
Ziemnozwarciowe

Blokowanie pierwszego stopnia zabezpieczenia
ziemnozwarciowego
1szy stopień ziemnozwarciowy Wyłączenie

87BB
zabezpieczenie
Ziemnozwarciowe

Kryterium szybkiego zewn. zwarcia w obw. zerowym
do blokowania podłączonego systemu
2gi stopien ziemnozwarciowy pobudzenie

PSL

Blokowanie drugiego stopnia zabezpieczenia
ziemnozwarciowego
2gi stopień ziemnozwarciowy wyłączenie

Nadprądowe fazowe
Nadprądowe fazowe
Przekaźnik Lokalny
Nadprądowe fazowe
Nadprądowe fazowe
Nadprądowe fazowe

Ziemnozwarciowe
Ziemnozwarciowe
Ziemnozwarciowe
PSL
PSL

PL

Lokalny stopień nadprądowy w obwodzie zerowym do
blokowania 87BB przy zwarciu zewnętrznym
Lokalny stopień nadprądowy w obwodzie zerowym do
potwierdzenia wyłaczenia
Wejście logiczne blokujące wyłącz od 87BB od zwarć
doziemnych
Wejście logiczne blokujące wyłącz od 87BB od zwarć
fazowych
Może być automatycznie tworzony w logice PSL
Może być automatycznie tworzony w logice PSL

50BF LRW

InterMiCOM in 1

PSL Sygnał
Wejściowy
INTER_WE

591

InterMiCOM in 8

INTER_WE

InterMiCOM

P743

592

InterMiCOM out 1

INTER_WY

InterMiCOM

P743

599

InterMiCOM out 8

INTER_WY

InterMiCOM

P743

256

Internal Trip

PSL Sygnał
Wejściowy

Przekaźnik Lokalny

P743

481

IP Addr Conflict

PSL Sygnał
Wejściowy

IEC 61850

P743

641

LED 1 Grn

TRI_LED

PSL (LED)

Programowalna dioda LED 1 Zielona jest zasilona

P743

765

LED 1 Grn Condit

TRI_LED_CON

Przekaźnik
Wyjściowy

P743

640

LED 1 Red

TRI_LED

PSL (LED)

Przypisanie sygnału do wyjścia diody LED1 Zielona.
Aby pobudzić LED1 Żółta sygnały DDB 764 i DDB 765
muszą być pobudzone w tym samym czasie
Programowalna dioda LED 1 Czerwona jest zasilona

P743

764

LED 1 Red Condit

TRI_LED_CON

Przekaźnik

Przypisanie wejścia sygnałowego do wyjścia diody

InterMiCOM

Sygnał wyłączający Retrip dotyczacy 87BB wyłącz
inicjujący (dla 1go stopnia LRW/ tBF1)
InterMiCOM IM1 Wejście – jest pobudzane przez
wiadomości z drugiego końca linii
InterMiCOM IM8 Wejście – jest pobudzane przez
wiadomości z drugiego końca linii
InterMiCOM IM1 Wyjście – przypisuje co będzie
wysłane na drugi koniec linii
InterMiCOM IM8 Wyjście – przypisuje co będzie
wysłane na drugi koniec linii
Wewnętrzne wyłaczenie (87BB, 50BF(CU), I>, IN> lub
reczne wyłączenie systemu (CU)).
Bezpośrednia komenda wyłączenia dostarczana na
Przekaźnik 1, 2, 3 (bez logiki PSL)
Adres IP używane przez IED jest już używany przez
inne IED

P740/PL PL/La7
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Nr.
DDB

Tekst angielski

Typ

Źródło

Opis

Wyjściowy

LED 1Czerwona

P743

655

LED 8 Grn

TRI_LED

PSL (LED)

Programowalna dioda LED 8 Zielona jest zasilona

P743

779

LED 8 Grn Condit

TRI_LED_CON

Przekaźnik
Wyjściowy

P743

654

LED 8 Red

TRI_LED

PSL (LED)

Przypisanie sygnału do wyjścia diody LED8 Zielona.
Aby pobudzić LED8 Żółta sygnały DDB 778 i DDB 779
muszą być pobudzone w tym samym czasie
Programowalna dioda LED 8 Czerwona jest zasilana

P743

778

LED 8 Red Condit

TRI_LED_CON

P743

353

Man CB Cls Fail

PSL Sygnał
Wejściowy

Przekaźnik
Wyjściowy
Schemat Całościowo

P743

354

Man CB Trip Fail

PSL Sygnał
Wejściowy

Schemat Całościowo

P743

166

Man. Close CB

PSL

P743

167

Man. Trip CB

PSL (Uruchomienie )

Rozkaz otwarcia wyłacznika (Sterowanie)

P743

120

PSL

P743

160

P743

165

P743

260

Man.CB Close
Cmd
Man.Close Q1
Cmd
Man.Close Q6
Cmd
Man.Trip zone

PSL Sygnał
Wyjściowy
PSL Sygnał
Wyjściowy
PSL Sygnał
Wyjściowy
PSL Sygnał
Wyjściowy
PSL Sygnał
Wyjściowy
PSL Sygnał
Wejściowy

Przypisanie wejścia sygnałowego do wyjścia diody
LED 8 Czerwona
Uszkodzony wyłacznik przy zamknięciu
(po ręcznej/operacyjnej komendzie na zamkniecie
wyłacznika)
Uszkodzony wyłacznik przy wyłączeniu
(po ręcznej/operacyjnej komendzie na otwarcie
wyłacznika)
Rozkaz zamknięcia wyłacznika (Sterowanie)

P743

236

Max Flux ph A

P743

237

Max Flux ph B

P743

238

Max Flux ph C

P743

475

NIC Fatal Error

IEC 61850

Ręczna /operacyjna komenda otwarcia wyłącznika
poprzez wejście opto
Ręczna/operacyjna komenda zamknięcia odłącznika 1
( przełączenie )
Ręczna/operacyjna komenda zamknięcia odłącznika 6
( przełączenie )
Ręczna komenda wyłączenia systemu, ogólna
informacja wspólna dla wszystkich PU, PU może być
podłączony do zdrowego systemu
Maksymalny strumień osiągany w przekładniku
prądowym w fazie L1
Maksymalny strumień osiągany w przekładniku
prądowym w fazie L2
Maksymalny strumień osiągany w przekładniku
prądowym w fazie L3
Nieodwracalny błąd karty Ethernet

P743

479

NIC Link Fail

IEC 61850

Brak łącza Ethernet

P743

474

NIC No Response

IEC 61850

Karta Ethernet nie odpowiada

P743

473

NIC Not Fitted

IEC 61850

Brak karty Ethernet

P743

364

NIC Read Only

PSL

P743

476

NIC Soft. Reload

P743

480

NIC SW Mis-Match

P743

239

Offset Chan ABCN

P743

64

P743

87

P743

PSL
PSL
Uruchomienie

PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wyjściowy

Nasycenie

IEC 61850

Opto Label 01

PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
OPTO

Opto Input

Wszystkie zmiany nastaw i większość komend jest
zablokowanych dla portu Ethernet (przy dostępnej
opcji sprzętowej)
Błąd podczas przeładowania oprogramowania karty
Ethernet
Oprogramowanie karty Ethernet niekompatybilne z
głównym CPU
Przesunięcie prądu czytany przez moduł analogowy w
fazie L1, L2, L3 lub N
Wejście opto 1

Opto Label 24

OPTO

Opto Input

Wejście opto 24

312

Overhaul Mode

Uruchomienie

Aby przełączyć PU w tryb „overhaul”

P743

240

Predict err ph A

Nasycenie

Zmana błędu w fazie L1 (prąd obliczany)

P743

241

Predict err ph B

Nasycenie

Zmana błędu w fazie L2 (prąd obliczany)

P743

242

Predict err ph C

Nasycenie

Zmana błędu w fazie L3 (prąd obliczany)

P743

307

PU Overhaul mode

Uruchomienie

PU w trybie „overhaul”

P743

144

PU->CU Signal 01

PSL

P743

159

PU->CU Signal 16

P743

1280

PubPres VIP 1

P743

1343

PubPres VIP 64

P743

105

Q1 Aux. (89a)

PSL Sygnał
Wyjściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wyjściowy
PSL Sygnał
Wyjściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
Wyjściowy

Sygnał wirtualny 01 od PU do CU poprzez łacze
światłowodowe
Sygnał wirtualny 16 od PU do CU poprzez łacze
światłowodowe
Ukazuje obecność wejścia wirtualnego 1: wskazuje
obecność wejścia wirtualnego 1
Ukazuje obecność wejścia wirtualnego 64: wskazuje
obecność wejścia wirtualnego 64
89-A (odłącznik zamknięty) wejście pomocnicze (3
fazowe) odłącznika nr. 1

Nasycenie
Nasycenie

IEC 61850
Nasycenie

PSL
PSL
PSL
PSL
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Przekażn.
P743

Nr.
DDB
104

Tekst angielski

Typ

Źródło

Opis

Q1 Aux. (89b)

PSL

P743

320

Q1 Closed

P743

321

Q1 Status Alarm

P743

336

Q1 Status Forced

P743

115

Q6 Aux. (89a)

P743

114

Q6 Aux. (89b)

P743

330

Q6 Closed

P743

331

Q6 Status Alarm

P743

341

Q6 Status Forced

P743

1152

Quality VIP1

PSL

89-B (odłącznik otwarty) wejście pomocnicze (3
fazowe) odłącznika nr. 1
Odłącznik 1 zamknięty (nie (Q1 styk pomocniczy (89b)
AND Q1 styk pomocniczy (89a)))
Odłącznik 1 zbyt długa niejednoznaczność (Q1 styk
pomocniczy (89b) = Q1 styk pomocniczy (89a)
Odłącznik 1 status pozycja wymuszona jako otwarta
(jako fabryczna) lub zamknięty
89-A (odłącznik zamknięty) wejście pomocnicze (3
fazowe) odłącznika nr. 6
89-B (odłącznik otwarty) wejście pomocnicze (3
fazowe) odłącznika nr. 6
Odłącznik 6 zamknięty (nie (Q1 styk pomocniczy (89b)
AND Q1 styk pomocniczy (89a)))
Odłącznik 6 zbyt długa niejednoznaczność (Q1 styk
pomocniczy (89b) = Q1 styk pomocniczy (89a)
Status pozycji odłącznika 6 wymuszany jako otwarty
(fabryczne) lub zamknięty
Walidacja wejścia wirtualnego 1 (sygnał prawidłowy)

P743

1215

Quality VIP64

PSL

Walidacja wejścia wirtualnego 64 (sygnał prawidłowy)

P743

700

Output condit 01

PSL Sygnał
Wyjściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wyjściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wyjściowy
PSL Sygnał
Wyjściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wyjściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PSL Sygnał
wejściowy
PRZEK_CON

Wejście do przekaźnika wyjściowego

P743

715

Output condit 16

PRZEK_CON

P743

0

Output Label 01

PRZEKAŹNIK

P743

1

Output Label 02

PRZEKAŹNIK

P743

2

Output Label 03

PRZEKAŹNIK

P743

3

Output Label 04

PRZEKAŹNIK

P743

15

Output Label 16

PRZEKAŹNIK

P743

134

Reset All values

P743

135

Reset Indication

PSL Sygnał
Wyjściowy
PSL Sygnał
Wyjściowy

Przekaźnik
Wyjściowy
Przekaźnik
Wyjściowy
Przekaźnik
Wyjściowy
Przekaźnik
Wyjściowy
Przekaźnik
Wyjściowy
Przekaźnik
Wyjściowy
Przekaźnik
Wyjściowy
PSL (Uruchomienie )

P743

131

Reset Trip latch

P743

318

Reset Trip Relay

P743

363

RP2 Read Only

P743

247

Sat ADC Neutral

P743

244

Sat ADC ph A

P743

245

Sat ADC ph B

P743

246

Sat ADC ph C

P743

232

Overflux ph A

P743

233

Overflux ph B

P743

234

Overflux ph C

P743

132

Sett Grp Bit LSB

P743

133

P743
P743

PSL Sygnał
Wyjściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wyjściowy

PSL
Schemat Całościowo
Uruchomienie
PSL
PSL
PSL
Schemat Całościowo
Uruchomienie

PSL (Uruchomienie )

Wejście do przekaźnika wyjściowego
Przekaźnik wyjściowy 01 – wszystkie wyłącz. (FSL)
lecz nie retrip
Przekaźnik wyjściowy 02 – wszystkie wyłącz. (FSL)
lecz nie retrip
Przekaźnik wyjściowy 03 – wszystkie wyłącz. (FSL)
lecz nie retrip
Przekaźnik wyjściowy 04
Przekaźnik wyjściowy 16
Nie stosowany

PSL (Uruchomienie )

Kasowanie wszystkich wskazań (Diody Led i
przekaźniki z podtrz. w logice PSL)
które zawierają diodę Led Alarm
Kasowanie przekaźnika z podtrzymaniem

Uruchomienie

Aby skasować przekaźnik wyłączający

PSL

Nasycenie

Wszystkie zmiany nastaw i większość komend jest
zablokowanych dla portu 2 (przy dostępnej opcji
sprzętowej)
Nasycenie prądu konwertera analogowo-cyfrowego
w fazie N
Nasycenie prądu konwertera analogowo-cyfrowego
w fazie L1
Nasycenie prądu konwertera analogowo-cyfrowego
w fazie L2
Nasycenie prądu konwertera analogowo-cyfrowego
w fazie L3
Nasycenie w fazie L1

Nasycenie

Nasycenie w fazie L2

Nasycenie

Nasycenie w fazie L3

PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wyjściowy

Nasycenie

PSL

Wybór grup nastaw X1 (poniżej stany bitów)
GR1 jest aktywna DDB 104=0 & DDB 105=0
GR2 jest aktywna DDB 104=1 & DDB 105=0

Sett Grp Bit MSB

PSL Sygnał
Wyjściowy

PSL

Wybór grup nastaw 1X (poniżej stany bitów)
GR3 jest aktywna DDB 104=0 & DDB 105=1
GR4 jest aktywna DDB 104=1 & DDB 105=1

436

Timer in 436
Timer in 451

PSL Wejście bloku
czasowego
PSL Wejście bloku
czasowego

Wejście do pomocniczego bloku czasowego 1

451

BLOK CZAS
WE
BLOK CZAS
WE

Nasycenie
Nasycenie
Nasycenie

Wejście do pomocniczego bloku czasowego 16
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Przekażn.
P743

Nr.
DDB
452

Tekst angielski

Typ

Źródło

Opis

Timer out 452

467

Timer out 467

P743

319

Topo/Set Changed

Wyjście bloku
czasowego
Wyjście bloku
czasowego
Uruchomienie

Wyjście z pomocniczego bloku czasowego 1

P743

Zmiana topologii lub konfiguracji

P743

269

Topo/Set valid

Schemat Całościowo

Błędny adres topologii

P743

268

Topology valid

Schemat Całościowo

Potwierdzony plik topologii

P743

259

Trip 50BF (CU)

BLOK CZAS
WY
BLOK CZAS
WY
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy

P743

257

Trip 87BB

PSL Sygnał
Wejściowy

P743

258

Trip 87BB Locked

PSL Sygnał
Wejściowy

P743

315

Trip Rel Latched

P743

223

Trip Zone 1

P743

216

Trip Zone 8

P743

136

User Alarm 1

PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wejściowy
PSL Sygnał
Wyjściowy

P743

142

User Alarm 7

P743

1024

P743

Wyjście z pomocniczego bloku czasowego 16

50BF
Rozkaz wyłaczenia od LRW (50BF), ogólna informacja
Zabezpieczenie LRW wspólna dla wszystkich PU, PU może być podłączone
do zdrowego systemu.
87BB
Rozkaz wyłączenia od różn. szyn (87BB), ogólna
Zabezpieczenie Szyn informacja wspólna dla wszystkich PU, PU może być
podłączone do zdrowego systemu.
Schemat Całościowo Rozkaz wyłączenia dla zabezpieczenia szyn
zablokowany przez CU w trubie uruchomienie lub
zwarcie w obwodzie prądowym / Circuitry fault /
Przekaźnik Lokalny
Zatrzask przekaźników wyłączających
CU Informacja

Wyłaczenie w systemie 1 ( 87BB, 50BF lub ręcznie )

CU Informacja

Wyłaczenie w systemie 8 ( 87BB, 50BF lub ręcznie )

PSL

Pobudzenie wiadomości Alarm Użytkownika 1 na
wyświetlaczu LCD (self-resetting)

PSL Sygnał
Wyjściowy

PSL

Pobudzenie wiadomości Alarm Użytkownika 7 na
wyświetlaczu LCD (self-resetting)

Virtual input 1

GOOSEIN

Komenda wejściowa
GOOSE

1087

Virtual input 64

GOOSEIN

Komenda wejściowa
GOOSE

P743

215

Zone 1 Off

PSL Sygnał
Wejściowy

CU Informacja

Wejście wirtualne 1
Umożliwia przypisanie sygnału binarnego do wejścia
wirtualnego w interfejsie PSL
Wejście wirtualne 64
Umożliwia przypisanie sygnału binarnego do wejścia
wirtualnego w interfejsie PSL
System 1 w Trybie Uruchomienie lub blokowany
przez zwarcie w obw.prądowych lub błąd PU

P743

208

Zone 8 Off

PSL Sygnał
Wejściowy

CU Informacja

System 8 w Trybie Uruchomienie lub blokowany
przez zwarcie w obw.prądowych lub błąd PU
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Fabryczny schemat logiczny
Poniższy rozdział przedstawia szczegóły nastaw fabrycznych dla logiki PSL.
Dostępne są następujące modele dla serii P740:
Model

1.11

Wejścia binarne

Wyjścia przekaźnikowe

P741xxxAxxxxxxK

8

8

P742xxxAxxxxxxJ
P742xxxBxxxxxxJ

16
8

8
8 + 4 szybkie mocne

P743xxxAxxxxxxK
P743xxxAxxxxxxK
P743xxxAxxxxxxK
P743xxxAxxxxxxK

24
16
24
16

16
16 + 4 szybkie mocne
8 + 4 szybkie mocne
8 + 8 szybkie mocne

Matryca sygnałów logicznych
W poniższej tablicy przedstawiono fabryczną matrycę sygnałów przypisanych dla każdego
wejścia binarnego optoizolowanego:
Jednostka centralna P741:
Numer
Wejścia
Opto

P740 Tekst

Funkcja

1

Opis Wejscia 01

Odstaw 87BB w systemie 1 & systemie 2

2

Opis Wejscia 02

Odstaw 87BB & 50BF w systemie 1 & systemie 2

3

Opis Wejscia 03

Odstaw 87BB & 50BF w systemie 1

4

Opis Wejscia 04

Odstaw 87BB & 50BF w systemie 2

5

Opis Wejscia 05

Tryb serwisowy

6

Opis Wejscia 06

Nie przypisane

7

Opis Wejscia 07

Nie przypisane

8

Opis Wejscia 08

Blokuj wszystkie funkcje (CU & PU)

Jednostka polowa P742:
Numer
Wejścia
Opto

P740 Tekst

Funkcja

1

Opis Wejscia 01

Kasuj alarmy

2

Opis Wejscia 02

Kasuj przekaźniki wyłączające

3

Opis Wejscia 03

Odłącznik 1 zamknięty styk pomocniczy (89a)

4

Opis Wejscia 04

Odłącznik 1 otwarty styk pomocniczy (89b)

5

Opis Wejscia 05

Odłącznik 2 zamknięty styk pomocniczy (89a)

6

Opis Wejscia 06

Odłącznik 2 otwarty styk pomocniczy (89b)

7

Opis Wejscia 07

Wyłącznik zamknięty styk pomocniczy (52a)

8

Opis Wejscia 08

Wyłącznik otwarty styk pomocniczy (52b)

9

Opis Wejscia 09

Odłącznik 3 zamknięty styk pomocniczy (89a)

10

Opis Wejscia 10

Odłącznik 3 otwarty styk pomocniczy (89b)

11

Opis Wejscia 11

Tryb 50BF odstawiony

PL
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Numer
Wejścia
Opto

P740 Tekst

Funkcja

12

Opis Wejscia 12

Pobudz. zewnętrznego wyłączenia 3 fazowego

13

Opis Wejscia 13

Wyłącznik nie gotowy

14

Opis Wejscia 14

Zewnętrzny sygnał LRW / Uszk.wyłącznika

15

Opis Wejscia 15

Ręczna komenda zamknięcia wyłącznika

16

Opis Wejscia 16

Tryb Overhaul / odstawienie wszystkich funkcji /

Jednostka polowa P743:
Opto-Input
Number

PL

P740 Przekaźnik Text

Function

1

Opis Wejscia 01

Kasuj alarmy

2

Opis Wejscia 02

Kasuj przekaźniki wyłączające

3

Opis Wejscia 03

Odłącznik 1 zamknięty styk pomocniczy (89a)

4

Opis Wejscia 04

Odłącznik 1 otwarty styk pomocniczy (89b)

5

Opis Wejscia 05

Odłącznik 2 zamknięty styk pomocniczy (89a)

6

Opis Wejscia 06

Odłącznik 2 otwarty styk pomocniczy (89b)

7

Opis Wejscia 07

Wyłącznik zamknięty styk pomocniczy (52a)

8

Opis Wejscia 08

Wyłącznik otwarty styk pomocniczy (52b)

9

Opis Wejscia 09

Odłącznik 3 zamknięty styk pomocniczy (89a)

10

Opis Wejscia 10

Odłącznik 3 otwarty styk pomocniczy (89b)

11

Opis Wejscia 11

Tryb 50BF odstawiony

12

Opis Wejscia 12

Pobudz. zewnętrznego wyłączenia 3 fazowego

13

Opis Wejscia 13

Wyłącznik nie gotowy

14

Opis Wejscia 14

Zewnętrzny sygnał LRW / Uszk.wyłącznika

15

Opis Wejscia 15

Ręczna komenda zamknięcia wyłącznika

16

Opis Wejscia 16

Tryb Overhaul / odstawienie wszystkich funkcji /

17

Opis Wejscia 17

Pobudzenie zewn. wyłączenia w fazie L1

18

Opis Wejscia 18

Pobudzenie zewn. wyłączenia w fazie L2

19

Opis Wejscia 19

Pobudzenie zewn. wyłączenia w fazie L3

20

Opis Wejscia 20

Nie przypisany

21

Opis Wejscia 21

Nie przypisany

22

Opis Wejscia 22

Nie przypisany

23

Opis Wejscia 23

Nie przypisany

24

Opis Wejscia 24

Nie przypisany
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Konfiguracja wyjść przekaźnikowych
Fabryczna konfiguracja dla każdego przekaźnika wyjściowego pokazana jest w poniższej
tabeli:
Jednostka centralna P741:
Numer
Przekaźni
ka

P740 Tekst

P740 Przek.
Tryb pracy

Funkcja

Pick-up 0/0

Wyłączenie 87BB lub 50BF /backtrip/
lub nadpradowe / ziemnozw.

Pick-up 0/0

Wyłączenie 87BB lub 50BF /backtrip/
lub nadpradowe / ziemnozw.

Pick-up 0/0

Wyłączenie 87BB lub 50BF /backtrip/
lub nadpradowe / ziemnozw.

Opis Przek. 04

Pick-up 0/0

Wyłączenie w systemie 1

5

Opis Przek. 05

Pick-up 0/0

Wyłączenie w systemie 2

6

Opis Przek. 06

Pick-up 0/0

Zakłócenie w obwodacha prądowych
lub PU błąd

7

Opis Przek. 07

Pick-up 0/0

System1 lub system 2 zablokowany

8

Opis Przek. 08

Pick-up 0/0

Zakłócenie w systemie kontroli sumy
CZ / Checz Zone /

1

Opis Przek. 01

2

Opis Przek. 02

3

Opis Przek. 03

4

PL
Jednostka centralna P742:
Numer
Przekaźni
ka

P740 Tekst

P740 Przek.
Tryb pracy

Funkcja

Pick-up 0/0

Wyłączenie 87BB lub 50BF /backtrip/
lub nadpradowe / ziemnozw.
(przypisane na stałe)

Pick-up 0/0

Wyłączenie 87BB lub 50BF /backtrip/
lub nadpradowe / ziemnozw.
(przypisane na stałe)

Pick-up 0/0

Wyłączenie 87BB lub 50BF /backtrip/
lub nadpradowe / ziemnozw.
(przypisane na stałe)

Opis Przek. 04

Pick-up 0/0

LRW / Uszkodzenie wyłącznika

5

Opis Przek. 05

Pick-up 0/0

LRW lub out of service

6

Opis Przek. 06

Pick-up 0/0

LRW retrip / 1 stopień /

7

Opis Przek. 07

Pick-up 0/0

Wyłaczenie z funkcji wewnętrznej lub
zwarcie w matrwej str.

8

Opis Przek. 08

Pick-up 0/0

Wyłacznik lub odłącznik, status alarm

1

Opis Przek. 01

2

Opis Przek. 02

3

Opis Przek. 03

4
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Jednostka centralna P743:
Numer
Przekaźni
ka

PL

P740 Tekst

P740 Przek.
Tryb pracy

Funkcja

Pick-up 0/0

Wyłączenie 87BB lub 50BF /backtrip/
lub nadpradowe / ziemnozw. (fixed)

Pick-up 0/0

Wyłączenie 87BB lub 50BF /backtrip/
lub nadpradowe / ziemnozw. (fixed)

Pick-up 0/0

Wyłączenie 87BB lub 50BF /backtrip/
lub nadpradowe / ziemnozw. (fixed)

Opis Przek. 04

Pick-up 0/0

LRW / Uszkodzenie wyłącznika

5

Opis Przek. 05

Pick-up 0/0

LRW lub out of service

6

Opis Przek. 06

Pick-up 0/0

LRW retrip / 1 stopień /

7

Opis Przek. 07

Pick-up 0/0

Wyłaczenie lub zwarcie w matrwej str.

8

Opis Przek. 08

Pick-up 0/0

Wyłacznik lub odłącznik, status alarm

9

Opis Przek. 09

Pick-up 0/0

LRW/Uszk.wyłącznika /retrip/ faza L1

10

Opis Przek. 10

Pick-up 0/0

LRW/Uszk.wyłącznika /retrip/ faza L2

11

Opis Przek. 11

Pick-up 0/0

LRW/Uszk.wyłącznika /retrip/ faza L3

12

Opis Przek. 12

Pick-up 0/0

Nie przypisany

13

Opis Przek. 13

Pick-up 0/0

Nie przypisany

14

Opis Przek. 14

Pick-up 0/0

Nie przypisany

15

Opis Przek. 15

Pick-up 0/0

Nie przypisany

16

Opis Przek. 16

Pick-up 0/0

Nie przypisany

1

Opis Przek. 01

2

Opis Przek. 02

3

Opis Przek. 03

4

Uwaga:

Istotna informacja - przekaźniki RL 1, 2 i 3 są stosowane umyślnie
jako wyłączające i na stałe przypisane są w logice, aby uzyskać
typowy czas wyłączenia 13 ms.

Zapis zakłócenia może być pobudzany w logice PSL przez podłączenie jednego lub kilku
styków wyjściowych do sygnału “Fault Record Trigger”. Rekomenduje się, aby styk
pobudzający był skonfigurowany na samoczynny odpad ‘self reset’ a nie na podtrzymanie
/latching/. Gdyby styk wyłaczjący był skonfigurowany na zatrzask to zapis rejestracji nie
będzie generowany aż do momentu pełnego odpadu styku.

1.13

Konfiguracja klawiszy funkcyjnych
Fabryczna konfiguracja dla każdego przycisku funkcyjnego pokazuje poniższa tabela:
Jednostka centralna P741:
Numer
diody
LED

Tekst

Nastawa

Funkcja

1

Przyc.Funk. 1

Normal

Aby wykasować zakłócenia w obwodzie
prądowym dla Sys. i CZ

2

Przyc.Funk. 2

Normal

Aby wykasować błędy PU dla Sys.

3

Przyc.Funk. 3

Normal

Aby odstawić wszystkie zabezpieczenia w (CU &
PU)

4

Przyc.Funk. 4

Toggled

Aby zablokować w systemie 1: funkcje 87BB &
50BF

i CZ
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Numer
diody
LED

Tekst

Nastawa

Funkcja

5

Przyc.Funk. 5

Toggled

Aby zablokować w systemie 2: funkcje 87BB &
50BF

6

Przyc.Funk. 6

Normal

Aby wykasować alarmy w CU

7

Przyc.Funk. 7

Normal

Aby wykasować alarmy w CU & PU

8

Przyc.Funk. 8

Normal

Aby wykasować PU zatrzask wyłącz.

9

Przyc.Funk. 9

Normal

Aby ręcznie pobudzić DR/Rej.Zakl.

10

Przyc.Funk. 10

Nie
stosowany

Nie stosowany

Jednostka polowa P743:
Numer
LED

1.14

Tekst

Nastawa

Funkcja

1

Przyc.Funk. 1

Normal

Aby skasować podtrzymania

2

Przyc.Funk. 2

Normal

Aby skasować podtrzymanie
wyłączenia

3

Przyc.Funk. 3

Nie stosowany

4

Przyc.Funk. 4

Toggled

Aby wybrać tryb 50BF Odstawiony

5

Przyc.Funk. 5

Toggled

Aby wybrać tryb Overhaul

6

Przyc.Funk. 6

Nie stosowany

Nie stosowany

7

Przyc.Funk. 7

Nie stosowany

Nie stosowany

8

Przyc.Funk. 8

Nie stosowany

Nie stosowany

9

Przyc.Funk. 9

Nie stosowany

Nie stosowany

10

Przyc.Funk. 10

Nie stosowany

Nie stosowany

Nie stosowany

Konfiguracja diod LED
Konfiguracje fabryczną dla każdej programowalnej diody LED przedstawia poniższa tabela:
Jednostka centralna P741:
Numer
LED

LED Wejście/Tekst

Podtrz.

LED1 Czerwony
1

2

3

LED1 Żółty

P740 LED Funkcja
87BB zwarcie w fazie L1

Tak

Nie stosowany

LED1 Zielony

Nie stosowany

LED2 Czerwony

87BB zwarcie w fazie L2

LED2 Żółty

Tak

Nie stosowany

LED2 Zielony

Nie stosowany

LED3 Czerwony

87BB zwarcie w fazie L3

LED3 Żółty
LED3 Zielony

Tak

Nie stosowany
Nie stosowany

PL
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Numer
LED

LED Wejście/Tekst

Podtrz.

LED4 Czerwony
4

5

6

7

8

PL

9

10

11

12

13

14

15

16

LED4 Żółty

P740 LED Funkcja
50BF Wyłącz.System 1

Tak

87BB & 50BF Wyłącz.System 1

LED4 Zielony

87BB Wyłącz.System 1

LED5 Czerwony

50BF Wyłącz.System 2

LED5 Żółty

Tak

87BB & 50BF Wyłącz.System 2

LED5 Zielony

87BB Wyłącz.System 2

LED6 Czerwony

Syst.1 zablokowany przez siebie

LED6 Żółty

Nie

Syst.1 zablokowany przez CZ

LED6 Zielony

Syst.1 zabezpieczany

LED7 Czerwony

Syst.2 zablokowany przez siebie

LED7 Żółty

Nie

Syst.2 zablokowany przez CZ

LED7 Zielony

Syst.2 zabezpieczany

LED8 Czerwony

Błąd kom. światłowodowej

LED8 Żółty

Nie

Zmiana kom.światłowodowej

LED8 Zielony

Poprawna kom.światłowodowa

PrzyFun LED1 Czerwony

Syst. lub CZ obwody zakł. blok..

PrzyFun LED1 Żółty

Nie

Syst. lub CZ obwody zakł. alarm

PrzyFun LED1 Zielony

Brak Syst. lub CZ obwody zakł.

PrzyFun LED2 Czerwony

Syst. lub CZ PU błąd zakł. blok.

PrzyFun LED2 Żółty

Nie

Syst. lub CZ PU błąd zakł. alarm

PrzyFun LED2 Zielony

Brak Syst.lub CZ PU błąd zakł.

PrzyFun LED3 Czerwony

Wszystkie zab.odstawione

PrzyFun LED3 Żółty

Nie

Nie stosowane

PrzyFun LED3 Zielony

Wszystkie zab. nie odstawione

PrzyFun LED4 Czerwony

System 1: 87BB & 50BF blokada

PrzyFun LED4 Żółty

Nie

System 1: 50BF blokada

PrzyFun LED4 Zielony

System 1: zabezpieczenie

PrzyFun LED5 Czerwony

System 2: 87BB & 50BF blokada

PrzyFun LED5 Żółty

Nie

System 2: 50BF blokada

PrzyFun LED5 Zielony

System 2: zabezpieczenie

PrzyFun LED6 Czerwony

Nie stosowane

PrzyFun LED6 Żółty

Nie

Nie stosowane

PrzyFun LED6 Zielony

Kasuj CU wskazania

PrzyFun LED7 Czerwony

Nie stosowane

PrzyFun LED7 Żółty

Nie

Nie stosowane

PrzyFun LED7 Zielony

Kasuj CU & PU wskazania

PrzyFun LED8 Czerwony

Nie stosowane

PrzyFun LED8 Żółty
PrzyFun LED8 Zielony

Nie

Nie stosowane
Kasuj PU podtrz.wyłączenia
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Numer
LED

LED Wejście/Tekst

Podtrz.

PrzyFun LED9 Czerwony
17

18

PrzyFun LED9 Żółty

P740 LED Funkcja
Nie stosowane

Nie

Nie stosowane

PrzyFun LED9 Zielony

Ręczne pobudz.rejestratora DR

PrzyFun LED10 Czerwony

Nie stosowane

PrzyFun LED10 Żółty
PrzyFun LED10 Zielony

Nie

Zwarcie w martwej strefie
Nie stosowane

PL
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Jednostka polowa P742:
Numer
LED

LED Wejście/Tekst

Podtrz.

P740 LED Wskaz.Funkcji

1

LED 1 Czerwona

Nie

Odłącznik 1 Zamknięty

2

LED 2 Czerwona

Nie

Odłącznik 2 Zamknięty

3

LED 3 Czerwona

Nie

Odłącznik 3 Zamknięty

4

LED 4 Czerwona

Tak

Wyłącz. CU 50BF rozk.backtrip

5

LED 5 Czerwona

Tak

Wyłącz. CU 87BB rozk.wyłącz

6

LED 6 Czerwona

Tak

Zwarcie w martwej strefie

7

LED 7 Czerwona

Nie

Wyłącznik w out of service

8

LED 8 Czerwona

Nie

Błąd kom.światłowodowej

Jednostka polowa P743:
Numer
LED

LED Wejście/Tekst

Podtrz.

LED1 Czerwony
1

PL

2

3

4

5

6

7

8

9

LED1 Żółty

P740 LED Wskaz.Funkcji
Odłącznik 1 zamknięty

Nie

Odłącznik 1 Status Alarm

LED1 Zielony

Odłącznik 1 otwarty

LED2 Czerwony

Odłącznik 2 zamknięty

LED2 Żółty

Nie

Odłącznik 2 Status Alarm

LED2 Zielony

Odłącznik 2 otwarty

LED3 Czerwony

Odłącznik 3 zamknięty

LED3 Żółty

Nie

Odłącznik 3 Status Alarm

LED3 Zielony

Odłącznik 3 otwarty

LED4 Czerwony

Wyłącz CU 50BF rozk. backtrip

LED4 Żółty

Tak

Nie stosowany

LED4 Zielony

Nie stosowany

LED5 Czerwony

Wyłącz od CU 87BB rozk.wyłącz

LED5 Żółty

Tak

Nie stosowany

LED5 Zielony

Nie stosowany

LED6 Czerwony

Zwarcie w martwej strefie DZ

LED6 Żółty

Tak

Nie stosowany

LED6 Zielony

Nie stosowany

LED7 Czerwony

Wyłącznik w out of service

LED7 Żółty

No

Nie stosowany

LED7 Zielony

Wyłącznik OK

LED8 Czerwony

Błąd kom.światłowodowej

LED8 Żółty

Nie

Zmiana kom.światłowodowej

LED8 Zielony

Prawidłowa kom.światłowodowa

PrzyFun LED1 Czerwony

Nie stosowany

PrzyFun LED1 Żółty
PrzyFun LED1 Zielony

Nie

Nie stosowany
Kasuj PU wskazania
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Numer
LED

LED Wejście/Tekst

Podtrz.

PrzyFun LED2 Czerwony
10

PrzyFun LED2 Żółty

P740 LED Wskaz.Funkcji
Nie stosowany

Nie

PrzyFun LED2 Zielony

Nie stosowany
Kasuj PU podtrz.wyłączenia

PrzyFun LED3 Czerwony
11

PrzyFun LED3 Żółty

No

Nie stosowany

PrzyFun LED3 Zielony
PrzyFun LED4 Czerwony
12

13

PrzyFun LED4 Żółty

Nie stosowany
Nie

Tryb 50BF odstawiony

PrzyFun LED4 Zielony

Tryb normalny

PrzyFun LED5 Czerwony

Tryb overhaul

PrzyFun LED5 Żółty

Nie

PrzyFun LED5 Zielony

Nie stosowany
Tryb normalny

PrzyFun LED6 Czerwony
14

PrzyFun LED6 Żółty

Nie

Nie stosowany

Nie

Nie stosowany

Nie

Nie stosowany

Nie

Nie stosowany

Nie

Nie stosowany

PrzyFun LED6 Zielony
PrzyFun LED7 Czerwony
15

PrzyFun LED7 Żółty
PrzyFun LED7 Zielony
PrzyFun LED8 Czerwony

16

PrzyFun LED8 Żółty
PrzyFun LED8 Zielony
PrzyFun LED9 Czerwony

17

PrzyFun LED9 Żółty
PrzyFun LED9 Zielony
PrzyFun LED10 Czerwony

18

PrzyFun LED10 Żółty
PrzyFun LED10 Zielony
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Konfiguracja rejestratora zakłóceń
Fabryczna konfiguracja sygnału pobudzającego start rejestracji zakłócenia przedstawiają
poniższe tabele:
Jednostka centralna (P741):
Sygnał pobudzający

Pobudzenie rejestracji zakłócenia

Wyłącz. 87BB / Trip 87BB /

Pobudz. zapisu zakłócenia od głównej funkcji
wyłączającej

Wyłącz. 50BF / Trip 50BF /

Pobudz. zapisu zakłócenia od głównej funkcji
wyłączającej

Jednostka polowa (P742 i P743):

1.16

PL

Sygnał pobudzający

Pobudzenie rejestracji zakłócenia

Ogólne Wyłączenie / Any Trip /

Pobudz. zapisu zakłócenia od głównej funkcji
wyłączającej

Zw.Martwa Strefa / Dead zone fault /

Pobudz. zapisu zakłócenia od głównej funkcji
wyłączającej

Kolumna DANE PSL
Przekaźnik MiCOM P740 posiada kolumnę DANE PSL, która może być zastosowana do
pokazania modyfikacji logiki PSL. Kolumna DENE PSL zawiera 12 linijek informacji, 3 dla
każdej grupy nastaw. Poniżej pokazane są informacje dostępne na wyświetlaczu :
Grupa. PSL Ref.

Podczas wdrywania logiki PSL do przekaźnika, użytkownik
będzie uzyskiwał dla każdej grupy odpowiedni numer
identyfikujący. Wyświetlany numer ID składa się z 32 cyfr.
Przyciskami 4 i 6 użytkownik może przewijać poszczególne
cyfry jako, że na jednym ekranie można pokazać tylko 16
zanków w tym samym czasie.

18 Lis 2002

W tym oknie pokazana jest data i czas ostatniego
wprowadzenia logiki PSL do przekaźnika.

08:59:32.047

Grupa. 1 PSL
ID - 2062813232
Uwaga:

To jest unikalny wprowadzany numer PSL. Dowolna zmiana
w logice PSL będzie generowała inny numer, pokazany na
wyświetlaczu.
Powyższe informacje powtarzane są dla każdej grupy nastaw.
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P741

Zakłócenie w obw. prąd

Function Key 1
DDB #676
Circt Flt Alm Zx
DDB #266
Circt Flt Alm CZ
DDB #284

1

Function Key 1
DDB #676
Circt Flt Lck Zx
DDB #280
Circt Flt Lck CZ
DDB #285

&

Non Latching

FnKey LED 1 Red
DDB #656
FnKey LED 1 Grn
DDB #657

&
1

PU Błąd

Function Key 1
DDB #676

To Reset CircFlt
DDB #106

Function Key 2
DDB #677
PU Error Alm Zx
DDB #281
PU Error Alm CZ
DDB #286

1

Function Key 2
DDB #677
PU Error Lock Zx
DDB #282
PU Error Lock CZ
DDB #287

System lub CZ:
Czerwony = Blokada
Żółty = Alarm tylko
Zielony = Brak Alarm

&

Non Latching

FnKey LED 2 Red
DDB #658
FnKey LED 2 Grn
DDB #659

Kasuj System / Check Zone
System Check Zone:
Czerwony = Blokada
Żółty = tylko Alarm
Zielony = Brak Alarm

&
1

Function Key 2
DDB #677

To Reset PU err
DDB #110

Kasuj Syst. / Check Zone

Kasuj wszystkie wskazania
Non Latching

Function Key 6
DDB #681
Function Key 6
DDB #681
Function Key 7
DDB #682

Function Key 7
DDB #682

1

PL

FnKey LED 6 Red
DDB #666
FnKey LED 6 Grn
DDB #667

Ziel = Kasuj CU wskazania

Reset Indication
DDB #109

Non Latching

Function Key 7
DDB #682

FnKey LED 7 Red
DDB #668
FnKey LED 7 Grn
DDB #669

Ziel = Kasuj CU&PU wskaz.

CU->PU Signal 01
DDB #112

Kasuj Przek.Wyłącz na PU (Jeśli wybrany jest zatrzask na PU)

Function Key 8
DDB #683

Non Latching

Function Key 8
DDB #683

FnKey LED 8 Red
DDB #670
FnKey LED 8 Grn
DDB #671

Ziel = Kasuj PU Podtrz.wylącz.

CU->PU Signal 02
DDB #113

Ręczne pobudzenie CU DR

Function Key 9
DDB #684

Function Key 9
DDB #684

Non Latching

FnKey LED 9 Red
DDB #672
FnKey LED 9 Grn
DDB #673

Ziel = Man.Pob.Rej.Zaklóc.

Ext Start DR
DDB #107
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WEJŚCIA

P741

Wszystkie zab.odstawione - CU i PU – nastawa TOGGLED
Opto Label 08
DDB #071

1

Function Key 3
DDB #678

All Prot Blocked
DDB #111

&

Non Latching

FnKey LED 3 Red
DDB #660
FnKey LED 3 Grn
DDB #661

CU & PU zabezpieczenia:
Czerwona = Blokowanie
Zielona = Brak
blokowania

Non Latching

FnKey LED 4 Red
DDB #662
FnKey LED 4 Grn
DDB #663

Zone 1:
Czerwona = 87BB Blokada
Żółta = 87BB & 50BF Blokada
Zielona = Brak Alarmu

System 1 & 2 - 87BB Odstawiony
Opto Label 01
DDB #064

Tryb eksploatacji
Autoryzacja,jeśli 0: Tryb Normal
Opto Label 05
DDB #068

1

&

&

Function Key 4
DDB #679

INP Lck Lev.1 z1
DDB #231

System 1 - 87BB
Odstawiony nastawa
TOGGLED
System 1 & 2 - 87BB Odstawione

PL

System 1

87BB zablokowana

Opto Label 01
DDB #064

Tryb eksploatacji
autoryzacja , jeśli 0: tryb Normal
Opto Label 05
DDB #068

1

INP Lck Lev.1 z2
DDB #230

&

Function Key 5
DDB #680

&

System 2 - 87BB
Odstawiony nastawa
TOGGLED

Non Latching

FnKey LED 5 Red
DDB #664
FnKey LED 5 Grn
DDB #665

System 2
System 2:
Czerwony = 87BB Blokada
Żółta = 87BB & 50BF Blokada
Zielona = Brak Alarmu

System 1 & 2 - 87BB & 50BF Odstawione
Opto Label 02
DDB #065

1

INP Lck Lev.2 z1
DDB #239

System 1

Opto Label 03
DDB #066

System 1 - 87BB & 50BF Odstawione

Opto Label 02
DDB #065

87BB & 50BF zablokowane

1

Opto Label 04
DDB #067

INP Lck Lev.2 z2
DDB #238

System 2

System 2 - 87BB & 50BF Odstawione

REJESTRACJA.ZAKŁÓCEŃ

Trip 87BB
DDB #256
Trip 50BF
DDB #259

1

20
Fault_REC_TRIG
DDB #468

Dwell
0
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WYJŚCIA

P741

0
Fault phase A
DDB #262

Pick-Up

Przekaźnik Label 01
DDB #000

87BB Zwarcie Faza L1

Przekaźnik Label 02
DDB #001

87BB Zwarcie Faza L2

Przekaźnik Label 03
DDB #002

87BB Zwarcie Faza L3

Przekaźnik Label 04
DDB #003

Wyłączenie System 1

Przekaźnik Label 05
DDB #004

Wyłączenie System 2

0
0
Fault phase B
DDB #263

Pick-Up
0
0

Fault phase C
DDB #264

Pick-Up
0

Trip 50BF Zone 1
DDB #207
Trip 87BB Zone 1
DDB #191

0

1

Pick-Up
0

Man.Trip Zone 1
DDB #199

Trip 50BF Zone 2
DDB #206
Trip 87BB Zone 2
DDB #190

0

1

Pick-Up
0

Man.Trip Zone 2
DDB #198
Circt Flt Lck CZ
DDB #285
Circt Flt Lck Zx
DDB #280
PU Error Lock Zx
DDB #282

0

1

Pick-Up

Przekaźnik Label 06
DDB #005

0

PU Error Lock CZ
DDB #287

Zakłócenie w obwodach
prądowych
lub
PU błąd
blokada

Lck Lev.2 Zone 1
DDB #255
Circt Flt Lck z1
DDB #167

1

Lck Lev.1 Zone 1
DDB #247

0

1

Pick-Up

Przekaźnik Label 07
DDB #006

System 1 lub 2 blokowany

0
Lck Lev.2 Zone 2
DDB #254
Circt Flt Lck z2
DDB #166

1

Lck Lev.1 Zone 2
DDB #246

Zwarcie Kontroli Sumy / Checz Zone /

0
Fault Check Zone
DDB #275

Pick-Up

Przekaźnik Label 08
DDB #007

0
Fault Check Zone
DDB #275
Fault Check Zone
DDB #275

Non Latching

FnKey LED 10 Red
DDB #674
FnKey LED 10 Grn
DDB #675

Żółty = Zwarcie Kontroli Sumy
/Check Zone Fault /
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c

Diody LED po lewej stronie

Fault phase A
DDB #262

Fault phase B
DDB #263

Fault phase C
DDB #264

Trip 50BF Zone 1
DDB #207
Trip 87BB Zone 1
DDB #191

Trip 50BF Zone 2
DDB #206
Trip 87BB Zone 2
DDB #190

PL

Circt Flt Lck CZ
DDB #285
PU Error Lock CZ
DDB #287

1

LED 1 Red
DDB #640
LED 1 Grn
DDB #641

87BB Zwarcie w L1

Latching

LED 2 Red
DDB #642
LED 2 Grn
DDB #643

87BB Zwarcie w L2

Latching

LED 3 Red
DDB #644
LED 3 Grn
DDB #645

87BB Zwarcie w L3

Latching

Latching

LED 4 Red
DDB #646
LED 4 Grn
DDB #647

Latching

LED 5 Red
DDB #648
LED 5 Grn
DDB #649

Non Latching

LED 6 Red
DDB #650
LED 6 Grn
DDB #651

System 1:
Czerwona: Blokada.Systemu
Żółta: Blokada Sumy / CZ /
Zielona: Zabezpieczenie Akt

Circt Flt Lck z1
DDB #167

Non Latching

LED 7 Red
DDB #652
LED 7 Grn
DDB #653

System 2:
Czerwona: Blokada.Systemu
Żółta: Blokada Sumy / CZ /
Zielona: Zabezpieczenie Akt

Non Latching

LED 8 Red
DDB #654
LED 8 Grn
DDB #655

Kom.światłowodowa
Czerwony: Błąd
Żółty: Zmiana
Zielony: Normalny

Wyłącz.System 1 :
Czerwona: 50BF
Żółta: Obie funkcje
Zielona:
87BB

Wyłącz.System 2:
Czerwona: 50BF
Żółta: Obie funkcje
Zielona:
87BB

1

Lck Lev.1 Zone 1
DDB #247
PU Error Lck z1
DDB #151

P741

1

&

1

1

Lck Lev.2 Zone 1
DDB #255

Circt Flt Lck CZ
DDB #285
PU Error Lock CZ
DDB #287
Lck Lev.1 Zone 2
DDB #246
PU Error Lck z2
DDB #150
Circt Flt Lck z2
DDB #166

1

&

Lck Lev.2 Zone 2
DDB #254

Fibre Com Error
DDB #135

1

Fibre Com Worn
DDB #272
Fibre Com Error
DDB #135
Fibre Com Worn
DDB #272

1
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MiCOM P742 FABRYCZNY SCHEMAT PROGRAMOWALNEJ LOGIKI
WEJŚCIA

P742

Kasuj wszystkie wskazania
Control Input 1
DDB #608
Opto Label 01
DDB #064

1

Reset Indication
DDB #135

CU->PU Signal 01
DDB #192

Kasuj Przekaźniki Wyłączające
Control Input 2
DDB #609
Opto Label 02
DDB #065

1

Reset Trip latch
DDB #131

CU->PU Signal 02
DDB #193

Odłącznik 1
Opto Label 03
DDB #066

Q1 Aux. (89a)
DDB #105

Stan Zamknięty

Opto Label 04
DDB #067

Q1 Aux. (89b)
DDB #104

Stan Otwarty

Opto Label 05
DDB #068

Q2 Aux. (89a)
DDB #107

Stan Zamknięty

Opto Label 06
DDB #069

Q2 Aux. (89b)
DDB #106

Stan Otwarty

Odłącznik 2

Opto Label 07
DDB #070

Wyłączni
k

Opto Label 08
DDB #071

Odłącznik 3

Opto Label 09
DDB #072
Opto Label 10
DDB #073

CB Aux. 3ph(52a)
DDB #123

Stan Zamknięty

CB Aux. 3ph(52b)
DDB #124

Stan Otwarty

Q3 Aux. (89a)
DDB #109

Stan Zamknięty

Q3 Aux. (89b)
DDB #108

Stan Otwarty

Tryb uruchomienia
Opto Label 11
DDB #074
Control Input 4
DDB #611

1

50BF Disabled
DDB #311

Zintegrowane zabezpieczenie LRW

PL

Tryb 50BF Odstawiony
- Lokalne wyłącz.odstawione
- 50BF
odstawione
- Brak backtrip wysłany do CU
- 87BB w serwisie na tym PU

Opto Label 12
DDB #075

Ext. 3 ph Trip
DDB #116

Zewnętrzny rozkaz wyłączenia
3faz

Opto Label 13
DDB #076

CB not available
DDB #121

Wyłącznik w Out Of Service

Zewnętrzne zab. LRW / Uszk.WYŁ
Opto Label 14
DDB #077

Ext. CB Fail
DDB #122

Opto Label 15
DDB #078

Man.CB Close Cmd
DDB #120

Tryb uruchomienia
Opto Label 16
DDB #079
Control Input 5
DDB #612

1

Overhaul Mode
DDB #312

Zewnętrzny rozkaz Back-trip

Ręczna komenda zamknięcia wyłącznika
Tryb Overhaul:
- PU 87BB zabezpieczenie w Out Of Service
- Pozycje odłącznika i wyłącznika są
wymuszane
- Tryb stosowany do lokalnego testu
PU
- Dostępne lokalne
wyłączenie
- Brak wysłania sygnału - backtrip
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P742

Odłącznik 1
Opto Label 03
DDB #066

&

Opto Label 04
DDB #067

5000

1

Opto Label 03
DDB #066

Pick-Up
0

1

Opto Label 04
DDB #067

Q1 Status Alarm
DDB #321

Status Alarm

Odłącznik 2
Opto Label 05
DDB #068

&

Opto Label 06
DDB #069

Wyłącznik Status Alarm

5000

Opto Label 05
DDB #068

1

Opto Label 06
DDB #069

1

Pick-Up
0

PL

CB Status Alarm
DDB #352

Q2 Status Alarm
DDB #323

1

Status Alarm

Odłącznik 3
Opto Label 09
DDB #072
Opto Label 10
DDB #073
Opto Label 09
DDB #072
Opto Label 10
DDB #073

&
5000

1

Pick-Up
0
Q3 Status Alarm
DDB #325

1

Status Alarm

Rejestracja zakłócenia

Dead Zone Fault
DDB #261
Any Trip
DDB #358

20

1

Fault_REC_TRIG
DDB #468

Dwell
0
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Diody LED Prawa strona

P742

Odłącznik 1
Non Latching

LED 1
DDB #096

Zamknięty

Non Latching

LED 2
DDB #097

Zamknięty

Non Latching

LED 3
DDB #098

Zamkniety

&

Latching

LED 4
DDB #099

Wyłączenie od 50BF CU
Backtrip 2 st. LRW

&

Latching

LED 5
DDB #100

Wyłączenie od 87BB CU

Latching

LED 6
DDB #101

Zakłócenie w Martwej
Strefie

Non Latching

LED 7
DDB #102

Non Latching

LED 8
DDB #103

Q1 Closed
DDB #320

Odłącznik 2
Q2 Closed
DDB #322

Odłącznik 3
Q3 Closed
DDB #324

PL

Informacje o wyłączeniu

Internal Trip
DDB #256
Trip 50BF (CU)
DDB #259
Internal Trip
DDB #256
Trip 87BB
DDB #257

Dead Zone Fault
DDB #261

Informacje
kontrolujące
Opto Label 13
DDB #076
CB Fail Alarm
DDB #174
Fibre Com Error
DDB #252

1

Wyłącznik w Out Of Service

Błąd Łącza
Komunikacyjnego
3/4
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MiCOM P740
WYJŚCIA PRZEKAŹNIKOWE

P742

Informacje do Systemu
0
CB Fail Alarm
DDB #174

Przekaźnik Label 04
DDB #003

Pick-Up

Uszk.Wyłącznika / LRW

0
Opto Label 13
DDB #076
CB Fail Alarm
DDB #174

1

0
Przekaźnik Label 05
DDB #004

Pick-Up

LRW - OutOfService

0

Ext. Retrip Ph C
DDB #170
Ext. Retrip Ph A
DDB #168

1

0
Przekaźnik Label 06
DDB #005

Pick-Up

Ext. Retrip Ph B
DDB #169

0

LRW – Retrip 1 st./ druga
cewka

Int. Retrip 3 ph
DDB #171

Internal Trip
DDB #256

1

0
Przekaźnik Label 07
DDB #006

Pick-Up

Dead Zone Fault
DDB #261

Wyłączenie lub Martwa Strefa

0

0
Przekaźnik Label 08
DDB #007

Pick-Up
0

Status Wyłącznika
lub
Odłącznika - Alarm

PL
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Odłącznik 1

Odłącznik 2

PL
Wyłącznik status alarm

Odłącznik 3

Rejestrator zakłóceń
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MiCOM P740
DIODY LED PO LEWEJ STRONIE

Odłącznik 1

Czerwona: Zamknięty
Żólta: Status Alarm
Zielona: Otwarty
Odłącznik 2

Czerwona: Zamknięty
Żólta: Status Alarm
Zielona: Otwarty

Odłącznik 3

Czerwona: Zamknięty
Żółta : Status Alarm
Zielona: Otwarty

PL

Informacja o wyłączeniu
Czerwona: Wyłącz. LRW
Rozkaz Backtrip z CU
Czerwona: Wyłącz. 87BB
Rozkaz wyłącz. z CU
Czerwona: Zwarcie
W Martwej Srefie
Monitoring
Czerwona: Wyłącznik
Out of Service
Zielona: Wyłącznik OK
Komunikacja światłowodowa
Czerwona: Błąd
Żólta: Zmiana
Zielona: Prawidłowa OK
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PRZEKAŹNIKI WYJŚCIOWE

Informacja do Systemu
LRW

LRW – Out of Service

LRW - Retrip

Wyłącz. Lub Martwa Strefa

Status WYŁ i ODŁ Alarm

PL

LRW Retrip na 2 cewkę
Retrip na 2 cewkę L1
Retrip na 2 cewkę L2
Retrip na 2 cewkę L3
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POMIARY I REJESTRACJA

Data:
Znacznik sprzętowy:
Wersja oprogramowania:
Schemat połączeń:

2010
J lub K
51
10P740xx (xx = 01 do 07)
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(MR)8-1

1. WPROWADZENIE
MiCOM P740 jest wyposażony w zintegrowane funkcje pomiarowe, rejestrację zdarzeń, zakłóceń
i usterek dostosowaną do potrzeb analizy zjawisk w systemie elektroenergetycznym.
Oprogramowanie przekaźnika pozwala na elastyczne skonfigurowanie powyższych funkcji tak aby
dopasować wyniki ich działań do oczekiwań użytkownika. Metody konfiguracji są przedmiotem
niniejszej instrukcji.
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2. POMIARY I REJESTRACJA
Przekaźnik umożliwia zapisanie wraz ze znacznikiem czasowym do 512 zdarzeń, które są zapisywane
na nieulotnej (podtrzymywanej bateryjnie) pamięci. Pozwala to operatorowi systemu na uzyskanie
szczegółowych informacji na temat sekwencji zdarzeń mających miejsce w systemie
elektroenergetycznym zabezpieczanym przez przekaźnik, sekwencji łączeniowych łączników, etc. kiedy
pamięć zdarzeń jest pełna to najstarsze zdarzenie jest nadpisywane przez nowe pojawiające się w
przekaźniku.
Zegar czasu rzeczywistego dostarcza znaczników czasowych dołączanych do każdego zdarzenia z
dokładnością do 1ms.
Treść zdarzeń może być odczytana z przekaźnika z poziomu LDC panelu przedniego lub zdalnie
poprzez interfejs komunikacyjny.
Lokalnie zdarzenia można odczytać z LCD przekaźnika w rozdziale „PRZEGLĄD ZDARZEŃ”.
W powyższej kolumnie menu przekaźnika znajdują się zdarzenia, informacje o zadziałaniach funkcji
zabezpieczeniowych i zapisy eksploatacyjne. Jednostki centralne i peryferyjne różnią się zawartością
informacji w powyższej kolumnie.
Zawartość kolumny dla jednostki centralnej jest zamieszczona poniżej. Zawartość kolumny dla jednostki
peryferyjnej jest zamieszczona w dalszej części instrukcji.
2.1.

Rejestracja zdarzeń i zadziałań (P741)
PRZEGLĄD ZDARZEŃ
Pozycja LCD

Opis

Wybór Zdarzenia

Wybór zdarzeń między 0 do 511. Wybór żądanego zdarzenia z 512,
które mogą być zapisane. Zdarzenie o numerze „0” odpowiada
najnowszemu zdarzeniu, nr „1” starszemu, itd.

Czas & Data

Znacznik czasu dodany do zdarzenia przez zegar czasu rzeczywistego.

Tekst Zdarzenia

Maksymalnie 16 cyfrowy opis zdarzenia (opis w następnych częściach
instrukcji)

Wartość zdarzenia

Maksymalnie 32 flag binarnych lub liczbowych reprezentujących wartość
zdarzenia (opis w następnych częściach instrukcji)

Wybór Zakłócenia

Zakres wyboru od 0 do 4. Wybór pożądanej informacji z maksymalnie 5
które mogą być zapisane. Informacja o numerze „0” odpowiada
najnowszemu zakłóceniu, nr „1” starszemu, itd.
Poniższe pozycje zawierają informacje o flagach zadziałań, pobudzeniu i
zadziałaniu funkcji zabezpieczeniowych, lokalizacji uszkodzenia,
pomiarów, itd. mających związek z zakłóceniem, np. kompletny zapis
informacji o zadziałaniu

Aktywna Grupa

Numer aktywnej grupy nastaw podczas startu rejestratora zakłóceń.

Zadziałanie z fazie

Faza w której zakłócenie zainicjowało strat rejestratora

Element pobudzenia

Informacja przeznaczona dla jednostki centralnej

Element wyłączający

Wyłączenie od 87BB strefa x, blokada strefy x 87 BB , zadziałanie LRW
dla strefy x, blokada LRW dla strefy x, sygnalizacja z martwej strefy,
ręczne wyłączenie strefy

Znacznik czasowy

Czas i data startu rejestratora zakłócenia

Alarm o wyłączeniu

Tak/ Nie

Częstotliwość systemowa

50,00Hz, 60,00Hz

Okres trwania zakłócenia

- jeśli zakłócenie zostało wykryte przez zabezpieczenie różnicowe –
okres od pierwszego wykrycia prądu różnicowego do jego zaniku.
- jeśli jednostka peryferyjna wysłała informacje o uszkodzonym
wyłączniku - okres od otrzymania informacji do zaniku przepływu prądu
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PRZEGLĄD ZDARZEŃ
Pozycja LCD
IA diff

(MR)8-3
Opis
Prąd różnicowy funkcji kontroli strefy (Check Zone)

IB diff

Prąd różnicowy funkcji kontroli strefy (Check Zone)

IC diff

Prąd różnicowy funkcji kontroli strefy (Check Zone)

IN diff

Prąd różnicowy funkcji kontroli strefy (Check Zone)

IA bias

Prąd hamownia funkcji kontroli strefy (Check Zone)

IB bias

Prąd hamownia funkcji kontroli strefy (Check Zone)

IC bias

Prąd hamownia funkcji kontroli strefy (Check Zone)

IN bias

Prąd hamownia funkcji kontroli strefy (Check Zone)

Strefa Zakłócenia

Strefa w której wykryto zakłócenie

Schemat Topologii

Strefa podłączona do węzła prądowego (dla 8 węzłów)

Schemat Topologii

Przekładniki CT podłączone do węzła prądowego (dla 8 węzłów)
Zakres wyboru od 0 do 9. Wybór pożądanej informacji z maksymalnie 10
które mogą być zapisane. Informacja o numerze „0” odpowiada
najnowszej usterce, nr „1” starszej, itd.
Maksymalnie 16 cyfrowy opis usterki (opis w następnych częściach
instrukcji)
Liczbowa reprezentacja usterki, kod usterki który powinien być
przytoczony w korespondencji na temat usterki.
Wybór między TAK lub NIE. Umożliwia to kasowanie wskaźnika LED
odnośnie sygnału wyłączeń (TRIP), resetowanie funkcji
zabezpieczeniowej i podtrzymania przekaźników wyjściowych
skonfigurowanego w logice PSL.

Wybór usterki
Opis usterki
Typ usterki / Kod
Kasowanie Wskaźników

2.2.

P740/PL MR/La7

Rejestracja zdarzeń i zadziałań (P742/P743)
PRZEGLĄD ZDARZEŃ
Pozycja LCD
Wybór Zdarzenia

Opis
Wybór zdarzeń między 0 do 511. Wybór żądanego zdarzenia z 512,
które mogą być zapisane. Zdarzenie o numerze „0” odpowiada
najnowszemu zdarzeniu, nr „1” starszemu, itd.

Czas & Data

Znacznik czasu dodany do zdarzenia przez zegar czasu rzeczywistego.

Tekst Zdarzenia

Maksymalnie 16 cyfrowy opis zdarzenia (opis w następnych częściach
instrukcji)

Wartość zdarzenia

Maksymalnie 32 flag binarnych lub liczbowych reprezentujących wartość
zdarzenia (opis w następnych częściach instrukcji)

Wybór Zakłócenia

Zakres wyboru od 0 do 4. Wybór pożądanej informacji z maksymalnie 5
które mogą być zapisane. Informacja o numerze „0” odpowiada
najnowszemu zakłóceniu, nr „1” starszemu, itd.
Poniższe pozycje zawierają informacje o flagach zadziałań, pobudzeniu i
zadziałaniu funkcji zabezpieczeniowych, lokalizacji uszkodzenia,
pomiarów, itd. mających związek z zakłóceniem, np. kompletny zapis
informacji o zadziałaniu

Aktywna Grupa

Numer aktywnej grupy nastaw podczas startu rejestratora zakłóceń.

Zadziałanie z fazie

Faza w której zakłócenie zainicjowało strat rejestratora

Faza wyłączona

Wyłączona faza

Element pobudzenia
Element wyłączający

Start I>1, Start I>2, Start I>2BB, Start I>BB, Start IN>1, Start IN>2, Start
IN>2BB, Start IN>BB
Wyłączenia: I>1, I>2, , IN>1, IN>2, 87BB, LRW tBF1, LRW tBF2, LRW
tBF3, LRW tBF4, LRW BF, Ręczny wyłączenie w strefie, Blokada 87BB,
Wyłączenie w martwej strefie
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Opis
Czas i data startu rejestratora zakłócenia

Alarm o wyłączeniu

Tak/ Nie

Częstotliwość systemowa
Czas wyłączenia
zakłócenia

50,00Hz, 60,00Hz
Okres od detekcji zakłócenia do zakończenia procedury wyłączenia w
jednostkach peryferyjnych

IA

Wartość prądu w fazie A

IB

Wartość prądu w fazie B

IC

Wartość prądu w fazie C

IN

Wartość prądu w fazie N

Wybór usterki
Opis usterki
Typ usterki / Kod
Kasowanie Wskaźników

Zakres wyboru od 0 do 9. Wybór pożądanej informacji z maksymalnie 10
które mogą być zapisane. Informacja o numerze „0” odpowiada
najnowszej usterce, nr „1” starszej, itd.
Maksymalnie 16 cyfrowy opis usterki (opis w następnych częściach
instrukcji)
Liczbowa reprezentacja usterki, kod usterki który powinien być
przytoczony w korespondencji na temat usterki.
Wybór między TAK lub NIE. Umożliwia to kasowanie wskaźnika LED
odnośnie sygnału wyłączeń (TRIP), resetowanie funkcji
zabezpieczeniowej i podtrzymania przekaźników wyjściowych
skonfigurowanego w logice PSL.

Metoda pobrania powyższych informacji zdalnie poprzez interfejs komunikacyjny jest opisana w
oddzielnej instrukcji: Komunikacja SCADA (P740/PL CT).
2.3.

Typ zdarzeń
Zdarzeniem może być zmiana stanu wejścia binarnego lub położenia przekaźnika wyjściowego,
warunek pobudzenia alarmowego, zmiana parametrów funkcji zabezpieczeniowych etc.
Niniejszy rozdział opisuje poszczególne możliwości powodujące generację zdarzenia.

2.3.1.

Zmiana stanu optycznie izolowanych wejść
Jeśli jedno lub więcej z wejść logicznych zmieni swój stan, zostaje uruchomiony algorytm zapisujący
powyższą zmianę do rejestratora. Kiedy powyższe zdarzenie zostaje wybrane do podglądu poprzez
panel LCD przekaźnika pojawiają się trzy dodatkowe pozycje:
Czas i data zdarzenia
„Wejście logiczne #”
„Wartość zdarzenia 0101010101010101”
Znak # może być równy „1” lub „2” zależnie od tego która grupa 16 wejść została wybrana.
W przypadku P741 i P742 będzie to zawsze 1 - maksymalna liczba 16 wejść logicznych.
Wartość zdarzenia jest 12, 16, 24 lub 32 bitowym słowem pokazującym status wejść binarnych gdzie
ostatni bit (pierwszy z prawej) odnosi się do wejścia nr 1, drugi do 2, itd. W takim samym formacie
informacje będą pokazywane po ściągnięciu ich przez interfejsy komunikacyjne za pomocą
oprogramowania PC.

2.3.2

Zmiana stanu jednego lub więcej przekaźnika wyjściowego
Jeśli jedno lub więcej z wyjść przekaźnikowych zmieni swój stan, zostaje uruchomiony algorytm
zapisujący powyższą zmianę do rejestratora. Kiedy powyższe zdarzenie zostaje wybrane do podglądu
poprzez panel LCD przekaźnika pojawiają się trzy dodatkowe pozycje:
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Czas i data zdarzenia
„Wyjście przekaźnikowe #”
„Wartość zdarzenia 0101010101010101”

(MR)8-5

Znak # może być równy „1” lub „2” zależnie od tego która grupa 16 wyjść została wybrana.
W przypadku P741 i P742 będzie to zawsze 1 - maksymalna liczba 16 wyjść przekaźnikowych.
Wartość zdarzenia jest 12, 16, 24 lub 32 bitowym słowem pokazującym status wyjść przekaźnikowych
gdzie ostatni bit (pierwszy z prawej) odnosi się do wyjścia nr 1, drugi do 2, itd. W takim samym formacie
informacje będą pokazywane po ściągnięciu ich przez interfejsy komunikacyjne a pomocą
oprogramowania PC.
2.3.3

Warunki alarmowe przekaźnika
Każdy alarm generowany przez przekaźnik jest zapisywany do rejestratora. Poniższa tabela pokazuje
przykłady warunków alarmowych i sposobu w jaki są one wyświetlane przez przekaźnik.
Warunki Alarmu
Uszkodzenie Baterii
Uszkodzenie napięcia
pomocniczego

Opis zdarzenia
Uszkodzenie Baterii ZAŁ/WYŁ

Wartość zdarzenia
Pozycja „0” w słowie 32 bitowym

Uszkodzenie Nap. POM ZAŁ/WYŁ

Pozycja „1” w słowie 32 bitowym

Powyższa tabela pokazuje skrócone opisy warunków alarmowych, które mogą pojawić się na
zabezpieczeniu oraz ich odniesienie do pozycji w słowie 32 bitowym. Informacje alarmowe są
kodowane w adekwatny sposób jak numery wejść i wyjść przekaźnikowych opisanych powyżej.
Powyższy zapis jest użyty przez oprogramowanie MiCOM S1 do poprawnego rozkodowania informacji
o danym alarmie, jakkolwiek forma 32 bitowego słowa nie jest widoczna z poziomu lokalnego LCD. Na
panelu pokazywane są informacje w postaci ZAŁ / WYŁ przyporządkowane do każdego sygnału
informujące czy dana funkcja jest pobudzona czy też nieaktywna.
2.3.4

Lista alarmów
Alarm
P741
Status Alarmu 1
Bit 0
Nie wykorzystany
Bit 1
Nie wykorzystany
Bit 2
Zewn.Wyl.50BF
Bit 3
Fibre Com Worn
Bit 4
Wsz.Zab.Zablok
Bit 5
Fibre Com Error
Bit 6
Obw.Prad. Alm Zx
Bit 7
Blok.Poziom 1
Bit 8
Blok.Poziom 2
Bit 9
Usz.Ob.Pr.Blk.Zx
Bit 10
PU Blad Alarm Zx
Bit 11
PU Blad Blok Zx
Bit 12
Ioc Zablokowany
Bit 13
Uszk.Ob.Pr.Up CZ
Bit 14
Uszk.Ob.Pr.Bl CZ
Bit 15
PU Blad Alarm CZ
Bit 16
PU Blad Blok CZ
Bit 17
Blad Config.
Bit18
Alarm uzytk. 1
Bit19
Alarm uzytk. 2
Bit20
Alarm uzytk. 3
Bit21
Alarm uzytk. 4
Bit22
Alarm uzytk. 5
Bit23
Alarm uzytk. 6
Bit24
Alarm uzytk. 7
Bit25
Alarm uzytk. 8
Bit26
Ogolny Alarm

P742

P743

Nie wykorzystany
Nie wykorzystany
Wylacznik Uszk.
Przyp.OffsetABCN
Fibre Com Error
Fibre Com Worn
PU CT Uszk. Io
Up od stanu WYL
Up od WYL reczne
Up od ZAL reczne
Current Overflow
Martwa Str.Zakl.
Blad Config.
Wsz.Zab.Zablok
PU TrybOverhaul
50BF Odstawiony
Q1 Stan Alarm
Q2 Stan Alarm
Q3 Stan Alarm
Q4 Stan Alarm
Q5 Stan Alarm
Q6 Stan Alarm
Ogolny Alarm
PU CT Uszk. Io
Alarm 25 Aktywny
Alarm 26 Aktywny
Alarm 27 Aktywny

Nie wykorzystany
Nie wykorzystany
Wylacznik Uszk.
Przyp.OffsetABCN
Fibre Com Error
Fibre Com Worn
PU CT Uszk. Io
Up od stanu WYL
Up od WYL reczne
Up od ZAL reczne
Current Overflow
Martwa Str.Zakl.
Blad Config.
Wsz.Zab.Zablok
PU TrybOverhaul
50BF Odstawiony
Q1 Stan Alarm
Q2 Stan Alarm
Q3 Stan Alarm
Q4 Stan Alarm
Q5 Stan Alarm
Q6 Stan Alarm
Ogolny Alarm
PU CT Uszk. Io
Alarm 25 Aktywny
Alarm 26 Aktywny
Alarm 27 Aktywny
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Alarm
P741
Bit 27
87BB 3Faza Blok.
Bit 28
Alarm 29 Aktywny
Bit 29
Alarm 30 Aktywny
Bit 30
Alarm 31 Aktywny
Bit 31
Alarm 32 Aktywny
Status Alarmu 2
Bit 0
Alarm 33 Aktywny
Bit 1
Alarm 34 Aktywny
Bit 2
Alarm 35 Aktywny
Bit 3
Alarm 36 Aktywny
Bit 4
Alarm 37 Aktywny
Bit 5
Alarm 38 Aktywny
Bit 6
Alarm 39 Aktywny
Bit 7
Alarm 40 Aktywny
Bit 8
Alarm 41 Aktywny
Bit 9
Alarm 42 Aktywny
Bit 10
Alarm 43 Aktywny
Bit 11
Alarm 44 Aktywny
Bit 12
Alarm 45 Aktywny
Bit 13
Alarm 46 Aktywny
Bit 14
Alarm 47 Aktywny
Bit 15
Alarm 48 Aktywny
Bit 16
Alarm 49 Aktywny
Bit 17
Alarm 50 Aktywny
Bit18
Alarm 51 Aktywny
Bit19
Alarm 52 Aktywny
Bit20
Alarm 53 Aktywny
Bit21
Alarm 54 Aktywny
Bit22
Alarm 55 Aktywny
Bit23
Alarm 56 Aktywny
Bit24
Alarm 57 Aktywny
Bit25
Alarm 58 Aktywny
Bit26
Alarm 59 Aktywny
Bit 27
Alarm 60 Aktywny
Bit 28
Alarm 61 Aktywny
Bit 29
Alarm 62 Aktywny
Bit 30
Alarm 63 Aktywny
Bit 31
Alarm 64 Aktywny
Status Alarmu 3
Bit 0
Awaria baterii
Bit 1
Awaria 48V
Bit 2
Nie wykorzystany
Bit 3
GOOSE IED Absent
Bit 4
NIC Not Fitted
Bit 5
NIC No Response
Bit 6
NIC Fatal Error
Bit 7
NIC Soft.Reload
Bit 8
Bad TCP/IP Cfg.
Bit 9
Bad OSI Config.
Bit 10
Uszk. NIC Link
Bit 11
NIC SW Mis-Match
Bit 12
Konflikt adr. IP
Bit 13
Nie wykorzystany
Bit 14
Nie wykorzystany
Bit 15
Nie wykorzystany
Bit 16
Nie wykorzystany
Bit 17
Nastawy rezerw.
Bit18
Nie wykorzystany
Bit19
Nie wykorzystany

P740/PL MR/La7
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P742
Alarm
Alarm
Alarm
Alarm
Alarm
Alarm
Alarm
Alarm
Alarm
Alarm
Alarm
Alarm
Alarm
Alarm
Alarm
Alarm
Alarm
Alarm
Alarm
Alarm
Alarm
Alarm
Alarm
Alarm
Alarm
Alarm
Alarm
Alarm
Alarm
Alarm
Alarm
Alarm
Alarm
Alarm
Alarm
Alarm
Alarm

28 Aktywny
29 Aktywny
30 Aktywny
31 Aktywny
32 Aktywny

P743
Alarm
Alarm
Alarm
Alarm
Alarm

28 Aktywny
29 Aktywny
30 Aktywny
31 Aktywny
32 Aktywny

uzytk. 1
uzytk. 2
uzytk. 3
uzytk. 4
uzytk. 5
uzytk. 6
uzytk. 7
40 Aktywny
41 Aktywny
42 Aktywny
43 Aktywny
44 Aktywny
45 Aktywny
46 Aktywny
47 Aktywny
48 Aktywny
49 Aktywny
50 Aktywny
51 Aktywny
52 Aktywny
53 Aktywny
54 Aktywny
55 Aktywny
56 Aktywny
57 Aktywny
58 Aktywny
59 Aktywny
60 Aktywny
61 Aktywny
62 Aktywny
63 Aktywny
64 Aktywny

Alarm
Alarm
Alarm
Alarm
Alarm
Alarm
Alarm
Alarm
Alarm
Alarm
Alarm
Alarm
Alarm
Alarm
Alarm
Alarm
Alarm
Alarm
Alarm
Alarm
Alarm
Alarm
Alarm
Alarm
Alarm
Alarm
Alarm
Alarm
Alarm
Alarm
Alarm
Alarm

uzytk. 1
uzytk. 2
uzytk. 3
uzytk. 4
uzytk. 5
uzytk. 6
uzytk. 7
40 Aktywny
41 Aktywny
42 Aktywny
43 Aktywny
44 Aktywny
45 Aktywny
46 Aktywny
47 Aktywny
48 Aktywny
49 Aktywny
50 Aktywny
51 Aktywny
52 Aktywny
53 Aktywny
54 Aktywny
55 Aktywny
56 Aktywny
57 Aktywny
58 Aktywny
59 Aktywny
60 Aktywny
61 Aktywny
62 Aktywny
63 Aktywny
64 Aktywny

Awaria baterii
Awaria 48V
Nie wykorzystany
Nie wykorzystany
Nie wykorzystany
Nie wykorzystany
Nie wykorzystany
Nie wykorzystany
Nie wykorzystany
Nie wykorzystany
Nie wykorzystany
Nie wykorzystany
Nie wykorzystany
Nie wykorzystany
Nie wykorzystany
Nie wykorzystany
Nie wykorzystany
Nastawy rezerw.
Nie wykorzystany
Nie wykorzystany

Awaria baterii
Awaria 48V
Nie wykorzystany
GOOSE IED Absent
NIC Not Fitted
NIC No Response
NIC Fatal Error
NIC Soft.Reload
Bad TCP/IP Cfg.
Bad OSI Config.
Uszk. NIC Link
NIC SW Mis-Match
Konflikt adr. IP
Nie wykorzystany
Nie wykorzystany
Nie wykorzystany
Nie wykorzystany
Nastawy rezerw.
Nie wykorzystany
Nie wykorzystany
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Alarm
Bit20
Bit21
Bit22
Bit23
Bit24
Bit25
Bit26
Bit 27
Bit 28
Bit 29
Bit 30
Bit 31

2.3.5

P740/PL MR/La7
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P741
Nie wykorzystany
Nie wykorzystany
Nie wykorzystany
Nie wykorzystany
Nie wykorzystany
Nie wykorzystany
Nie wykorzystany
Nie wykorzystany
Nie wykorzystany
Nie wykorzystany
Nie wykorzystany
Nie wykorzystany

P742
Nie wykorzystany
Nie wykorzystany
Nie wykorzystany
Nie wykorzystany
Nie wykorzystany
Nie wykorzystany
Nie wykorzystany
Nie wykorzystany
Nie wykorzystany
Nie wykorzystany
Nie wykorzystany
Nie wykorzystany

P743
Nie wykorzystany
Nie wykorzystany
Nie wykorzystany
Nie wykorzystany
Nie wykorzystany
Nie wykorzystany
Nie wykorzystany
Nie wykorzystany
Nie wykorzystany
Nie wykorzystany
Nie wykorzystany
Nie wykorzystany

Pobudzenie i zadziałanie funkcji zabezpieczeniowych
Każde pobudzenie czy też zadziałanie funkcji zabezpieczeniowych jest zapisywane w rejestratorze,
zawierając w sobie tekstowy opis przyczyny zdarzenia i jego wartość. Opis ten jest dedykowany do
odczytania za pomocą narzędzi pakietu MiCOM S1 a nie z poziomu przedniego panelu LCD
przekaźnika, dlatego właśnie nie jest widoczny na panelu.

2.3.6

Ogólne zdarzenia
Pewna liczba zdarzeń może pojawić się również z nagłówkiem „ZDARZENIA OGÓLNE” - poniżej
zestawione są przykłady niektórych z nich:
Przyczyna zdarzenia

Wyświetlany opis tekstowy
zdarzenia

Modyfikacja hasła
dostępu 1 poziomu z
panelu przedniego
lub interfejsu tylnego

PW 1 Zmodyfikowane UI, F, R lub R2

Wyświetlona wartość

0 UI=6, F=11, R-16, R2 = 38

Kompletna lista zdarzeń ogólnych jest zawarta w rozdziale opisującym menu przekaźnika (P740/PL
MD) który stanowi oddzielny dokument możliwy do pobrania ze strony internetowej.
2.3.7

Zapisy zakłóceń
Za każdym razem kiedy wykryte jest zakłócenie generowany jest zapis powyższego zdarzenia. Zapis
zdarzenia informuje w prosty sposób o zaistnieniu zakłócenia wraz z datą jego wykrycia.
Podgląd aktualnego zakłócenia jest dostępny z poziomu menu „WYBÓR ZAKŁÓCENIA” przechodząc w
dół do komórki „PODGLĄD REJESTRÓW”, która pozwala na wybranie jednego z pięciu zapisów.
Każdy zapis zawiera flagę zakłócenia, lokalizację, pomiary podczas zakłócenia, etc. Należy zwrócić
uwagę że znacznik czasowy dołączony do zapisu zakłócenia może się różnić od znacznika czasu
dołączonego do zdarzenia tego samego zakłócenia. Wynika to z faktu że najpierw generowany jest
zapis do rejestratora zakłóceń a dopiero później do rejestratora zdarzeń.
Rejestrator zakłóceń jest wywoływany przez sygnał „Fault REC. TRIG” do którego jako wejścia w
logice PSL dołączone są wyjścia funkcji zabezpieczeniowych (87BB lub zadziałanie 50BF w P741).
Należy zwrócić uwagę na fakt że wartości pomiarowe zapisane w rejestratorze są wartościami
zapisanymi podczas pobudzenia funkcji zabezpieczeniowych. Ponadto rejestracja nie kończy się w
momencie gdy wszystkie funkcje wywołujące sygnał „Fault REC TRIG” przestały być pobudzone i trwa
zgodnie z nastawionym oknem czasu umożliwiając zapis zachowania się innych sygnałów i funkcji w
przekaźniku.
Zalecane jest aby przekaźnik wyjściowy odpowiedzialny za realizację sygnału wyłącz nie był
skonfigurowany na podtrzymanie. Jeśli wybrana została konfiguracja podtrzymania to funkcja
rejestratora nie wystartuje aż do momentu kiedy przekaźnik nie zostanie całkowicie dezaktywowany.
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Raport eksploatacyjny
W raporcie eksploatacyjnym zawarte są informacje o wykryciu uszkodzeń wewnętrznych przez obwody
samo-testujące przekaźnika, jak uszkodzenie Watchdog, uszkodzenie napięcia pomocniczego, etc.
Raport eksploatacyjny przechowuje maksymalnie 10 takich zapisów i są one dostępne z menu
przekaźnika w kolumnie „WYBIERZ RAPORT” idąc w dół od komórki „PODGLĄD REJESTRÓW”
Każdy zapis zawiera testowy opis natury usterki, komórkę „TYP” i „DANE”, które są opisane na
początku tego rozdziału.
Za każdym razem kiedy generowany jest raport eksploatacyjny generowane jest również zdarzenie
zapisywane w rejestratorze zdarzeń. Zdarzenie informuje o powstaniu nowego raportu wraz z ze
znacznikiem czasowym jego powstania.

2.3.9

Zmiana nastaw
Każda zmiana parametrów funkcji zabezpieczeniowych (nastaw) jest zapisywana jako zdarzenie.
Poniżej zestawiono dwa przykłady :
Typ zmiany nastaw

Wyświetlany opis tekstowy
zdarzenia

Wyświetlona wartość

Control/Suport
Setting

C & S Changed

22

Group # Change

Group # Changed

#

Gdzie # = 1 do 4
UWAGA: Nastawy typu Control/Suport są to nastawy komunikacyjne, pomiarowe, przekładni CT/VT,
etc., które nie są powielane w 4 grupach nastaw. Kiedy zmieni się którakolwiek z powyższych
funkcji, generowane jest każdorazowo zdarzenie. Inaczej jest w przypadku zmiany nastaw
czy też parametrów rejestratorów –zdarzenie generowane jest tylko przy pierwszej zmianie.

2.4 Kasowanie zapisów rejestratorów zdarzeń / zakłóceń
Jeśli pojawi się potrzeba usunięcia zapisów w rejestratorze zdarzeń, zakłóceń czy też raportów
eksploatacyjnych można tego dokonać z poziomu menu w kolumnie „KAS.REJESTRATORA”
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2.5 Podgląd zapisów za pomocą oprogramowania MiCOM S1
Zawartość rejestratorów zdarzeń odczytana z zabezpieczenia za pomocą oprogramowania MiCOM S1
różni się w swojej formie od zapisów odczytywanych z poziomu LCD przekaźnika.
Poniższy przykład ilustruje formę przedstawienia informacji o zdarzeniach odczytanych za pomocą
MiCOM S1 oraz różnorodność tych zdarzeń w jednostce centralnej MiCOM P741:

Poniższy przykład ilustruje formę przedstawienia informacji o zdarzeniach odczytanych za pomocą
MiCOM S1 oraz różnorodność tych zdarzeń w jednostce centralnej MiCOM P742:
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Jak można zauważyć, począwszy od lewej, pojawia się znacznik czasowy zdarzenia oraz znak +/- który
informuje o stanie rozwinięcia lub zwinięcia szczegółowych informacji dołączonych do zdarzenia.
W celu uzyskania dalszych informacji na temat treści zdarzeń należy sięgnąć do rozdziału menu
przekaźnika (P740/PL MR). Stanowi on oddzielny dokument nie zawarty w niniejszej instrukcji.
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Można odłączyć funkcję zapisywania zdarzeń z poziomu wszystkich interfejsów przekaźnika.
Parametry, które kontrolują poszczególne typy zdarzeń znajdują się w kolumnie kontrolnej. Więcej
informacji dostępne jest w części P740/PL ST.
Nastawy kolumny „KAS.REJESTRATORA” są używane do:
- kasowania poszczególnych typów zdarzeń;
- uaktywnienie bądź dezaktywowanie generowania zdarzeń dla przypadków zmiany stanu wyjść
przekaźnikowych, wejść logicznych, ogólnych i zabezpieczeniowych zdarzeń lub zakłóceń oraz zdarzeń
typu serwisowego;
- sprawdzenia stanu poszczególnych sygnałów DDB.
Należy zwrócić uwagę, że pewne sytuacje generują więcej niż jeden typ zdarzenia, np. uszkodzenie
baterii generuje zdarzenie alarmowe oraz zdarzenie serwisowe.
Jeśli załączona jest funkcja Zdarzeń Zabezpieczeniowych to można dokonać wyboru które sygnały
DDB mają generować zdarzenia a które nie.
W celu uzyskania dalszych informacji na temat zdarzeń i ich znaczenia proszę sięgnąć do oddzielnego
dokumentu opisującego menu zabezpieczenia (P740/PL MD).
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(MR)8-12

Wewnętrzna funkcja rejestratora zakłóceń posiada specjalnie przydzielony obszar pamięci w celu
przechowywania zapisanych przebiegów. Liczba zapisów, które może pomieścić pamięć przekaźnika
jest ściśle związana ze skonfigurowaną długością każdego z nich. Przekaźnik może standardowo
pomieścić co najmniej 50 przebiegów, każdy z nich o długości 1.2s w jednostce centralnej i do 10.5s
w jednostkach peryferyjnych. Rejestrator zakłóceń dokonuje nowych zapisów aż do momentu zapełnia
przydzielonej pamięci, następnie najstarsze zapisy są nadpisywane przez nowe.
Rejestrator przechowuje zapisy, które zostały próbkowane z częstotliwością 12 próbek na cykl w
jednostce centralnej (CU) oraz w jednostkach peryferyjnych (PU).
Minimalna przerwa w pracy rejestratora (w CU) między dwoma zapisami wynosi 5s.
Każdy zapis zawiera 8 kanałów analogowych i 32 kanały binarne. Dodatkowo zapisywane są parametry
przekładników prądowych pozwalające wyświetlić przebiegi dla wartości pierwotnych.
Należy zwrócić uwagę, że jeśli przekładnia CT jest mniejsza od domyślnej to rejestrator wyzeruje
skalowanie pomiarów dla tej wartości.
Kolumna menu „REJESTRATORA ZAKŁÓCEŃ” jest inna w jednostce centralnej i jednostce
peryferyjnej a jej zawartość jest pokazana poniżej:
3.1.

Jednostka Centralna P741

Tekst menu

Nastawa fabryczna

Objaśnienie

Kanał analogowy nr 1

IA diff

Przebieg prądu różnicowego fazy A

Kanał analogowy nr 2

IB diff

Przebieg prądu różnicowego fazy B

Kanał analogowy nr 3

IC diff

Przebieg prądu różnicowego fazy C

Kanał analogowy nr 4

IN diff

Przebieg prądu różnicowego fazy N

Kanał analogowy nr 5

IA bias

Przebieg prądu hamowania fazy A

Kanał analogowy nr 6

IB bias

Przebieg prądu hamowania fazy B

Kanał analogowy nr 7

IC bias

Przebieg prądu hamowania fazy C

Kanał analogowy nr 8

IN bias

Przebieg prądu hamowania fazy N

Wejście binarne 1

Circt Flt Lck z1

Uszkodzenie w obwodach
przekładników prądowych blokujące
1 strefę

Wejście binarne 2

Circt Flt Lck z2

Uszkodzenie w obwodach
przekładników prądowych blokujące
2 strefę

Wejście binarne 3

Blokada 87BB

Blokada zabezpieczenia różnicowego
szyn 87BB

Wejście binarne 4

Zewn. Start DR

Zewnętrzne pobudzenie rejestratora
zakłóceń.

Wejście binarne 5

Zadziałanie ziemn.

Zadziałanie zabezpieczenia
ziemnozwarciowego

Wejście binarne 6

Zadz. Check
Znone

Zadziałanie elementu wyłączenia
selektywnego strefy (Checz Zone)

Wejście binarne 7

Zadz. w fazie A

Zadziałanie zabezpieczenia dla
zakłócenia wykrytego w fazie A

Wejście binarne 8

Zadz. w fazie B

Zadziałanie zabezpieczenia dla
zakłócenia wykrytego w fazie B

Wejście binarne 9

Zadz. w fazie C

Zadziałanie zabezpieczenia dla
zakłócenia wykrytego w fazie C
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Tekst menu

Nastawa fabryczna

Objaśnienie

Wejście binarne 10

Uszk. 87BB w Z1

Zakłócenie wykryte przez
zabezpieczenie różnicowe szyn w
strefie 1

Wejście binarne 11

Uszk. 87BB w Z2

Zakłócenie wykryte przez
zabezpieczenie różnicowe szyn w
strefie 1

Wejście binarne 12

Ręcz. Start DR

Ręczne pobudzenie rejestratora
zakłóceń.

Wejście binarne 13

Zmiana
nast./Topo

Zmiana nastaw lub topologii
zabezpieczenia

Wejście binarne 14

Ręcz. Wył. strefy

Ręczne wyłączenie strefy

Wejście binarne 15

Zadz. 50BF w Z1

Zadziałanie LRW dla strefy 1

Wejście binarne 16

Zadz. 50BF w Z2

Zadziałanie LRW dla strefy 2

Wejście binarne 17

Zadz. 87BB w Z1

Zadziałanie zabezpieczenia
różnicowego szyn w strefie 1

Wejście binarne 18

Zadz. 87BB w Z2

Zadziałanie zabezpieczenia
różnicowego szyn w strefie 2

Wejście binarne 19

Blok. Z1 od
uszk. PU

Uszkodzenie jednostki peryferyjnej
blokuje działanie w strefie Z1

Wejście binarne 20

Blok. Z2 od
uszk. PU

Uszkodzenie jednostki peryferyjnej
blokuje działanie w strefie Z2

Wejście binarne 21 - 32

Nie używane

Kanały binarne mogą być powiązane z dowolnymi sygnałami wejść, wyjść przekaźnika
w powiązaniu z sygnałami od zabezpieczeń, kasowania LED, pobudzeń, etc

3.2.

Jednostki peryferyjne P742 oraz P743
Tekst menu

Nastawa fabryczna

Objaśnienie

Kanał analogowy nr 1

IA

Przebieg prądu fazy A

Kanał analogowy nr 2

IB

Przebieg prądu fazy B

Kanał analogowy nr 3

IC

Przebieg prądu fazy C

Kanał analogowy nr 4

IN

Przebieg prądu N

Wejście binarne 1

Uszk. Nap. Pomoc.

Uszkodzenie napięcia pomocniczego.

Pobudzenie wejścia nr 1

Brak pobudzenia

Wejście binarne 2

Każde wyłączenie

Pobudzenie wejścia nr 2

Pobudzenie L/H

Wejście binarne 3

Zamknięcie WYŁ

Pobudzenie wejścia nr 3

Brak pobudzenia

Wejście binarne 4

Alarm Uszk. WYŁ

Pobudzenie wejścia nr 4

Brak pobudzenia

Każde zadziałanie

Sygnał zamknięcia wyłącznika.

Sygnał alarmowy uszkodzenia wyłącznika
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Tekst menu

Nastawa fabryczna

Wejście binarne 5

Brak WYŁ

Pobudzenie wejścia nr 5

Brak pobudzenia

Wejście binarne 6

CBF Int BackTrip

Pobudzenie wejścia nr 6

Pobudzenie L/H

Wejście binarne 7

CBF Ext BackTrip

Pobudzenie wejścia nr 7

Pobudzenie L/H

Wejście binarne 8

Zadz. Martwej Strefy

Pobudzenie wejścia nr 8

Pobudzenie L/H

Wejście binarne 9

Zew uszk. WYL

Pobudzenie wejścia nr 9

Pobudzenie L/H

Wejście binarne 10

Zew. 3-faz WYL

Pobudzenie wejścia nr 10

Pobudzenie L/H

Wejście binarne 11

Wewnętrzne zadz.

Pobudzenie wejścia nr 11

Pobudzenie L/H

Wejście binarne 12

Q1 Zamknięty

Pobudzenie wejścia nr 12

Brak pobudzenia

Wejście binarne 13

Q2 Zamknięty

Pobudzenie wejścia nr 13

Brak pobudzenia

Wejście binarne 14

Q3 Zamknięty

Pobudzenie wejścia nr 14

Brak pobudzenia

Wejście binarne 15

Ręczne wył strefy

Pobudzenie wejścia nr 15

Pobudzenie L/H

Wejście binarne 16

Etykieta przek.01

Pobudzenie wejścia nr 16

Brak pobudzenia

Wejście binarne 17

Etykieta przek.02

Pobudzenie wejścia nr 17

Brak pobudzenia

Wejście binarne 18

Etykieta przek.03

Pobudzenie wejścia nr 18

Brak pobudzenia

Wejście binarne 19

Nasycenie w fazie A

Pobudzenie wejścia nr 19

Brak pobudzenia

Wejście binarne 20

Nasycenie w fazie B

Pobudzenie wejścia nr 20

Brak pobudzenia

Wejście binarne 21

Nasycenie w fazie C

Pobudzenie wejścia nr 21

Brak pobudzenia

Wejście binarne 22

Zadz. 50BF (CU)

Pobudzenie wejścia nr 22

Pobudzenie L/H

Objaśnienie
Sygnał braku informacji o położeniu
Wyłącznika

Wewnętrzny sygnał BackTrip wyłącznika

Zewnętrzny sygnał BackTrip wyłącznika

Sygnał zadziałania w martwej strefie

Zewnętrzny sygnał uszkodzenia
wyłącznika

Sygnał wyłączenia zewnętrznego 3-faz

Sygnał zadziałania wewnętrznego

Sygnał zamknięcia łącznika Q1

Sygnał zamknięcia łącznika Q2

Sygnał zamknięcia łącznika Q3

Sygnał ręcznego wyłączenia strefy

Sygnał przekaźnika nr 1

Sygnał przekaźnika nr 2

Sygnał przekaźnika nr 3

Sygnał wykrytego nasycenia w fazie A

Sygnał wykrytego nasycenia w fazie B

Sygnał wykrytego nasycenia w fazie C

Sygnał zadziałania funkcji LRW od strony
jednostki centralnej
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Tekst menu

Objaśnienie

Nastawa fabryczna

Wejście binarne 23

Wyłącz. 87BB

Pobudzenie wejścia nr 23

Pobudzenie L/H

Wejście binarne 24 - 32

Nie używane

Sygnał zadziałania zabezpieczenia 87BB

Kanały binarne mogą być powiązane z dowolnymi sygnałami wejść, wyjść przekaźnika w
powiązaniu z sygnałami od zabezpieczeń, kasowania LED, pobudzeń, etc.
Okresy przed i po zakłóceniu są konfigurowane za pomocą parametryzacji dwóch elementów: „Okresu”
i „Pozycji startu”. Komórka „Okres” definiuje całkowity czas trwania zapisu, natomiast komórka „Pozycja
Startu” definiuje miejsce startu rejestratora jako procent długości okresu. Dla przykładu całkowity czas
zapisu wynosi 1.2s gdzie fabrycznie pozycja startowa jest ustawiona na 33.2% czyli na 0.4s przed i 0.8s
po starcie.
W trybie „Pojedynczy” jeśli wystąpią następne pobudzenia rejestratora podczas trwania zapisu –
rejestrator zignoruje je. W trybie „Rozszerzony” w momencie wystąpienia kolejnego zakłócenia
rejestrator automatycznie resetuje nastawiony okres po starcie umożliwiając następny zapis.
Jak wynika z powyższych tabel do rejestracji dołączone jest osiem kanałów analogowych i 32 kanały
sygnałów binarnych z których część jest swobodnie konfigurowalna i może zostać powiązana z
jakimkolwiek wejściem, wyjściem przekaźnikowym, sygnałem zabezpieczeniowym przypisanym do tych
wejść, wyjść, kasowaniem LED, etc. Pełną listę sygnałów można przeglądać z poziomu menu
przekaźnika jak również za pomocą oprogramowania MiCOM S1. Każdy z tych sygnałów można
skonfigurować na pobudzanie rejestratora zakłóceń w przypadku zmiany z poziomu niskiego na wysoki
lub odwrotnie.
Nie jest natomiast możliwe przeglądanie zarejestrowanych zakłóceń z poziomu lokalnego wyświetlacza
LCD, muszą one zostać pobrane z zabezpieczenia za pomocą oprogramowania MiCOM S1. Pełny opis
tego procesu znajduje się w rozdziale Komunikacji SCADA (P740/PL SC)

4. Pomiary
Przekaźnik dostarcza szeroką gamę wartości pomiarowych zarówno mierzonych jak i wyliczanych.
Wszystkie te wartości są uaktualnianie w okresach jedno sekundowych i są dostępne zarówno z
poziomu panelu LCD przekaźnika w kolumnie „POMIARY” jak i za pomocą oprogramowania MiCOM
S1.
4.1.

Prądy fazowe w module sprawdzania strefy (Check Zone)
Ponadto mierzone są wartości wynikające z funkcji zabezpieczeniowych, są one także wyświetlane
w kolumnie „POMIARY” menu przekaźnika, jest to opisane w rozdziałach dotyczących poszczególnych
funkcji.
MiCOM P742 oraz P743 dostarczają następujących wartości pomiarowych:
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- pomiary prądów fazowych
Ponadto mierzone są wartości wynikające z funkcji zabezpieczeniowych, są one także wyświetlane
w kolumnie „POMIARY” menu przekaźnika, jest to opisane w rozdziałach dotyczących poszczególnych
funkcji
4.2.

Pomiary prądów
MiCOM P742 oraz P743 dostarczają wartości pomiarowych prądów fazowych. Są one bezpośrednio
wynikiem obróbki metodą DFT (Transformaty dyskretnej Fouriera) używanej przez funkcje
zabezpieczeniowe w których zawarty jest zarówno moduł jak i kąt danej wartości pomiarowej.

4.3.

Sekwencja napięć i prądów
Sekwencja wielu pomiarów dostarczanych przez P742 oraz P743 zgodnie z metodą DFT zawiera
zarówno moduł jak i kąt wielkości pomiarowych.

4.4.

Nastawy
Poniższe parametry znajdujące się w kolumnie „USTAWIENIA POMIARÓW” mogą być użyte w celu
skonfigurowania pomiarów realizowanych przez przekaźnik. Więcej informacji zawarte jest w części ST
niniejszej instrukcji.

4.4.1.

Ilość wyświetlanych wartości pomiarowych
W menu przekaźnika znajduje się kolumna „POMIARY”, w której wyświetlane są aktualne wartości
pomiarów. Ponadto pomiary są dostępne z poziomu oprogramowania MiCOM S1 (popatrz również na
rozdział instrukcji do MiCOM Px40 – obszar kontroli oprogramowania MiCOM S1).
Poniżej zestawiono wartości pomiarowe dostępne z przekaźnika:
POMIARY 1
IL1 Rozn CZ
IL2 Rozn CZ
IL3 Rozn CZ
IN Diff CZ
IL1 Stab CZ
IL2 Stab CZ
IL3 Stab CZ
IN Stab CZ

POMIARY 2
Z01 : IL1 roz.
Z01 : IL2 roz.
Z01 : IL3 roz.
Z01 : Io roz.
Z01 : IL1 ham.
Z01 : IL2 ham.
Z01 : IL3 ham.
Z01 : Io ham.
* : jeśli istnieją
Z02 : IL1 roz.
Z02 : IL2 roz.
Z02 : IL3 roz.
Z02 : Io roz.
Z02 : IL1 ham.
Z02 : IL2 ham.
Z02 : IL3 ham.
Z02 : Io ham.
Itd. …..
Z08 : IL1 roz.
Z08 : IL2 roz.
Z08 : IL3 roz.
Z08 : Io roz.
Z08 : IL1 ham.
Z08 : IL2 ham.
Z08 : IL3 ham.
Z08 : Io ham.

TOPOLOGIA 1
Węzeł prądowy 1
* : jeśli istnieją
Węzeł prądowy 2
Węzeł prądowy 3
Węzeł prądowy 4
Węzeł prądowy 5
Węzeł prądowy 6
Węzeł prądowy 7
Węzeł prądowy 8

TOPOLOAGIA 2
Węzeł prądowy 1
* : jeśli istnieją
Węzeł prądowy 2
Węzeł prądowy 3
Węzeł prądowy 4
Węzeł prądowy 5
Węzeł prądowy 6
Węzeł prądowy 7
Węzeł prądowy 8
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Jednostki peryferyjne P742 i P743
POMIARY 1
IA moduł
IA kąt
IB moduł
IB kąt
IC moduł
IC kąt
IN moduł
IN kąt
IN wyliczony moduł
IN wyliczony kąt
I1 moduł
I2 moduł
I0 moduł
Częstotliwość

TOPOLOGIA 1
Powiązanie CT / Strefa
Zx1: IL1 roz.
Zx1: IL2 roz.
Zx1: IL3 roz.
Zx1: Io roz.
Zx1: IL1 ham.
Zx1: IL2 ham.
Zx1: IL3 ham.
Zx1: Io ham.
Zx2: IL1 roz.
Zx2: IL2 roz.
Zx2: IL3 roz.
Zx2: Io roz.
Zx2: IL1 ham.
Zx2: IL2 ham.
Zx2: IL3 ham.
Zx2: Io ham.
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5. NARZĘDZIA KONTROLNE
5.1.

(MR)8-18

MiCOM S1
Standardowe oprogramowanie MiCOM S1 jest zaprojektowane dla 8 strefowej stacji
elektroenergetycznej. Konsekwentnie jeśli nawiążemy komunikację z jednostką centralną P741
posiadającą konfigurację dla 4 strefowej stacji otrzymamy komunikaty błędu dotyczące braku informacji
na temat stref 5 do 8.

Nadal można użyć oprogramowania nawet gdy pojawią się powyższe informacje o błędach.
Aby usunąć komunikaty o błędach należy usunąć komórki z pliku fabrycznego:
Otwórz plik celllist.txt za pomocą edytora tekstowego (np. Notatnika). Plik jest zlokalizowany w katalogu
Monitor w oprogramowaniu MiCOM S1 (ścieżka: C:/Program Files/MICOM S1/MiCOM S1/Monitor)
Idź do linii [P741], zgodnie z dokumentacją „Menu przekaźnika – P740/PL GC”
Usuń adresy komórek, których nie chcesz oglądać w oknie POMIARY. Dla przykładu aby usunąć
komórkę [Topology 1, Current node 5], usuń linię 0405
Zapisz plik.
W przyszłości jeśli zajdzie potrzeba wyświetlenia innej konfiguracji należy przywrócić pliki fabryczne.

5.1.1.

Aplikacja „Dynamic Synoptic”
W celu monitorowania systemu zabezpieczeń szyn zbiorczych polegającego na dynamicznym
odwzorowaniu zmian położenia łączników na stacji, cyklicznych pomiarów, wyświetlania komunikatów
alarmowych i informacji o pobudzeniu czy też zadziałaniu funkcji zabezpieczeniowych na komputerach
stacjonarnych czy na komputerach typu laptop, zaprojektowane zostało specjalne oprogramowanie
dynamicznej synoptyki stacji.
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Widok z poziomu podpięcia do jednostki centralnej
Widok z poziomu podpięcia do jednostki centralnej

Widok z poziomu podpięcia do jednostki peryferyjnej
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STRUKTURA SPRZĘTOWA

1.1 Opis platformy sprzętowej
Platforma sprzętowa zabezpieczenia oparta jest na budowie modułowej, w której wykorzystuje się
moduły ze standardowego zakresu platformy zabezpieczeń. Niektóre z nich są niezbędne do
prawidłowego działania zabezpieczenia a niektóre stanowią opcję zależną do użytkownika urządzenia.
Opis różnych modułów, które mogą wystąpić w zabezpieczeniu zawarto poniżej:
1.1.1

Moduł procesora (główny moduł)
Główny moduł przetwarza pewne funkcje dla zabezpieczenia (ustalone i swobodnie zaprogramowane
funkcje logiczne…) oraz kontroluje pracę innych modułów wspólnie podłączonych do magistrali
komunikacyjnej zabezpieczenia. Główny moduł zawiera dodatkowo oraz kontroluje interfejs
użytkownika (komunikaty LCD, LEDs, klawiatura oraz interfejs komunikacyjny).

1.1.2

Moduł koprocesora
W P742 I P743 moduł koprocesora kontroluje pracę modułów I/O wewnątrz zabezpieczenia oraz
zarządza komunikacją do jednostki centralnej P741.
W P741 moduł koprocesora kontroluje moduły komunikacyjne oraz zarządza komunikacją z inną
jednostką centralną P741 (jeśli jest)

1.1.3

Moduł komunikacji wewnętrznej
Występuje tylko w P741
Moduł komunikacyjny zarządza komunikacją z jednostkami peryferyjnymi P742 I P743.

1.1.4

Moduł wejść analogowych
Występuje tylko w P742 I P743
Moduł wejść analogowych konwertuje informacje analogowe lub z wejść binarnych na format
zrozumiały dla modułu koprocesora. Standardowy moduł wejść analogowych zbudowany jest z dwóch
części:
• karty przekładników prądowych w celu zapewnienia elektrycznej izolacji;
• głównej karty wejściowej, która przeprowadza konwersję sygnału analogowego oraz sygnałów z
wejść binarnych na sygnał cyfrowy

1.1.5

Moduły wejść i wyjść
Wyjścia przekaźnikowe
Model

P741

(1)

Wejścia opto
8 x UNI(1)
(1)

P742xxxA

16 x UNI

P742xxxB

8 x UNI(1)

Normalnie
otwarte

Normalnie
zamknięte

Szybkie mocne

6

2

--

6

2

--

6

2

4

P743xxxA

24 x UNI

(1)

14

2

--

P743xxxB

16 x UNI(1)

12

4

4

P743xxxC

24 x UNI

(1)

6

2

4

P743xxxD

16 x UNI(1)

6

2

8

Uniwersalny zakres napięcia wejść cyfrowych

4

n/o – normalnie otwarte
c/o – zmiana położenia
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Moduł zasilania
Moduł zasilania dostarcza napięcia zasilającego do wszystkich innych modułów w zabezpieczeniu, w
trzech zakresach napięć. Moduł zasilania zapewnia również elektryczne połączenie do tylnego
interfejsu EIA (RS) 485.
Na drugiej karcie modułu zasilacza znajdują się :
• przekaźniki wyjściowe (P742 i P743)
• dodatkowe napięcie zasilania (P741)
Moduł zasilania dostarcza dodatkowo napięcie 48V, które może być wykorzystane do pobudzania wejść
binarnych zabezpieczenia (lub zasilanie z obwodów pomocniczych stacji może pobudzać działanie
wejść binarnych zabezpieczenia).

1.1.7

Moduł IRIG-B
Moduł ten, będący opcją, może być użyty w przypadku możliwości podpięcia nadajnika sygnału IRIG-B
w celu dokonania synchronizacji zabezpieczeń (P741, P742, P743). Wejście IRIG-B może być użyte
tylko w jednostce centralnej P741, gdzie jest kontrolowane przez główny moduł.
Wszystkie moduły są połączone ze sobą równoległą szyną danych za pomocą której moduł procesora
wymienia z nimi informacje. Ponadto w zabezpieczeniu jest oddzielna szyna danych którą
transportowane są próbki sygnału z modułów wejść analogowych do modułu koprocesora. Poniższy
schemat przedstawia zasadę wymiany informacji między poszczególnymi modułami w zabezpieczeniu.
Zabezpieczenie posiada dwie niezależne szyny danych. Za pomocą pierwszej szyny danych moduł
procesora kontroluje moduł koprocesora oraz sygnał z wejścia IRIG-B (opcja w P741). Za pomocą
drugiej szyny moduł koprocesora kontroluje moduły wejść i wyjść oraz moduł wejściowy P742 i P743,
kontroluje ponadto moduł komunikacyjny w P741. Zatem koprocesor jest kontrolowany za pomocą
pierwszej szyny i kontroluje drugą szynę. Pod względem funkcjonalnym, elektrycznym i mechanicznym
oba interfejsy wymiany informacji są bardzo podobne.
Moduły
komunikacyjne
(n=1 do 7)

Moduł
zasilacza

Dodatk.
Zasilanie
(dla mod kom)

Inne
moduły

Uniwers.
moduł
optyczny

Szyna wymiany informacji

Moduł
IRIG- B
(opcja)

Moduł
koprocesora

Szyna wymiany informacji

Moduł główny - procesora
Rys. 1 Architektura MiCOM P741
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Moduł
zasilacza

Moduł

Moduły
przekaźnika
P743

Uniwer.
Moduł
optyczny
Uniwer.
Moduł
optyczny

Wolny slot

Moduł
wejść
analog.
Uniwer.
Moduł
optyczny

Szyna wymiany informacji

Moduł
koprocesora

Szyna wymiany informacji

Moduł główny - procesora

Rys. 2 Architektura MiCOM P742 i P743
1.1.8

Drugi port szeregowy i EIA(RS)232 InterMiCOM (opcja)(P741 i P743)
Drugi opcjonalny port komunikacyjny dedykowany jest do realizacji łączności z przekaźnikiem za
pośrednictwem modemu jako łącze inżynierskie w przypadku, gdy pierwszy port połączony jest do
systemu SCADA. komunikacja prowadzona jest w jednym z trzech dostępnych łączy fizycznych: KBus,
RS485 lub RS232. Port ten jest w pełni kompatybilny z oprogramowaniem MiCOM S1 i może być
opcjonalnie wyposażony w wejście sterujące IRIG-B (P741).
Moduł InterMiCOM zawiera port „SK5” i stanowi telezabezpieczenie. Standard InterMiCOM pozwala na
wymianę informacji binarnych pomiędzy dwoma połączonymi ze sobą zabezpieczeniami. Port SK5
posiada standard RS232 pozwalający na połączenie poprzez modem lub kompatybilny multiplekser.
Wszystkie moduły są podłączane przez równoległą szynę danych i szynę adresową, która pozwala
płycie procesora, przesyłać i otrzymywać informacje do i z innych modułów. Jest również oddzielna
szyna danych szeregowych dla przenoszenia danych z próbkami z modułu wejściowego do procesora.

1.1.9

Moduł Ethernet (P741 oraz P743)
Karty Ethernet i redududantnego Ethernet są kartami, które spełniają wymogi stawiane przez IEC
61850. Umożliwiają połączenie z siecią za pomocą interfejsu optycznego lub elektrycznego w
standardzie 10Mb/s (tylko skretka) lub 100Mb/s. Istnieje opcja dla kart dla P741 dodania portu IRIG-B
(modulowanego lub niemodulowanego).
Karty te oraz karta drugiego portu szeregowego nie mogą być zamontowane jednocześnie, wykluczają
się, gdyż używają tego samego slotu oraz zasobów.
Opcja redundantnej karty Ethernet zapewnia redundantne połączenie przydatne do bezpiecznej
wymiany danych pomiędzy dwoma przekaźnikami lub przy specyficznych aplikacjach sieciowych.
Dostępne są różne dostępne opcje protokołu SHP, RSTP lub DHP z portem IRIG-B (modulowany lub
niemodulowany).
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Wszystkie moduły są połączone ze sobą równoległą szyną danych za pomocą, której moduł procesora
wymienia z nimi informacje. Ponadto w zabezpieczeniu jest oddzielna szyna danych którą
transportowane są próbki sygnału z modułów wejść analogowych do modułu koprocesora.
Rysunek nr 1 przedstawia zasadę wymiany informacji między poszczególnymi modułami
w zabezpieczeniu.
W P741 oraz P743 jest specjalny slot w celu wyposażenia w interfejs komunikacyjny Ethernet.
UWAGA:
Istnieje możliwość podłączenia każdego P74x do sieci Ethernet nie wyposażonego w interfejs Ethernet,
za pomocą konwertera RS485 na Ethernet – MiCOM I4x (protokół Courier ).
1.2 Charakterystyka oprogramowania
Zabezpieczenie szyn jest oparte na systemie złożonym z dwóch różnych typów oprogramowania: gdzie
pierwsze z nich jest użyte w jednostce centralnej P741 a drugie w jednostkach peryferyjnych P742 oraz
P743.
Pod względem koncepcji oprogramowanie może być podzielone na pięć części: system operacyjny
czasu rzeczywistego, oprogramowanie serwisowe, oprogramowanie wspólne dla platformy,
oprogramowanie komunikacyjne oraz oprogramowanie dla funkcji zabezpieczeniowych i kontrolnych.
Z punktu widzenia użytkownika jest to jedno oprogramowanie choć składa się na nie pięć nierozdzielnie
powiązanych ze sobą procesów.
Na poniższym rysunku dokonano schematycznego rozróżnienia poszczególnych oprogramowań:
Oprogramowanie funk. kontrolno
zabezpieczeniowej
Rejestrator
Zakłóceń

Pomiary, zdarzenia, zakłócenia

Algorytm
zabezpieczeń

PSL

Oprogramowanie platformy
Detekcja saturacji i
próbkowanie

Baza nastaw

Zdarzenia, przebiegi
zakłóceń, zapis
zdarzeń serwisowych

Przedni panel
(LCD i klawiatura)

Komunikacja lokalna
i zdalna (Courier)

Algorytm
topologii
Parametry
nastaw

Wymiana danych
między CU a PU:
- próbki prądu, jakość
inf.
- komendy wyłączenia;
- wewnętrzne
komunikaty;
- data i czas;

Oprogramowanie komunik.

Próbki
sygnałów, wejść
logicznych,
wyjść

Sterowanie za pomocą klawiatury i
panelu LCD

Oprogramowanie serwisowe systemu

Sprzęt zabezpieczenia

Rys. 3 Charakterystyka oprogramowania

7

Struktura oprogramowania sprzętowego

P740/PL FD/La7

MiCOM P740
1.2.1 System operacyjny czasu rzeczywistego

(FD)9-8

Zgodnie z opisem w części sprzętowej, każdy przekaźnik zawiera moduł procesora i moduł
koprocesora. Powyższe moduły zawierają różne systemy operacyjne:
•

System modułu głównego: system czasu rzeczywistego zarządzający pracą pozostałych
oprogramowań. Oprogramowanie systemu zbudowane jest z zadań, którymi zarządza system czasu
rzeczywistego, decydując o ich priorytecie i kolejności wykonywania.

•

System modułu koprocesora: sekwencyjne wykonywanie funkcji zaimplementowanych w module
koprocesora. Każda funkcja jest wywoływana ze stałą częstotliwością, konsekwentnie dane do
modułu procesora są wysyłane ze stałą częstotliwością niezależną od częstotliwości systemu
operacyjnego.

System czasu rzeczywistego jest odpowiedzialny za kolejność wykonywania zadań w dostępnym dla
nich czasie oraz za priorytety tych zadań. System jest ponadto odpowiedzialny za formę i wymianę
informacji między zadaniami.

Oprogramowanie
, nastawy, czas

Alarm, zdarzenie,
zakłócenie, zap.
serwisowy
Bareria
SRAM

SRAM

EPROM

RS232 front

LCD

Port równoległy
LED

IRIG - B

Nast.fabryczne, parametry,
język HMI

CPU

Moduł głównego procesora

Szyna wymiany danych –
próbki sygnałów

Moduł IRIG-B
(opcja)

Światłowód- tylny
port
komunikacyjny

Zasilacz, tylny port
komunikacyjny, przek.
wyjściowe

Przek.
wyjść

Równoległa szyna danych

Wejściowe dane cyfrowe

Przek.
wejść

Przek.
wyjściowe
Płyta przekaźnika

(x7)

ADC

Moduł
wejściowy

Zasilanie – 3 poziomy napięć
Komunikacja na tylnym porcie

Wejścia sygnałów analogowych

Moduł przekładników
prądowych

Moduł zasilacza

Zasilacz

Watchdog

Nap.
pomoc.

RS485.

Wejścia prądów i napięć (max 9)

Rys. 4 Moduły przekaźnika wraz z informacjami
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Oprogramowanie serwisowe systemu zapewnia kontrolę niskiego poziomu zabezpieczenia sprzętu.
Dla przykładu powyższe oprogramowanie kontroluje sekwencję startową (BOOT) zabezpieczenia z
nielotnej pamięci flash EPROM, oraz zapewnia wykonywalność komend z poziomu LCD i klawiatury
przekaźnika oraz z interfejsów komunikacyjnych. Oprogramowanie serwisowe jest pomostem miedzy
sprzętem a pozostałymi oprogramowaniami przekaźnika.
1.2.3

Oprogramowanie platformy
Oprogramowanie platformy zarządza parametrami funkcji zabezpieczeniowych, zapisem zdarzeń,
przebiegów zakłóceń oraz informacji serwisowych przekaźnika. Wszystkie parametry funkcji
zabezpieczeniowych są przechowywane w bazie danych wewnątrz zabezpieczenia zapewniając
kompatybilność z komunikacją po protokole Courier. Oprogramowanie platformy informuje
oprogramowanie funkcji zabezpieczeniowych i kontrolnych o każdej zmianie parametrów i zapisuje
powyższe parametry dla oprogramowania funkcji zabezpieczeniowych i kontrolnych.

1.2.4

Oprogramowanie komunikacyjne
Oprogramowanie komunikacyjne zarządza wymianą informacji między jednostką centralną
a jednostkami peryferyjnymi za pomocą światłowodów. Obejmuje to kontrolę transmisji wymienianych
danych i synchronizację modułów peryferyjnych. Oprogramowanie jest sterowanie sekwencyjnie przez
moduł koprocesora.

1.2.5

Oprogramowanie funkcji zabezpieczeniowych i kontrolnych
Powyższe oprogramowanie przeprowadza kalkulację dla algorytmów funkcji zabezpieczeniowych
w zabezpieczeniu. Obejmuje to proces obróbki cyfrowej Fouriera czy też pomocniczych procesów jak
pomiary. Oprogramowanie funkcji zabezpieczeniowych i kontrolnych współpracuje z oprogramowaniem
platformy w celu zarządzania parametrami funkcji, zapisem zdarzeń i zakłóceń oraz
z oprogramowaniem serwisowym w zakresie pozyskiwania próbkowanych pomiarów i dostępu do wejść
i wyjść przekaźnika.

1.2.6

Rejestrator zakłóceń
Wartości analogowe pomiarów oraz stany logiczne sygnałów są transportowane z oprogramowania
funkcji zabezpieczeniowych i kontrolnych do oprogramowania rejestratora zakłóceń. Oprogramowanie
platformy współpracuje w rejestratorem zakłóceń w celu umożliwienia odczytania przez zewnętrzne
aplikacje zapisanych przebiegów.
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Zabezpieczenie oparte jest na budowie modułowej gdzie każdy moduł może pełnić osobną funkcję
wpływając na pracę zabezpieczenia. Poniższy rozdział opisuje działanie funkcjonale poszczególnych
typów modułów sprzętowych.
2.1

Moduł procesora
Zabezpieczenie oparte jest na 32 bitowym procesorze typu TMS320VC33 (DSP) pracującym
z częstotliwością 75MHz. Powyższy procesor odpowiedzialny jest za wszystkie kalkulacje wykonywane
przez zabezpieczenie, włączając funkcje zabezpieczeniowe, kontrolę danych komunikacyjnych
i interfejsu LCD oraz klawiatury i LED.
Moduł procesora jest ulokowany bezpośrednio pod przednią płytą przekaźnika, na której znajduje się
interfejs użytkownika z panelem LCD, klawiaturą i portami komunikacji szeregowej i równoległej.
Jeden z portów jest w postaci gniazda 9pin w standardzie szeregowej komunikacji EIA(RS)232 (np. dla
MiCOM S1 i komunikacji po protokole Courier), drugi z portów komunikacyjnych jest w postaci gniazda
25pin dla potrzeb testowych jak i obsługi serwisowej zabezpieczenia. Wszystkie porty komunikacyjne są
obsługiwane za pomocą usługi FPGA (Field programmable gate array).
Wszystkie porty komunikacji szeregowej są obsługiwane za pomocą dwukanałowego kontrolera SCC
(Serial Communication Controller)
Zakres pamięci modułu procesora głównego jest podzielony na dwie kategorie: pamięć ulotną i nie
ulotną; pamięć ulotna jest pamięcią szybkiego dostępu SRAM, która służy do przechowywania
i uruchamiania oprogramowania procesora, oraz do przechowywania danych niezbędnych podczas
kalkulacji wykonywanych przez procesor. Nie ulotna pomięć jest podzielona na dwie podgrupy: 4MB
jako pamięć flash, na której przechowywany jest kod programowy, aktualne nastawy zabezpieczeń,
opisy, konfiguracja, zatrzaskiwane sygnały ( z wejść/wyjść i HMI przekaźnika) i 4MB podtrzymywanej
bateryjnie pamięci SRAM dla przechowywania przebiegów zakłóceń, zdarzeń i informacji serwisowych.

2.2

Moduł koprocesora
Moduł koprocesora oparty jest na 16 bitowym procesorze typu TMS320VC5402 (DSP) pracującym z
częstotliwością 100MHz.
Właściwości modułu koprocesora:
• 128 K x 16 bitów szybkiej pamięci dla wykonywania kodu zewnętrznego;
• 128 K x 16 bitów szybkiej pamięci dla przechowywania danych;
• Interfejs dla pierwszej szyny danych dla potrzeb modułu głównego;
• 4 K x 16 bitów pamięci podwójnego dostępu dla komunikacji z modułem głównym;
• interfejs z druga szyną danych dla komunikacji z modułami peryferyjnymi;
• interfejs komunikacji szeregowej po łączach optycznych w standardzie pełnego dupleksu na
4 kanałach. Komunikacja typu synchronicznego z prędkością przesyłu rzędu 2.5Mbit/s.
Moduł koprocesora zawiera tylko 2 z 4 kanałów optycznych.
Na płycie znajduje się konwerter napięcia DC-DC przetwarzający 22V z szyny głównej na 3,3V dla
potrzeb koprocesora.
Po restarcie zabezpieczenie moduł głównego ładuje program na do modułu koprocesora
za pośrednictwem głównej szyny danych. Po przyjęciu oprogramowania koprocesor konfiguruje moduł.
Po tych czynnościach komunikacja światłowodowa jest gotowa do pracy.
W P741 moduł koprocesora kontroluje 1 moduł optyczny, 1 moduł przekaźnika i do 7 modułów
komunikacyjnych poprzez ich własną szynę wymiany danych.
W P742 i P743 moduł koprocesora kontroluje moduły optyczne i moduły przekaźnika poprzez ich
własne szyny wymiany danych. Koprocesor prowadzi synchronizację modułów wejściowych i otrzymuje
informację zwrotną z tych modułów.
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2.3 Moduł komunikacyjny

(FD)9-11

Moduł komunikacyjny wygląda jak moduł koprocesora, z uwzględnieniem następujących różnic:
• obsługiwane są 4 kanały optyczne w pełnym dupleksie;
• druga szyna wymiany informacji nie jest dostępna. Moduł komunikacyjny nie kontroluje żadnego
modułu.
Moduł tego typu jest użyty tylko w P741. Obsługuje on komunikację z modułami peryferyjnymi P742 i
P743.
Maksymalnie 7 modułów komunikacyjnych może być obsłużonych przez jeden P741. Wynika z tego
maksymalna liczba 28 P742 lub P743 podłączonych do P741.
2.4 Wewnętrzna szyna danych
Przekaźnik posiada dwie wewnętrzne szyny danych:
• pierwsza z nich jest kontrolowana przez moduł główny, poprzez tą szynę danych moduł procesora
kontroluje prace modułu koprocesora (P741, P742&P743) oraz moduł IRIG-B (tylko P741).
• druga szyna danych jest kontrolowana przez moduł koprocesora. Poprzez tą szynę danych
koprocesor kontroluje pracę pozostałych modułów przekaźnika (P741, P742&P743), modułów
optycznych (P741, P742&P743), wejściowych (P742&P743) oraz modułu komunikacyjnego (P741)
Obie szyny danych są bardzo podobne. Obie opierają się o 64 kanałową taśmę. Taśmą przesyłane są
wszystkie informacje, jak też zasilanie poszczególnych modułów. Przesyłem danych poprzez szynę
zarządza moduł główny, który pracuje na zasadzie master-slave z pozostałymi modułami.
Procesor DSP posiada wbudowany port szeregowy za pomocą którego odczytywane są próbki
sygnałów z szeregowej szyny danych. Szeregowa komunikacja jest również realizowana poprzez 64
kanałową taśmę.
Główną część szyny danych stanowią równoległe połączenia do 6 modułów, 16 linii danych i linii
kontroli. Poprzez główną szynę kontrolną, moduł główny transportuje adresy i linie kontrolne. Z drugiej
strony koprocesor transportuje adresy i linie kontrolne przez szynę główną koprocesora.
Pozostałe partie szyny stanowią:
•
•
•

powiązanie próbek danych z modułów wejściowych do modułu koprocesora które stanowią kanał
danych analogowych;
zasilanie, które jest bezpośrednio powiązane między dwoma różnymi szynami danych;
powiązanie interfejsu komunikacyjnego RS485, który także jest bezpośrednio powiązany między
dwoma różnymi szynami danych. W związku z powyższym moduł główny nadzoruje pracę RS485.

11

Struktura oprogramowania sprzętowego

P740/PL FD/La7

MiCOM P740
2.5 Moduł wejściowy

(FD)9-12

Moduł wejściowy jest interfejsem między modułem koprocesora a sygnałami analogowymi i cyfrowymi
wchodzącymi do przekaźnika. Moduł wejściowy składa się z dwóch PCB: głównego modułu
wejściowego oraz modułu przekładników.
P742 oraz P743 wyposażone są w zestaw 4 przekładników prądowych (3-fazy oraz neutralny)
Przekaźnik P741 nie jest wyposażony w ten moduł.
Max 4 wejścia prądowe
Do 4
CT

Diffn
na 1

Filtr
nisk

CT

Do 4

Diffn
na 1

Do 4

Filtr
nisk

16:1
Multiplekser

Wyzwolenie od
modułu głównego

Bufor

16bit
ADC

Kalibracja
EEPROM

Kontr
Próbek
8 wejść
cyfrowych
Filtr zakłóceń,
wyzwolenia, szyna
danych

Szyna
szereg.

Szyna równoległa

Szyna szeregowa

Rys. 5. Główny moduł wejściowy
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2.5.1 Moduł przekładników

(FD)9-13

Moduł przekładników zawiera 4 przekładniki napięciowe (VT) i 4 przekładniki prądowe (CT).
Wejścia prądowe mogą być wykorzystane jako 1A lub 5A (opcja w menu i wybrany sposób podpięcia
prądów), wejścia napięciowe muszą być sprecyzowane już na etapie zamówienia jako 110V lub 440V.
Przekładniki napięciowe i prądowe są w obu przypadkach zastosowane w celu obniżenie wartości
napięć i prądów do wartości bezpiecznych dla przekaźnika oraz do oddzielenia przekaźnika od systemu
elektroenergetycznego. Połączenie z głównym modułem wejściowym odbywa się w obu przypadkach
(prądy i napięcia) w postaci spolaryzowanego sygnału wejściowego w celu redukcji zakłóceń.
2.5.2

Moduł wejściowy
Główny moduł wejściowy jest pokazany na rysunku 6. Zapewnia on połączenia elektryczne między
sygnałami wejściowymi analogowymi i binarnymi a ich konwersją na sygnały cyfrowe. Zatem pobiera on
spolaryzowane sygnały z CT i VT, konwertuje je na sygnały cyfrowe i transferuje poprzez szynę
szeregową do modułu procesora. Sygnały analogowe w module wejściowym przechodzą przez filtr
antyaliasingowy zanim trafią do multipleksera i zostaną zamienione na pojedyncze wartości analogowe
aby następnie zostać przekonwertowane przez procesor. Konwerter A-D zapewnia 16bit dokładność
oraz szeregowy strumień danych wyjściowych. Sygnały wejściowe posiadają optoizolację w celu
zabezpieczenia elementów wewnętrznych przekaźnika przed niebezpiecznym przekroczeniem wartości
maksymalnych sygnałów wejściowych.
Filtr antyaliasingowy
VT

Diff

8 wejść binarnych
Izolacja
optyczna

L.p.f

Izolacja
optyczna

Filtr
zakł.

Filtr
zakł.

Bufor
VT

Diff

L.p.f

VT

Diff

L.p.f

16:1
Mul.
Bufr

16:1
ADC

Szer.
Szyna szereg.
danych
Kontrola

Wyzwolenie od modułu
procesora
Kalibrac.
Szyna równoległa

CT

Diff

L.p.f

Rys. 6. Główny moduł wejściowy
Przekaźnik P740 wyposażony jest w 5 wejść prądowych i 4 wejścia napięciowe. 3 rezerwowe kanały
użyte są dla 3 różnych napięć referencyjnych w celu ciągłej kontroli pracy multipleksera oraz
dokładności konwertera A-D. Częstotliwość próbkowania jest utrzymana na poziomie 24 próbek na
okres poprzez kontrolny obwód logiczny zarządzany przez funkcję śledzenia częstotliwości procesora
2
głównego. Kalibracja E PROM kontroluje zgodność kalibracji procesora głównego, która jest użyta w
celu korekcji jakiejkolwiek niezgodności fazy lub częstotliwości spowodowanej przez moduły
przekładników i obwody elektryczne.
Druga funkcją modułu wejściowego jest odczytywanie stanów wejść binarnych oraz transfer informacji
o tych wejściach na równoległą szynę danych. Moduł wejściowy wyposażony jest w 8 opto-izolowanych
wejść, które podobnie jak wejścia analogowe zabezpieczają pozostałe części przekaźnika przed
uszkodzeniem od strony systemu elektroenergetycznego. Moduł wejściowy wyposażony jest w filtr
sprzętowy pozwalający na odfiltrowanie zakłóceń przed buforowaniem sygnałów dla potrzeb dalszej
obróbki.
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2.5.3 Uniwersalne izolowane optycznie wejścia logiczne

(FD)9-14

P741, P742 i P743 są wyposażone w izolowane optycznie wejścia logiczne, które mogą być
programowane dla wartości napięcia znamionowego baterii dla obwodu w którym biorą udział,
np. każde wejście może być pobudzane innym poziomem napięcia. Standardowo stan logiczny ON
wejścia odpowiada 80% wartości napięcia a stan logiczny OFF („0”) odpowiada wartości 60% poziomu
napięcia. Takie niskie wartości eliminują stany przejściowe mogące się pojawić na wejściach w wyniku
doziemienia baterii w przypadku błądzących pojemności mogących wygenerować do 50% napięcia na
wejściach przekaźnika. Każde wejście posiada 7ms filtr wejściowy. To gwarantuje odporność wejść na
pojawiające się zakłócenia w obwodach elektrycznych. Aczkolwiek ta bezpieczna metoda spowalnia
pracę wejść.
W menu konfiguracyjnym wejść (Opto Config.) znamionowe napięcie baterii można skonfigurować
oddzielnie dla każdego wejścia dokonując wyboru z 5 standardowych zakresów napięć. Jeśli wybrana
jest opcja Custom wtedy każde wejście binarne jest skonfigurowane na napięcie znamionowe.
Zakres parametrów

Parametry
domyślne

Opis Menu

Min.

Krok parametrów

Max.

KONFIGURACJA WEJŚĆ
Znamionowe globalne V
Wejście x

24-27 (P741)
48-54 (P742/3)
24-27 (P741)

48-54 (P742/3)

24 - 27, 30 - 34, 48 - 54, 110 – 125, 220 – 250,
Domyślne
24 - 27, 30 - 34, 48 - 54, 110 – 125, 220 – 250,

2.6 Moduł zasilacza ( wraz z wyjściami przekaźnikowymi)
Moduł zasilacza składa się z dwóch PCB, jeden jako właściwy moduł zasilacza a drugi zawierający
przekaźniki wyjściowe (P742 i P743). Moduł zasilacza zawiera ponadto elementy sprzętowe wejść
i wyjść przekaźnikowych oraz interfejsu komunikacyjnego RS485.
2.7 Moduł zasilacza (wraz z interfejsem komunikacyjnym RS485)
Przekaźnik może być zamówiony z jedną z trzech możliwych opcji modułu zasilacza.
Poniższa tabela zawiera trzy możliwe opcje zamówieniowe:
Zakres DC
24/54V
48/125V
110/250V

Zakres AC
Tylko DC
30/100 Vrms
100/240 Vrms

Wyjścia z wszystkich wersji modułu zasilacza użyte są do zapewnienia izolowanych poziomów napięć
dla wszystkich modułów wewnątrz przekaźnika. Wewnątrz przekaźnika użyte są trzy poziomy napięcia,
5,1V dla wszystkich obwodów cyfrowych, 16V dla elektronicznych obwodów analogowych, np. dla
modułu wejściowego i 22V dla zasilenia cewek przekaźników wyjściowych, dla koprocesora oraz dla
modułu komunikacyjnego 3,3V (poprzez konwerter DC-DC znajdujący się w module).
Wszystkie napięcia włączając w to 0V jest przesyłana wewnątrz przekaźnika za pomocą taśmy 64
kanałowej. Dodatkowo moduł zasilacza dostarcza napięcia 48V wyprowadzonego na zaciski
przekaźnika, które może być wykorzystane do pobudzania wejść binarnych.
Dwie dodatkowe funkcje spełniane przez moduł zasilacza to interfejs RS485 oraz przekaźnik wyjściowy
typu Watchdog. Interfejs RS485 jest użyty w celu komunikacji z przekaźnikiem po protokole Courier (KBus). Interfejs RS485 zapewnia komunikacje w standardzie pół dupleks i stanowi izolację optyczną
między elementami wewnętrznymi przekaźnika a zewnętrzną magistralą komunikacyjną.
Wszystkie informacje przesyłane wewnętrznie od modułu zasilacza są kierowane poprzez moduł
przekaźników wyjściowych który jest podłączony do równoległej szyny danych.
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(FD)9-15
Funkcja Watchdog realizowana jest za pomocą dwóch przekaźników wyjściowych, jednym normalnie
zamkniętym i drugim normalnie otwartym, które są kierowane przez moduł procesora. Celem funkcji jest
dostarczenie informacji o poprawnej pracy przekaźnika.
Moduł zasilacza posiada ograniczenie prądowe. Jest to ograniczenie prądowe podczas uruchamiania
przekaźnika do maksymalnie 10A.
2.8 Moduł przekaźników wyjściowych
Moduł przekaźników wyjściowych zawiera 8 przekaźników, 6 z nich jest wykonanych jako normalnie
otwarte a pozostałe dwa jako dwupołożeniowe. Przekaźniki są zasilane napięciem 22V. Stan
przekaźników jest odczytywany i nadawany za pomocą równoległej szyny danych.
2.9 Moduł przekaźników szybkich – mocnych
Na takiej karcie znajdują się cztery przekaźniki, wszystkie z nich są normalnie otwarte. Zasilane są one
napięciem 22V z zasilacza. Stan przekaźników jest zapisywany lub odczytywany przy użyciu
równoległej szyny danych.
Technologia wykonania tych przekaźników to hybryda technologii MOSFET solid state devices (SSD) w
połączeniu z bardzo wytrzymałymi stykami przekaźników wyjściowych. MOSFET wyposażony jest w
warystory aby zapewnić zabezpieczenie które jest wymagane przy wyłączaniu obciążenia indukcyjnego
ponieważ energia zgromadzona w indukcyjności powoduje powstanie wysokiego napięcia zwrotnego,
która może uszkodzić MOSFET.
Gdy pojawia się komenda wysterowująca styk wyjściowy, miniaturowy przekaźnik działa w tym samym
czasie co SSD. Nominalny czas zamknięcia styków miniaturowego przekaźnika to 3,5 ms i jest
używana aby wytrzymać ciągły prąd obciążenia; SSD działa w <0.2ms i jest wyłączane po 7,5 ms.
Miniaturowy przekaźnik zeruje się nominalnie w 3,5ms przed SSD i tak SSD jest używane aby przerwać
obciążenie. SSD absorbuje energię podczas wyłączania indukcyjnego prądu obciążenia i ogranicza
działanie udaru napięciowego. Ten styk jest przygotowany tylko do pracy (rozłączania) z napięciami
stałymi. Ponieważ SSD ma bardzo szybki czas działania (<0,2ms) dlatego ten rodzaj przekaźników ma
bardzo szybki czas reakcji.

Rys. 7. Działanie przekaźników szybkich - mocnych
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2.10 Dodatkowe napięcie zasilania

(FD)9-16

W P741 moduł zasilacza zawiera zasilacz główny oraz dodatkowy. Dodatkowy zasilacz dostarcza 22V
dla potrzeb maksymalnie 7 modułów komunikacyjnych wewnątrz przekaźnika.
Trzy poziomy napięć wejściowych są takie same jak dla zasilacza głównego. Moduł przekaźników
stanowi samodzielny moduł.
2.11 IRIG-B (w P741)
Moduł IRIG-B jest modułem opcjonalnym, za pomocą którego można dokonać synchronizacji czasowej
przekaźnika. Opcja ta może być użyta kiedy sygnał IRIG-B jest dostępny. Sygnał IRIG-B trafia do
modułu poprzez konektor BNC umiejscowiony w tylnej części przekaźnika. Sygnał jest użyty do
synchronizacji w przekaźniku wewnętrznego zegara z rozdzielczością do 1ms. Wewnętrzny zegar
przekaźnika służy do nadawania znacznika czasu zdarzeniom, usterkom sprzętowym oraz zakłóceniom.
2.11.1 Drugi port komunikacyjny oraz telezabezpieczenie InterMiCOM (opcja w P741 i P743)
W zależności od zamówienia obydwa porty komunikacyjne stanowią opcję sprzętową, a użytkownik
może załączyć jeden lub oba zgodnie z wymogami danej aplikacji.
SK4: Protokołem komunikacyjnym dla tego portu jest Courier. Może być użyty z wykorzystaniem
jednego z trzech dostępnych łączy fizycznych: skrętki K-Bus (nie spolaryzowane), skrętki RS485
(spolaryzowane) lub RS232.
SK5: Łącze dla płyty InterMiCOM , która pozwala na transmisję do 8 programowalnych wielkości
binarnych wysyłanych/odbieranych do/od drugiego przekaźnika na końcu linii. Na obu końcach linii musi
istnieć odpowiednie łącze RS232 realizowane za pomocą np. modemu lub kompatybilnego
multipleksera (należy sprawdzić taką kompatybilność przed zamówieniem urządzenia).
Wersja drugiego portu komunikacyjnego z płytą InterMiCOM oraz z płytą IRIG-B wzajemnie się
wykluczają ponieważ obie płyty wykorzystują ten sam slot Z tego powodu dostępne są dwie opcje
zamówieniowe: jedna z wejściem IRIG-B, druga bez. Widok modułu z drugim portem komunikacyjnym
pokazuje poniższy rysunek.

Rys. 8. Tylni port komunikacyjny
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2.12
Karty Ethernet i redundantny Ethernet

(FD)9-17

Moduł Ethernet (ZN0049) jest dostępny tylko dla przekaźników pracujących w standardzie IEC 61850 z
następującymi typami interfejsów komunikacyjnych:
•

100 bitów/s światłowód + 10/100 Mbitów/s skrętka dla P741 i P743

•

100 bitów/s światłowód + 10/100 Mbitów/s skrętka + modulowany IRIG-B dla P741

• 100 bitów/s światłowód + 10/100 Mbitów/s skrętka + niemodulowany IRIG-B dla P741
Opcjonalna redundantna karta Ethernet (ZN0071) ma 6 wariantów:
•

Redundantny Ethernet (protokół SHR) z modulowanym lub niemodulowanym IRIG-B

•

Redundantny Ethernet (protokół RSTP) z modulowanym lub niemodulowanym IRIG-B

•

Redundantny Ethernet (protokół DHS) z modulowanym lub niemodulowanym IRIG-B

Karta ta jest wkładana do slotu A zabezpieczenia, które jest opcjonalnym slotem komunikacyjnym.
Każda karta Ethernet posiada unikalny adres MAC uzywany przez komunikację Ethernet. Numer ten
jest nadrukowany z tyłu karty obok przyłączy ethernetowych.
Łącze światłowodowe 100MBit/s używa wtyczki typu ST i jest wykonane do współpracy z
światłowodem typu multi-mode 1300nm.
Port elektryczny używa wtyczki typu RJ45. Gdy używa się takiego typu Ethernet, oparty na skretce,
ważne jest aby używać przewodów typu STP bądź FTP, aby uchronić komunikację IEC 61850 przed
zakłóceniami elektromagnetycznymi. Wtyczka RJ45 musi być ekranowana z obydwu stron, tak by ekran
był przyłączony do obudowy i do wtyczki RJ45. Zarówno wtyczka jak i przewód musi być minimalnie
kategorii 5, jak wyspecyfikowano w standardzie IEC61850.
Podczas używania komunikacji IEC61850 poprzez kartę Ethernet prort tylni RS485 oraz port przedni
RS232 są wciąż dostępne, obydwa z protokołem Courier.
2.13

Konstrukcja przekaźnika
Obudowa przekaźnika wykonana jest ze stali przewodzącej zawierającej aluminium i cynk. Zapewnia
to poprawne sprowadzenie wszystkich elementów stalowych do jednego potencjału uziemienia, co jest
bardzo istotne pod względem mogących się pojawić zakłóceń. Obudowa oraz poszczególne moduły są
uziemione w wielu miejscach zapewniając ochronę przed zakłóceniami tak zewnętrznymi jak i
wewnętrznymi.
W tylnej części przekaźnika znajdują się przystosowane do dużych obciążeń prądowe i napięciowe bloki
zaciskowe. Ponadto znajdują się tam również bloki zaciskowe wejść i wyjść przekaźnika, zaciski
interfejsu komunikacyjnego oraz dodatkowego zasilania. Konektor typu BNC jest używany dla potrzeb
sygnału IRIG-B. Gniazda 9 i 25 pinowe są używane w celu wymiany danych z przekaźnikiem od jego
frontu.

Poszczególne moduły umieszcza się w przekaźniku od frontu wprowadzając je w dedykowane dla nich
sloty. Slot dla modułu przekładników prądowych i napięciowych wyposażony jest w automatyczne
zwarcie zewnętrznych obwodów przekładników prądowych w przypadku usunięcia modułu
z przekaźnika.
Front przekaźnika wyposażony jest z membranę z klawiszami nawigacyjnymi, wyświetlaczem LCD oraz
12 wskaźnikami diodowymi montowanymi na panelu aluminiowym.
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3
OPROGRAMOWANIE PRZEKAŹNIKA

(FD)9-18

Oprogramowanie przekaźnika zostało częściowo omówione we wstępie niniejszej instrukcji.
W oprogramowaniu można wyróżnić pięć części:
•
•
•
•
•

System czasu rzeczywistego;
System usług serwisowych
Oprogramowanie komunikacyjne;
Oprogramowanie platformy;
Oprogramowanie funkcji zabezpieczeniowych i kontrolnych;

Poniższy rozdział opisuje w szczegółach ostatnie dwa typy oprogramowania: oprogramowanie
platformy oraz oprogramowanie funkcji zabezpieczeniowych i kontrolnych, które z nich kontroluje
zachowanie się przekaźnika. Poniższy rysunek pokazuje strukturę oprogramowania przekaźnika:

Pomiary, zakłócenia,
rejestrator zdarzeń

Oprogramowanie funkcji zabezp. I kontrolnych
Rejestrator
zakłóceń

PSL

Próbkowanie wg
Fouriera

Zadanie
zabezpieczenia
Oprogramowanie platformy

Algorytm funkc.
zabezpieczeniowy
ch

Autokontrola

Próbkowanie z
buforem 2 cykli

Zabezpieczenie i
kontrola

Zarządzanie LED oraz wyjściami
przekaźnika

Próbki & wejścia
binarne

Zdarzenia,
zakłócenia,
usterki

Zdalna
komunikacja
IEC 60870-5-103

Baza
danych

Komunikacja
MODBUS

Panel przedni,
LCD, klawisze

Zarządzanie LCD, klawiszami,
LED, komunikacją,
samotestowanie z zapisem
System usług serwisowych

Sprzęt przekaźnika

Rys. 9 Struktura oprogramowania przekaźnika
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3.1 System czasu rzeczywistego

(FD)9-19

•

System czasu rzeczywistego dla modułu głównego: system czasu rzeczywistego ma za zadanie
planowanie wykonywania zadań w dostępnym dla nich czasie wg priorytetów i przydzielonej im
kolejności. System operacyjny jest ponadto odpowiedzialny za zarządzenie partią komunikacji
pomiędzy zadaniami oprogramowania poprzez użycie metod wymiany informacji systemowych.

•

Wymuszalnik sekwencji dla koprocesora i modułów komunikacyjnych: wymuszalnik wywołuje
wszystkie funkcje ze stałą częstotliwością wg przydzielonych im priorytetów. Najwyższą
częstotliwością jest częstotliwość próbkowania, wykonywania komend wyłączeń i przetwarzania
sygnałów - rzędu 2400Hz. Aby procesy próbkowania sygnałów analogowych wystartowały
jednocześnie na wszystkich jednostkach peryferyjnych wymuszalniki sekwencji w jednostkach
peryferyjnych są zsynchronizowane z wymuszalnikiem w jednostce centralnej.

Oprogramowanie jest podzielone na zadania: system czasu rzeczywistego ma za zadanie planowanie
wykonywania zadań w dostępnym dla nich czasie wg priorytetów i przydzielonej im kolejności. System
operacyjny jest ponadto odpowiedzialny za zarządzenie partią komunikacji pomiędzy zadaniami
oprogramowania poprzez użycie metod wymiany informacji systemowych.
3.2 Oprogramowanie usług serwisowych
Zgodnie z treścią rysunku nr 4 oprogramowanie usług serwisowych stanowi interfejs pomiędzy
sprzętem przekaźnika a zaawansowanym oprogramowania platformy i oprogramowaniem funkcji
zabezpieczeniowych i kontrolnych. Dla przykładu, oprogramowanie usług serwisowych zwiera
sterowniki dla obsługi wyświetlacza LCD, przycisków nawigacyjnych, portów komunikacyjnych,
kontroluje proces startu procesora oraz ładuje program procesora do pamięci SRAM z pamięci flash
EPROM po restarcie przekaźnika.
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3.3 Oprogramowanie komunikacyjne

(FD)9-20

Zgodnie z pracą wymuszalnika sekwencji użytego na module koprocesora, oprogramowanie
komunikacyjne wysyła ramki ze stałą częstotliwością równą 2400Hz. Podobnie zawartość każdej ramki
nie jest zależna od częstotliwości oraz od statusu pracy zabezpieczenia. Ramki podzielone są na stałe
części zgodnie z priorytetem poszczególnych aplikacji. Dla przykładu komenda wyłączająca i próbka
wartości prądu są transmitowane z tą samą częstotliwością 2400Hz i 1200Hz podczas gdy wewnętrzna
komunikacja po protokole Courier lub ramki z datą i czasem przesyłane są z mniejszą częstotliwością.
JEDNOSTKA PERYFERYJNA
Moduł koprocesora

Moduł główny

Pomiary lokalne
i globalne

Zaszyta
logika

Swobodna
logika PSL

Zabezpieczenie
nadprądowe

Algorytm
wykrywania
nasycenia

Lokalna
topologia

Rejestrator
zdarzeń i
usterek

LRW

Obróbka sygnałów, lokalne
potwierdzanie syg. wyłącz

Rejestrator zakłóceń w
jednostkach peryferyjnych

JEDNOSTKA
PERYFERYJNA
JEDNOSTKA
PERYFERYJNA
JEDNOSTKA
PERYFERYJNA

Światłowód

JEDNOSTKA CENTRALNA
Koprocesor & moduł
komunikacyjny

Moduł główny
Swobodna
logika PSL

Suma prądów dla układu
zabezpieczenia szyn
Zaszyta
automatyka

Globalna
topologia

Rejestrator
Zabezpieczenie
zdarzeń i
nadprądowe
usterek

Rejestrator zakłóceń w
jednostkach peryferyjnych

Rys.10 Obraz systemu MiCOM P740
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3.4 Oprogramowanie platformy

(FD)9-21

Oprogramowanie platformy spełnia trzy główne funkcje:

3.4.1

•

Zarządza zapisem rekordów generowanych przez oprogramowanie zabezpieczeniowe, włączając w
to alarmy, zdarzenia, błędy oraz rekordy serwisowe;

•

Przechowuje i obsługuje bazę danych nastaw na nielotnej pamięci;

•

Zapewnia wewnętrzny pomost pomiędzy bazą danych nastaw oraz każdym interfejsem użytkownika
w przekaźniku, np. przedni i tylny interfejs komunikacyjny z wyspecyfikowanym protokołem
komunikacyjnym (Courier, Modus, IEC 60870-5-103, DNP 3.0 lub UCA-2)

Zapis rekordów
Funkcja zapisu rekordów jest użyta w celu przechowywania wszystkich alarmów, zdarzeń, błędów oraz
zapisów serwisowych. Zapisy wszystkich tych sygnałów dokonywane są na podtrzymywanej bateryjnie
pamięci typu SRAM. Przekaźnik zarządza 4 zapisami: jeden dla każdych 32 alarmów, 512 zdarzeń, 5
rejestrów zakłóceń i 5 rejestrów usterek serwisowych. Funkcja zapisu może być wywołana poprzez
oprogramowanie zabezpieczeniowe lub oprogramowanie platformy dokona zapisu usterek serwisowych
w momencie ich wystąpienia. Obejmuje to również błędy własne oprogramowania platformy lub błędy
wykryte przez oprogramowanie usług serwisowych lub funkcje zabezpieczeniowe. Popatrz również na
rozdział o samokontroli i diagnostyce w dalszej części niniejszej instrukcji.

3.4.2

Baza danych parametrów
Baz danych parametrów zawiera wszystkie nastawy oraz parametry dla przekaźnika, włączając w to
funkcje zabezpieczeniowe, parametry rejestratorów zakłóceń i zdarzeń. Niniejsze parametry są
przechowywane na nieulotnej pamięci. Oprogramowanie platformy zarządza niniejszą bazą danych
włączając w to funkcję dopuszczającą możliwość zmiany parametrów z poziomu tylko jednego
interfejsu w danej chwili. Funkcja ta ma za zadanie uniknąć konfliktu między różnymi partiami
oprogramowania zmieniającymi wartości parametrów. Dla zmian parametrów zabezpieczeniowych oraz
parametrów rejestratorów oprogramowanie platformy używa metody „scratchpad” dla pamięci SRAM.
Pozwala to na zmianę wielu parametrów które są zapisywane w funkcjach zabezpieczeniowych,
rejestratorach zakłóceń i zapisywane na nieulotnej pamięci. (Popatrz również na wstęp instrukcji
(P740/EN IT) na rozdział interfejsu użytkownika). Jeśli zmiana parametrów dotyczyła zadań funkcji
zabezpieczeniowych i kontrolnych baza danych uwzględni nowe dane.

3.4.3

Interfejs bazy danych
Inną funkcją oprogramowania platformy jest zaimplementowanie wewnętrznego interfejsu przekaźnika
między bazą danych a każdym interfejsem użytkownika. Baza danych z nastawami oraz pomiarami
musi być w każdej chwili dostępna z każdego interfejsu przekaźnika, pozwalając na odczyt lub
modyfikację parametrów. Oprogramowanie platformy przygotowuje odpowiednie formaty
przedstawiania danych dla poszczególnych interfejsów.

3.5 Oprogramowanie funkcji zabezpieczeniowych i kontrolnych
Oprogramowanie funkcji zabezpieczeniowych i kontrolnych jest odpowiedzialne za zarządzanie
wszystkimi elementami zabezpieczeniowymi oraz funkcjami pomiarowymi przekaźnika. W celu
archiwizacji tych danych musi się ono komunikować z zarówno oprogramowaniem usług serwisowych
jak i oprogramowaniem platformy, jak również organizować swoje własne procesy. Oprogramowanie
zabezpieczeniowe posiada najwyższy priorytet ze wszystkich procesów w przekaźniku w celu
zapewnienia możliwie jak najszybszej realizacji funkcji zabezpieczeniowych. Oprogramowanie funkcji
zabezpieczeniowych i kontrolnych posiada funkcję samokontroli która kontroluje start zadań oraz
uczestniczy w wymianie informacji pomiędzy zadaniami a oprogramowaniem platformy.
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3.5.1 Przegląd – harmonogram funkcji zabezpieczeniowych i kontrolnych

(FD)9-22

Rysunek nr 2 przedstawia część oprogramowania ALSTOM oraz jego rozlokowanie w poszczególnych
jednostkach peryferyjnych oraz w jednostce centralnej.
P740 zawiera w sobie dwa główne zabezpieczenia: zabezpieczenie szyn wraz z lokalną rezerwą
wyłącznikową oraz jedną funkcją lokalną, zabezpieczeniem nadprądowym. Funkcja zabezpieczenia
nadprądowego jest zaimplementowana w jednostkach peryferyjnych i całkowicie niezależna od
zabezpieczenia szyn. Z drugiej strony zabezpieczenie szyn wraz z lokalną rezerwą wyłącznikową jest
rozłożone pomiędzy jednostką centralną a peryferyjnymi. Funkcje lokalne takie ja detekcja nasycenia
przekładników, logika LRW oraz lokalne potwierdzenie kryteriów wyłączających są wykonywane w
jednostkach peryferyjnych. Suma prądów, logika zabezpieczenia różnicowego oraz zarządzanie funkcją
LRW jest sterowana tylko w jednostce centralnej.
3.5.2

Oprogramowanie topologii
Algorytm topologii stacji pozwala na dynamiczne odwzorowanie układu elektrycznego stacji
na podstawie informacji binarnej o stanie wyłączników i łączników. Wynik lokalnej detekcji topologii w
jednostkach peryferyjnych jest wysyłany do jednostki centralnej, która wyznacza globalną topologię
stacji. Wynikiem opracowania globalnej topologii stacji jest selektywne wyłączanie zwarć w danym
węźle rozpływu prądów - strefie wyłączenia.

3.5.3

Obróbka sygnałów
Częstotliwość próbkowania sygnału analogowego jest stała i wynosi 2400Hz niezależnie od
częstotliwości sieci.
Aby zapewnić identyczną częstotliwość próbkowania w każdej jednostce peryferyjnej, funkcja akwizycji
wartości analogowych bazuje na przerywanym sygnale z oprogramowania komunikacyjnego. Jednostka
centralna wysyła poprzez sieć światłowodów ramkę synchronizują akwizycje danych w każdej jednostce
centralnej. Jednostki peryferyjne otrzymują sygnał w tym samym czasie wskutek czego wywoływana
jest funkcja próbkowania.
Główne cechy algorytmu obróbki sygnałów:
•
•
•
•

Obliczenia FLUX oraz algorytm przewidywania nasycenia przekładników prądowych;
Nadzór składowej zerowej;
Detekcja zmiany sygnału;
Lokalne progi wartości blokujących algorytm funkcji zabezpieczenia szyn w przypadku zwarć
zewnętrznych;

Wszystkie te informacje są transmitowane do jednostki centralnej wraz z próbką wartości prądu,
reprezentując jakość sygnału. Co 1200Hz w jednostce centralnej jest dokonywane sumowanie prądów
ale obróbka sygnału w jednostkach peryferyjnych jest dokonywana co 2400Hz.
Zabezpieczenie dokonuje obliczeń składowych Fouriera dla sygnałów analogowych. Składowe Fouriera
są obliczane dla jednego cyklu, 48 próbek transformaty dyskretnej Fouriera (DFT). DFT jest obliczane
zawsze dla ostatniego okresu próbek z bufora 2 okresów, np. użyte są najbardziej aktualne dane. Tym
sposobem DFT osiąga podstawowe komponenty częstotliwości mocy z sygnału oraz podaje moduł i kąt
w formacie prostokątnym. Funkcja DFT dostarcza wartości pomiarowych podstawowych składowych
częstotliwości oraz efektywnie filtruje wyższe harmoniczne i zakłócenia.
Właściwość ta jest osiągana w połączeniu z modułem wejściowym przekaźnika, który zapewnia
sprzętowe filtrowanie antyaliasingowe. Składowe Fouriera sygnału analogowego prądu są
przechowywane w pamięci dzięki czemu każda funkcja zabezpieczeniowa może mieć do nich dostęp.
Próbki z modułu wejściowego są dostępne również dla rejestratora zakłóceń oraz do wyznaczania
wartości RMS prądów.
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3.5.4 Logika swobodnie programowalna

(FD)9-23

Przeznaczeniem logiki swobodnie programowalnej (PSL) jest umożliwienie użytkownikowi
konfigurowania indywidualnych algorytmów tak aby jak najbardziej dopasować się do potrzeb jego
aplikacji. Jest to osiągnięte poprzez zastosowanie wszelkiego rodzaju bramek logicznych i elementów
czasowych.
Sygnałami wejściowymi do logik PSL mogą być stany wejść binarnych, wyjścia funkcji
zabezpieczeniowych, np. start i wyzwolenie funkcji zabezpieczeniowych, komenda, przycisk funkcyjny
oraz rezultat funkcji zabezpieczeniowej zaszytej w zabezpieczeniu. Własna logika PSL przekaźnika
obsługuje standardowe algorytmy zabezpieczeniowe przekaźnika. Samoa logika PSL złożona jest z
bramek logicznych i elementów czasowych. Bramki logiczne mogą być zaprogramowane na wiele
sposobów umożliwiając powiązanie wielu sygnałów wejściowych. Elementy czasowe są używane do
wprowadzanie opóźnień czasowych za pomocą których sterują rezultatem danej funkcji wyjściowej, np.
w celu skonfigurowania długości impulsu przytrzymującego wyjście przekaźnikowe niezależnie od
długości czasu trwania pobudzenia funkcji od jej elementów wejściowych. Rezultaty funkcji PSL mogą
być wyprowadzone na LED lub na przekaźniki wyjściowe.
Wywoływanie poszczególnych bloków automatyk PSL jest sterowane zdarzeniami; funkcja będzie
podlegać obróbce kiedy tylko zmieni się stan któregokolwiek z jej elementów wejściowych, np. w wyniku
zmiany jakiegokolwiek wejścia binarnego lub na skutek sygnału wyłączenia od funkcji
zabezpieczeniowej. Ponadto tylko ta część logiki, której dotyczą zmiany ulega obróbce. Redukuje to
znacznie czas realizacji automatyk PSL. Oprogramowanie funkcji zabezpieczeniowych i kontrolnych
uaktualnia wartości w elementach czasowych oraz sprawdza warunki na wejściach za każdym razem
kiedy jest wywoływane.
Taki system pozwala użytkownikowi na stworzenie swego własnego schematu działania
zabezpieczenia. Drugiej jednak strony trzeba wziąć pod uwagę jej stopień skomplikowania i dlatego
właśnie został stworzony specjalny program do jej konfiguracji w pakiecie MiCOM S1.
3.5.5

Interfejs przycisków nawigacyjnych (P741 i P743)
Przekaźnik jest wyposażony w 10 przycisków funkcyjnych, które jako wejścia cyfrowe są obsługiwane w
trybie zdarzeniowym przez logikę PSL. Jakkolwiek zmiana stanu przycisku jest rozpoznawana jedynie
wtedy, kiedy przycisk zostanie naciśnięty na okres co najmniej 200ms. Czas reakcji na naciśnięcie
przycisku jest uzależniony od etapu wykonywania procesów funkcji zabezpieczeniowych uwzględniając
opóźnienia sprzętowe i programowe. Naciśnięcie przycisku funkcyjnego można skonfigurować jako
zatrzaskiwane lub normalne kiedy stan naciśnięcia będzie odpowiadał aktywnemu przyciskowi a stan
zwolnienia przycisku stanowi nieaktywnemu. Zatrzaśnięty stan przycisku funkcyjnego jest
zapamiętywany przez zabezpieczenie na nieulotnej pamięci i automatycznie odtwarzany po restarcie
przekaźnika.

3.5.6

Rejestrator zdarzeń
Każda zmiana stanu wejścia binarnego czy też wyjścia funkcji zabezpieczeniowej jest traktowana jako
zdarzenie i zapisywana do rejestratora. Kiedy nastąpi nowe zdarzenie oprogramowanie
zabezpieczeniowe wysyła informację do procesu kontrolnego o dostępności nowych zdarzeń, które
będą zapisane do szybkiego bufora pamięci SRAM która jest zarządzana przez proces kontrolny. Kiedy
proces kontrolny otrzyma informację o nowym zdarzeniu przekazuje tą informację do oprogramowania
platformy, które dokona zapisu tego zdarzenia na podtrzymywanej bateryjnie pamięci SRAM. Operacja
zapisu na podtrzymywanej bateryjnie pamięci SRAM jest znacznie wolniejsza jak bufor procesu
kontrolnego. Oznacza to że oprogramowanie zabezpieczeniowe nie jest opóźniane przez czekanie na
zapis zdarzenia przez oprogramowanie platformy. Jakkolwiek w przypadku gdy pojawi się bardzo dużo
zdarzeń w krótkim okresie czasu może się okazać że część z nich została utracona na skutek
przepełnienia się bufora procesu kontrolnego zanim oprogramowanie platformy pobierze z niego
kolejne informacje. Jeśli taka sytuacja się zdarzy to zostanie wygenerowany alarm do rejestratora
usterek.
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3.5.7 Rejestrator zakłóceń

(FD)9-24

Rejestrator zakłóceń pracuje jako oddzielny proces w stosunku do procesów funkcji
zabezpieczeniowych i kontrolnych. Rejestrator może zapisać przebiegi 8 kanałów analogowych i 32
stanów sygnałów cyfrowych. Dla jednostek peryferyjnych okno rejestratora może być skonfigurowane
na max 10s, w jednostce centralnej okno czasu może wynosić 600ms. Rejestrator zakłóceń otrzymuje
dane z oprogramowania zabezpieczeniowego raz na cykl. Rejestrator gromadzi dane do ustawionej
długości rejestrowanego przebiegu. Dzięki metodzie kompresji danych rejestrator optymalnie zajmuje
pamięć. Jest to osiągane przez detekcję zmian wartości analogowych i kompresowanie tych obszarów
w których wartości te były stałe. Zarejestrowane przebiegi można odczytać z zabezpieczenia za
pomocą oprogramowania MICOM S1, przebiegi są w formacie COMTRADE pozwalającym na ich
załadowanie i analizowanie w każdej przeglądarce obsługującej ten format.
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4
FUNKCJE SAMO-TESTOWANIA I DIAGNOSTYKI

(FD)9-25

Przekaźnik zawiera wiele funkcji samo-testujących sprawdzających sprzęt oraz oprogramowanie
podczas normalnej pracy zabezpieczenia. W momencie wystąpienia usterki funkcje samo-testujące
dokonują zapisu informującego o przyczynie usterki oraz dokonać próby usunięcia usterki poprzez
restart przekaźnika. Powoduje to przejście na krótki okres przekaźnika w stan pracy OUT OF SERVICE
i zadziałanie przekaźnika wyjściowego WATCHDOG. Jeśli restart nie rozwiąże problemu to przekaźnik
przejdzie na stałe w stan OUT OF SERVICE. Będzie to uwidocznione zaświeceniem się diody LED oraz
przekaźnika wyjściowego WATCHDOG.
Jeśli problem został wykryty przez funkcję samo-testowania to przekaźnik dokona zapisu o naturze
problemu na podtrzymywanej bateryjnie pamięci SRAM pozwalając użytkownikowi na zapoznanie się z
treścią usterki.
Funkcja samo-testowania pracuje w dwóch trybach: pierwszym diagnostycznym kiedy przekaźnik jest
restartowany oraz drugim ciągłym podczas normalnej pracy zabezpieczenia.
4.1 Samo-testowanie podczas startu zabezpieczenia
Przekaźnik potrzebuje kilku sekund do zakończenia procesu samo-testowania podczas startu
zabezpieczenia, w ciągu tego okresu funkcje zabezpieczeniowe nie są dostępne. Pozytywne
zakończenie samo-testowania jest uwidocznione za pomocą diody ZDROWY na panelu przednim
zabezpieczenia. W przypadku wykrycia błędu przekaźnik zapala diodę OUT OF SERVICE i można to
zmienić jedynie manualnie.
Poniżej opisane są operacje wykonywane podczas startu zabezpieczenia:
4.1.1

Start systemu
Sprawność pamięci flash jest sprawdzana za pomocą wyliczania sumy kontrolnej zanim
oprogramowanie dokona transferu jej zawartości do pamięci SRAM w celu wykorzystania przez kod
procesora. Po dokonaniu transferu sprawdzana jest kompatybilność danych w pamięci SRAM z ich
oryginałem na pamięci flash. Następnie wywoływany jest kod oprogramowania przetransferowanego do
SRAM jako kod inicjujący.

4.1.2

Oprogramowanie inicjujące
Proces inicjujący obejmuje operacje startowe procesora oraz przerwań, startuje odliczanie
WATCHDOGA (używany przez sprzęt do uwidocznienia że oprogramowanie jest wciąż działające),
startuje system czasu rzeczywistego oraz tworzy i startuje zadania samokontroli. W procesie inicjalizacji
przekaźnik sprawdza:
•

Status baterii;

•

Poprawność podtrzymywanej bateryjnie pamięci SRAM, która użyta jest do przechowywania
zdarzeń, zakłóceń i usterek;

•

Poziom napięcia użytego do pobudzania wejść binarnych;

•

Pracę kontrolera LCD;

•

Pracę przekaźnika WATCHDOG

Jako wynik swoich prac oprogramowanie inicjujące startuje oprogramowanie platformy.
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4.1.3 Start i kontrola oprogramowania platformy

(FD)9-26

Podczas startu oprogramowania platformy przekaźnik sprawdza poprawność danych znajdujących się
na nie ulotnej pamięci za pomocą wyliczania sumy kontrolnej, pracę zegara czasu rzeczywistego, pracę
modułu IRIG-B jeśli jest zamontowany. Test końcowy obejmuje wejścia i wyjścia danych; obecność
i poprawność modułów wejściowych, sprawdzenie systemu akwizycji wartości analogowych poprzez
próbkowanie wartości napięcia referencyjnego.
Jako wynik końcowy powyższych testów przekaźnik przechodzi w tryb pracy i realizowane są algorytmy
funkcji zabezpieczeniowych.
4.2 Samo–testowanie ciągłe
Podczas normalnej pracy zabezpieczenia dokonywana jest ciągła kontrola najważniejszych partii
sprzętu i oprogramowania. Sprawdzanie jest przeprowadzane przez system usług serwisowych (poparz
na rozdział o oprogramowaniu przekaźnika wcześniej w niniejszej instrukcji (P740/PL FD)) a wyniki
transferuje do oprogramowania platformy. Poniżej znajdują się funkcje które podlegają sprawdzeniu:
•

Zawartość pamięci flash za pomocą sumy kontrolnej nastaw, wersji językowych, etc.

•

Kompatybilność danych na SRAM i flash

•

Zawartość pamięci SRAM za pomocą sumy kontrolnej

•

Status baterii

•

Poziom napięcia pomocniczego;

•

Poprawność danych I/O z wejść binarnych i wyjść przekaźnikowych oraz sprawdzanie funkcji
akwizycji danych analogowych za każdym razem kiedy funkcja jest wywoływana – za pomocą
próbkowania napięcia referencyjnego;

•

Sprawdzanie danych na module IRIG-B jeśli jest zamontowany

•

Pracę modułu Ethernet jeśli jest zamontowany poprzez oprogramowanie na module głównym
procesora. Jeśli pojawi się usterka modułu generowany jest alarm i następuje restart karty w celu
usunięcia usterki.

W przypadku wykrycia usterki oprogramowanie platformy dokonuje zapisu o typie problemu do
podtrzymywanej bateryjnie pamięci SRAM. Jeśli problem dotyczy baterii lub modułu IRIG-B to
przekaźnik kontynuuje pracę. W przypadku jakichkolwiek innych problemów przekaźnik zatrzymuje
wszystkie procesy i dokonuje restartu. Restart zabezpieczenia zajmuje około 5 sekund podczas których
zabezpieczenie nie realizuje swoich funkcji jednak sam proces restartu rozwiązuje większość mogących
się zdarzyć problemów. Zgodnie z wcześniejszym opisem podczas restartu uruchamiany jest samotestowanie diagnostyczne które w przypadku wykrycia utrzymującej się usterki po restarcie dokona
zatrzymania zabezpieczenia i przełączenia go w stan OUT OF SERVICE co jest uwidocznione za
pomocą diody LED oraz przekaźnika wyjściowego WATCHDOG.
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1. WPROWADZENIE
Zabezpieczenie
różnicowe
szyn
zbiorczych
MiCOM
P740
jest
zabezpieczeniem wykonanym w całości w technologii cyfrowej i zawiera
oprogramowanie z funkcjami zabezpieczeniowymi jak i też nie związane z
zabezpieczeniami.W przekaźniku zastosowano zaawansowaną opcję
autokontroli, a w przypadku jego uszkodzenia, wygenerowania sygnału
alarmowego. W rezultacie prowadzone działania rozruchowe nie muszą być
tak rozległe jak w przypadku przekaźników mechanicznych lub z elektroniką
analogową.
Aby przeprowadzić rozruch przekaźników cyfrowych wystarczy czy sprzęt
pracuje prawidłowo oraz czy w przekaźniku zastosowano specjalne użytkowe
oprogramowanie
(PSL,
topologiczne,
związane
z
topologią/PSL
zabezpieczenie różnicowe i od uszkodzenia wyłącznika). Nie wydaje się
konieczne testowanie każdej funkcji przekaźnika, jeśli nastawy zostaną
sprawdzone jedną z poniższych metod:
- Sprawdzenie poprzez wydzielenie zawartych w przekaźniku nastaw przy
zastosowaniu odpowiedniego oprogramowania (metoda zalecana) jak np.
MiCOM S1,
-

poprzez interfejs użytkownika.

Jeśli wcześniej nie postanowiono inaczej, użytkownik będzie odpowiedzialny
za określenie nastaw użytkowego oprogramowania załączonego do
przekaźnika oraz za sprawdzenie schematu logicznego opartego na
zewnętrznym oprzewodowaniu i/lub konfiguracji przekaźnika przy pomocy
wewnętrznego schematu logicznego.
Na końcu tego rozdziału jako uzupełnienie umieszczono niewypełnioną kartę
testu rozruchu oraz nastaw.
Podobnie do menu językowego, wybieralnego przez użytkownika, osoba
dokonująca rozruchu może dokonać zmiany menu aby zwiększyć dokładność
w czasie sprawdzenia, a po jego zakończeniu menu jest przywracane do
preferowanego przez klienta języka.
W celu uproszczenia określeń menu komórek znajdujących się w tej „Instrukcji
uruchomienia” zostaną podane w formularzu [odnośnik w courier: COLUMN
HEADING, Cell Text]. Na przykład: komórka wyboru języka (pierwsza komórka
pod tytułem kolumny) umieszczona jest w kolumnie „Dane systemowe”
(kolumna 00) więc będzie podana jako [SYSTEM DATA, Language].

PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Z WYPOSAŻENIEM UŻYTKOWNIK
POWINIEN
ZAPOZNAĆ
SIĘ
Z
ZAWARTOŚCIĄ
ROZDZIAŁU
O
BEZPIECZEŃSTWIE / PRZEWODNIKA PO BEZPIECZEŃSTWIE SFTY/4LM/C11
LUB WYDANIE PÓŹNIEJSZE, ROZDZIAŁEM DANE TECHNICZNE I DANYMI
ZNAMIONOWYMI
UMIESZCZONYMI
NA
TABLICZCE
ZNAMIONOWEJ
WYPOSAŻENIA.
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2.

ZAPOZNANIE SIĘ Z NASTAWIANIEM PRZEKAŹNIKA
Przy pierwszym rozruchu zabezpieczenia szyn zbiorczych MiCOM P740
potrzebny będzie odpowiedni czas na zapoznanie się z metodami ustawiania
przekaźnika.
Szczegółowy opis menu strukturalnego przekaźnika P740 znajduje się we
wprowadzeniu (P740/EN IT).
Na drugiej przedniej pokrywie dostępne są wszystkie przyciski za wyjątkiem
. Możliwy jest odczyt wszystkich komórek menu. Dostępna jest też
możliwość kasowania wskaźników LED oraz alarmów. Można też
modyfikować nastawy konfiguracyjne i niezabezpieczeniowe lub kasować
zapisy związane ze zdarzeniami i uszkodzeniami.
Usunięcie drugiej przedniej pokrywy umożliwia dostęp do wszystkich
przycisków, przy pomocy których można zmieniać nastawy, kasować
wskaźniki LED i alarmy oraz kasowanie zapisów związanych ze zdarzeniami i
uszkodzeniami. Jednakże dostęp do tych komórek menu możliwy jest z
wyższego poziomu niż poziom domyślny i wymagane jest wprowadzenie hasła
przed dokonaniem zmian.
Alternatywnie, jeśli dysponujemy przenośnym komputerem osobistym z
odpowiednim oprogramowaniem (takim jak MiCOM S1), możliwe jest
wyświetlanie pełnowymiarowego menu z danymi i tekstem. Powyższe
oprogramowanie umożliwia łatwiejsze wprowadzanie nastaw, zapisywanie
plików na nośniku cyfrowym w celu późniejszego porównania lub wydruku przy
tworzeniu karty testowej nastaw. W celu uzyskania dalszych szczegółów
odsyłamy do podręcznika użytkownika zawartego w oprogramowaniu. Jeśli
oprogramowanie jest używane po raz pierwszy potrzebny będzie odpowiedni
czas na zapoznanie się z obsługą.
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3.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

3.1

Minimalne wymagania sprzętowe
Zestaw testowania zabezpieczeń nadmiarowoprądowych z możliwością
ustawiania przerwy czasowej.
Multimetr z odpowiednim zakresem zmiennoprądowym oraz zakresem
napięcia zmiennego i stałego odpowiednio 0-400V i 0-250V.
Przyrząd do sprawdzania ciągłości obwodu (jeśli nie znajduje się w
multimetrze)
Miernik mocy optycznej o czułości pomiarowej w zakresie od 0 do -50dBm (do
mierzenia poziomu sygnału optycznego)
Uwaga: Nowoczesne wyposażenie kontrolne może zawierać w sobie
kilka z przedstawionych powyżej cech.

3.2

Opcjonalne wyposażenie
Wielopalczasta wtyczka testowa typu P992 (w przypadku, gdy zainstalowano
blok typu P991) lub MMLB (jeśli użyto bloków MMLG).
Elektroniczny lub induktorowy tester izolacji z wyjściem stałoprądowym o
napięciu nie przekraczającym 500V (do sprawdzenia stanu izolacji w miarę
potrzeby). To wyposażenie będzie potrzebne tylko wtedy, gdy dielektryczny
test nie był przeprowadzony fabrycznie.
Przenośny komputer osobisty z odpowiednim oprogramowaniem (umożliwia to
sprawdzenie portu komunikacyjnego, umieszczonego na płycie tylnej
przekaźnika, jeśli będzie użyty i pozwoli zaoszczędzić dużo czasu podczas
rozruchu).
Drukarka (w celu umożliwienia wydrukowania rekordów związanych z
nastawami z przenośnego komputera osobistego).
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4.

SPRAWDZENIE PRODUKTU

Sprawdzenie tego produktu zawiera w sobie wszystkie aspekty przekaźnika, które
powinny być sprawdzone aby upewnić się, że przed przystąpieniem do rozruchu nie
miały miejsca żadne fizyczne uszkodzenia, przekaźnik funkcjonuje prawidłowo oraz
tolerancja wszystkich wejść wielkości pomiarowych jest zachowana.
Jeśli nastawy ze specjalnymi aplikacjami zostaną dołączone do przekaźnika przed
rozruchem, Wskazane jest zrobienie kopii nastaw, co pozwoli na ich przywrócenie w
terminie późniejszym. Można to zrealizować przez:
Uzyskanie pliku z nastawami na cyfrowym nośniku od klienta (wymaga to
posiadania przenośnego komputera osobistego z odpowiednim oprogramowaniem do
przenoszenia nastaw z komputera osobistego do przekaźnika).
Wydobycie nastaw z przekaźnika (ponownie potrzebny jest przenośny
komputer osobisty z odpowiednim oprogramowaniem).
Ręczne stworzenie zapisu z nastawami. Można to zrobić z użyciem kopii
„Karty testowej nastaw”, umieszczonej na końcu tego rozdziału, zapisując nastawy
jak podane są kolejno, przechodząc krok po kroku przez interfejs użytkownika na
płycie przedniej.
Jeśli zabezpieczenie hasłem jest umożliwione i klient może zmieniać hasło 2, które
zabezpiecza przed nieautoryzowanym dostępem do niektórych nastaw, możliwa jest
zmiana dostarczonego hasła lub klient może przywrócić oryginalne hasło przed
rozpoczęciem testowania.
Uwaga: W przypadku zapomnienia hasła, możliwe jest jego odzyskanie z ALSTOM
przez podanie numeru seryjnego przekaźnika. Odzyskane hasło jest
wyjątkowe dla tego przekaźnika i jest nieprawdopodobne by mogło działać
w innych przekaźnikach.
4.1

Przed podaniem napięcia zasilającego
Poniższy zestaw testów powinien być przeprowadzony przy braku napięcia
zasilającego przekaźnik oraz przy przerwanym obwodzie wyłączenia.
Wymogiem dla tego sprawdzenia jest oddzielenie od przekaźnika wyprowadzeń
przekładników napięciowych i prądowych. Jeśli produkt wyposażono w blok testowy
P991, wymagana przerwa izolacyjna może być łatwo osiągnięta przez włożenie
wtyczki testowej typu P992, która skutecznie otworzy obwody prądowe, tak że za
wyjątkiem automatycznie zwartych obwodów przekładnika prądowego, pozostałe
przewody przyłączone zostaną do bloku testowego.
Przed włożeniem wtyczki testowej należy dokonać porównania ze schematem
ideowym (połączeń), aby zabezpieczyć się przed potencjalną możliwością
spowodowania uszkodzenia lub sprowadzenia zagrożenia. Przekładnik prądowy musi
być zwarty na wtyczce testowej MMLB przed włożeniem do bloku testowego MMLG,
w przeciwnym wypadku powstaje niebezpieczeństwo śmiertelnego porażenia prądem
elektrycznym i uszkodzenia wyposażenia. Powyższe nie jest wymagane jeśli używa
się bloku testowego MiCOM P991 i wtyczki testowej MiCOM 992, ponieważ wtedy
przekładniki prądowe są wtedy automatycznie zabezpieczane poprzez zwieranie ich
obwodów.

PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Z WYPOSAŻENIEM UŻYTKOWNIK
POWINIEN
ZAPOZNAĆ
SIĘ
Z
ZAWARTOŚCIĄ
ROZDZIAŁU
O
BEZPIECZEŃSTWIE / PRZEWODNIKA PO BEZPIECZEŃSTWIE SFTY/4LM/C11
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LUB WYDANIE PÓŹNIEJSZE, ROZDZIAŁEM DANE TECHNICZNE I DANYMI
ZNAMIONOWYMI
UMIESZCZONYMI
NA
TABLICZCE
ZNAMIONOWEJ
WYPOSAŻENIA.
Gdy brak jest bloku testowego, przekładnik napięciowy zasilający przekaźnik będzie
oddzielony za pomocą płyty odcinającej lub wyprowadzeń w bloku. Liniowy
przekładnik prądowy będzie zwarty i odłączony od zacisków przekaźnika. Wszędzie
tam, gdzie sposób odcinania zasilania pomocniczego lub obwodu wyłączenia (np.
wkładki bezpiecznikowe izolujące, bezpieczniki, miniaturowe wyłączniki, itp.) jest
możliwy, należy go zastosować. Jeżeli jest to niemożliwe, należy rozłączyć przewody
tych obwodów i wystawione końcówki odpowiednio zabezpieczyć, aby nie dopuścić
do ryzyka naruszenia zasad bezpieczeństwa.
4.1.1 Oględziny
Należy ostrożnie sprawdzić wzrokowo przekaźnik w celu wykluczenia powstania
mechanicznych uszkodzeń w czasie instalacji.
Podaną informację o danych znamionowych, dostępną pod górną osłoną przedniej
części przekaźnika należy sprawdzić, aby upewnić się, że jest właściwa w stosunku
do określonej instalacji.
Należy też upewnić się, czy wyprowadzenia do uziemiania kasety, znajdujące się w
dolnej części przekaźnika po lewej ręce, są połączone z miejscową szyną
uziemiającą odpowiednim przewodem.
4.1.2 Zwarcie wyprowadzeń przekładnika prądowego
W razie potrzeby należy sprawdzić czy wyprowadzenia przekładnika prądowego
zostały zwarte, gdy blok z zaciskami o dużej wartości obciążeniowej (odpowiednio
blok B dla P742 i A dla P743 na rysunku 1 i 2) jest odłączony od wejść obwodów
prądowych.

RYSUNEK 1: WYPROWADZENIA BLOKÓW W P742 –
WIDOK Z TYŁU PRZEKAŹNIKA
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RYSUNEK 2: WYPROWADZENIA BLOKÓW Z P743 –
WIDOK Z TYŁU PRZEKAŹNIKA
Blok z zaciskami o dużej wartości obciążeniowej jest przymocowany do płyty tylniej
przy pomocy czterech śrub z łbem z gniazdkiem krzyżowym. Zostały one
umieszczone u góry i u dołu pomiędzy pierwszą i drugą oraz trzecią i czwartą
kolumną wyprowadzeń (patrz rys. 2).
Uwaga: Zaleca się stosowanie wkrętaka z magnetyczną końcówką, w celu
zminimalizowania ryzyka zagubienia lub pozostawienia śruby w bloku.
Wyciągnij blok z kasety i sprawdź przyrządem do kontroli ciągłości obwodu czy
wszystkie zastosowane łączniki zwierne są zamknięte. Tabela nr 1 obrazuje
wyprowadzenia, pomiędzy którymi występuje zestyk przełączny bezprzerwowy.
Wejście prądowe

IA
IB
IC
IN

Zestyk zwierny pomiędzy wyprowadzeniami.
P742
P743
1A – przewód wspólny – 5A
1A – przewód wspólny – 5A
B3 – B2 – B1
A3 – A2 – A1
B6 – B5 – B4
A6 – A5 – A4
B9 – B8 – B7
A9 – A8 – A7
B12 – B11 – B10
A12 – A11 – A10

TABELA 1: ROZMIESZCZENIE ZESTYKÓW ZWARCIOWYCH
PRZEKŁADNIKA PRĄDOWEGO.
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RYSUNEK 3: UMIEJSCOWIENIE ŚRUB ZABEZPIECZAJĄCYCH BLOK
Z WYPROWADZENIAMI O DUŻEJ WARTOŚCI OBCIĄŻENIOWEJ
4.1.3 Izolacja
Sprawdzenie rezystancji izolacji konieczne jest tylko podczas rozruchu, dlatego też
nie wykonuje się go podczas instalacji.
Po odizolowaniu wszystkich przewodów instalacji elektrycznej od potencjału ziemii
należy przeprowadzić sprawdzenie przy pomocy elektronicznego lub induktorowego
miernika izolacji z wykorzystaniem napięcia stałego nie przekraczającego wartości
500V. Wyprowadzenia tego samego obwodu powinny być tymczasowo zwarte ze
sobą.
Podstawowe grupy wyprowadzeń przekaźnika to:
a)

obwody przekładników prądowych,

b)

źródło zasilania napięcia pomocniczego,

c)

wyjście napięcia wzbudzenia i wejścia sterujące optozłączy,

d)

zestyki przekaźnika,

e)

zestyk uziemiający kasety.

Rezystancja izolacja powinna być większa niż 100MΩ przy 500V.
Na zakończenie czynności kontrolnych , związanych ze sprawdzeniem rezystancji
izolacji należy upewnić się, czy wszystkie przewody ponownie prawidłowo
przyłączono do przekaźnika.
4.1.4 Zewnętrzne odrutowanie
Należy sprawdzić czy zewnętrzne odrutowanie jest zgodne z odpowiednim
schematem przekaźnika lub schematem ideowym. Numer schematu przekaźnika
widnieje na tabliczce znamionowej pod górną pokrywą, w przedniej części
przekaźnika. Odpowiedni schemat połączeń zostanie dostarczony z potwierdzeniem
zamówienia przekaźnika w ALSTOM.
Jeśli zastosowano blok testowy P991, połączenia powinny być sprawdzone w oparciu
o schemat (połączeń) ideowy. Zaleca się aby połączenia zasilające znalazły się po
stronie roboczej bloku testowego, pomalowanej kolorem pomarańczowym i z
wyprowadzeniami oznaczonymi liczbami nieparzystymi (1, 3, 5, 7 itp.). Napięcie
pomocnicze jest prawidłowo podane na wyprowadzenie 13 (biegun dodatni) i 15
(biegun ujemny), z wyprowadzeniami 14 i 16, połączonymi odpowiednio z
wyprowadzeniami bieguna dodatniego i ujemnego napięcia pomocniczego w
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przekaźniku. Jakkolwiek, należy sprawdzić połączenia w oparciu o układ
schematyczny dla instalacji, aby zadośćuczynić normalnej praktyce obsługi klienta.
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4.1.5 Zestyki układu alarmowego
Stosując tester ciągłości obwodu sprawdzić czy zestyki układu alarmowego znajdują
się w położeniach podanych w tabeli nr 2 dla niezasilonego przekaźnika.
Wyprowadzenia

Położenie zestyków
Przekaźnik nie zasilony
Zamknięty

Przekaźnik zasilony
L11 – L12 (P741)
Otwarty
E11 – E12 (P742)
G11 – G12 (P743)
L13 – L14 (P741)
Otwarty
Zamknięty
E13 – E14 (P742)
G13 – G14 (P743)
TABELA 2: STAN ZESTYKÓW UKŁADU ALARMOWEGO
4.1.6 Zasilanie pomocnicze
Przekaźnik P740 może pracować na napięciu stałym lub przemiennym napięcia
pomocniczego. Zależnie od znamionowego nominalnego napięcia zasilania
przekaźnika. Podane napięcie musi zawierać się w zakresie napięcia pracy
podanego w tabeli nr 3.
Przed zasileniem przekaźnika należy pomierzyć wartość napięcia pomocniczego aby
upewnić się, że zawiera się ono w zakresie pracy urządzenia.
Nominalne znamionowe U= [U~rms]

zakres pracy dla
U=
19 do 65V
37 do 150V

zakres pracy dla
[U~rms]
24 do 110V

24-48V
[-]
48-110V
[30 110V]
110-250V
[10087 do 300V
80 do 265V
240V]
TABELA 3: ZAKRES PRACY NAPIĘCIA POMOCNICZEGO

Należy odnotować, że przekaźnik P740 może wytrzymać tętnienia napięcia
zmiennego do 12% powyżej napięcia znamionowego stałoprądowego zasilania
pomocniczego.

Nie wolno zasilać przekaźnik lub jednostkę sprzęgającą stosując
prostownik bez podłączonej baterii, ponieważ może to nieodwracalnie
uszkodzić zespół obwodów elektrycznych zasilacza przekaźnika.
Zasilenie przekaźnika może mieć miejsce tylko, gdy wartość napięcia pomocniczego
znajduje się wewnątrz określonego zakresu pracy. Jeśli przewidziano zastosowanie
bloku testowego, może okazać się konieczne połączenie przez wtyczkę testową
napięcia pomocniczego z przekaźnikiem.
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Po podaniu napięcia zasilającego
Zadaniem grupy poniższych testów jest sprawdzenie czy urządzenia i
oprogramowanie pracuje prawidłowo i czy były przeprowadzane z podaniem napięcia
zasilającego na przekaźnik.
Dla poniższych sprawdzeń należy odizolować połączenia przekładnika prądowego i
napięciowego od przekaźnika. Obwód wyłączający powinien być również izolowany,
aby zabezpieczyć się przed niepożądanym działaniem wyłącznika.

4.2.1 Zestyki układu alarmowego
Stosując tester ciągłości obwodu sprawdzić czy styki układu alarmowego zgodne są
ze stanami podanymi w tabeli nr 2 dla zasilonego przekaźnika.
4.2.2 Data i czas
Przed nastawieniem daty i czasu należy się upewnić, czy fabrycznie włożony pasek
izolacyjny baterii, który zabezpieczą ją przed rozładowaniem w czasie transportu i
przechowywania, został usunięty. Obecność tego paska możemy sprawdzić po
otwarciu dolnej pokrywy, gdzie po stronie plusa z pojemnika baterii powinna
wystawać czerwona końcówka paska. Delikatnie naciskając baterię, aby
zabezpieczyć ją przed wypadnięciem z pojemnika, należy pociągnąć czerwoną
końcówkę w celu usunięcia paska.
Data i czas mogą być teraz nastawione na prawidłową wartość. Dokładność tej
metody będzie zależała od tego czy zastosowane będzie podtrzymanie przez
opcjonalny port Inter-Range Instrumentation Group standard B (IRIG-B) w tylnej
części przekaźnika.
4.2.2.1 Sygnał IRIG-B stosowany tylko w Jednostce Centralnej (P741)
Jeżeli satelitarny sygnał czasu zegarowego zgodny z IRIG-B zostanie podany na
opcjonalny port IRIG-B przekaźnika P741, urządzenie z układem zegara
satelitarnego zostanie zasilone.
Aby zezwolić na podtrzymanie daty i czasu przekaźnika z zewnętrznego źródła IRIGB, komórka [DATE and TIME, IRIG-B Sync] musi być ustawiona na „Enabled”.
Odczytanie w komórce [DATE and TIME, IRIG-B Status] informacji „Active” oznacza,
że sygnał IRIG-B został podany do przekaźnika.
Gdy tylko sygnał IRIG-B jest aktywny, należy ustawić strefę czasową w układzie
zegara satelitarnego tak aby wyświetlany był czas lokalny.
W komórce [DATE and TIME, Date/Time] sprawdzamy czy czas, data i miesiąc są
prawidłowe. Ponieważ sygnał IRIG-B nie zawiera bieżącego roku, konieczne staje się
jego ręczne nastawienie w tej komórce.
Jeśli przydarzy się zanik napięcia pomocniczego, czas i data będzie podtrzymana
poprzez baterię znajdującą się w pojemniku ulokowanym za dolną pokrywą. Dlatego
też, gdy napięcie pomocnicze zostanie przywrócone, czas i data będą prawidłowe i
nie będą wymagały ponownego ustawienia.
Aby to sprawdzić należy odłączyć sygnał IRIG-B, odłączyć napięcie pomocnicze od
przekaźnika. Pozostawić przekaźnik nie zasilony na około 30 sekund. Po ponownym
podaniu napięcia zasilającego czas w komórce [DATE and TIME, Date/Time]
powinien być prawidłowy.
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zewnętrzne

4.2.2.2 Brak sygnału IRIG-B w Jednostce centralnej (P741) lub Jednostce zewnętrznej
(P742/P743)
Jeżeli data i czas nie mają być podtrzymane z zewnętrznego źródła przez sygnał
IRIG-B, komórka [DATE and TIME, IRIG-B Sync] ustawiamy na „Disabled”.
Przy pomocy komórki [DATE and TIME, Date/Time] ustawiamy datę i czas zgodnie z
datą i czasem lokalnym.
Jeśli przydarzy się zanik napięcia pomocniczego, czas i data będzie podtrzymana
poprzez baterię znajdującą się w pojemniku ulokowanym za dolną pokrywą. Dlatego
też, gdy napięcie pomocnicze zostanie przywrócone, czas i data będą prawidłowe i
nie będą wymagały ponownego ustawienia.
Aby to sprawdzić należy odłączyć napięcie pomocnicze od przekaźnika na około 30
sekund. Po ponownym podaniu napięcia zasilającego czas w komórce [DATE and
TIME, Date/Time] powinien być prawidłowy.
4.2.3

Diody elektroluminescencyjne (LED)
Po podaniu napięcia zasilającego zielona dioda zaświeci i będzie wskazywać
prawidłową pracę przekaźnika. Przekaźnik posiada nieulotną pamięć, która pamięta
stany (zał lub wył) układu alarmowego, wyłączenia i jeśli skonfigurowano na
podtrzymanie, programowalnych przez użytkownika wskaźników LED, z czasu
ostatniego zasilenia przekaźnika napięciem pomocniczym.
Jeśli jakikolwiek z tych wskaźników jest pobudzony, należy go skasować przed
kontynuowaniem następnych testów. Jeśli wskaźniki LED zostaną pomyślnie
skasowane (przestaną świecić), nie ma potrzeby ich testowania, ponieważ oczywiste
jest, że pracują prawidłowo.
Uwaga: Istnieje prawdopodobieństwo, że sygnały alarmowe, powiązane z
kanałami komunikacyjnymi nie będą kasowane na tym etapie.

4.2.3.1 Testowanie diod sygnalizujących alarm i odstawienie z ruchu.
Przy pomocy menu kolumnowego COMMISSION TESTS możliwe jest testowanie
wskaźników LED sygnalizujących zadziałanie układu alarmowego i odstawienia z
ruchu. Aby to sprawdzić należy ustawić komórkę [COMMISSION TESTS, Test Mode]
na „Out Of Service” w P741 lub „50BF Disabled” w P742/P743. Następnie
sprawdzamy, czy wskaźnik LED odstawienia z ruchu świeci ciągle i wskaźnik LED
układu alarmowego świeci światłem przerywanym.
Nie ma potrzeby powrotu z nastawieniem komórki [COMMISSION TESTS, Test
Mode] na „Disabled” na tym etapie, ponieważ tryb testowy będzie potrzebny dla
kolejnych testów.
4.2.3.2 Testowanie diody sygnalizującej wyłączenie.
Sprawdzenie wskaźnika optycznego LED, sygnalizującego wyłączenie może być
przeprowadzone poprzez ręczne wyłączenie wyłącznika z przekaźnika. Jednakże
działanie tego wskaźnika będzie widoczne jeszcze w czasie testów
przeprowadzonych później. Dlatego nie ma potrzeby testowania tego wskaźnika na
obecnym etapie. Proszę zauważyć, że w Jednostce centralnej (P741) brak jest funkcji
sterujących wyłącznikiem, natomiast w Jednostce zewnętrznej (P742/P743) istnieje
możliwość wyłączenia/zamknięcia miejscowego wyłącznika.
4.2.3.3 Testowanie diod programowalnych przez użytkownika.
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Aby sprawdzić wskaźniki LED programowalne przez użytkownika należy ustawić w
komórce [COMMISSION TESTS, Test Mode] „Apply Test”. Wszystkie wskaźniki LED
w przekaźniku powinny zaświecić się.
W przekaźniku P741 i P743:
- Komórka „Red LED Status” ma postać osiemnastobitowego ciągu znaków
binarnych, wskazującego który ze wskaźników LED programowanych przez
użytkownika w przekaźniku świeci, gdy dostęp do przekaźnika umożliwia
telemechanika, a stan „1” wskazuje, że określona czerwona dioda świeci.
- Komórka „Green LED Status” ma postać osiemnastobitowego ciągu znaków
binarnych, wskazującego który ze wskaźników LED programowanych przez
użytkownika w przekaźniku świeci, gdy dostęp do przekaźnika umożliwia
telemechanika, a stan „1” wskazuje, że określona zielona dioda świeci.
- Jeżeli komórka „Red LED Status” i ta sama komórka „Green LED Status” są w
stanie „1” określony wskaźnik LED świeci na pomarańczowo.
- Jeżeli komórka „Red LED Status” i ta sama komórka „Green LED Status” są w
stanie „0” określony wskaźnik LED nie świeci.
W przekaźniku P742:

- Komórka „LED Status” ma postać ośmiobitowego ciągu znaków binarnych,
wskazującego który ze wskaźników LED programowanych przez użytkownika w
przekaźniku świeci, gdy dostęp do przekaźnika umożliwia telemechanika, a stan „1”
wskazuje, że określona dioda świeci natomiast stan „0” oznacza brak świecenia.
4.2.4 Źródło napięcia wzbudzenia
Przekaźnik generuje napięcie wzbudzenia o wartości nominalnej 48V=, które jest
stosowane do zasilania wejść z izolacją optyczną (alternatywnie można użyć
zasilania z baterii umieszczonej w rozdzielni).
Wartości pomiarowe napięcia wzbudzenia pomiędzy wyprowadzeniami 7 i 9 bloku
podano w tabeli nr 4. Należy sprawdzić czy wartość napięcia wzbudzenia znajduje
się w zakresie pomiędzy 40V a 60V pod obciążeniem i przy prawidłowej polaryzacji.
Powtórzyć dla wyprowadzeń 8 i 10.
szyna
Wyprowadzenia
zasilająca
P741
P742
P743
+ve
L7 i L8
E7 i E8
G7 i G8
-ve
L9 i L10
E9 i E10
G9 i G10
TABLICA 4: WYPROWADZENIA DLA NAPIĘCIA WZBUDZENIA
4.2.5 Wejście z izolacją optyczną
Za pomocą tego testu można sprawdzić czy wszystkie wejścia z izolacją optyczną
funkcjonują prawidłowo. Przekaźnik P741 posiada 8 wejść z izolacja optyczną,
natomiast przekaźnik P742 odpowiednio 16 wejść z izolacja optyczną i przekaźnik
P743 – 24 wejścia tego typu.
Wejścia z izolacją optyczną powinny być zasilone jednokrotnie, patrz schemat
połączeń zewnętrznych (P740/EN/ CO) z oznaczeniami zacisków. Po sprawdzeniu
poprawnej polaryzacji przyłączyć napięcie wzbudzenia do odpowiednich zacisków
wejść, które będą testowane.
Uwaga: Wejścia z izolacją optyczną mogą być zasilone z zewnętrznego źródła
napięcia pomocniczego (np. z stacyjnej baterii akumulatorów) w niektórych
instalacjach. Należy sprawdzić czy to nie jest ten przypadek przed podaniem napięcia
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wzbudzenia, w przeciwnym razie może w rezultacie dojść do uszkodzenia
przekaźnika.
Stan każdego wejścia z izolacją optyczną może być przeglądany przy pomocy
komórki [SYSTEM DATA, Opto I/P Status] lub [COMMISSION TESTS, Opto I/P
Status] i odpowiednio „1” wskazuje na zasilone wejście, natomiast stan „0” oznacza
brak zasilenia wejścia. Zasilenie każdego z wejść z izolacją optyczną spowoduje, że
jeden ze znaków w dolnej linii wyświetlacza będzie wskazywał nowy stan wejść.
4.2.6 Przekaźniki wyjściowe
Za pomocą tego testu można sprawdzić czy wszystkie przekaźniki wyjściowe
funkcjonują prawidłowo. Przekaźnik P741 i P742 posiada 8 przekaźników
wyjściowych natomiast przekaźnik P743 – 16 przekaźników tego typu.
Oznaczenia wyprowadzeń można zobaczyć w Rozdziale „Schemat połączeń”
(P740/EN CO).
W komórce [COMMISSION TESTS, Test Mode] sprawdzamy, czy przekaźnik wciąż
znajduje się w trybie testowym, aby zapewnić, że nastawiono „Blocked”.
Przekaźniki wyjściowe powinny być zasilone jednokrotnie. Aby wybrać do testowania
przekaźnik wyjściowy nr 1 należy ustawić to odpowiednio w komórce [COMMISSION
TESTS, Test Pattern].
Przyłączyć tester ciągłości obwodu pomiędzy wyprowadzeniami odpowiednimi dla
przekaźnika wyjściowego nr 1 jak podano w schemacie połączeń zewnętrznych
(P740/EN CO).
Aby spowodować działanie przekaźnika wyjściowego należy ustawić w komórce
[COMMISSION TESTS, Contact Test] „Apply Test”. Zadziałanie zostanie
potwierdzone przez tester ciągłości obwodu, którym należy sprawdzić zestyk
normalnie otwarty i następnie zestyk normalnie zamknięty. Należy też pomierzyć
wartość rezystancji kontaktów w stanie zamkniętym.
Kasujemy przekaźnik wyjściowy poprzez ustawienie w komórce [COMMISSION
TESTS, Test Pattern] „Remove Test”.
Uwaga: Należy zapewnić, aby termiczne wartości znamionowe aparatury
przyłączonej do przekaźnika wyjściowego podczas procedury testowania
styków, nie były przekraczane z powodu zbyt długiej pracy przekaźnika
wyjściowego. Powyższe bierze się stąd, że czas pomiędzy rozpoczęciem i
zakończeniem testowania styków powinien być ograniczony do niezbędnego
minimum.
Test należy powtórzyć dla przekaźników od 2 do 8 w P741 i P742 oraz od 2 do 16 w
P743.
Przywrócenie przekaźnika do ruchu polega na nastawieniu komórki [COMMISSION
TESTS, Test Mode] na „Disabled”.
4.2.7 Tylny port komunikacyjny
Niniejszy test powinien być wykonany tylko w przypadku obecności systemów
nadrzędnych, w celu potwierdzenia, że zostały zastosowane odpowiednie standardy
komunikacyjne. Przedmiotem tego testu nie jest potwierdzenie poprawności
przesyłanych sygnałów przekaźnika a jedynie sprawdzenie działania portu
komunikacyjnego i potwierdzenie zadeklarowanego protokołu. Niezbędny jest jedynie
tylny port komunikacyjny i konwerter
protokołu.
4.2.7.1 Komunikacja po protokole Courier
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Jeśli zainstalowany jest konwerter protokołu typu KITZ EIA(232) należy podłączyć do
niego komputer PC z uruchomionym oprogramowaniem odpowiednim dla protokołu
na drugim końcu magistrali. Upewnij się czy prędkość transmisji, parzystość, ilość
bitów danych i bit stopu są ustawione tak samo jak w oprogramowaniu komputera
PC. Musi być ustawiony adres komunikacyjny przekaźnika między 1 a 254 w
komórce: [0E02: COMMUNICATIONS, Remote Access]
Sprawdź czy można zestawić połączenie pomiędzy przekaźnikiem a komputerem PC.

4.2.7.2 Komunikacja w protokole IEC60870-5-103
Komunikacja w protokole IEC60870-5-103 wymaga uzycia zewnętrznego urządzenia
Master, to urządzenie jest niezbędne aby zweryfikować pracę tylniego portu
zabezpieczenia.
Najpierw należy się upewnić czy rodzaj komunikacji i prędkość jest taka sama w
urządzeniu i przekaźniku.
Sprawdź czy można zestawić połączenie pomiędzy przekaźnikiem a komputerem PC.
4.2.7.3 Komunikacja w protokole IEC 61850
Połącz się poprzez komputer na którym jest uruchomione oprogramowanie typu
Master Station Software bądź MMS browser do portu Ethernet (poprzez światłowód
lub RJ45).Numery podłączeń dla portu Ethernet podane są w tabeli 5.
Konfiguracja numerów IP i SNTP – synchronizacji czasu są wykonywane przy
pomocy IED Configurator Tool, więc jeśli te parametry nie są możliwe poprzez plik
SCL, muszą być skonfigurowane ręcznie.
Jeśli przypisany numer IP powtarza się gdzieś w tej samej sieci pojawi się odpowiedni
komunikat w sposób nieokreślony. Ponadto przekaźnik sprawdzi konflikty IP przy
każdej zmianie konfiguracji IP oraz przy starcie po podaniu napięcia zasilania.
Sprawdź, czy komunikacja z tym przekaźnikiem może być ustanowiona.
Aby zkomunikować się z IEC 61850 IED w Ethernet niezbędne jest tylko aby znać
adres IP. Może on być skonfigurowany za pomocą:
- Klient IEC 61850 (bądź Master), na przykład PACiS (MiCOM C264) lub HMI lub
- Program typu „MMS browser” za pomocą którego można ściągnąć pełny model
danych z IED, bez jakiejkolwiek wcześniejszej wiedzy.
Nie jest możliwe wprowadzenie zmian w nastawach zabezpieczenia przy użyciu
protokołu IEC 61850. Uczyniono to w celu pozostawienia tego procesu możliwie tak
prostym jak jest obecnie przy użyciu MiCOM S1 i MiCOM S1 Studio. Można to
wykonać używając portu przedniego bądź przez Ethernet poprzez tzw. tunneling.
Do portu Ethernet podłączamy się poprzez ekranowane RJ45. Tabela poniżej
pokazuje zastosowanie pinów we wtyczce.
Pin

Nazwa sygnału

Definicja sygnału

1

TXP

Transmisja (positive)

2

TXN

Transmisja (negative)

3

RXP

Odbiór (positive)

4

-

Nie używany
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5

-

Nie używany

6

RXN

Odbiór (negative)

7

-

Nie używany

8

-

Nie używany
TABLICA 5: SYGNAŁY NA WTYCZCE ETHERNET

4.2.8

Drugi tylny port komunikacyjny
Poniższy test powinien być wykonany tylko w przypadku obecności systemów
nadrzędnych, w celu potwierdzenia, Ŝe zostały zastosowane odpowiednie standardy
komunikacyjne. Przedmiotem tego testu nie jest potwierdzenie poprawności
przesyłanych sygnałów przez przekaźnik a jedynie sprawdzenie działania portu
komunikacyjnego i potwierdzenie zadeklarowanego protokołu. Niezbędny jest jedynie
tylny port komunikacyjny i konwerter protokołu.

4.2.8.1 Konfiguracja standardu K-Bus
Jeśli zainstalowany jest konwerter standardu K-Bus na EIA(RS)232 typu KITZ należy
podłączyć do niego komputer PC z odpowiednim oprogramowaniem (MICOM S1 lub
PAS&T).
Jeśli brak jest konwertera KITZ, podłączenie komputera do przekaźnika będzie
niemożliwe. W takim wypadku należy tymczasowo użyć konwertera i komputera, aby
przetestować działanie tylnego portu w standardzie K-Bus.
Należy się upewnić czy prędkość transmisji oraz parzystość są ustawione tak samo w
konwerterze KITZ jak w komputerze PC. Musi być ustawiony adres komunikacyjny
między 1 a 254 w komórce: [0E90: COMMUNICATIONS, PT2 Adres] oraz
przyporządkowany standard transmisji K-Bus do danego portu w komórce: [0E88:
COMMUNICATIONS, PT2 Konfig.portu].
Sprawdź czy można zestawić połączenie pomiędzy przekaźnikiem a komputerem PC.
4.2.8.2 Konfiguracja EIA(RS)485
Jeśli zainstalowany jest konwerter standardu RS485/232 (np. typ CK222) należy
podłączyć do niego komputer PC z odpowiednim oprogramowaniem (np. MICOM S1)
oraz połączyć konwerter z tylnym portem RS485 przekaźnika.
Należy się upewnić czy prędkość i parzystość transmisji są ustawione tak samo w
konwerterze CK222 jak w komputerze PC. Musi być ustawiony adres komunikacyjny
między 1 a 254 w komórce: [0E90: COMMUNICATIONS, PT2 Adres] oraz
przyporządkowany standard transmisji EIA(RS)485 do danego portu w komórce:
[0E88: COMMUNICATIONS PT2 Konfig.portu].
Sprawdź czy można zestawić połączenie pomiędzy przekaźnikiem a komputerem PC.
4.2.8.3 Konfiguracja EIA(RS)232
Podłącz komputer PC z odpowiednim oprogramowaniem do tylnego portu
EIA(RS)232 przekaźnika.
Drugi tylny port komunikacyjny (SK4) wykonany jest w postaci 9-pinowego gniazda
typu D. Połączenia są zgodne ze standardem EIA(RS)574.
Połączenie z drugim tylnym portem komunikacyjnym może być wykonane za pomocą
ekranowanego kabla wielożyłowego o maksymalnej długości 15m lub o pojemności
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całkowitej rzędu 2500pF. Od strony przekaźnika kabel powinien być zakończony 9pinową wtyczką (męską) typu D. Numery zacisków standardu RS232 zawarte są w
tabeli nr 7.
Należy się upewnić czy prędkość i parzystość transmisji są ustawione tak samo w
komputerze PC jak i w przekaźniku. Musi być ustawiony adres komunikacyjny między
1 a 254 w komórce: [0E90: COMMUNICATIONS, PT2 Adres] oraz przyporządkowany
standard transmisji EIA(RS)232 do danego portu w komórce: [0E88:
COMMUNICATIONS PT2 Konfig.portu].
Sprawdź czy można zestawić połączenie pomiędzy przekaźnikiem a komputerem PC.
4.2.9 Komunikacja różnicowo-prądowa
Przy pomocy tego testu możemy sprawdzić czy porty do komunikacji światłowodowej
w przekaźnikach P742 lub P743, zastosowane do komunikacji z Jednostką centralną
P741, pracują prawidłowo.

CM

RYSUNEK 4: PORTY KOMUNIKACYJNE I WYPROWADZENIA BLOKÓW W P741 –
WIDOK Z TYŁU
Przy łączeniu lub rozłączaniu przewodu światłowodowego należy uważać, aby nie
patrzeć prosto w port transmisyjny lub koniec światłowodu.
Komórka [PU CONF & STATUS, PU connected] w jednostce centralnej wyświetla
listę jednostek zewnętrznych przyłączonych do jednostki centralnej.
Z pozycji jednostki zewnętrznej, jeśli jest to możliwe, należy sprawdzić komunikację z
jednostką centralną przez odłączenie światłowodu, co powinno skutkować
wyświetleniem się alarmu „Fibre Com Error”.
4.2.10 Wejścia prądowe (tylko dla P742 i P743)
Przy pomocy tego testu możemy sprawdzić czy dokładność pomiaru prądu zawarta
jest wewnątrz dopuszczalnej tolerancji.
Wszystkie opuszczające zakład produkcyjny przekaźniki przystosowane są do pracy
w systemie sieciowym z 50Hz częstotliwością. Gdy wymagana jest praca przy
częstotliwości sieciowej 60Hz, wtedy musi być to ustawione w komórce [SYSTEM
DATA, Frequency].
Przyłączamy po kolei prąd równy wartości znamionowej uzwojenia wtórnego
liniowego przekładnika prądowego do każdego wejścia przekładnika prądowego,
patrz tabela nr 1 lub schemat połączeń zewnętrznych (P740/EN CO) zgodnie z
odpowiednimi oznaczeniami zacisków, sprawdzając jego wartość bezwzględną przy
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pomocy multimetru. Odpowiedni odczyt może być sprawdzony w kolumnie
MEASUREMENTS 1 przekaźnika i zapisanej wyświetlanej wartości.
Wyświetlana wartość prądu na wyświetlaczu LCD przekaźnika lub przenośnego
komputera osobistego, przyłączonego do portu komunikacyjnego na płycie przedniej,
może przyjmować wartości w amperach zarówno dla strony pierwotnej jak i wtórnej.
Jeśli komórka [MEASURE’T SETUP, Local Values] ustawiona jest na „Primary”,
wartości wyświetlane będą równe z dołączonym prądem, pomnożonym przez
przypisaną przekładnię przekładnika prądowego ustawioną w kolumnie menu „CT
and VT RATIOS” (Patrz tabela nr 5). Jeżeli komórka [MEASURE’T SETUP, Local
Values] jest nastawiona na „Secondary”, wartość wyświetlana będzie równa wartości
dołączonego prądu.
Dokładność pomiarowa przekaźnika wynosi ±5%. Jednakże należy uwzględnić
dodatkową poprawkę z uwagi na zastosowane wyposażenie.
Komórka w POMIARY 1 kolumna Przypisana przekładnia PP
(02)
(w kolumnie
menu (0A) „CT and VT
RATIOS”
[IA Wartość bezwzględna]
[IB Wartość bezwzględna]
[PP
fazowo,
[IC Wartość bezwzględna]
pierwotne]
[IN Wartość bezwzględna]
[PP fazowo, wtórne]

TABELA 5: NASTAWY PRZEKŁADNI PRZEKŁADNIKA PRĄDOWEGO [PP]

CM

Uruchomienie
MiCOM P740

P740/PL CM/La7
(CM)10 - 19

5.

MENU TESTOWANIA ROZRUCHU PRZY ODDANIU DO EKSPLOATACJI

5.1

Tryb testowy

5.1.1 Tryb testowy dla Jednostki Peryferyjnej [JP]
Powyższa komórka pozwala na testowanie zadanego w przekaźniku prądu wtórnego,
bez działania przekaźnika na wyłączenie, jak też bez rozruchu pozostałych
przekaźników w tym samym polu, w jakim znajduje się JP, bez nieprawidłowego
działania zabezpieczenia od uszkodzenia wyłącznika. Użytkownik ma także
możliwość bezpośredniego testowania zestyków wyjściowych i działania w układzie
stacji poprzez poprzez podanie sygnałów kontrolno-testowych.
Poniżej podano dwa rodzaje dostepnych trybów testowych:
W trybie „50BF Blocked”, zabezpieczenie szyn pozostaje w ruchu na linii
zasilającej, ale wyłączenie miejscowego wyłącznika jest niemożliwe (zestyki
wyłączające RL1, RL2 i RL3 są nieczynne). Algorytm topologiczny używa ostatniej
znanej pozycji wyłącznika i odłącznika (-ów). Prąd zadany w obwodzie wtórnym nie
spowoduje wysłania komendy wyłączającej z zabezpieczenia różnicowego.
W trybie przeglądowym „Overhaul” linia odpływowa musi być fizycznie
odłączona od jakiejkolwiek strefy. Zabezpieczenie szyn nie bierze pod uwagę tej linii
odpływowej i nie jest możliwe wyłączenie wyłącznika (zestyki wyłączające RL1, RL2 i
RL3 są nieczynne). Algorytm topologiczny używa ostatniej znanej pozycji wyłącznika i
odłącznika (-ów). Ten tryb pozwala na przeprowadzenie testowania przekaźnika
prądem zadanym w obwodzie wtórnym.
W przypadku wybrania trybu testowego, przekaźnik jest odstawiony z ruchu,
powodując zarejestrowanie warunku alarmowego i zaświecenie żółtej diody LED
odstawienia „Out of Service”.
5.1.2 Tryb testowy dla Jednostki Centralnej [CU]
Powyższa komórka została uzyta w celu umożliwienia rozruchu szyn zbiorczych i
zabezpieczenia uszkodzenia głównego wyłącznika. Umożliwia takżę bezpośrednie
testowanie zestyków wyjściowych przy pomocy sygnałów testowych menu
kontrolnego. Podczas tego trybu testowego wejścia optyczne i zestyki wyjściowe
pozostają w ostatnim znanym stanie przed wyborem trybu testowego.
Aby wybrać tryb testowy, komórka powinna być ustawiona na „Enabled”, co oznacza
odstawienie z ruchu przekaźnika , powodując zarejestrowanie warunku alarmowego i
zaświecenie żółtej diody LED odstawienia „Out of Service”. Po zakończeniu
testowania, komórka musi być ponownie ustawiona na „Disabled”, aby przekaźnik
został przwrócony do ruchu.

GDY KOMÓRKA „TEST MODE” JEST USTAWIONA NA „ENABLED”,
SCHEMAT
LOGICZNY
PRZEKAŹNIKA
UNIEMOŻLIWIA
STEROWANIE
PRZEKAŹNIKMÓW WYJŚCIOWYCH I OD TEGO MOMENTU JEDNOSTKA CENTRALNA
NIE SPOWODUJE WYŁĄCZENIA WYŁĄCZNIKA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA
USZKODZENIA W UKŁADZIE SZYN ZBIORCZYCH (TRYB ROZRUCHOWY 1 I 2)
NIEKIEDY KANAŁY KOMUNIKACJI ZE ZDALNYMI PRZEKAŹNIKAMI POZOSTAJĄ
AKTYWNE, KTÓRE, JEŚLI ODPOWIEDNIE WARUNKI WSTĘPNE NIE ZOSTAŁY
USTALONE, MOGĄ UMOŻLIWIĆ ZDALNE WYŁĄCZENIE, W PRZYPADKU GDY
PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE SĄ ODŁĄCZONE LUB PRZEPROWADZANY JEST TEST Z
PODANIEM PRĄDU DO OBWODU.
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Kontrola szyn zbiorczych (tylko w JC)
Komórkę „BB monitoring” zastosowano do wyboru stanu stref. Ma ona postać ciągu
znaków binarnych z jednym bitem na strefę, który może być ustawiony na „1”
skutkując unieczynnieniem zabezpieczenia szyn oraz na „0” do utrzymania strefy w
trybie operacyjnym. Gdy strefa jest ustawiona na „1”, skalkulowana suma prądowa
pozostaje aktywna dla kontroli, ale nie zostanie wysłany rozkaz wyłączający przez
zabezpieczenie szyn, tylko z zabezpieczenia od uszkodzenia wyłącznika. Strefa
może podlegać kontroli szyn zbiorczych, gdy inne strefy pozostają aktywne.

5.3

Szyny zbiorcze [SZ] i unieczynnienie układu uszkodzenia wyłącznika [UW]
(tylko dla CU)

Komórka „BB & CBF disable” została przewidziana do wyboru stanu każdej
strefy. Komórka ta posiada ciąg znaków binarnych z jednym bitem na strefę,
który może być ustawiony na „1” skutkując unieczynnieniem zabezpieczenia
szyn i uszkodzenia wyłącznika oraz na „0” do utrzymania strefy w trybie
operacyjnym. Gdy strefa jest ustawiona na „1”, skalkulowana suma prądowa
pozostaje aktywna dla kontroli, ale nie zostanie wysłany rozkaz wyłączający
przez zabezpieczenie szyn lub zabezpieczenie od uszkodzenia wyłącznika.
Strefa może być w „BB & CBF disable”, gdy inne strefy pozostają aktywne.
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KONTROLA NASTAW
Kontrola nastaw zapewnia, że wszystkie określone użytkowe nastawy przekaźnika
(takie jak funkcja przekaźnika i schemat programowalnej logiki nastaw), dla
określonej instalacji, zostały prawidłowo podłączone do przekaźnika.
Uwaga: Obwód wyłączający pozostaje odseparowany na czas kontroli, aby
zabezpieczyć przed przypadkowym zadziałaniem wyłącznika.

6.1

Dołączanie określonych, użytkowych nastaw
Dysponujemy dwiema metodami wprowadzania nastaw w przekaźniku:
-

-

Przesyłanie ich do przekaźnika z wcześniej przygotowanego pliku nastaw przy
użyciu przenośnego komputera osobistego poprzez port przedni przekaźnika
EIA(RS)232, umieszczony pod dolną pokrywą, przy zastosowaniu
odpowiedniego oprogramowania. Metoda jest zalecana dla transferowania
nastaw funkcyjnych jako bardzo szybka i posiadająca mały margines błędu.
Jeśli zastosowano schemat programowalnej logiki inny niż nastawy domyślne,
w które przekaźnik jest wyposażony, wtedy metoda ta jest jedyną drogą do
zmiany nastaw.
Jeśli plik z nastawami został stworzony dla określonej aplikacji i dostarczono
go na nośniku cyfrowym, będzie to miało znaczenie dla skrócenia czasu
rozruchu i zawsze będzie to przypadkiem, gdzie określony użytkowy schemat
programowalnej logiki będzie dołączony do przekaźnika.
Ręczne ich wprowadzenie przy pomocy przekaźnikowego interfejsu
operatora. Ta metoda jest nieodpowiednia do zmiany schematu
programowalnej logiki.
Uwaga: Istotne jest, że tam gdzie instalacja wymaga określonego użytkowego
schematu programowalnej logiki, tam właściwy plik o rozszerzeniu .psi jest
zrzucony (przesłany) do przekaźnika, dla każdej bez wyjątku grupy
nastaw, które będą zastosowane. Jeśli przydarzy się nieprawidłowe
przesłanie pliku .psl do jakiejkolwiek grupy nastaw, która może być
oddana do eksploatacji, wtedy wtedy fabryczny domyślny PSL będzie
rezydentny. Uchronic to może przed poważnymi operacyjnymi i
związanymi z bezpieczeństwem konsekwencjami.

6.2

Jak mierzyć rezystancję obciążenia (RB)
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RYSUNEK 6: UKŁAD POŁĄCZEŃ
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1.

Zewrzeć obwód wtórny przekładnika prądowego HV (patrz powyżej)

2.

Rozewrzeć uzwojenie poprzez włożeniebloku testowego.

3.

Połączyć testowany obwód prądowy bloku testowego (faza + neutralny)

4. Zadać prąd (zalecana wartość – 1A) i pomierzyć napięcie na
rezystancyjnych wyprowadzeniach obwodu.
5. Dostępne narzędzie obliczeniowe w postaci Excela będzie pomocne do
dokładnego obliczenia poniższych wartości.
6. Obliczyć rezystancję obciążenia RB na fazę stosując poniższe
równanie:
RB = Uzmierzone / Izadany
Powtórzyć powyższe działanie dla każdego obwodu rezystancyjnego:
RAN pomiędzy punktami A i N
RBN pomiędzy punktami B i N
RCN pomiędzy punktami C i N
RAB pomiędzy punktami A i B
6.2.1 RBf / RBN zmierza do 1

RBA = (RAB + RAN – RBN) / 2
RBN = RAN – RBA
RBB = RAB – RBA
RBC = RCN – RBN
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6.2.2 RBf / RBN zmierza do 3

CM
RBA = RAN / 2
RBB = RBN / 2
RBC = RCN / 2
RBN = (RBA + RBB + RBC) / 9
Najwyższa z 3 wartości fazowych musi być pomnożona przez 1,25 (25%
wzrost przy temperaturze 75°C) i ustawiona w komórce [CT/TT Ratios, RB w
Ω].
Najwyższa z 3 wartości fazowych (RBA, RBB, RBC) musi być podzielona przez
rezystancję RBN i ustawiona w komórce [CT/TT Ratios, RBf / RBN].
Uwaga: Do obliczania podanych wartości szczególnie zaleca się zastosowanie
arkusza kalkulacyjnego Excel’a, zwanego „LeadBurdenR”.
6.3

Prezentacja prawidłowej pracy przekaźnika
Celem podanych testów jest:
-

Określenie czy pierwotne funkcje zabezpieczeniowe przekaźnika, prąd
różnicowy, mogą powodować wyłączenie stosownie do prawidłowych aplikacji
nastaw.

-

Zweryfikowanie prawidłowości nastaw rezerwowego zabezpieczenia fazowego
nadprądowego.

-

Zweryfikowanie prawidłowego oznaczenia wejść, przekaźników i zestyków
wyłączających, poprzez kontrolowanie odpowiedzi na wybrane symulacje
zakłóceń.

6.3.1 Charakterystyka prądu różnicowego-hamującego
Aby uniknąć niepożądanego działania elementów zabezpieczenia nadprądowego,
ziemnozwarciowego lub układu uszkodzenia wyłącznika wskazane jest ich
unieczynnienie na czas testowania elementów różnicowych. Wykonuje się to w
kolumnie COFIGURATIONS przekaźnika. Należy się upewnić, że komórki
[Overcurrent Prot], [Earth Fault Prot] i [CB Fail & I<] zostały ustawione jako
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„Disabled”. Należy też zanotować, które z tych elementów będą wymagały
ponownego uaktywnienia po testowaniu.
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Połączenie z obwodem testowanym

Poniższe testy wymagają wprowadzenia zestawu testowego, umozliwiającego
zasilenie przekaźników przy pomocy jednego lub dwóch prądów o różnych
fazach i module.
Jeśli dysponujemy tylko jednym źródłem prądowym:
Jak pokazano na rys. 5 bis, metoda ta będzie użyta dla dystrybucji
rozwiązania, gdy tylko jedna jednostka peryferyjna jest dostępna.

CM
RYSUNEK 6: UKŁAD POŁĄCZEŃ DLA TESTOWANIA CH-KI HAMOWANIA

Prąd I2 o wzrastającej wartości zostaje wprowadzony do obwodu fazowego (i
neutralnego) w jednostce peryferyjnej PU1, której zadaniem jest wytworzenie
prądu różnicowego i hamowania.
Iróżn = Iham = I2
K2: Współczynnik hamowania procentowego w strefie, Wartość graniczna
charakterystyki: Iróżn = ID>2
KCZ: Współczynnik hamowania procentowego w Check Zone, Wartość
graniczna charakterystyki: Iróżn = IDCZ>2
W tym przypadku zwiększamy prąd I2 od 0 do punktu A i następnie B aż do
momentu zadziałania członu różnicowego:
KCZ: Współczynnik hamowania procentowego w Check Zone, Wartość
graniczna charakterystyki: Iróżn = IDCZ>2, punkt A
K2: Współczynnik hamowania procentowego w strefie, Wartość graniczna
charakterystyki: Iróżn = ID>2, punkt B
Gdy osiągniemy punkt A nastąpi zadziałanie diody LED oznaczonej nr 8 i
przekaźnika z tym samym numerem i po osiągnięciu punktu B zadziała człon
różnicowy.
Uwaga:

układ czasowy alarmu I0 > 1 na czas testu będzie ustawiony na
wartość 100s.
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Powyższym testem nie można sprawdzić zboczy, a tylko progi
zadziałania.
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Jeśli dysponujemy dwoma źródłami prądowymi:
Metoda ta jest zalecana, jak tylko warunki na to pozwalają.
Uwaga: Zastosowane dwie jednostki peryferyjne mogą mieć różne przekładnie
prądowe. Powyższe musi być brane pod uwagę, gdy zwiększamy wartość
prądu po stronie wtórnej przekładnika prądowego.

RYSUNEK 7: UKŁAD POŁĄCZEŃ DLA SPRAWDZENIA
CHARAKTERYSTYKI HAMOWANIA – KLUCZOWE ROZWIĄZANIE

Uwaga:

Najprostszą drogą do sprawdzenia progów zadziałanie jest
wprowadzenie wznoszącego się zbocza dla prądu I1 oraz
opadającego zbocza dla prądu I2. Równanie Iham = I1 + I2 ma wartość
stałą, natomiast ∆I = Iróżn = I2 - I1 ma charakter wzrostowy.

WAŻNE: DLA CHECK ZONE, PRĄD IHAM ZAWIERA WSZYSTKIE PRĄDY
LINII ZASILAJĄCEJ W STACJI
Aby sprawdzić progi zadziałania:
Iham jest ustalona na najmniejszą wartość ID>2/k2 i IDCZ>2/kCZ, punkty Az i
Acz będą wtedy jako ID>2 i IDCZ>2. Tak więc Iham = I1 + I2 = stała wartość
(punkt A).
Aby sprawdzić zbocza:
Iham jest ustalona na wartość większą niż ID>2/k2 i IDCZ>2/kCZ, punkty Bz i
Bcz będą wtedy jako Iham x k2 oraz Iham = I1 + I2 = stała wartość (punkt B).
Gdy osiągniemy punkt A nastąpi zadziałanie diody LED oznaczonej nr 8 i
przekaźnika z tym samym numerem i po osiągnięciu punktu Xz zadziała człon
różnicowy.
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Czynnik k zbocza obliczamy z równania k = (I1 - I2) / (I1 + I2)
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Prąd różnicowy zwiększy się do dwukrotnej wartości ∆I.
Uwaga:
wartość 100s.
Uwaga:
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Układ czasowy alarmu I0 > 1 na czas testu będzie ustawiony na
Tam, gdzie tylko to jest możliwe należy wprowadzić warunek 2x ID>2.
Alternatywnie minimalna wartość prądu musi być większa niż 1,7 x
ID>2 dla 60Hz i 1,42 x ID>2 dla 50Hz żeby zapewnić 15ms czas
wyzwalania.

6.3.1.2 Zbocza i progi
Jeśli wskaźniki optyczne LED zostały wyznaczone w centralnej lub/i peryferyjnej
jednostce do wyświetlania informacji o wyłączeniu, mogą być uzyte do wskazania
prawidłowego działania. W przeciwnym wypadku zajdzie potrzeba wykorzystania
opcji kontrolnej – patrz następny paragraf.
W P741 idź do Central Unit GROUP1BUSBAR PROTECT i ustaw zwłokę czasową
alarmu ID>1 na wartość 100s.
W P742 idź do kolumny COMMISSION TEST w menu, przewiń ją w dół I zmień
komórkę [Monitor Bit 1] na [BUSBAR_TRIPPING]. Wykonując to, komórka [Test Port
Status] ustawi się odpowiednio lub skasuje bity, które teraz reprezentują
BUSBAR_TRIPPING (z położonym najbardziej na prawo bitem reprezentującym
Busbar Trip – wyłączenie szyn zbiorczych). Od tego momentu powinieneś
kontrolować wskazania [Test Port Status]. Sporządź notatkę o składnikach, co do
których zajdzie potrzeba uaktywnienia lub przestawienia po zakończeniu testu.
Sprawdzenie I0>2
Zwłoka czasowa alarmu I0>1 powinna być ustawiona na wartość 100s na czas testu.
Wprowadź prąd I2 mniejszy niż ID>2 i powoli zwiększaj I2 aż do spowodowania
wyłączenia.
Kontrola czasu zadziałania członu różnicowego:
Wprowadź prąd I2 większy niż dwukrotna wartość progu zadziałania ID>2 i zmierz
czas zadziałania członu różnicowego.
Sprawdzenie I0>1
Zwłoka czasowa alarmu I0>1 powinna być ustawiona na wartość 100s.
Wprowadź prąd I2 mniejszy niż ID>1 i powoli zwiększaj I2 aż do spowodowania
wskazania uszkodzenia obwodu (Dioda LED alarmu uszkodzenia obwodów).
Sprawdzenie zwłoki czasowej alarmu I0>1
Zwłoka czasowa alarmu I0>1 powinna być ustawiona na wartość 5s.
Wprowadź prąd I2 większy niż dwukrotna wartość progu zadziałania ID>1 i sprawdź
czy nastąpi zadziałanie alarmu uszkodzenia obwodów w ciągu 5 s.
Uwaga: Niektóre testy mogą być zastosowane dla zabezpieczenia różnicowoziemnozwarciowego.
Uwaga: Zabezpieczenie różnicowo-ziemnozwarciowe (SDEF) jest opóźniane o 20ms
i sterowane przez ustawialny próg zadziałania Ibiasph> na brak blokady/blokowanie
członu czułości w zależności od ograniczenia prądów fazowych.
Ważna uwaga: Jeśli SDEF jest czynne sprawdź czy wszystkie przekładniki prądowe
są w tym samym standardzie.
6.3.2 Zabezpieczenie nadmiarowo prądowe fazowe (P742 i P743)
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Jeśli funkcja nadprądowa zabezpieczenia jest wykorzystywana, należy dokonać
sprawdzenia członów I>1 oraz I>2.
Aby zapobiec niepożądanemu zadziałaniu członu różnicowo-prądowego,
ziemnozwarciowego, uszkodzenia wyłącznika lub kontroli przekładników prądowych,
powinny być unieczynnione na czas przeprowadzania testów nadmiarowoprądowych.
Dokonuje się tego w kolumnie CONFIGURATION przekaźnika. Należy zanotować,
które człony będą wymagały uaktywnienia po zakończeniu testowania.
6.3.2.1 Przyłączenie testowania obwodu
Należy określić, który przekaźnik wyjściowy zostanie przydzielony do zadziałania, gdy
wystąpi wyłączenie od I>1 i I>2 poprzez przewinięcie schematu logiki programowalnej
przekaźnika.
Schemat logiki programowalnej może być zmieniany wyłącznie przy zastosowaniu
właściwego oprogramowania. W przypadku, gdy takie oprogramowanie jest
niedostepne, stosowana jest aplikacja przydzielenia domyślnego przekaźnika
wyjściowego.
Jeśli wyjścia wyłączające ustawiono jako oddzielnofazowe (tzn. do każdej fazy
przypisane jest inne wyjście przekaźnika), użyty zostanie przekaźnik przypisany do
wyłączenia fazy „A”.
Jeśli próg 1 nie został bezpośrednio odwzorowany jako przekaźnik wyłączający w
schemacie logiki programowalnej, przekaźnik wyjściowy 1, 2 lub 3 będzie użyty do
sprawdzenia poprawności działania warunku wyłączającego (faza A, B i C).
Odpowiednie oznaczenia wyprowadzeń można znaleźć w schemacie połączeń
zewnętrznych (Rozdział P740/EN CO).
Należy przyłączyć przekaźnik wyjściowy tak, aby to działanie spowodowało
wyłączenie zestawu testowego i zatrzymanie sekundomierza.
Przyłączamy wyjście prądowe zestawu testowego do wejścia fazy „A” przekładnika
prądowego przekaźnika.
Sparwdzamy czy sekundomierz wystartuje, gdy zostanie podany prąd do
przekaźnika.
6.3.2.1.1 Przygotowanie testowania
Sprawdzamy skasowanie sekundomierza.
Podajemy do przekaźnika prąd o dwukrotnej wartości w stosunku do nastawy w
komórce [GROUP 1 OVERCURRENT, I>1 Current Set] i notujemy czas, który
zostanie wyświetlony po zatrzymaniu sekundomierza.
Sprawdzamy czy zaświeciła się czerwona dioda LED sygnalizująca wyłączenie.
6.3.2.1.2 Ustawienie czasu działania
Sprawdzamy czy odczytany przez sekundomierz czas działania znajduje się
wewnątrz zakresu podanego w tabeli 6.
Uwaga: Za wyjątkiem charakterystyki zależnej, czasy działania podane w
tabeli 6 podane są dla współczynnika czasowego lub nastawionego czasu
wybieranego dla 1. Dlatego, dla uzyskania czasu działania przy innych nastawach
współczynnika czasowego lub czasu wybieranego, czas podany w Tabeli 6 musi być
pomnożony przez nastawę w komórce [GROUP 1 OVERCARRENT, I>1 TMS] dla
charakterystyki IEC i UK lub w komórce [GROUP 1 OVERCURRENT, Time Dial] dla
charakterystyki IEEE i US.
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Dodatkowo, dla charakterystyki zależnej i odwrotnej występuje odpowiednio
dodatkowe opóźnienie do 0,02s i 0,08s, które może być dodane według potrzeby do
zakresów czasów działania w przekaźniku.
Dla wszystkich charakterystyk musi być wprowadzona poprawka dla dokładności
zastosowanego wyposażenia testowego.
Charakterystyka

Czas zadziałania przy podwójnej wartości nastawy prądowej i
współczynniku czasowym lub nastawionym czasie
wybieranym dla 1
Znamionowy (w sekundach)
Zakres (w sekundach)
DT
[: I>1 Time Delay] nastawa
Nastawa ±2%
IEC S Odwrotna
10,03
9,53 – 10,53
IEC V Odwrotna
13,50
12,83 – 14,18
IEC E Odwrotna
26,67
24,67 – 28,67
UK LT Odwrotna
120,00
114,00 – 126,00
IEEE M Odwrotna
0,64
0,61- 0,67
IEEE V Odwrotna
1,42
1,35 – 1,50
IEEE E Odwrotna
1,46
1,39 – 1,54
US Odwrotna
0,46
0,44 – 0,49
US ST Odwrotna
0,26
0,25 – 0,28
TABELA 6: CHARAKTERYSTYKA CZASÓW DZIAŁANIA DLA I>1
Testy należy powtórzyć dla funkcji I>2.
Na zakończenie testowania członu różnicowo-prądowego, nadprądowego,
ziemnozwarciowego, uszkodzenia wyłącznika lub nazdoru, które były unieczynnione
w celu przeprowadzenia testu muszą być przywrócone do orginalnych nastaw w
kolumnie CONFIGURATION.
6.3.3

Zabezpieczenie przed uszkodzeniem wyłącznika

6.3.3.1 Autonomiczne zewnętrzne zabezpieczenie 50BF dla zabezpieczenia szyn zbiorczych

W przykładzie pokazanym na rys powyżej , symulujemy uszkodzenie po stronie
wyłącznika w linni odpływowej 1 (JP 1). Dlatego zasilamy wejście optyczne „External
CB Fail”w JP1 i sprawdzamy, czy jednostka centralna wyśle rozkaz wyłączenia do JP
2 i JP 3.
Uwaga: Jeśli I>BB lub IN>BB są umożliwione w menu „Busbar Trip Confirm” w
jednostce peryferyjnej, wysłana przez Jednostkę centralną komenda
wyłączająca ze względu na uszkodzenie po stronie wyłącznika będzie
potwierdzona przez pomiar prądów fazowych lub neutralnych większych
niż I>BB (dla fazy) lub IN>BB (dla neutralnego).
Na przykład: JP2 i JP 3 zadziałają tylko wtedy, jeśli prądy fazowe I>BB a także
miejscowe wyłączenie nie będzie potwierdzone.
Impuls wyłączający z rezerwowego zabezpieczenia nadprądowego lub
ziemnozwarciowego zainicjuje, jak opisano powyżej, zwłoki czasowe tBF3 i tBF4.
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6.3.3.2 Zewnętrzne pobudzenie zabezpieczenia uszkodzenia po stronie wyłącznika

Sprawdzenie ponownego wyłączenia:
Jak pokazano na rysunku powyżej, pobudzamy wejścia optyczne „External Trip A, B,
C” i dołączamy prąd dwa razy większy od nastawionego progu zadziałania w I<.
Sprawdzamy czy JP wysłała rozkaz ponownego wyłączenia po nastawionym czasie
tBF3.
Sprawdzenie wysłania impulsu wyłącz LRW
Wykonaj identyczny test jak dla ponownego wyłączenia, z tym jednak warunkiem, że
dołączony prąd uszkodzeniowy powinien płynąć dłużej niż czas nastawiony w tBF4 i
nastepnie sprawdź czy został wysłany do JC impuls wyłączenia LRW.
Sprawdź czy JP2 i JP3, przyłączone do sekcji szyn nr 1 są wyłączone przez JC.
Uwaga: Jeśli I>BB lub IN>BB są umożliwione w menu „Busbar Trip Confirm”
w jednostce peryferyjnej, wysłana przez Jednostkę centralną
komenda wyłączająca ze względu na uszkodzenie po stronie
wyłącznika będzie potwierdzona przez pomiar prądów fazowych lub
neutralnych większych niż I>BB (dla fazy) lub IN>BB (dla
neutralnego).
Na przykład: JP2 i JP 3 zadziałają tylko wtedy, jeśli prądy fazowe I>BB a także
miejscowe wyłączenie nie będzie potwierdzone.
Wyłącznik niedostępny:

Zasymulować wewnętrzne uszkodzenie w strefie 2 i zasilić wejście optyczne w JP3
„CB unavailable” a nastepnie sprawdzić czy obie sekcje szyn 1 zostały wyłączone
jednocześnie.
Uwaga: Jeśli zasilono wejście „CB unavailable”, wyłącznik nie będzie
wyłączony i jest normalnie zestawiony do pracy tylko z łącznikiem
szynowym szyn zbiorczych.
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6.3.3.2 Wewnętrzne pobudzenie zabezpieczenia uszkodzenia po stronie wyłącznika
Zabezpieczenie to może być pobudzane tylko przez komendę wyłączającą wysłaną
przez Jednostkę centralną.

Zasymulować uszkodzenie w szyn zbiorczych w sekcji szyn 2.
Kontynuując podać prąd uszkodzeniowy w łączniku szynowym szyn zbiorczych aż do
odmierzenia czasu zwłoki czasowej tBF1.
Sprawdzić czy sygnał ponownego wyłączenia został wysłany przez JP3 i sygnał
wyłącz LRW został wysłany po tBF2.
Sprawdzić czy JC wysłała komendę wyłączającą do obu sekcjiszyn (JP1, JP2, JP4 i
JP5 zadziałały).
6.4

Sprawdzenie aplikacji nastaw
Załączone nastawy powinny być ostrożnie sprawdzone pod kątem wymaganych
określonych, uzytkowych nastaw aby upewnić się, że są prawidłowe i nie były błędnie
zmienione podczas prowadzonych testów.
Poniżej podano dwie metody sprawdzania nastaw:
- Wydzielenie nastaw z przekaźnika przy użyciu przenośnego komputera
osobistego, wykorzystując odpowiednie oprogramowanie, przez port przedni
EIA(RS)232, umieszczony pod dolną pokrywą. Porównanie nastaw przesłanych z
przekaźnika z oryginalnymi zapisanymi w rejestrze określonymi, użytkowymi
nastawami. (W przypadku gdy użytkownik posiada tylko drukowana kopię
żądanych nastaw, ale nie dysponuje przenośnym komputerem osobistym).
- Przejście przez nastawy, stosując interfejs operatora, znajdujący się w
przekaźniku i porównanie ich z oryginalnymi zapisanymi w rejestrze określonymi,
użytkowymi nastawami.
Jeśli wcześniej nie zdecydowano inaczej, określony, uzytkowy schemat logiki
programowalnej nie musi być sprawdzany jako część testów rozruchowych.
Stosownie do wszechstronności i możliwej kompleksowości schematu logiki
programowalnej, wychodzi ona poza zakres instrukcji rozruchowych w pojęciu
wyszczególnienia odpowiednich procedur testowych. Dlatego też, gdy muszą być
przeprowadzone testy schematu logiki programowalnej, testy w formie pisemnej,
które w sposób zadowalający przedstawiają prawidłowe działanie określonego,
użytkowego schematu logiki programowalnej zostały wymyślone i stworzone przez
projektantów. Zostało to dostarczone do osoby dokonującej rozruchu wraz z
nosnikiem cyfrowym zawierającym plik nastaw schematu logiki programowalnej.
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TEST „OD KOŃCA DO KOŃCA”
Sprawdzamy komunikację pomiędzy Jednostką zewnętrzną (P742 lub P743) i
Jednostką centralną (P741) – wskazaną dla dostarczonego układu.
Poniższe sprawdzenie komunikacji potwierdza, że moc optyczna w porcie
nadawczym i odbiorczym Jednostki zewnętrznej i Jednostki centralnej znajdują się
wewnątrz zalecanych wartości roboczych.
Następnie mierzymy i zapisujemy moc sygnału optycznego odbieranego przez
Jednostkę zewnętrzną (P742 lub P743) po uprzednim odłączeniu światłowodu od
portu w kanale 1 i podłączeniu miernika mocy optycznej. Średni poziom powinien
zawierać się w zakresie od –16,8dBm do –25,4dBm. Jeśli średni poziom znajdzie się
poza podanym zakresem należy sprawdzić rozmiar i typ zastosowanego
światłowodu.

Jeśli łączymy lub rozłączamy przewód światłowodowy należy
uważać, aby nie patrzeć prosto w port transmisyjny lub koniec przewodu
światłowodowego.
Mierzymy i zapisujemy moc sygnału optycznego w porcie odbiorczym w kanale 1
stosując miernik mocy optycznej i długość przewodu światłowodowego. Średni
poziom powinien zawierać się w zakresie od –16,8dBm do –22,8dBm.
Doprowadzamy do tego, by wszystkie przewody światłowodowe nadawcze (Tx) oraz
odbiorcze (Rx) były ponownie połączone pomiędzy Jednostką zewnętrzną a
Jednostką Centralną.
Kasujemy wskaźniki alarmu i sprawdzamy czy nie nastąpiło ponadto pobudzenie
alarmu błędu komunikacji.

CM

Uruchomienie

P740/PL CM/La7

MiCOM P740
8.

(CM)10 - 36

SPRAWDZENIE ROBOCZE
Celem sprawdzeń roboczych jest:
-

potwierdzenie prawidłowego podłączenia zewnętrznych przewodów do wejść
prądowych,
potwierdzenie, że prąd różnicowy roboczy jest prawidłowo poniżej nastawy
przekaźnika.

Jednakże sprawdzenie powinno być przeprowadzane tylko, gdy nie ma obostrzeń
odnośnie ochrony zasilania zabezpieczanej stacji oraz inne, pracujące w grupie
przekaźniki P740 są eksploatowane.
Należy usunąć wszystkie połączenia testowe, tymczasowe połączenia zwierne itp.
oraz podłączyć zewnętrzne przewody, które były usunięte na czas testowania.

Jeśli to konieczne, należy odłączyć zewnętrzne przewody od przekaźnika,
uprzednio służące do przeprowadzenia testów, upewniając się, że wszystkie
połączenia wróciły do stanu zgodnego ze stosownym schematem połączeń
zewnętrznych lub układem schematycznym.

Potwierdzenie prawidłowego układu połączeń przekładnika prądowego:
Należy pomierzyć na każdym wejściu wartości po stronie wtórnej przekładnika
prądowego używając multimetru połączonego szeregowo z odpowiednimi wejściami
prądowymi przekaźnika.
Następnie należy sprawdzić prawidłową polaryzację przekładnika prądowego.
Sprawdzamy, czy wartość prądu płynącego w obwodzie neutralnym przekładnika
prądowego ma wartość pomijalnie małą.
Porównujemy wartości prądu obwodu wtórnego z pomierzonymi wartościami
przekaźnika, które można odczytać w kolumnie menu MEASUREMENTS 1.
Uwaga: W normalnych warunkach obciążeniowych funkcja doziemienie będzie
mierzyć mały – jeśli wystąpi jakikolwiek – prąd. Dlatego konieczne jest
zasymulowanie doziemienia. Można to osiągnąć poprzez tymczasowe
rozłączenie jednego lub dwóch liniowych przekładników prądowych,
połączonych z przekaźnikiem i zwarcie wyprowadzeń uzwojeń wtórnych
tych przekładników.
Jeżeli komórka [MEASURE’T SETUP, local Values] jest ustawiona na „Secondary”,
wartości prądu, wyświetlane na wyświetlaczu LCD lub przenośnym komputerze
osobistym, przyłączonym do portu komunikacyjnego EIA(RS)232, umieszczonego w
przedniej części przekaźnika, będą równoważne wartości podanego prądu wtórnego.
Podane wartości mogą różnić się do 5% w stosunku do podanego prądu wtórnego.
Ponadto, należy uwzględnić dodatkową poprawkę dla określonej dokładności z uwagi
na zastosowane wyposażenie testowe.
Jeżeli komórka [MEASURE’T SETUP, local Values] jest ustawiona na „Primary”,
wartości prądu, wyświetlane na przekaźniku, będą równoważne wartości podanego
prądu wtórnego pomnożonego przez przypisaną przekładnikowi prądowemu
przekładnię ustawioną w kolumnie menu „CT & vt RATIOS” (patrz tabela nr 5).
Ponownie wartości mogą różnić się do 5% od wartości oczekiwanej plus dodatkowa
poprawka dla określonej dokładności z uwagi na zastosowane wyposażenie testowe.
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Uwaga: Jeżeli w funkcji doziemienie zastosowano pojedynczy, dedykowany
przekładnik prądowy nie ma możliwości sprawdzenia wartości mierzonej w
przekaźniku.
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SPRAWDZENIE KOŃCOWE
Testy zostały ukończone.

Należy teraz usunąć wszystkie połączenia tymczasowe lub zwierające itp.
Jeśli zajdzie potrzeba to należy odłączyć zewnętrzne przewody od przekaźnika,
porządkując służące do przeprowadzenia testu weryfikacyjnego przewody,
upewniając się, że wszystkie połączenia wróciły do stanu zgodnego ze stosownym
schematem połączeń zewnętrznych lub układem schematycznym.
Następnie upewniamy się, czy przekaźnik został przywrócony do pracy poprzez
sprawdzenie ustawienia komórki [COMMISSION TESTS, Test Mode] w pozycji:
„Disabled”.
Jeśli język użyty w menu uległ zmianie, aby zwiększyć dokładność testowania, należy
powrócić do ustawienia języka preferowanego przez klienta.
W przypadku, gdy zainstalowany jest blok testowy P991/MMLG, należy usunąć
wtyczkę testową P992/MMLB i założyć z powrotem pokrywę, tak aby zabezpieczenie
oddać do eksploatacji.
Przed uruchomieniem do pracy przekaźnika upewniamy się czy rejestracja zdarzeń,
rejestracja uszkodzeń, rejestracja zakłóceń, układ alarmowy i wskaźniki LED zostały
skasowane.
Jeśli zastosowano, należy umieścić drugą pokrywę w przedniej części przekaźnika.
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KARTA TESTOWA ROZRUCHU

10.1 Jednostka zewnętrzna: P742/P743
Data:
Stacja:

Osoba uprawniona:
Obwód:
Częstotliwość
systemowa

Informacja na płycie przedniej
Rodzaj jednostki zewnętrznej
Oznaczenie typu
Numer seryjny
Prąd znamionowy In
Napięcie pomocnicze Vx

P74_

Zastosowane wyposażenie testowe
Poniższa tabela powinna być wypełniona celem zapewnienia w przyszłości
identyfikacji urządzeń zabezpieczeniowych przekazanych do eksploatacji.

Zestaw
testu Model:
nadmiarowoprądowego
Nr ser.:
Miernik mocy optycznej
Model:
Nr ser.:
Tester stanu izolacji
Model:
Nr ser.:
Oprogramowanie
Typ:
serwisowe:
Wersja:
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*Niepotrzebne skreślić
Czy wszystkie stosowne instrukcje
bezpieczeństwa są zrozumiałe?

4.

Sprawdzenie produktu

4.1

Przed podaniem napięcia zasilającego

4.1.1

Oględziny

4.1.2

Tak/Nie*

Przekaźnik uszkodzony?

Tak/Nie*

Ocena prawidłowej informacji nt. instalacji

Tak/Nie*

Uziemienie kasety zainstalowane?

Tak/Nie*

Zwarcie wyprowadzeń przekładnika prądowego?

Tak/Nie/Bez kontroli*

CM
4.1.3

Rezystancja izolacji >100MΩ przy 500V=.

4.1.4

Zewnętrzne okrosowanie
Okrosowanie sprawdzone zgodnie ze
schematem?
Sprawdzone połączenie bloku testowego?

4.1.5

Tak/Nie/Bez
testowania*

Tak/Nie*
Tak/Nie/nie dotyczy*

Zestyki układu alarmowego
Wyprowadzenia 11 i 12 Zestyk zamknięty?

Tak/Nie*

Rezystancja zestyku

_____Ω/Nie mierzone*

Wyprowadzenia 13 i 14 Zestyk otwarty?

Tak/Nie*

4.1.6

Zasilanie pomocnicze

_____V =/~*

4.2

Po podaniu napięcia zasilającego

4.2.1

Zestyki układu alarmowego (włączone źródło
nap. pom.)

4.2.2

4.2.3

Wyprowadzenia 11 i 12 Zestyk otwarty?

Tak/Nie*

Wyprowadzenia 13 i 14 Zestyk zamknięty?

Tak/Nie*

Rezystancja zestyku

_____Ω/Nie mierzone*

Data i czas
Ustawienie zegara według czasu lokalnego?

Tak/Nie*

Utrzymanie wskazania czasu po wyłączeniu
zasilania?

Tak/Nie*

Diody elektroluminescencyjne

4.2.3.1 Praca (żółtej) diody wskazującej alarm?

Tak/Nie*
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Praca (żółtej) diody wskazującej odstawienie
urządzenia?

Tak/Nie*

4.2.3.2 Praca (czerwonej) diody wskazującej wyłączenie? Tak/Nie*
4.2.3.3 Czy pracuje komplet 8 diod programowalnych?
4.2.4

Tak/Nie*

Źródło napięcia wzbudzenia
Pomierzona wartość pomiędzy wyprowadzeniami _____V =
7i9
Pomierzona wartość pomiędzy wyprowadzeniami _____V =
8 i 10

4.2.5

dla
P742

dla
P743

4.2.6

CM

Wejście z izolacją optyczną
Czy pracuje wejście optyczne 2?

Tak/Nie*

Czy pracuje wejście optyczne 3?

Tak/Nie*

Czy pracuje wejście optyczne 4?

Tak/Nie*

Czy pracuje wejście optyczne 5?

Tak/Nie*

Czy pracuje wejście optyczne 6?
Czy pracuje wejście optyczne 7?

Tak/Nie*
Tak/Nie*

Czy pracuje wejście optyczne 8?

Tak/Nie*

Czy pracuje wejście optyczne 9?

Tak/Nie/nie dotyczy*

Czy pracuje wejście optyczne 10?

Tak/Nie/nie dotyczy*

Czy pracuje wejście optyczne 11?
Czy pracuje wejście optyczne 12?

Tak/Nie/nie dotyczy*
Tak/Nie/nie dotyczy*

Czy pracuje wejście optyczne 13?

Tak/Nie/nie dotyczy*

Czy pracuje wejście optyczne 14?

Tak/Nie/nie dotyczy*

Czy pracuje wejście optyczne 15?
Czy pracuje wejście optyczne 16?

Tak/Nie/nie dotyczy*
Tak/Nie/nie dotyczy*

Czy pracuje wejście optyczne 17?

Tak/Nie/nie dotyczy*

Czy pracuje wejście optyczne 18?

Tak/Nie/nie dotyczy*

Czy pracuje wejście optyczne 19?

Tak/Nie/nie dotyczy*

Czy pracuje wejście optyczne 20?

Tak/Nie/nie dotyczy*

Czy pracuje wejście optyczne 21?

Tak/Nie/nie dotyczy*

Czy pracuje wejście optyczne 22?

Tak/Nie/nie dotyczy*

Czy pracuje wejście optyczne 23?

Tak/Nie/nie dotyczy*

Czy pracuje wejście optyczne 24?

Tak/Nie/nie dotyczy*

Przekaźniki wyjściowe
Przekaźnik 1

Pracuje?

Tak/Nie*
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_____Ω/Nie mierzone*

Rezystancja zestyku
Przekaźnik 1

Pracuje?

Tak/Nie*

Rezystancja zestyku
Przekaźnik 3

_____Ω/Nie mierzone*
Pracuje?

Tak/Nie*

Rezystancja zestyku

_____Ω/Nie mierzone*

Przekaźnik 4
Rezystancja zestyku

Pracuje?
(normalnie/zamknięty)

_____Ω/Nie mierzone*

Rezystancja zestyku

(normalnie/otwarty)

_____Ω/Nie mierzone*

Przekaźnik 5

Pracuje?

Tak/Nie*

Tak/Nie*

Rezystancja zestyku

(n/z)

_____Ω/Nie mierzone*

Rezystancja zestyku

(n/o)

_____Ω/Nie mierzone*

Przekaźnik 6

Pracuje?

Tak/Nie*

Rezystancja zestyku

(n/z)

_____Ω/Nie mierzone*

Rezystancja zestyku

(n/o)

_____Ω/Nie mierzone*

Przekaźnik 7

Pracuje?

Tak/Nie*

Rezystancja zestyku

(n/z)

_____Ω/Nie mierzone*

Rezystancja zestyku

(n/o)

_____Ω/Nie mierzone*

Przekaźnik 8

Pracuje?

Tak/Nie*

Rezystancja zestyku
Przekaźnik 9
dla
P743

_____Ω/Nie mierzone*
Pracuje?

Tak/Nie*

Rezystancja zestyku
Przekaźnik 10

_____Ω/Nie mierzone*
Pracuje?

Tak/Nie*

Rezystancja zestyku
Przekaźnik 11

_____Ω/Nie mierzone*
Pracuje?

Tak/Nie*

Rezystancja zestyku

(n/z)

_____Ω/Nie mierzone*

Rezystancja zestyku

(n/o)

_____Ω/Nie mierzone*

Przekaźnik 12

Pracuje?

Tak/Nie*

Rezystancja zestyku

(n/z)

_____Ω/Nie mierzone*

Rezystancja zestyku

(n/o)

_____Ω/Nie mierzone*

Przekaźnik 13

Pracuje?

Rezystancja zestyku
Rezystancja zestyku
Przekaźnik 14

Tak/Nie*
(n/z)
(n/o)

Pracuje?

_____Ω/Nie mierzone*
_____Ω/Nie mierzone*
Tak/Nie*

Rezystancja zestyku

(n/z)

_____Ω/Nie mierzone*

Rezystancja zestyku

(n/o)

_____Ω/Nie mierzone*

(n/z)

Tak/Nie*
_____Ω/Nie mierzone*

(n/o)

_____Ω/Nie mierzone*

Przekaźnik 15
Rezystancja zestyku

Pracuje?

Rezystancja zestyku
Przekaźnik 16

Pracuje?

Tak/Nie*
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_____Ω/Nie mierzone*

Rezystancja zestyku

(n/o)

_____Ω/Nie mierzone*
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4.2.9 Wejścia prądowe
Prąd wyświetlany
Przekładnia przekładnika
prądowego

Pierwotne/Wtórne*
______/nie dotyczy*

Wejście przekładnika

wartość zadana

IA
IB
IC
IN

_______A
_______A
_______A
_______A

5

Sprawdzanie nastaw

5.1

Czy zastosowano nastawy funkcji specyficznej
aplikacji?

wartość
wyświetlona
_______A
_______A
_______A
_______A

Tak/Nie*

Czy zastosowano nastawy układu programowalnej Tak/Nie/nie dotyczy*
logiki specyficznej aplikacji?
5.2.1.2 Dolny punkt zbocza przetwornika prądu
różnicowego
5.2.1.3 Górny punkt zbocza przetwornika prądu
różnicowego

_______A

5.2.5

Wartość podanego prądu

Tak/Nie*
_______A

Oczekiwany czas zadziałania

_______s

Zmierzony czas zadziałania

_______s

Czy sprawdzono nastawy funkcji specyficznej
aplikacji?

Tak/Nie/nie dotyczy*

Czy sprawdzono nastawy układu programowalnej
logiki specyficznej aplikacji?

Tak/Nie/nie dotyczy*

5.4.

Testowanie funkcji czasowych zabezpieczenia

_______A

Moc sygnału przyjętego przez P742/3
Kanał 1

_______dBm/ nie
dotyczy*

Moc sygnału wysłanego przez P742/3
Kanał 1
Moc sygnału zawarta w granicach tolerancji

_______dBm/ nie
dotyczy*
Tak/Nie/nie dotyczy*

Czy przewód światłowodowy ponownie
przyłączony?

7

Kanał RX i TX

Tak/Nie*

Czy skasowano zadziałanie alarmów?

Tak/Nie*

Sprawdzenie pod obciążeniem
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Czy odłączono przewody testowe?
Czy niepokojące klienta przewody ponownie
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Tak/Nie/nie dotyczy*
Tak/Nie/nie dotyczy*

7.1 Potwierdzenie poprawnego połączenia przekładnika
prądowego
Połączenia prądowe
Czy sprawdzono połączenia przekładnika prądowego? Tak/Nie/nie dotyczy*
Czy biegunowość jest prawidłowa?

Tak/Nie*

Wyświetlany prąd

Pierwotny/wtórny*
______/nie dotyczy*

Przekładnia fazowego przekładnika prądowego
Prądy:
IA

Wartość zadana
_______A

Wartość wyświetlana
_______A

IB

_______A

_______A

IC

_______A

_______A

IN

______A/nie dotyczy*

______A/nie dotyczy*

7.3 Czy sprawdzono prąd różnicowy?
8

Tak/Nie*

Sprawdzenie końcowe
Czy usunięto przewody testowe?

Tak/Nie/nie dotyczy*

Czy niepokojące klienta przewody ponownie
sprawdzono?
Czy tryb testowy jest nieczynny?

Tak/Nie/nie dotyczy*

Czy skasowano licznik zadziałania wyłącznika?

Tak/Nie/nie dotyczy*

Czy skasowano liczniki prądowe?
Czy skasowano rejestrację zdarzeń?

Tak/Nie/nie dotyczy*
Tak/Nie*

Czy skasowano rejestrację uszkodzeń?

Tak/Nie*

Czy skasowano rejestrację zakłóceń?

Tak/Nie*

Czy skasowano alarmy?
Czy skasowano wskaźniki LED?

Tak/Nie*
Tak/Nie*

Czy ponownie założono drugą pokrywę?

Tak/Nie/nie dotyczy*

Tak/Nie*

Osoba wykonująca rozruch:

Poświadczenie użytkownika

Data:

Data:

CM

Uruchomienie

P740/PL CM/La7

MiCOM P740

11.

(CM)10 - 46

KARTA TESTOWA NASTAW

11.1 Jednostka centralna: P741
Data:
Stacja:

Osoba uprawniona:
Obwód:
Częstotliwość
systemowa

Informacja na płycie przedniej
Rodzaj jednostki zewnętrznej
Oznaczenie typu
Numer seryjny
Prąd znamionowy In
Napięcie pomocnicze Vx

P741

* Niepotrzebne skreślić

Zastosowanie grupy nastaw
Grupa 1

Tak/Nie*

Grupa 2

Tak/Nie*

Grupa 3

Tak/Nie*

Grupa 4

Tak/Nie*

800 DANE SYSTEMOWE
Język
Opis
Producent
Oznaczenie typu
Numer seryjny
Częstotliwość
Bieżący poziom
Adres przekaźnika
Odn. oprogramowanie
1
Sprawdzenie hasła
Hasło poziomu 1
Hasło poziomu 2

Angielski/Francuski/Niemiecki/Hiszpański*
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800 KONFIGURACJA I STAN JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ
Jednostka zewnętrzna 0000 0000 0000 0000 0000 0000
w ruchu
28
1
Jednostka zewnętrzna 0000 0000 0000 0000 0000 0000
podłączona
28
1
Jednostka zewnętrzna 0000 0000 0000 0000 0000 0000
topo. nieprawidłowa
28
1
800 DATA I CZAS
Synchr. IRIG-B
Stan IRIGB
Stan baterii
Alarm – bateria
800 KONFIGURACJA
Grupa nastaw
Aktywne nastawy
Grupa nastaw 1
Grupa nastaw 2
Grupa nastaw 3
Grupa nastaw 4
Etykiety wejściowe
Etykiety wyjściowe
Sprawdzenie
rejestratora
Rejestracja zakłóceń
Zestaw pomiarowy
Testy eksploatacyjne
Wartości nastaw

Brak działania/Działanie*
Nieaktywny/Aktywny*
Rozładowana/Naładowana*
Brak działania/Działanie*

Wybór przez menu/Wybór przez elementy
optyczne*
Grupa 1/Grupa 2/Grupa 3/Grupa 4*
Brak działania/Działanie*
Brak działania/Działanie*
Brak działania/Działanie*
Brak działania/Działanie*
Niewidoczne/Widoczne*
Niewidoczne/Widoczne*
Niewidoczne/Widoczne*
Niewidoczne/Widoczne*
Niewidoczne/Widoczne*
Niewidoczne/Widoczne*
Pierwotne/Wtórne*

0C00 REJESTRACJA ZAKŁÓCEŃ
Czas trwania
Pozycja wyzwalania
Tryb wyzwalania
Pojedynczy
Analogowy kanał 1
Analogowy kanał 2
Analogowy kanał 3
Analogowy kanał 4
Analogowy kanał 5
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Analogowy kanał 6
Analogowy kanał 7
Analogowy kanał 8
Wejście cyfrowe 1
Wejście cyfrowe 2
Wejście cyfrowe 3
Wejście cyfrowe 4
Wejście cyfrowe 5
Wejście cyfrowe 6
Wejście cyfrowe 7
Wejście cyfrowe 8
Wejście cyfrowe 9
Wejście cyfrowe 10
Wejście cyfrowe 11
Wejście cyfrowe 12
Wejście cyfrowe 13
Wejście cyfrowe 14
Wejście cyfrowe 15
Wejście cyfrowe 16
Wejście cyfrowe 17
Wejście cyfrowe 18
Wejście cyfrowe 19
Wejście cyfrowe 20
Wejście cyfrowe 21
Wejście cyfrowe 22
Wejście cyfrowe 23
Wejście cyfrowe 24
Wejście cyfrowe 25
Wejście cyfrowe 26
Wejście cyfrowe 27
Wejście cyfrowe 28
Wejście cyfrowe 29
Wejście cyfrowe 30
Wejście cyfrowe 31
Wejście cyfrowe 32
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0D00 ZESTAW POMIAROWY
Wyświetlacz
domyślny
Wartości miejscowe
Pierwotne/Wtórne*
Wartości zdalne
Pierwotne/Wtórne*
Ibp Podst. Prąd
Pierw.
0E00 KOMUNIKACJA
RP1 - Protokół
RP1 - Adres
RP1- Nieaktywny
Timer
RP1 - Prędkość
bitowa

RP1 - Parzystość
RP1 - Okres pomiar.
RP1 - Połączenie
fizyczne
RP1 - Protokół

Courier*
□

□

IEC870-5-103*

1200*
□
□
9600*
□
□
nieparzysty* □
□

2400*

□

4800*

19200*

□

38400*

EIA(RS)485*
□
Brak działania
□

□

Światłowód*

□

Działanie*

parzysty* □

brak*

0F00 TESTY EKSPLOATACYJNE
Bit kontrolny 1
Bit kontrolny 2
Bit kontrolny 3
Bit kontrolny 4
Bit kontrolny 5
Bit kontrolny 6
Bit kontrolny 7
Bit kontrolny 8
Tryb testowy
Brak działania/Tryb testowy/Blokada*
Obraz kontrolny

CM

Uruchomienie

P740/PL CM/La7

MiCOM P740

(CM)10 - 50

800 ZESTAW OPTYCZNY
Poziom globalny
Wejście optyczne 1
Wejście optyczne 2
Wejście optyczne 3
Wejście optyczne 4
Wejście optyczne 5
Wejście optyczne 6
Wejście optyczne 7
Wejście optyczne 8
B00 ETYKIETY WYJŚĆ
Grupa 1 nastaw
Grupa 1
nastaw
Przekaźnik
1
Przekaźnik
2
Przekaźnik
3
Przekaźnik
4
Przekaźnik
5
Przekaźnik
6
Przekaźnik
7
Przekaźnik
8

Grupa 2
nastaw

Grupa 3
nastaw

Grupa 4
nastaw
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GRUPA 1 NASTAW ZABEZPIECZENIOWYCH
Dla grupy 2,3 lub 4 pierwsza cyfra adresu musi być poszczególna: 5 i 6, 7 i 8
lub 9
i A.
800 ZABEZPIECZENIE RÓŻNICOWE SZYN ZBIORCZYCH
Grupa 1 nastaw
Nachylenie fazowe
k2
Prąd ID>2
Zbocze kCZ w Check
Zone
IDCZ>2 Prąd
Zbocze fazowe k1
Prąd ID>1
Zwłoka czasowa
alarmu ID>1
Uszkodz. doz. różn.

Grupa 1
nastaw

Grupa 2
nastaw

Grupa 3
nastaw

Grupa 4
nastaw

CM
Czynne/Nie
czynne

Iham Faz>Prąd.
Doz. zbocze k2N
IDN>2 Prąd
Doz. Check Zone
zbocze k2N
IDNCZ>2 Prąd
Zbocze faz. kN1
IDN>1 Prąd
IDN>1 zwłoka czas.
alarmu

4A00 ETYKIETY WEJŚĆ
Grupa 1 nastaw

Wejście optyczne 1
Wejście optyczne 2
Wejście optyczne 3
Wejście optyczne 4
Wejście optyczne 5
Wejście optyczne 6
Wejście optyczne 7
Wejście optyczne 8

Grupa 1
nastaw

Grupa 2
nastaw

Grupa 3
nastaw

Grupa
4
nastaw
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4B00 ETYKIETY WYJŚĆ
Grupa 1 nastaw

Grupa 1
nastaw

Grupa 2
nastaw

Grupa 3
nastaw

Przekaźnik 1
Przekaźnik 2
Przekaźnik 3
Przekaźnik 4
Przekaźnik 5
Przekaźnik 6
Przekaźnik 7
Przekaźnik 8
Przekaźnik wirtualny
01
Przekaźnik wirtualny
02
Przekaźnik wirtualny
03
Przekaźnik wirtualny
04
Przekaźnik wirtualny
05
Przekaźnik wirtualny
06
Przekaźnik wirtualny
07
Przekaźnik wirtualny
08
Przekaźnik wirtualny
09
Przekaźnik wirtualny
10
Przekaźnik wirtualny
11
Przekaźnik wirtualny
12
Przekaźnik wirtualny
13
Przekaźnik wirtualny
14
Przekaźnik wirtualny
15
Przekaźnik wirtualny
16

Grupa 4
nastaw

CM
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Data:

Data:
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11.2 Jednostka zewnętrzna: P742/P743
Data:
Stacja:

Osoba uprawniona:
Obwód:
Częstotliwość
systemowa

Informacja na płycie przedniej
Rodzaj jednostki zewnętrznej P742/P743*
Oznaczenie typu
Numer seryjny
Prąd znamionowy In
Napięcie pomocnicze Vx
* Niepotrzebne skreślić

CM

Zastosowanie grupy nastaw
Grupa 1

Tak/Nie*

Grupa 2

Tak/Nie*

Grupa 3

Tak/Nie*

Grupa 4

Tak/Nie*

800 DANE SYSTEMOWE
Język
Opis
Producent
Oznaczenie typu
Numer seryjny
Częstotliwość
Bieżący poziom
Adres przekaźnika
Odn. orogramowanie 1
Sprawdzenie hasła
Hasło poziomu 1
Hasło poziomu 2
800 STEROWANIE WYŁĄCZNIKIEM
Wyłącz. podtrzymane
Kasowanie podtrzymania wyłącznika
Wyłącznik sterownie przez
Czas trwania impulsu zamykania
ręczn.
Czas trwania impulsu wyłącz ręczn.
Opóźnienie nzamknięcia ręczn.

Angielski/Francuski/Niemi
ecki/Hiszpański
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801 DATA I CZAS
Stan baterii
Alarm od baterii

Rozładowana/Naładowana*
Nieczynny/Czynny*

0900 KONFIGURACJA
Grupa nastaw
Aktywne nastawy
Grupa nastaw 1
Grupa nastaw 2
Grupa nastaw 3
Grupa nastaw 4
Opcja szyn zbiorczych
Zabezpieczenie szyn
zbiorczych
Zestaw optyczny
Zabezp. martwej strefy
Pomocnicze fazowe O/Z
Pomocnicze
ziemnozwarciowe O/Z
Uszkodzenie wyłącznika
Etykiety wejść
Etykiety wyjść
Przekładnia PP i PN
Sterowanie rejestracją
Rejestracja zakłóceń
Zestaw pomiarowy
Testy rozruchowe
Wartości nastaw

Wybór przez menu / Wybór przez
optykę*
Grupa 1 / Grupa 2 / Grupa 3 /
Grupa 4*
Nieczynna/Czynna*
Nieczynna/Czynna*
Nieczynna/Czynna*
Nieczynna/Czynna*
Nieczynna/Czynna*
Nieczynne/Czynne*

Nieczynne/Czynne*
Nieczynne/Czynne*
Nieczynne/Czynne*
Nieczynne/Czynne*
Widoczne/Niewidoczne*
Widoczne/Niewidoczne*
Widoczna/Niewidoczna*
Widoczne/Niewidoczne*
Widoczna/Niewidoczna*
Widoczny/Niewidoczny*
Widoczne/Niewidoczne*
Pierwotne/Wtórne*

0A00 DANE PRZEKŁADNIOWE
Fazowy PP Pierwotne
Fazowy PP Wtórne
Standard wejścia
Napięcie odcięcia Uk
Obciążenie znamionowe VA
KSCC
ZPP Wtórnie
Obciążenie skut.

BS/IEC
BS
IEC
IEC

CM
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0C00 REJESTRACJA ZAKŁÓCEŃ

P743

Czas trwania
Pozycja wyzwalania
Tryb wyzwalania
Kanał analogowy 1
Kanał analogowy 2
Kanał analogowy 3
Kanał analogowy 4
Wejście cyfrowe 1
Wejście cyfrowe 2
Wejście cyfrowe 3
Wejście cyfrowe 4
Wejście cyfrowe 5
Wejście cyfrowe 6
Wejście cyfrowe 7
Wejście cyfrowe 8
Wejście cyfrowe 9
Wejście cyfrowe 10
Wejście cyfrowe 11
Wejście cyfrowe 12
Wejście cyfrowe 13
Wejście cyfrowe 14
Wejście cyfrowe 15
Wejście cyfrowe 16
Wejście cyfrowe 17
Wejście cyfrowe 18
Wejście cyfrowe 19
Wejście cyfrowe 20
Wejście cyfrowe 21
Wejście cyfrowe 22
Wejście cyfrowe 23
Wejście cyfrowe 24

Pojedynczy/Przedłużony*

CM

0D00 ZESTAW POMIAROWY
Ekran domyślny
Wartości miejscowe
Wartości zdalne

Pierwotne/Wtórne*
Pierwotne/Wtórne*
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0E00 KOMUNIKACJA
RP1 - Protokół
RP1 - Adres
RP1- Nieaktywny
Timer
RP1 - Prędkość
bitowa

RP1 - Parzystość
RP1 - Okres
pomiar.
RP1 - Połączenie
fizyczne
RP1 – Synchr.
czasu

Courier*

□

IEC870-5-103*

□

1200*
□
□
9600*
□
□
nieparzysty* □
□

2400*

□

4800*

19200*

□

38400*

EIA(RS)485*

□

Światłowód*

□

Niewidoczna*

□

Widoczna*

□

parzysty* □

brak*

0F00 TESTY EKSPLOATACYJNE
Bit kontrolny 1
Bit kontrolny 2
Bit kontrolny 3
Bit kontrolny 4
Bit kontrolny 5
Bit kontrolny 6
Bit kontrolny 7
Bit kontrolny 8
Tryb testowy
Brak działania/Tryb testowy/Blokada*
Obraz kontrolny
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1100 ZESTAW WEJŚĆ OPTYCZNYCH

P743

Poziom globalny
Wejście optyczne 1
Wejście optyczne 2
Wejście optyczne 3
Wejście optyczne 4
Wejście optyczne 5
Wejście optyczne 6
Wejście optyczne 7
Wejście optyczne 8
Wejście optyczne 9
Wejście optyczne 10
Wejście optyczne 11
Wejście optyczne 12
Wejście optyczne 13
Wejście optyczne 14
Wejście optyczne 15
Wejście optyczne 16
Wejście optyczne 17
Wejście optyczne 18
Wejście optyczne 19
Wejście optyczne 20
Wejście optyczne 21
Wejście optyczne 22
Wejście optyczne 23
Wejście optyczne 24

CM

GRUPA 1 NASTAW ZABEZPIECZENIOWYCH
Dla grupy 2, 3 lub 4 pierwszy znak adresu musi być poszczególnie: 5 i 6, 7 i 8
lub 9 i A
3000 POTWIERDZENIE WYŁĄCZ SZ
grupa 1 nastawy
I>SZ Prąd. ustawiane
IN>SZ Prąd.

grupa 1
nastawy

grupa 2
nastawy

grupa 3
nastawy

grupa 4
nastawy
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3500 POMOCNICZE O/Z FAZOWE
grupa 1 nastawy

grupa 1
nastawy

grupa 2
nastawy

grupa 3
nastawy

grupa 4
nastawy

I>1 Funkcja
I>1 Ustawienie prądu
I>1 Zwłoka czasowa
I>1 TMS
I>1 czas wybierany
I>1 Kasowanie
znaku
I>1 tKAS
I>2 Funkcja
I>2 Ustawienie prądu
I>2 Zwłoka czasowa

CM

3800 ZIEMNOZWARCIOWE O/Z
grupa 1 nastawy

grupa 1
nastawy

grupa 2
nastawy

grupa 3
nastawy

grupa 4
nastawy

grupa 3
nastawy

grupa 4
nastawy

I>1 Funkcja
I>1 Ustawienie prądu
I>1 Zwłoka czasowa
I>1 TMS
I>1 czas wybierany
I>1 Kasowanie
znaku
I>1 tKAS
I>2 Funkcja
I>2 Ustawienie prądu
I>2 Zwłoka czasowa
4500 USZKODZENIE WYŁĄCZNIKA oraz I<
grupa 1 nastawy
Sterowanie przez
Nastawa prądowa I<
Uszkodzenie wył. ukł. czas. 1
Uszkodzenie wył. ukł. czas. 2
Uszkodzenie wył. ukł. czas. 3
Uszkodzenie wył. ukł. czas. 4

grupa 1
nastawy

grupa 2
nastawy
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4600 NADZÓR
grupa 1 nastawy

grupa 1
nastawy

grupa 2
nastawy

grupa 3
nastawy

grupa 4
nastawy

Współczynnik
błędu Kce
Opóźnienie
alarmu Tce
4A00 ETYKIETY WEJŚĆ
grupa 1 nastawy
Wejście optyczne 1
Wejście optyczne 2
Wejście optyczne 3
Wejście optyczne 4
Wejście optyczne 5
Wejście optyczne 6
Wejście optyczne 7
Wejście optyczne 8
Wejście optyczne 9
Wejście optyczne
10
Wejście optyczne
11
Wejście optyczne
12
Wejście optyczne
13
Wejście optyczne
14
Wejście optyczne
15
Wejście optyczne
16
P743 Wejście optyczne
17
Wejście optyczne
18
Wejście optyczne
19
Wejście optyczne
20

grupa 1
nastawy

grupa 2
nastawy

grupa 3
nastawy

grupa 4
nastawy
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Wejście optyczne
21
Wejście optyczne
22
Wejście optyczne
23
Wejście optyczne
24
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4B00 ETYKIETY WYJŚĆ
grupa 1 nastawy

P74
3

grupa 1
nastaw
y

grupa 2
nastaw
y

grupa 3
nastaw
y

grupa 4
nastawy

Przekaźnik 1
Przekaźnik 2
Przekaźnik 3
Przekaźnik 4
Przekaźnik 5
Przekaźnik 6
Przekaźnik 7
Przekaźnik 8
Przekaźnik 9
Przekaźnik 10
Przekaźnik 11
Przekaźnik 12
Przekaźnik 13
Przekaźnik 14
Przekaźnik 15
Przekaźnik 16
Przekaźnik wirtualny
01
Przekaźnik wirtualny
02
Przekaźnik wirtualny
03
Przekaźnik wirtualny
04
Przekaźnik wirtualny
05
Przekaźnik wirtualny
06
Przekaźnik wirtualny
07
Przekaźnik wirtualny
08
Przekaźnik wirtualny
09
Przekaźnik wirtualny
10
Przekaźnik wirtualny
11
Przekaźnik wirtualny
12
Przekaźnik wirtualny
13
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Przekaźnik wirtualny
14
Przekaźnik wirtualny
15
Przekaźnik wirtualny
16

Osoba wykonująca rozruch:

Poświadczenie użytkownika

Data:

Data:
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Oznaczenie sprzętowe:
Wersja oprogramowania:
Schemat połączeń:
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J lub K
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EKSPLOATACJA

1.1.

Okres eksploatacji
Zalecane jest aby wszystkie produkty dostarczane przez ALSTOM GRID podlegały okresowym
przeglądom po ich zainstalowaniu. Jak każde urządzenie tak również przekaźniki ulegają
nieuchronnemu procesowi starzenia się. Biorąc pod uwagę odpowiedzialne zadanie jakie spełniają
przekaźniki a z drugiej strony bardzo małą częstotliwość ich działania trudno jest ocenić czy przekaźnik
następnym razem zadziała prawidłowo czy też nie.
Przekaźniki firmy AREVA są zaprojektowane do pracy ponad 20 lat.
Zabezpieczenia różnicowo–prądowe MiCOM P740 wyposażone są w mechanizmy i funkcje samokontroli, zatem wymagają mniej prac sprawdzających niż wcześniej projektowane przekaźniki.
Większość problemów z przekaźnikiem skutkuje wygenerowaniem alarmu, w wyniku którego można
podjąć działania naprawcze. Jakkolwiek pewne przeglądy i testy okresowe powinny być wykonywane
w przekaźniku w celu sprawdzenia jego funkcjonalności i ciągłości zewnętrznych obszyć przekaźnika.
Jeśli w zakładzie użytkownika przekaźnika wdrożona jest polityka jakości to przeglądy okresowe
przekaźnika powinny stanowić jedną w jej procedur. Częstotliwość przeglądów okresowych powinna
być zależna od wielu czynników, takich jak:
•
•
•
•
•

1.2.

Środowisko pracy;
Dostępność do obsługi
Ilość dostępnej siły roboczej
Stopień ważności w systemie elektroenergetycznym
Konsekwencje niesprawności
Przeglądy eksploatacyjne

Zalecane jest aby przeglądy eksploatacyjne wykonywane były w miejscu zainstalowania, na stacji.
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac zespól przeprowadzający pracę powinien być
zaznajomiony z zawartością rozdziału o bezpieczeństwie: SFTY/4LM/C11 lub nowszą wersją,
z danymi technicznymi przekaźnika oraz ze znaczeniem specjalnych znaków na każdym
module.
1.2.1

Alarmy
W pierwszej kolejności powinna być sprawdzona dioda LED informująca o stanie alarmowym
przekaźnika. Jeśli dioda jest aktywna należy nacisnąć
poszczególnych alarmów.

w celu sekwencyjnego dostępu do

Skasowanie alarmów kasuje aktywację diody LED.
1.2.2

Wejścia binarne
Sprawdzenie reakcji przekaźnika na pobudzanie wejść binarnych sprowadza się do powtórzenia testów
z uruchomienia przekaźnika.

1.2.3

Wyjścia przekaźnikowe
Sprawdzenie reakcji przekaźnika wyjść przekaźnikowych sprowadza się do powtórzenia testów z
uruchomienia przekaźnika

1.2.4

Dokładność pomiarowa
Dokładność wskazań pomiarowych może być sprawdzona podczas normalnej pracy porównując
wartości pomiarów przekaźnika z innymi urządzeniami pomiarowymi. Sprawdzając za razem czy
konwersja z sygnału analogowego na cyfrowy jest przeprowadzana z wystarczającą dokładnością.
Alternatywnie poprawność pomiarów można sprawdzić podłączając zewnętrzny wymuszalnik prądowy i
poprzez blok testowy czy też bezpośrednio na styki prądowe przekaźnika wymusić znamionowe
wartości.
Testy tego typu dowodzą poprawności kalibracji przekaźnika.
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Metody naprawy
Przekaźniki P741, P742, P743
Jeśli podczas pracy przekaźnika powstał błąd to zależnie od typu usterki może zadziałać przekaźnik
wyjściowy Watchdog oraz zostanie zasygnalizowany alarm. Jeśli nie można naprawić usterki
pojedynczych elementów to należy wymienić cały uszkodzony moduł. Wewnętrzne oprogramowanie
diagnostyczne przekaźnika informuje o zakresie uszkodzenia, czy jest to pojedynczy moduł czy też cały
przekaźnik. Porady jak zidentyfikować uszkodzony moduł znajdują się w rozdziale Analizy Problemu.
Najlepszym rozwiązaniem jest wymienić kompletny przekaźnik unikając w ten sposób ewentualnych
uszkodzeń obwodów wewnętrznych, nie narażając obwodów na uszkodzenia elektrostatyczne i inne
fizyczne uszkodzenia oraz ewentualnych niekompatybilności w pracy z nowymi modułami. Jakkolwiek
wymiana całego przekaźnika może okazać się utrudniona z powodu braku dostępu do mocowań
przekaźnika czy też z powodu sztywności podłączonych przewodów.
Wymiana pojedynczych modułów PCB oszczędza koszty transportu ale wymaga zachowania warunków
czystości i braku wilgoci w miejscach ich przechowywania oraz wykwalifikowanego personelu
wykonującego naprawę. Jeśli naprawa będzie wykonywana przez nieautoryzowane centrum serwisowe
użytkownik utraci prawa gwarancji.
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac zespól przeprowadzający pracę powinien być
zaznajomiony z zawartością rozdziału o bezpieczeństwie: SFTY/4LM/C11 lub nowszą wersją,
z danymi technicznymi przekaźnika oraz ze znaczeniem specjalnych znaków na każdym
module.

1.3.1

Wymiana kompletnego przekaźnika
Bloki zacisków zostały zaprojektowane do łatwego wymontowania całego przekaźnika bez konieczności
odłączania poszczególnych przewodów.
Ponieważ wszystkie powyższe prace będą przeprowadzane od tyłu przekaźnika konieczne jest
odizolowanie wszystkich obwodów prądowych i napięciowych.
UWAGA:

Bloki zacisków prądowych przekaźników MiCOM posiadają mechanizm zwierający
obwody przekładników prądowych po wymontowaniu bloku z przekaźnika.

Należy odłączyć z tyłu przekaźnika: uziemienie, IRIG-B (tylko jednostka centralna), połączenia
światłowodowe.

Rys.1 Lokalizacja wkrętów montujących bloki zaciskowe
UWAGA: Zalecane jest użycie wkrętaka z magnetyczną końcówką w celu zminimalizowania
ewentualnych strat lub zagubień wkrętów.
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Po odkręceniu wkretów mocujących bloki zaciskowe mogą być wymontowane bez dodatkoej siły czy
też rozpinania obwodów zewnętrznych.
Należy usunąć wkręty mocujące przekaźnik do szafy, kasety, etc. Są to wkręty o dużej średnicy do
których dostęp jest możliwy po otwarciu przednich maskownic – górnej i dolnej.
Nie należy odkręcać wkrętów o małej średnicy znajdujących się również pod przednimi
maskownicami. Powyższe wkręty utrzymują przedni panel przekaźnika z obudową.
Następnie można ostrożnie wysunąć przekaźnik z panelu, szafy, etc biorąc pod uwagę jego znaczną
wagę spowodowaną obecnością wewnętrznych przekładników prądowych.
Aby ponownie zainstalować przekaźnik po naprawie lub na zastępstwo należy postępować jak wyżej
tylko w odwrotnej kolejności, upewniając się że bloki zaciskowe są umieszczone we właściwych
pozycjach oraz, że podłączone jest uziemienie, IRIG-B oraz światłowody (jeśli występują). Moduły
posiadają etykiety literowe począwszy od A - pierwszym module od lewej strony patrząc od tyłu
przekaźnika. Etykiety pozwalają na łatwą identyfikację modułu.
Po kompletnym zainstalowaniu przekaźnika powinien być on poddany testom zgodnie z procedurą
opisaną w rozdziałach od 1 do 8 zawartych w niniejszej instrukcji.
1.3.2

Wymiana pojedynczego modułu
Jeśli przekaźnik nie pracuje prawidłowo należy szukać informacji w rozdziale „Analiza Problemu”, za
pomocą którego możliwa będzie identyfikacja uszkodzonego modułu.
W celu usunięcia jakiegokolwiek modułu konieczne jest uprzednie zdemontowanie panelu przedniego.
Przed rozpoczęciem prac demontażowych należy odłączyć napięcie zasilania przekaźnika.
Zalecane jest także aby odseparować obwody z przekładników prądowych napięciowych i
obwodu wyłączającego.
Należy otworzyć górną i dolną maskownicę. W przypadku rozmiarów kaset 60TE/80TE maskownice
posiadają „zawiasy” w kształcie litery T, które umożliwiają zdemontowanie maskownic jeśli zostały one
o
otwarte o kąt większy niż 90 .
Należy usunąć drugą przeźroczystą maskownicę przednią - jeśli jest zamontowana. W rozdziale
„Wprowadzenie” podana jest instrukcja jak to zrobić.
Zniekształcając maskownicę tak aby tworzyła łuk w stronę frontu przekaźnika wysuwamy środkowe
„zawiasy” umożliwiając wysunięcie maskownicy ze skrajnych „zawiasów” (prawego i lewego). W ten
sposób uzyskujemy dostęp do wkrętów mocujących przedni panel.
Obudowa typu 40TE posiada cztery wkręty mocujące przedni panel z obudową, po jednej w każdym
rogu w specjalnych wpustach. Obudowa typu 60TE/80TE posiada dwa dodatkowe wkręty, jeden w
środkowej części górnej maskownicy a drugi w środkowej części dolnej. Wszystkie wkręty należy
odkręcić.
Nie należy odkręcać wkrętów o dużych średnicach, do których jest dostęp nawet bez
demontowaniu maskownic, wkręty te trzymają przekaźnik w szafie, panelu, kasecie, etc.
Po odkręceniu wkrętów można zdemontować przedni panel zabezpieczenia.
Należy zwrócić uwagę na fakt połączenia przedniego panelu przekaźnika z resztą jego modułów za
pomocą 64 żyłowej taśmy danych.
W tym momencie wewnętrzne elementy przekaźnika nie są chronione przed kurzem, ładunkami
elektrostatycznymi, etc. Dlatego powinny być zachowane szczególne warunki bezpieczeństwa.
Taśma danych jest przymocowana do panelu za pomocą złącza IDC; gniazdo złącza znajduje się na
panelu. Delikatnie zwolnij mocowanie taśmy i ostrożnie wysuń ją z gniazda odpinając w ten sposób
przedni panel od zabezpieczenia.
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W tym momencie możliwy jest dostęp do wszystkich modułów PCB. Rysunek 8, 9 i 10 pokazuje
lokalizację poszczególnych modułów w jednostce centralnej P741 w obudowie 80TE, oraz dla jednostek
peryferyjnych w obudowach 40TE (P742) oraz 60TE (P743)
UWAGA: Numery znajdujące się nad gniazdami identyfikują sloty przeznaczone dla
poszczególnych typów modułów. Każdy moduł posiada oznaczenie zgodnie z którym
powinien on być zamontowany w obudowie. Numery identyfikujące sloty są
powtórzone na tylnej płycie przekaźnika.
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REF

OPIS

MATERIAŁ

1

Moduł zasilacza (24/54V)
(48/125V)
(110/250V)

ZN0021 001
ZN0021 002
ZN0021 003

2

Moduł zasilacza

2070583 *

3

Moduł wejść binarnych

ZN0017 012

4

Moduł wyjść przekaźnikowych

ZN0019 001

6

Moduł IRIG-B modulowany
Moduł IRIG-B niemodulowany
Moduł Ethernet (100Mbps)
Moduł Ethernet (100Mbps) + IRIG-B (mod)
Moduł Ethernet (100Mbps) + IRIG-B (niemod)
Moduł drugi port szeregowy + IRIG-B
Moduł drugi port szeregowy
Moduł redundantny Ethernet (SHR) Modulowany IRIG-B
Moduł redundantny Ethernet (SHR) Niemodulowany IRIG-B
Moduł redundantny Ethernet (RSTP) Modulowany IRIG-B
Moduł redundantny Ethernet (RSTP) Niemodulowany IRIG-B
Moduł redundantny Ethernet (DHS) Modulowany IRIG-B
Moduł redundantny Ethernet (DHS) Niemodulowany IRIG-B

ZN0007 001
ZN0049 004
ZN0049 001
ZN0049 002
ZN0049 003
ZN0025 001
ZN0025 002
ZN0071 001
ZN0071 002
ZN0071 005
ZN0071 006
ZN0071 007
ZN0071 008

7

Moduł koprocesora

2070273 003

8

Moduł komunikacyjny

2070273 001

Rys. 2 P741- Lokalizacja modułów (widok od frontu)
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REF

OPIS
Moduł zasilacza

MATERIAŁ

1

(24/54V)
(48/125V)
(110/250V)

ZN0021 001
ZN0021 002
ZN0021 003

2

Moduł wyjść przekaźnikowych

ZN0019 001

3

Moduł wejść binarnych

ZN0017 012

6

Moduł koprocesora

2070273 003

9

Moduł wyjść przekaźnikowych szybkichmocnych

ZN0042 001

23

Standardowy moduł wejściowy

GN0010 074

24

Moduł wejściowy (Tylko wejścia)

GN0010 089

29

Płyta ekranowa

GN0058 001

Rys. 3 P742- Lokalizacja modułów (widok od frontu)
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REF

OPIS
Moduł zasilacza

MATERIAŁ

1

(24/54V)
(48/125V)
(110/250V)

ZN0021 001
ZN0021 002
ZN0021 003

2

Moduł wyjść przekaźnikowych

ZN0019 001

3

Moduł wejść binarnych

ZN0017 012

6

Moduł Ethernet (100Mbps)
Moduł drugi port szeregowy
Moduł redundantny Ethernet (SHR) Modulowany IRIG-B
Moduł redundantny Ethernet (SHR) Niemodulowany IRIG-B
Moduł redundantny Ethernet (RSTP) Modulowany IRIG-B
Moduł redundantny Ethernet (RSTP) Niemodulowany IRIG-B
Moduł redundantny Ethernet (DHS) Modulowany IRIG-B
Moduł redundantny Ethernet (DHS) Niemodulowany IRIG-B

ZN0049 001
nd
ZN0025 002 2
ZN0071 001
ZN0071 002
ZN0071 005
ZN0071 006
ZN0071 007
ZN0071 008

7

Moduł koprocesora

2070273 002

8

Moduł komunikacyjny

2070273 001

9

Moduł wyjść przekaźnikowych szybkich-mocnych

ZN0042 001

23

Standardowy moduł wejściowy

GN0010 074

24

Moduł wejściowy (Tylko wejścia)

GN0010 089

29

Płyta ekranowa

GN0058 001
Rys. 4 P743- Lokalizacja modułów (widok od frontu)
64 kanałowa taśma danych pełni rolę elektrycznego łącznika pomiędzy wszystkimi modułami w
przekaźniku a panelem czołowym za pośrednictwem złącza IDC.
Każdy slot wewnątrz przekaźnika zawierający moduły PCB odnosi się również do odpowiednich typów
zewnętrznych bloków zaciskowych. Patrząc od przodu przekaźnika bloki zaciskowe są ponumerowane
od prawej do lewej.
UWAGA:
W celu zachowania kompatybilności , zawsze należy zastępować moduły PCB
sprawdzając uprzednio zgodność ich numerów.
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Należy zachować szczególną ostrożność ESD aby nie uszkodzić obwodów mikroprocesora.
Moduł procesora głównego jest zlokalizowany w panelu przednim w odróżnieniu od pozostałych
modułów, które są umieszczone wewnątrz kasety przekaźnika. Należy położyć panel przedni
„interfejsem LCD” w dół i wykręcić sześć śrub mocujących metalowy ekran, wg rysunku nr 5. Następnie
usunąć metalowy ekran.
Pod metalowym ekranem znajdują się dwa następne wkręty po każdej stronie schowka na baterię,
utrzymujące moduł procesora głównego na właściwej pozycji. Należy odkręcić powyższe wkręty.
Klawiatura oraz LCD panelu przedniego są połączone z modułem głównym za pomocą elastycznej
taśmy danych. Ostrożnie należy usunąć taśmę, skręcenie taśmy może spowodować jej uszkodzenie.
W celu ponownego zmontowania panelu przedniego należy wykonać powyższą procedurę w odwrotnej
kolejności. Należy się upewnić czy elastyczna taśma jest wpięta w moduł procesora oraz czy wszystkie
8 wkrętów jest poprawnie wkręconych.

MR

Rys. 5 Montaż panelu przedniego
W celu ponownego zamocowania panelu przedniego w przekaźniku należy wykonać procedurę jego
demontażu w odwrotnej kolejności. Po zamontowaniu panelu w kasetach 60TE/80TE i zamknięciu
maskownic należy zacisnąć w miejscach oznaczonych znakiem T w celu zatrzaśnięcia maskownic.
Po wymianie modułu procesora wszystkie nastawy niezbędne do działania aplikacji muszą być
ponownie wczytane. Zalecane jest zatem wykonanie kopii elektronicznej istniejącej konfiguracji i nastaw
przekaźnika na nośniku danych (PC) przed przystąpieniem do demontażu modułu. Chociaż nie jest to
obligatoryjne, oszczędza czas na ponowne sparametryzowanie przekaźnika oraz skraca czas
nieaktywności przekaźnika.
Po zakończeniu wszelkich prac serwisowych przekaźnik powinien zostać poddany procedurze
testowania zgodnie z treścią rozdziałów od 1 do 8 zawartych w niniejszej instrukcji.
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Aby wymienić uszkodzony moduł należy w pierwszej kolejności rozłączyć interfejs IRIG-B.
Moduł jest przykręcony do kasety za pomocą dwóch wkrętów do których dostęp jest od tyłu
przekaźnika, jeden na górze a drugi na dole modułu wg Rys. 6. Ostrożnie odkręcić wkręty mocujące
biorąc pod uwagę że nie są one zabezpieczone przed wypadnięciem po odkręceniu od modułu.
Delikatnie należy pchnąć moduł do przodu i wyciągnąć z kasety.
Aby pomóc w identyfikacji czy właściwa karta została usunięta Rys. 7 Ilustruje moduł IRIG-B lub
ethernet lub drugiego portu szeregowego celu jego poprawnej identyfikacji w przekaźniku.

MR

Rys.6 Lokalizacja wkrętów mocujących modułów opcjonalnych

Rys 7. Typowy Moduł IRIG-B (Tylko P741)
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Przed zamontowaniem zastępczego modułu należy sprawdzić zgodność jego etykiety z oznaczeniem
na slocie przekaźnika. Jeśli brakuje oznaczenia slotu lub jest niewłaściwy należy nanieść właściwe
oznaczenie.
Moduł zastępczy powinien być umieszczony do prawidłowego slotu upewniając się że został wsunięty
do końca oraz wkręty mocujące są dokręcone.
Należy ponownie podłączyć połączenia z tyłu karty.
Należy ponownie zamocować panel przedni zgodnie z procedura opisaną w 1.3.2.1. Po zamontowaniu
panelu w kasetach 60TE/80TE i zamknięciu maskownic należy zacisnąć w miejscach oznaczonych
znakiem T w celu zatrzaśnięcia maskownic.
Po zakończeniu wszelkich prac serwisowych przekaźnik powinien zostać poddany procedurze
testowania zgodnie z treścią rozdziałów od 1 do 8 zawartych w niniejszej instrukcji.
1.3.2.3 Wymiana modułu wejściowego
Moduł wejściowy składa się z dwóch połączonych ze sobą płyt: płyta przekładników oraz płyta wejść.
Moduł jest zamocowany w przekaźniku za pomocą dwóch wkrętów znajdujących się w prawej części
moduł, do których dostęp jest od przodu przekaźnika zgodnie z Rys.8. Ostrożnie odkręcić wkręty
mocujące biorąc pod uwagę że nie są one zabezpieczone przed wypadnięciem po odkręceniu od
modułu.

Rys.8 Lokalizacja wkrętów mocujących moduł wejściowy

W prawej części modułu znajduje się specjalny uchwyt pomagający wyciągnąć moduł z kasety.
Chwytając mocno za uchwyt należy pociągnąć moduł do przodu oddalając go od zacisków prądowych.
Należy użyć wywarzonej siły w celu wyciągnięcia modułu ponieważ jest on trzymany dodatkowo przez
połączenia z blokami zacisków prądowych i napięciowych.
UWAGA: Do wyciągnięcia modułu trzeba użyć siły ale jest to niezbędne tylko na początku gdy
moduł jest trzymany przez połączenia z blokami zacisków. Trzeba o tym pamiętać szczególnie
gdy moduł wyciągany jest z nie zamocowanego przekaźnika.
Należy wyciągnąć moduł z kasety pamiętając o jego znacznej wadze z powodu obecności
przekładników prądowych i napięciowych.
Przed zamontowaniem zastępczego modułu należy sprawdzić zgodność jego etykiety z oznaczeniem
na slocie przekaźnika. Jeśli brakuje oznaczenia slotu lub jest niewłaściwy należy nanieść właściwe
oznaczenie.
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Wymieniany moduł może być ponownie zamontowany wg odwrotnej procedury, upewniając się że
został dosunięty prawidłowo łącząc się blokami zacisków. Na module znajduje się specjalny znacznik w
kształcie V który powinien być w pełni widoczny po poprawnym wsunięciu modułu do slotu. Następnie
należy wkręcić wszystkie wkręty.
UWAGA: Moduł przekładników wraz z modułem wejściowym są kalibrowane a dane
dotyczące kalibracji są przechowywane na module wejściowym. Dlatego właśnie
zalecane jest aby powyższe moduły były wymieniane zawsze razem w celu
uniknięcia niepoprawnej kalibracji.
Należy ponownie zamocować panel przedni zgodnie z procedura opisaną w punkcie 1.3.2.1.
Po zamontowaniu panelu w kasetach 60TE/80TE i zamknięciu maskownic należy nacisnąć w miejscach
oznaczonych znakiem T w celu zatrzaśnięcia maskownic.
Po zakończeniu wszelkich prac serwisowych przekaźnik powinien zostać poddany procedurze
testowania zgodnie z treścią rozdziałów od 1 do 8 zawartych w niniejszej instrukcji
1.3.2.4 Wymiana modułu zasilacza przekaźnika
Moduł zasilacza jest zamocowany w przekaźniku zabezpieczeń szyn w skrajnym lewym slocie patrząc
od tyłu przekaźnika.
Należy wyciągnąć w kierunku do siebie moduł z kasety i z bloków zaciskowych przekaźnika. Należy
użyć wywarzonej siły aby wyciągnąć moduł z elementów łączących go z blokami zacisków.
Moduł zasilacza zbudowany jest z dwóch płyt PCB połączonych ze sobą za pomocą elementów
dystansowych, których usunięcie pozwoli na rozdzielenie płyt. Należy zachować szczególną ostrożność
podczas rozdzielania płyt aby nie uszkodzić obwodów elektrycznych modułu.
Moduł zasilacza zawiera dwa duże kondensatory elektrolityczne, które wystają poprzez drugą płytę
zasilacza formującego napięcie zasilania dla wszystkich pozostałych modułów. Rys. 9 pozwala na
pewną identyfikację modułu zasilacza w przekaźniku, który wygląda tak samo dla wszystkich zakresów
napięć.
Przed zamontowaniem zastępczego modułu należy sprawdzić zgodność jego etykiety z oznaczeniem
na slocie przekaźnika. Jeśli brakuje oznaczenia slotu lub jest niewłaściwy należy nanieść właściwe
oznaczenie.
Po zamontowaniu moduł należy się upewnić czy wewnętrzne łączenia płyt są poprawnie zakręcone, czy
elastyczna taśma danych jest zamocowana poprawnie we wszystkich modułach.

Rys. 9 Typowy moduł zasilacza dla p742 / p743
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Rys. 10 Dodatkowy moduł zasilacza dla p741
Umieść ponownie moduł zasilacza w kasecie przekaźnika upewniając się jednocześnie czy poprawnie
połączył się blokami zaciskowymi.
Należy ponownie zamocować panel przedni zgodnie z procedura opisaną w punkcie poprzednio.
Po zamontowaniu panelu w kasetach 60TE/80TE i zamknięciu maskownic należy zacisnąć w miejscach
oznaczonych znakiem T w celu zatrzaśnięcia maskownic.
Po zakończeniu wszelkich prac serwisowych przekaźnik powinien zostać poddany procedurze
testowania zgodnie z treścią rozdziałów od 1 do 8 zawartych w niniejszej instrukcji.
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1.3.2.5 Wymiana płyty z przekaźnikami w modułu zasilacza

(MT)11-14

Poniżej jest opisana procedura demontażu i wymiany płyty z przekaźnikami.
Płytę przekaźników charakteryzuje wycięta przestrzeń pozwalająca na umieszczenie dużych
kondensatorów na płycie zasilacza. Rys. 11 przedstawia widok płyty z przekaźnikami w celu jasnej jej
identyfikacji.
Ustaw jumpery w odpowiednich pozycjach jak na rysunku 2, 3 lub 4
Przed zamontowaniem zastępczego modułu należy sprawdzić zgodność jego etykiety z oznaczeniem
na slocie przekaźnika. Jeśli brakuje oznaczenia slotu lub jest niewłaściwy należy nanieść właściwe
oznaczenie.
Przed zamontowaniem zastępczego modułu w kasecie należy się upewnić czy położenie zworek
umieszczonych nad złączem IDC jest takie samo jak na wymontowanym module.
Po zakończeniu wszelkich prac serwisowych przekaźnik powinien zostać poddany procedurze
testowania zgodnie z treścią rozdziałów od 1 do 8 zawartych w niniejszej instrukcji.

MR

Rys. 11 Widok typowej karty przekaźników
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1.3.2.6 Wymiana modułów wejść binarnych i wyjść przekaźnikowych (P741, P742 i P743)
Aby wymontować moduł należy delikatnie pociągnąć go i wyciągając z kasety.
Przed zamontowaniem zastępczego modułu w kasecie należy upewnić się czy położenie zworek
umieszczonych nad złączem IDC jest takie samo jak na wymontowanym module. Aby pomóc w
identyfikacji odpowiedniej płyty:
- Rysunek 12 przedstawia wygląd karty wejść opto
- Rysunek 13 przedstawia wygląd karty wyjść przekaźnikowych szybkich – mocnych
- Rysunek 11 przedstawia wygląd typowej karty przekaźników
Przed zamontowaniem zastępczego modułu należy sprawdzić zgodność jego etykiety z oznaczeniem
na slocie przekaźnika. Jeśli brakuje oznaczenia slotu lub jest niewłaściwy należy nanieść właściwe
oznaczenie.
Ustaw jumpery w odpowiednich pozycjach jak na rysunku 2, 3 lub 4
Zastępczy moduł powinien być delikatnie wsunięty w odpowiedni dla niego slot upewniając się że
dosięgnął on bloków zacisków w tylnej części kasety.
Należy ponownie zamocować panel przedni zgodnie z procedura opisaną w 1.3.2.1. Po zamontowaniu
panelu w kasetach 60TE/80TE i zamknięciu maskownic należy zacisnąć w miejscach oznaczonych
znakiem T w celu zatrzaśnięcia maskownic.
Po zakończeniu wszelkich prac serwisowych przekaźnik powinien zostać poddany procedurze
testowania zgodnie z treścią rozdziałów od 1 do 8 zawartych w niniejszej instrukcji.

Rys. 12 Widok typowego modułu wejść binarnych
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Rys. 13 Widok typowego modułu przekaźników szybkich-mocnych
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1.3.2.7 Wymiana modułu koprocesora

(MT)11-17

Przed przystąpieniem do wymiany modułu koprocesora należy odłączyć światłowody.
Moduł jest zamocowany w przekaźniku za pomocą dwóch wkrętów do których jest dostęp od tyłu
przekaźnika, zgodnie z Rys.13. Ostrożnie odkręcić wkręty mocujące biorąc pod uwagę że nie są one
zabezpieczone przed wypadnięciem po odkręceniu od modułu.
Używając małego metalowego języczka po lewej stronie modułu wejściowego, należy obrócić uchwyt
przeznaczony do wyciągnięcia modułu aż znajdzie się on w położeniu horyzontalnym. Pozwoli to na
uniknięcie zahaczenia elementami PCB podczas wysuwania modułu koprocesora o rączkę modułu
wejściowego.
Delikatnie należy pociągnąć moduł koprocesora aż do momentu jego zupełnego wysunięcia się z
kasety.

MR

Rys.14 Widok typowego modułu koprocesora
Rysunek 13 przedstawia widok modułu koprocesora wraz z podwójnym światłowodowym kanałem
komunikacyjnym w celu jego identyfikacji w kasecie przekaźnika. Moduł koprocesora występuje również
w wykonaniu z jednym interfejsem światłowodowym (używanym w przypadku gdy mamy dwa pola
zasilające i redundantny kanał komunikacyjny nie jest wymagany), w takim przypadku moduł zawiera
mniejszą ilość zamontowanych elementów.
Zastępczy moduł powinien być delikatnie wsunięty w odpowiedni dla niego slot upewniając się że
dosięgnął on bloków zacisków w tylnej części kasety.
Należy ponownie podłączyć przewody światłowodowe upewniając się że są one podłączone w
prawidłowej kolejności.
Należy ponownie zamocować panel przedni zgodnie z procedura opisaną w punkcie 1.3.2.1.
Po zamontowaniu panelu w kasetach 60TE/80TE i zamknięciu maskownic należy zacisnąć w miejscach
oznaczonych znakiem T w celu zatrzaśnięcia maskownic.
Po zakończeniu wszelkich prac serwisowych przekaźnik powinien zostać poddany procedurze
testowania zgodnie z treścią rozdziałów od 1 do 8 zawartych w niniejszej instrukcji.

17

Eksploatacja

P740/PL MT/La7

MiCOM P740
1.3.2.8 Wymiana modułu komunikacyjnego

(MT)11-18

Przed przystąpieniem do wymiany modułu komunikacyjnego (łączącego jednostkę centralną z
peryferyjnymi) należy odpiąć przewody światłowodowe.
Moduł jest zamocowany w przekaźniku za pomocą dwóch wkrętów do których jest dostęp od tyłu
przekaźnika, zgodnie z Rys.14. Ostrożnie odkręcić wkręty mocujące biorąc pod uwagę że nie są one
zabezpieczone przed wypadnięciem po odkręceniu od modułu.
Używając małego metalowego języczka po lewej stronie modułu wejściowego, należy obrócić uchwyt
przeznaczony do wyciągnięcia modułu aż znajdzie się on w położeniu horyzontalnym. Pozwoli to na
uniknięcie zahaczenia elementami PCB podczas wysuwania modułu koprocesora o rączkę modułu
wejściowego
Delikatnie należy pociągnąć moduł koprocesora aż do momentu jego zupełnego wysunięcia się z
kasety.

MR

Rys.15 Widok typowego modułu komunikacyjnego
Rysunek 14 przedstawia widok modułu komunikacyjnego wraz z podwójnym światłowodowym kanałem
komunikacyjnym w celu jego identyfikacji w kasecie przekaźnika. Moduł koprocesora występuje również
w wykonaniu z jednym interfejsem światłowodowym (używanym w przypadku gdy mamy dwa pola
zasilające i redundantny kanał komunikacyjny nie jest wymagany), w takim przypadku moduł zawiera
mniejszą ilość zamontowanych elementów.
Zastępczy moduł powinien być delikatnie wsunięty w odpowiedni dla niego slot upewniając się że
dosięgnął on bloków zacisków w tylnej części kasety.
Należy ponownie podłączyć przewody światłowodowe upewniając się że są one podłączone w
prawidłowej kolejności.
Należy ponownie zamocować panel przedni zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 1.3.2.1.
Po zamontowaniu panelu w kasetach 60TE/80TE i zamknięciu maskownic należy zacisnąć w miejscach
oznaczonych znakiem T w celu zatrzaśnięcia maskownic.
Po zakończeniu wszelkich prac serwisowych przekaźnik powinien zostać poddany procedurze
testowania zgodnie z treścią rozdziałów od 1 do 8 zawartych w niniejszej instrukcji.
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1.4.
Kalibracja
1.4.1

(MT)11-19

Przekaźnik P740
Kalibracja po wymianie modułów nie jest wymagana, chyba że zostanie wymieniony jeden z modułów
wejściowych, których wymiana wymaga kalibracji.
Chociaż można przeprowadzić proces kalibracji w miejscu zamontowania przekaźnika, wymaga to
specjalnych narzędzi o wysokim stopniu dokładności oraz specjalnego oprogramowania. Dlatego
zalecane jest aby kalibracja była przeprowadzana przez producenta lub przez certyfikowane centrum
serwisowe.

1.5.

Wymiana baterii
Każdy przekaźnik posiada baterię podtrzymującą zasilanie dla działania wewnętrznego zegara
i statusów informacji w przypadku braku zasilania zewnętrznego. Podtrzymywane informacje obejmują
rejestr zdarzeń, zakłóceń oraz informacje o stanie termicznym w momencie zakłócenia.
Powyższa bateria wymaga okresowej wymiany. W przypadku obniżenia się napięcia baterii zostanie
wygenerowany alarm, który jest wynikiem procedur cyklicznego samo-testowania się przekaźnika.
Poniższe kroki można zastosować przy usuwaniu baterii w przypadku gdy funkcje za które bateria jest
odpowiedzialna w momencie utraty zasilania podstawowego nie są wymagane przez użytkownika, z
pominięciem etapu założenia nowej baterii.
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac zespól przeprowadzający pracę powinien być
zaznajomiony z zawartością rozdziału o bezpieczeństwie: SFTY/4LM/C11 lub nowszą wersją,
z danymi technicznymi przekaźnika oraz ze znaczeniem specjalnych znaków na każdym module.

1.5.1

Instrukcja wymiany baterii
Należy otworzyć dolną maskownicę przekaźnika.
Ostrożnie wyciągnąć baterię z gniazda. Zastosować izolowany wkrętak jeśli okaże się to konieczne.
Upewnić się że metalowe złącza gniazda baterii są wolne od rdzy, kurzu i innych zanieczyszczeń.
Nowa bateria po wyciągnięciu z pojemnika powinna zostać umieszczona w gnieździe w przekaźnika
następnie należy upewnić się co do poprawnego jej umieszczenia – zgodnie z polaryzacją naniesioną
na gnieździe baterii i na samej baterii
1

UWAGA: Należy używać tylko baterii litowej typu /2AA o napięciu 3,6V z atestami UL(Underwrites
Laboratory), CSA (Canadian Standards Association) lub VDE (Vereinigung Deutscher
Elektrizitatswerke)
Należy się upewnić czy bateria jest prawidłowo zamontowana w gnieździe i czy ma dobre połączenia z
elementami metalowymi gniazda.
Zamknąć dolną maskownicę przekaźnika.
1.5.2

Testy po wykonaniu modyfikacji
Aby się upewnić że wymieniona bateria spełnia swoje funkcje należy sprawdzić komórkę [0806: Data i
czas, Status Baterii] jako „Healthy”.
Dodatkowo w celu dalszych testów poprawności baterii należy wykonać testy wg treści rozdziału „Data i
czas”.

1.5.3

Utylizacja Baterii
Utylizacja zużytej baterii powinna zostać przeprowadzona zgodnie z procedurami utylizacji baterii
litowych obowiązujących w kraju zamontowania przekaźnika.
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1.6.
Czyszczenie

(MT)11-20

Przed rozpoczęciem czyszczenia elementów przekaźnika należy się upewnić czy wszystkie obwody
napięciowe AC, DC, obwody z przekładników napięciowych i prądowych są odłączone.
Przekaźnik może być czyszczony za pomocą wilgotnego pozbawionego strzępów kawałka materiału.
Nie jest zalecane używanie wszelkiego rodzaju detergentów mogących zniszczyć powierzchnie
przekaźnika oraz zostawić powłokę przewodzącą.

MR
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1. WPROWADZENIE
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac z urządzeniem, personel powinien się
zaznajomić z zawartością instrukcji bezpieczeństwa SFTY/4LM/C11 lub nowszego
wydania, z treścią rozdziałów danych technicznych i wartościami znamionowymi
urządzeń.
Przeznaczeniem niniejszej instrukcji jest umożliwienie
i przedstawienie poprawnej metody jej usunięcia.

użytkownikowi

identyfikację

usterki

W przeważających przypadkach przekaźnik sygnalizuje kodem błędu w jakim module nastąpiło
uszkodzenie. W rozdziale Eksploatacja (P740/PL MT) zawarte są porady i metody wymiany
uszkodzonych modułów. Nie zaleca się wykonywania napraw na miejscu zainstalowania przekaźnika.
W przypadku wysłania uszkodzonego modułu do naprawy lub wymiany u producenta lub
w autoryzowanym centrum serwisowym należy dodatkowo wysłać wypełniony formularz naprawy, który
stanowi załącznik do niniejszej instrukcji.
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2. IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW ROZRUCHOWYCH
Poniższa tabela zawiera spis rozdziałów odpowiednich do zidentyfikowanej usterki. Wybierając
odpowiedni rozdział instrukcji można szukać szczegółowych instrukcji oraz rozwiązać problem.

Problemy

Rozdział

Brak reakcji przekaźnika na podanie napięcia zasilającego

Rozdział 4

Przekaźnik startuje, ale wyświetla kod błędu podczas startu

Rozdział 5

Przekaźnik wystartował, ale świeci się dioda Out Of Service

Rozdział 6

Błąd podczas normalnej pracy

Rozdział 7

Niewłaściwe działanie przekaźnika podczas testów

Rozdział 8

Tabela 1: Identyfikacja problemu
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3. BŁĘDY PODCZAS ZASILANIA PRZEKAŹNIKA
Jeśli przekaźnik nie startuje po podaniu napięcia zasilania należy zgodnie z poniższą tabelą sprawdzić
czy powodem są błędy w zewnętrznym podłączeniu przewodów, zadziałanie bezpiecznika, uszkodzenie
zasilacza lub uszkodzenie panelu przedniego zabezpieczenia.
Test

1

2

3

Sprawdzenie
Pomiar wartości napięcia na zaciskach
przekaźnika: 1 i 2, weryfikacja wartości
napięcia oraz jego polaryzacji zgodnie
z opisem na panelu przednim
Zaciski 1 (-) DC, 2 (+) DC
Czy wskaźniki LED zaświecają się
podczas podania napięcia i czy styk
Watchdog zmienia swoje położenie

Sprawdź poziom napięcia
pomocniczego (nominalnie 48V)

Akcja
Jeśli wartość napięcia jest poprawna należy
przejść do punktu 2. W przeciwnym
przypadku należy sprawdzić bezpieczniki i
zewnętrzne oprzewodowanie

Jeśli diody się zaświecają oraz styk
Watchdog zmienia swoje położenie to
problem jest w module głównym procesora
(panel przedni). Jeśli diody nie zabłysną lub
Watchdog nie zadziała to należy przejść do
punktu 3.
Jeśli bark jest napięcia pomocniczego
generowanego przez przekaźnik to problem
jest po stronie zasilacza.

Tabela 2: Usterka przekaźnika po podaniu napięcia
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4. KODY BŁĘDÓW PODCZAS ZASILANIA
Podczas startu przekaźnika wykonywany jest test wewnętrzny, którego przebieg można obserwować na
wyświetlaczu LCD przekaźnika. Jeśli podczas testu zostanie wykryta usterka to test zostaje zatrzymany
i wyświetlony jest kod błędu. Jeśli usterka nastąpiła podczas pracy zabezpieczenia to dodatkowo
informacja o usterce jest zapisywana w rejestratorze zdarzeń serwisowych i przekaźnik wykona restart.
Test

Sprawdzenie
Czy kod błędu wyświetlany jest na
stałe podczas startu zabezpieczenia?

1

2

Zapisz kod błędu następnie ściągnij
napięcie zasilania i podaj je
ponownie.

Identyfikacja kodu błędu
W przypadku wykrycia problemów w
podstawowych
funkcjach
uniemożliwiających start przekaźnika
wyświetlane są następujące kody
błędu:
Bus Fail
– linia adresów
SRAM Fail – linia danych
FLASH Fail format terror
FLASH Fail checksum
Code Verrify Fail

Akcja
Jeśli przekaźnik zatrzymał procedurę testu
i wyświetla kod błędu należy przejść do
punktu 2. Jeśli przekaźnik czeka na akcję
użytkownika należy przejść do punktu 4.
Jeśli nastąpił restart przekaźnika należy
przejść do punktu 5.
Zwróć uwagę czy pojawił się ten sam kod
błędu po restarcie. Jeśli nie ma błędu
powiadom serwis o kodzie błędu i typie
przekaźnika. Jeśli ponownie wyświetlany
jest ten sam kod błędu należy przejść do
punktu 3.
Błędy tego typu świadczą o problemie z
głównym modułem procesora znajdującym
się na panelu przednim zabezpieczenia.

TS
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Poniżej zestawiono kody błędów dla
poszczególnych modułów:
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0c140005/0c0d0000

Moduł wejść binarnych

0c140006/0c0e0000

Moduł wyjść przekaźnikowych

Ostatnie 4 cyfry informują
szczegółowo o typie błędu.

Pozostałe błędy odnoszące się do
problemów z modułem głównym. W takim
przypadku
niezbędny
jest
kontakt
z
ALSTOM
w
celu
dokładnego
zidentyfikowania przyczyny błędu.
Test podczas rozruchu zabezpieczenia
wykrył nieprawidłowe parametry i w tym
momencie jest możliwy powrót do
parametru
domyślnego
w
celu
dokończenia
procedury
startu.
Po
zakończonym
starcie
zabezpieczenia
niezbędne jest sprawdzenie i poprawienie
niewłaściwego parametru.

Przekaźnik
wyświetla
komunikat
o niewłaściwych parametrach i prosi
o zgodę na przywrócenie parametrów
domyślnych.

4

Rozwiązywanie problemów

P740/PL TS/La7

MiCOM P740
Test
5

Sprawdzenie
Przekaźnik dokonuje restartu po
zakończonej procedurze startu i
wyświetla kod błędu

(TS) 12-5
Akcja
Kod 0x0E080000, błąd logiki PSL
związany z przekroczeniem czasu jej
wykonania. Przywróć parametry domyślne
za pomocą restartu z przyciśniętymi
przyciskami ← i →, potwierdzając pytanie
o przywrócenie nastaw fabrycznych
przyciskiem Enter. Jeśli przekaźnik
wystartował normalnie należy sprawdzić
logikę PSL.
Jeśli nie należy się skontaktować z
ALSTOM.

Tabela 3: Usterki podczas startu zabezpieczenia
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5. WSKAŹNIK OUT OF SERVICE NA PANELU PRZEDNIM PRZEKAŹNIKA
Test

1

Sprawdzenie
Za pomocą menu przekaźnika przejdź
do kolumny Commission Test/Test
Mode i sprawdź czy jest ona aktywna.
W przeciwnym przypadku idź do
punktu 2.
Wybierz i wyświetl ostatni zapis
serwisowy z menu przekaźnika
(w kolumnie View Records)

Akcja
Jeśli Tryb Testowy jest aktywny należy go
dezaktywować i sprawdzić czy dioda Out
Of Service zgaśnie.

Sprawdź H/W Verify Fail, w którym będą
informacje o niezgodności sprzętowej
przekaźnika z modelem; sprawdź „Maint
Data” w którym są wyświetlane bity
informacji o typie usterki:
Znaczenie bitu:
0 Typ aplikacji w numerze modelu
nie odpowiada ID oprogramowania
1

Pole aplikacji w numerze modelu nie
odpowiada ID oprogramowania

2

Pole wersji 1 w numerze modelu nie
odpowiada ID oprogramowania

3

Pole wersji 2 w numerze modelu nie
odpowiada ID oprogramowania

4

Pole protokołu w numerze modelu
nie odpowiada ID oprogramowania

5

Pole wersji językowej w numerze
modelu
nie
odpowiada
ID
oprogramowania

6

Pole typu VT w numerze modelu jest
niewłaściwe (jest 110V VT )

7

Pole typu VT w numerze modelu jest
niewłaściwe (jest 440V VT )

8

Pole typu VT w numerze modelu jest
niewłaściwe (brak VT )

2

Tabela 4: Wskazania diody Out Of Service (Uszkodzenie, blokada zabezpieczenia)
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6. KODY BŁĘDÓW PODCZAS NORMALNEJ PRACY
Podczas normalnej pracy przekaźnik wykonuje samo testowanie, jeśli pojawi się usterka następuje
pobudzenie rejestracji gdzie zapisywany jest kod błędu, wyświetlony jest kod błędu i przekaźnik
wykonuje restart (po około 1.6s) Jeśli po restarcie problem nadal istnieje jest on wykryty podczas
procedur testowych przy starcie zabezpieczenia i wyświetlony kod błędu a następnie działanie
przekaźnika zostaje zatrzymane. Jeśli był to problem przejściowy to po restarcie przekaźnik wznowi
prawidłową pracę. Wszystkie typy usterek wykrytych podczas normalnej pracy zabezpieczenia są
zapisywane do rejestracji serwisowej, z której zapisów można wywnioskować przyczynę błędów.
Są dwie sytuacje, które jeśli zaistnieją, pobudzą zapis do rejestracji serwisowej po restarcie
zabezpieczenia. Dotyczą one niewłaściwego poziomu lub braku napięcia pomocniczego oraz napięcia
baterii. W tych sytuacjach przekaźnik sygnalizuje alarm ale kontynuuje pracę.
Jeśli zostanie wykryty spadek napięcia poniżej wartości progu alarmowego to zostanie ustawiony
sygnał w logice przekaźnika odpowiedzialny za poziom tego napięcia. Pozwala to na zareagowanie na
zmianę napięcia i podjęcia pewnych działań (np. uaktywnia się logika blokowania).
W przypadku usterek dotyczących baterii można odstawić ten typ kontroli i nie generować alarmów
w przypadku uszkodzenia baterii. W menu w kolumnie DATE oraz TIME należy odłączyć BARTERY
ALARM.
Kody błędu (czytane z panelu przedniego lub z dziennika zdarzeń serwisowych) dostarczają znaczącą
ilość informacji o przyczynie i źródle usterki.
Kod błędu w postaci zapisu szesnastkowego jest wyświetlany zaraz po restarcie przekaźnika. Jeśli nie
ma możliwości odczytania kodu należy przejść w menu do kolumny MAINTENANCE RECORDS
i w pozycji VIEW RECORDS odczytać kod błędu w postaci dziesiętnej.

0x0c140001

Kod w
dziesiętnych
202637313

0x0C140002

202637314

Sterownik LCD uszkodzony. Sprawdź LCD na module
głównym

0x0C140003

202637315

Sterownik pamięci Flash uszkodzony. Sprawdź pamięć
Flash na module głównym

0x0C140004

202637316

Sterownik daty i czasu uszkodzony. Sprawdź system
czasu rzeczywistego na podtrzymywanej bateryjnie
pamięci SRAM

0x0C140008

202637316

Uszkodzenie bazy danych przekaźnika. Sprawdź pamięć
EEPROM na module głównym.

0x0C140009

202637321

Baza danych zbyt długo zajmowała proces. Sprawdź
pamięć EEPROM na module głównym.

0x0C14000A
(tylko P741

202637322

Sterownik IRIG-B uszkodzony. Sprawdź sprzęt wejścia
IRIG-B.

0x0C160010

202768400

Procedura samo-testowania wykryła uszkodzenie na
szynie RAM. Sprawdź RAM na module głównym

0x0C160011

202768401

Procedura samo-testowania wykryła uszkodzenie
module RAM. Sprawdź RAM na module głównym

0x0C160012

202768402

Procedura samo-testowania wykryła uszkodzenie w Flash
EEPROM. Sprawdź EEPROM oraz ponownie załaduj
program.

Kod w Hx

Znaczenie kodu
Błąd sterownika szeregowego. Sprawdź szeregowy port
komunikacyjny na module zasilacza oraz procesora
głównego

7
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0x0C160013

Kod w
dziesiętnych
202768403

0x0C160014

202768404

Procedura samo–testowania wykryła uszkodzenie w
podtrzymywanej bateryjnie SRAM. Sprawdź baterię oraz
RAM na module głównym.

0x0C160015

202768405

Procedura samo–testowania wykryła uszkodzenie w
EEPROM. Sprawdź EEPROM na module głównym.

0x0C1600A0

202768544

Procedura samo–testowania wykryła uszkodzenie w
module wejściowym. Sprawdź moduł wejściowy.

0x0C170016

202833942

Drugi test startowy wykrył usterkę szybkiego Watchdog.
Sprawdź moduł główny.

0x0C170017

202833943

Drugi test startowy wykrył usterkę baterii SRAM. Sprawdź
baterię oraz moduł główny procesora.

0x0C170018

202833944

Drugi test startowy wykrył usterkę resetowania szyny
danych. Sprawdź moduł główny

0x0C170019

202833945

Drugi test startowy wykrył usterkę wolnego Watchdoga.

0x0E020000

235012096

Zbyt duża ilość bramek logicznych w PSL. Przywróć
ustawienia fabryczne i załaduj nowy PSL

0x0E080000

235405312

Przekroczony czas wykonania PSL.
Przywróć ustawienia fabryczne i załaduj nowy PSL

Kod w Hx

Znaczenie kodu
Procedura samo–testowania wykryła niezgodność w
porównywanym kodzie. Sprawdź EEPROM oraz
ponownie załaduj program

Tabela 5: Kody błędu.
Poniżej zestawiono inne kody błędu odnoszące się do problemów z modułem głównym procesora.
W poniższych przypadkach niezbędne jest skontaktowania się z serwisem firmy ALSTOM w celu
uzyskania szczegółowych informacji na temat kodu błedu.
Hx
0x8110xxxx
0x8111xxxx
0x8112xxxx
0x8113xxxx
0x8114xxxx
0x8115xxxx
0x8116xxxx
0x8117xxxx
0x8118xxxx
0x8119xxxx
0x811Axxxx
0x811Bxxxx
0x811Cxxxx
0x811Dxxxx
0x811Exxxx
0x811Fxxxx

Dec

Problem
Błąd startu oprogramowania
Błąd startu oprogramowania
Błąd startu oprogramowania
Błąd startu oprogramowania
Błąd startu oprogramowania
Błąd startu oprogramowania
Błąd startu oprogramowania
Niewłaściwy numer modelu
Błąd startu oprogramowania
Błąd startu oprogramowania
Błąd startu oprogramowania
Błąd startu oprogramowania
Błąd startu oprogramowania
Błąd startu oprogramowania
Błąd startu oprogramowania
Błąd startu oprogramowania

8

Postępowanie
Skontaktuj się z serwisem
Skontaktuj się z serwisem
Skontaktuj się z serwisem
Skontaktuj się z serwisem
Skontaktuj się z serwisem
Skontaktuj się z serwisem
Skontaktuj się z serwisem
Kod CORTEC
Skontaktuj się z serwisem
Skontaktuj się z serwisem
Skontaktuj się z serwisem
Skontaktuj się z serwisem
Skontaktuj się z serwisem
Skontaktuj się z serwisem
Skontaktuj się z serwisem
Skontaktuj się z serwisem
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Dec

Problem
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Postępowanie

0x8220xxxx
0x8221xxxx
0x8222xxxx
0x8223xxxx
0x8224xxxx

Błąd programu TASK PRO
Błąd programu TASK PRO
Błąd programu TASK PRO
Błąd programu TASK PRO
Błąd programu TASK PRO

Skontaktuj się z serwisem
Skontaktuj się z serwisem
Skontaktuj się z serwisem
Skontaktuj się z serwisem
Skontaktuj się z serwisem

0x8350xxxx
0x8351xxxx
0x8352xxxx
0x8353xxxx

Błąd programu TASK DIAL
Błąd programu TASK DIAL
Błąd programu TASK DIAL
Błąd programu TASK DIAL

0x8354xxxx

Niewłaściwy typ przekaźnika

Skontaktuj się z serwisem
Skontaktuj się z serwisem
Skontaktuj się z serwisem
Skontaktuj się z serwisem
Kod CORTEC lub adres
modułu koprocesora.

0x8355xxxx
0x8356xxxx
0x8357xxxx
0x8358xxxx
0x8359xxxx
0x8360xxxx
0x8361xxxx
0x8370xxxx
0x8371xxxx
0x83720000

2205286400

0x83720001

2205286401

0x83720002

2205286402

0x83720003

2205286403

0x83720004

2205286404

0x83720005

2205286405

0x83720006

2205286406

0x83720007

2205286407

0x8373xxxx
0x8374xxxx
0x8375xxxx
0x8376xxxx

2 restarty w ciągu 5 min
spowodowały zatrzymanie
Błąd programu TASK DIAL
Błąd programu TASK DIAL
Błąd programu TASK DIAL
Problem z jednoczesnym
dostępem do pamięci przez moduł
główny i koprocesora.
Błąd jednoczesnego odczytu z
pamięci (główny i koprocesor)
Problem komunikacyjny modułu
głów. z koprocesorem
BOOT - problem komunikacyjny
modułu głów. z koprocesorem
BOOT - problem komunikacyjny
modułu głów. z koprocesorem
BOOT - problem komunikacyjny
modułu głów. z koprocesorem
BOOT - problem komunikacyjny
modułu głów. z koprocesorem
BOOT - problem komunikacyjny
modułu głów. z koprocesorem
BOOT - problem komunikacyjny
modułu głów. z koprocesorem
BOOT - problem komunikacyjny
modułu głów. z koprocesorem
BOOT - problem komunikacyjny
modułu głów. z koprocesorem
BOOT - problem komunikacyjny
modułu głów. z koprocesorem
RELAY ON problem komunik.
modułu głów. z koprocesorem
Patrz lista CU_OPER_MAJOR do
PU_OPER_MAJOR
Patrz lista CU_OPER_PERIPH do
PU_OPER_ PERIPH
Patrz lista CU_OPER_MAJOR do
PU_OPER_MAJOR
Patrz lista CU_OPER_PERIPH do
PU_OPER_ PERIPH

9

Skontaktuj się z serwisem
Skontaktuj się z serwisem
Skontaktuj się z serwisem
Skontaktuj się z serwisem
Skontaktuj się z serwisem
Adres modułu koprocesora.
CORTEC, adres koproc.
adres modułu komunikac.
CORTEC, adres koproc.
adres modułu komunikac.
CORTEC, adres koproc.
adres modułu komunikac.
CORTEC, adres koproc.
adres modułu komunikac.
CORTEC, adres koproc.
adres modułu komunikac.
CORTEC, adres koproc.
adres modułu komunikac.
CORTEC, adres koproc.
adres modułu komunikac.
CORTEC, adres koproc.
adres modułu komunikac.
CORTEC, adres koproc.
adres modułu komunikac.
CORTEC, adres koproc.
adres modułu komunikac.
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Hx
0x8377xxxx

Dec

0x8378xxxx
0x8379xxxx
0x837Axxxx
0x837Bxxxx
0x837Cxxxx
0x837Dxxxx
0x837Exxxx
0x837Fxxxx
0x8380xxxx
0x83810001

2206269441

0x83810002
0x83810004
0x83810008
0x83810010
0x83810020
0x83810040
0x83810080
0x83810100
0x83810200
0x83810400
0x83810800
0x83811000
0x83812000
0x83814000
0x83818000

2206269442
2206269444
2206269448
2206269456
2206269472
2206269504
2206269568
2206269696
2206269952
2206270464
2206271488
2206273536
2206277632
2206285824
2206302208

Problem
Błąd programu TASK DIAL
Patrz lista CU_OPER_MAJOR do
PU_OPER_MAJOR
Patrz lista CU_OPER_PERIPH do
PU_OPER_ PERIPH
Błąd programu TASK DIAL
Patrz lista CU_OPER_MAJOR do
PU_OPER_MAJOR
Patrz lista CU_OPER_PERIPH do
PU_OPER_ PERIPH
Błąd programu TASK DIAL
Patrz lista CU_OPER_MAJOR do
PU_OPER_MAJOR
Patrz lista CU_OPER_PERIPH do
PU_OPER_ PERIPH
Błąd programu TASK DIAL
BOOT – zły numer modułu
komunikacyjnego
BOOT – błąd wgrywania firmwar
BOOT – błąd wgrywania firmwar
BOOT – błąd wgrywania firmwar
BOOT – błąd wgrywania firmwar
BOOT – błąd wgrywania firmwar
BOOT – błąd wgrywania firmwar
BOOT – błąd wgrywania firmwar
BOOT – błąd wgrywania firmwar
BOOT – błąd wgrywania firmwar
BOOT – błąd wgrywania firmwar
BOOT – błąd wgrywania firmwar
BOOT – błąd wgrywania firmwar
BOOT – błąd wgrywania firmwar
BOOT – błąd wgrywania firmwar
BOOT – zły numer modułu
komunikacyjnego

0x8384xxxx
0x8385xxxx
0x8386xxxx
0x8387xxxx
0x8388xxxx
0x8389xxxx
0x838Axxxx
0x838Bxxxx
0x838Cxxxx

Patrz lista CU_OPER_MAJOR do
PU_OPER_MAJOR
Patrz lista CU_OPER_PERIPH do
PU_OPER_ PERIPH
Błąd programu TASK DIAL
Patrz lista CU_OPER_MAJOR do
PU_OPER_MAJOR
Patrz lista CU_OPER_PERIPH do
PU_OPER_ PERIPH
Błąd programu TASK DIAL
Patrz lista CU_OPER_MAJOR do
PU_OPER_MAJOR
Patrz lista CU_OPER_PERIPH do
PU_OPER_ PERIPH
Błąd programu TASK DIAL
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Postępowanie
Skontaktuj się z serwisem

Skontaktuj się z serwisem

Skontaktuj się z serwisem

Skontaktuj się z serwisem
CORTEC, adres koproc.
adres modułu komunikac.
Skontaktuj się z serwisem
Skontaktuj się z serwisem
Skontaktuj się z serwisem
Skontaktuj się z serwisem
Skontaktuj się z serwisem
Skontaktuj się z serwisem
Skontaktuj się z serwisem
Skontaktuj się z serwisem
Skontaktuj się z serwisem
Skontaktuj się z serwisem
Skontaktuj się z serwisem
Skontaktuj się z serwisem
Skontaktuj się z serwisem
Skontaktuj się z serwisem
CORTEC, adres koproc.
adres modułu komunikac,
adres 0 przekaźnika lub
adres 0 wejścia.

Skontaktuj się z serwisem

Skontaktuj się z serwisem

Skontaktuj się z serwisem
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Problem
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0x8530xxxx

Błąd programu TASK SUP

Skontaktuj się z serwisem

0x8531xxxx

Błąd programu TASK SUP

Skontaktuj się z serwisem

0x8532xxxx

Błąd programu TASK SUP

Skontaktuj się z serwisem

0x8533xxxx

Błąd programu TASK SUP

Skontaktuj się z serwisem

0x8534xxxx

Błąd programu TASK SUP

Skontaktuj się z serwisem

0x8535xxxx

Błąd programu TASK SUP

Skontaktuj się z serwisem

0x8536xxxx

Błąd programu TASK SUP

Skontaktuj się z serwisem

0x8537xxxx

Błąd programu TASK SUP

Skontaktuj się z serwisem

0x8538xxxx

Błąd programu TASK SUP

Skontaktuj się z serwisem

0x8539xxxx

Błąd programu TASK SUP

Skontaktuj się z serwisem

0x853Axxxx

Błąd programu TASK SUP

Skontaktuj się z serwisem

0x853Bxxxx

Błąd programu TASK SUP

Skontaktuj się z serwisem

0x853Cxxxx

Błąd programu TASK SUP

Skontaktuj się z serwisem

0x853Dxxxx

Błąd programu TASK SUP

Skontaktuj się z serwisem

0x853Exxxx

Błąd programu TASK SUP

Skontaktuj się z serwisem

0x853Fxxxx

Błąd programu TASK SUP

Skontaktuj się z serwisem

0x8540xxxx

Błąd programu TASK SUP

Skontaktuj się z serwisem

0x8541xxxx

Błąd programu TASK SUP

Skontaktuj się z serwisem

0x8542xxxx

Błąd programu TASK SUP

Skontaktuj się z serwisem

0x86B0xxxx

Błąd programu TASK CBF

Skontaktuj się z serwisem

0x86B1xxxx

Błąd programu TASK CBF

Skontaktuj się z serwisem

0x86B2xxxx

Błąd programu TASK CBF
Tryb startowy P741

Skontaktuj się z serwisem

CU_INIT_MAJOR
2000

Błąd systemu

Firmware koprocesora

4008

Zewnętrzny autotest RAM

Koprocesor

4010

Przerwanie autotestu

Koprocesor

4018

Autotest modułu komunikacyjn.

Koprocesor

8001

Komunikacja modułu głównego z
koprocesorem

Koprocesor lub moduł główny

8002

Komunikacja modułu głównego z
koprocesorem

Koprocesor lub moduł główny

8003

Komunikacja modułu głównego z
koprocesorem

Koprocesor lub moduł główny

8004

Komunikacja modułu głównego z
koprocesorem

Koprocesor lub moduł główny

8005

Komunikacja modułu głównego z
koprocesorem

Koprocesor lub moduł główny

8006

Komunikacja modułu głównego z
koprocesorem

Koprocesor lub moduł główny

8007

Komunikacja modułu głównego z
koprocesorem – brak IT

Koprocesor lub moduł główny
(adres koprocesora)

Patrz na linie zawarte w OR
CU_INIT_PERIPH

Patrz na zawarte linie

0081

Koprocesor do mod. Komunikacyjnego nr
6

Koprocesor lub moduł
komunikacyjny nr 6

0082

Koprocesor do mod. Komunikacyjnego nr
6

Koprocesor lub moduł
komunikacyjny nr 6

0083

Koprocesor do mod. Komunikacyjnego nr
6

Koprocesor lub moduł
komunikacyjny nr 6

0084

Koprocesor do mod. Komunikacyjnego nr
6

Koprocesor lub moduł
komunikacyjny nr 6

0085

Koprocesor do mod.
Komunikacyjnego nr 6

Koprocesor lub moduł
komunikacyjny nr 6

Logical OR
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0086
0087
0101
0102
0103
0104
0105
0106
0107
0201
0202
0203
0204
0205
0206
0207
0401
0402
0403
0404
0405
0406
0407
0801
0802
0803
0804

Koprocesor do mod.
Komunikacyjnego nr 6
Koprocesor do mod.
Komunikacyjnego nr 6- brak IT
Koprocesor do mod.
Komunikacyjnego nr 5
Koprocesor do mod.
Komunikacyjnego nr 5
Koprocesor do mod.
Komunikacyjnego nr 5
Koprocesor do mod.
Komunikacyjnego nr 5
Koprocesor do mod.
Komunikacyjnego nr 5
Koprocesor do mod.
Komunikacyjnego nr 5
Koprocesor do mod.
Komunikacyjnego nr 5- brak IT
Koprocesor do mod.
Komunikacyjnego nr 4
Koprocesor do mod.
Komunikacyjnego nr 4
Koprocesor do mod.
Komunikacyjnego nr 4
Koprocesor do mod.
Komunikacyjnego nr 4
Koprocesor do mod.
Komunikacyjnego nr 4
Koprocesor do mod.
Komunikacyjnego nr 4
Koprocesor do mod.
Komunikacyjnego nr 4 brak IT
Koprocesor do mod.
Komunikacyjnego nr 3
Koprocesor do mod.
Komunikacyjnego nr 3
Koprocesor do mod.
Komunikacyjnego nr 3
Koprocesor do mod.
Komunikacyjnego nr 3
Koprocesor do mod.
Komunikacyjnego nr 3
Koprocesor do mod.
Komunikacyjnego nr 3
Koprocesor do mod.
Komunikacyjnego nr 3- brak IT
Koprocesor do mod.
Komunikacyjnego nr 2
Koprocesor do mod.
Komunikacyjnego nr 2
Koprocesor do mod.
Komunikacyjnego nr 2
Koprocesor do mod.
Komunikacyjnego nr 2
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(TS) 12-12
Koprocesor lub moduł
komunikacyjny nr 6
Koprocesor lub moduł
komunikacyjny nr 6 (adres)
Koprocesor lub moduł
komunikacyjny nr 5
Koprocesor lub moduł
komunikacyjny nr 5
Koprocesor lub moduł
komunikacyjny nr 5
Koprocesor lub moduł
komunikacyjny nr 5
Koprocesor lub moduł
komunikacyjny nr 5
Koprocesor lub moduł
komunikacyjny nr 5
Koprocesor lub moduł
komunikacyjny nr 5 (adres)
Koprocesor lub moduł
komunikacyjny nr 4
Koprocesor lub moduł
komunikacyjny nr 4
Koprocesor lub moduł
komunikacyjny nr 4
Koprocesor lub moduł
komunikacyjny nr 4
Koprocesor lub moduł
komunikacyjny nr 4
Koprocesor lub moduł
komunikacyjny nr 4
Koprocesor lub moduł
komunikacyjny nr 4 (adres)
Koprocesor lub moduł
komunikacyjny nr 3
Koprocesor lub moduł
komunikacyjny nr 3
Koprocesor lub moduł
komunikacyjny nr 3
Koprocesor lub moduł
komunikacyjny nr 3
Koprocesor lub moduł
komunikacyjny nr 3
Koprocesor lub moduł
komunikacyjny nr 3
Koprocesor lub moduł
komunikacyjny nr 3 (adres)
Koprocesor lub moduł
komunikacyjny nr 2
Koprocesor lub moduł
komunikacyjny nr 2
Koprocesor lub moduł
komunikacyjny nr 2
Koprocesor lub moduł
komunikacyjny nr 2
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0805

Koprocesor do mod. Komunikacyjnego nr
2

Koprocesor lub moduł
komunikacyjny nr 2

0806

Koprocesor do mod. Komunikacyjnego nr
2

Koprocesor lub moduł
komunikacyjny nr 2

0807

Koprocesor do mod. Komunikacyjnego nr
2- brak IT

Koprocesor lub moduł
komunikacyjny nr 2 (adres)

1001

Koprocesor do mod. Komunikacyjnego nr
1

Koprocesor lub moduł
komunikacyjny nr 1

1002

Koprocesor do mod. Komunikacyjnego nr
1

Koprocesor lub moduł
komunikacyjny nr 1

1003

Koprocesor do mod. Komunikacyjnego nr
1

Koprocesor lub moduł
komunikacyjny nr 1

1004

Koprocesor do mod. Komunikacyjnego nr
1

Koprocesor lub moduł
komunikacyjny nr 1

1005

Koprocesor do mod. Komunikacyjnego nr
1

Koprocesor lub moduł
komunikacyjny nr 1

1006

Koprocesor do mod. Komunikacyjnego nr
1

Koprocesor lub moduł
komunikacyjny nr 1

1007

Koprocesor do mod. Komunikacyjnego nr
1- brak IT

Koprocesor lub moduł
komunikacyjny nr 1 (adres)

2001

Koprocesor do mod. Komunikacyjnego nr
0

Koprocesor lub moduł
komunikacyjny nr 0

2002

Koprocesor do mod. Komunikacyjnego nr
0

Koprocesor lub moduł
komunikacyjny nr 0

2003

Koprocesor do mod. Komunikacyjnego nr
0

Koprocesor lub moduł
komunikacyjny nr 0

2004

Koprocesor do mod. Komunikacyjnego nr
0

Koprocesor lub moduł
komunikacyjny nr 0

2005

Koprocesor do mod. Komunikacyjnego nr
0

Koprocesor lub moduł
komunikacyjny nr 0

2006

Koprocesor do mod. Komunikacyjnego nr
0

Koprocesor lub moduł
komunikacyjny nr 0

2007

Koprocesor do mod. Komunikacyjnego nr
0- brak IT

Koprocesor lub moduł
komunikacyjny nr 0 (adres)

Brak IT modułu komunik. do koprocesora

Koprocesor lub komunik. lub
taśma danych.

Brak modułu przekaźnika 1

Brak przekaźnika lub adresu
modułu.

Błąd zapisu na moduł przekaźnika 1

Moduł przekaźnika 1

Brak modułu wejść

Moduł wejściowy lub jego
adres.

Błąd odczytu z modułu wejść

Moduł wejściowy

Patrz na linie zawarte w OR

Patrz na zawarte linie

3FC0
4008
4010
8008
8010
Logical OR

Ex: 3006 = 2006 OR 1006
Tryb pracy P741

04xx
08xx
1100
1200
2000
4008
4010
4018

CU_OPER_MAJOR
Autotest topologii
Autotest zaszytej logiki przekaź.
Autotest pomiarów lub topologii
Autotest pomiarów lub topologii
Błąd systemu
Autotest danych RAM
Autotest programu RAM
Autotest podwójnego dostępu do
pamięci
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Firmware koprocesora
Firmware koprocesora
Firmware koprocesora
Firmware koprocesora
Firmware koprocesora
Koprocesor
Koprocesor
Koprocesor
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8001
8002
8003
8004
8005
8006
8007
Logical OR

0081
0082
0083
0084
0085
0086
0087
0101
0102
0103
0104
0105
0106
0107
0201
0202
0203
0204
0205
0206

Komunikacja modułu głównego z
koprocesorem
Komunikacja modułu głównego z
koprocesorem
Komunikacja modułu głównego z
koprocesorem
Komunikacja modułu głównego z
koprocesorem
Komunikacja modułu głównego z
koprocesorem
Komunikacja modułu głównego z
koprocesorem
Komunikacja modułu głównego z
koprocesorem
Patrz na linie zawarte w OR
CU_OPER_PERIPH

(TS) 12-14
Koprocesor lub moduł
główny
Koprocesor lub moduł
główny
Koprocesor lub moduł
główny
Koprocesor lub moduł
główny
Koprocesor lub moduł
główny
Koprocesor lub moduł
główny
Koprocesor lub moduł
główny
Patrz na zawarte linie

Koprocesor do mod.
Komunikacyjnego nr 6
Koprocesor do mod.
Komunikacyjnego nr 6
Koprocesor do mod.
Komunikacyjnego nr 6
Koprocesor do mod.
Komunikacyjnego nr 6
Koprocesor do mod.
Komunikacyjnego nr 6
Koprocesor do mod.
Komunikacyjnego nr 6
Koprocesor do mod.
Komunikacyjnego nr 6- brak IT
Koprocesor do mod.
Komunikacyjnego nr 5
Koprocesor do mod.
Komunikacyjnego nr 5
Koprocesor do mod.
Komunikacyjnego nr 5
Koprocesor do mod.
Komunikacyjnego nr 5
Koprocesor do mod.
Komunikacyjnego nr 5
Koprocesor do mod.
Komunikacyjnego nr 5
Koprocesor do mod.
Komunikacyjnego nr 5- brak IT
Koprocesor do mod.
Komunikacyjnego nr 4
Koprocesor do mod.
Komunikacyjnego nr 4
Koprocesor do mod.
Komunikacyjnego nr 4
Koprocesor do mod.
Komunikacyjnego nr 4
Koprocesor do mod.
Komunikacyjnego nr 4

Koprocesor lub moduł
komunikacyjny nr 6
Koprocesor lub moduł
komunikacyjny nr 6
Koprocesor lub moduł
komunikacyjny nr 6
Koprocesor lub moduł
komunikacyjny nr 6
Koprocesor lub moduł
komunikacyjny nr 6
Koprocesor lub moduł
komunikacyjny nr 6
Koprocesor lub moduł
komunikacyjny nr 6 (adres)
Koprocesor lub moduł
komunikacyjny nr 5
Koprocesor lub moduł
komunikacyjny nr 5
Koprocesor lub moduł
komunikacyjny nr 5
Koprocesor lub moduł
komunikacyjny nr 5
Koprocesor lub moduł
komunikacyjny nr 5
Koprocesor lub moduł
komunikacyjny nr 5
Koprocesor lub moduł
komunikacyjny nr 5 (adres)
Koprocesor lub moduł
komunikacyjny nr 4
Koprocesor lub moduł
komunikacyjny nr 4
Koprocesor lub moduł
komunikacyjny nr 4
Koprocesor lub moduł
komunikacyjny nr 4
Koprocesor lub moduł
komunikacyjny nr 4

Koprocesor do mod.

Koprocesor lub moduł
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Komunikacyjnego nr 4

komunikacyjny nr 4

0207

Koprocesor do mod.
Komunikacyjnego nr 4 brak IT

Koprocesor lub moduł
komunikacyjny nr 4 (adres)

0401

Koprocesor do mod.
Komunikacyjnego nr 3

Koprocesor lub moduł
komunikacyjny nr 3

0402

Koprocesor do mod.
Komunikacyjnego nr 3

Koprocesor lub moduł
komunikacyjny nr 3

0403

Koprocesor do mod.
Komunikacyjnego nr 3

Koprocesor lub moduł
komunikacyjny nr 3

0404

Koprocesor do mod.
Komunikacyjnego nr 3

Koprocesor lub moduł
komunikacyjny nr 3

0405

Koprocesor do mod.
Komunikacyjnego nr 3

Koprocesor lub moduł
komunikacyjny nr 3

0406

Koprocesor do mod.
Komunikacyjnego nr 3

Koprocesor lub moduł
komunikacyjny nr 3

0407

Koprocesor do mod.
Komunikacyjnego nr 3- brak IT

Koprocesor lub moduł
komunikacyjny nr 3 (adres)

0801

Koprocesor do mod.
Komunikacyjnego nr 2

Koprocesor lub moduł
komunikacyjny nr 2

0802

Koprocesor do mod.
Komunikacyjnego nr 2

Koprocesor lub moduł
komunikacyjny nr 2

0803

Koprocesor do mod.
Komunikacyjnego nr 2

Koprocesor lub moduł
komunikacyjny nr 2

0804

Koprocesor do mod.
Komunikacyjnego nr 2

Koprocesor lub moduł
komunikacyjny nr 2

0805

Koprocesor do mod.
Komunikacyjnego nr 2

Koprocesor lub moduł
komunikacyjny nr 2

0806

Koprocesor do mod.
Komunikacyjnego nr 2

Koprocesor lub moduł
komunikacyjny nr 2

0807

Koprocesor do mod.
Komunikacyjnego nr 2- brak IT

Koprocesor lub moduł
komunikacyjny nr 2 (adres)

1001

Koprocesor do mod.
Komunikacyjnego nr 1

Koprocesor lub moduł
komunikacyjny nr 1

1002

Koprocesor do mod.
Komunikacyjnego nr 1

Koprocesor lub moduł
komunikacyjny nr 1

1003

Koprocesor do mod.
Komunikacyjnego nr 1

Koprocesor lub moduł
komunikacyjny nr 1

1004

Koprocesor do mod.
Komunikacyjnego nr 1

Koprocesor lub moduł
komunikacyjny nr 1

1005

Koprocesor do mod.
Komunikacyjnego nr 1

Koprocesor lub moduł
komunikacyjny nr 1

1006

Koprocesor do mod.
Komunikacyjnego nr 1

Koprocesor lub moduł
komunikacyjny nr 1

1007

Koprocesor do mod.
Komunikacyjnego nr 1- brak IT

Koprocesor lub moduł
komunikacyjny nr 1 (adres)

2001

Koprocesor do mod.
Komunikacyjnego nr 0

Koprocesor lub moduł
komunikacyjny nr 0

2002

Koprocesor do mod.
Komunikacyjnego nr 0

Koprocesor lub moduł
komunikacyjny nr 0

2003

Koprocesor do mod.
Komunikacyjnego nr 0

Koprocesor lub moduł
komunikacyjny nr 0

2004

Koprocesor do mod.
Komunikacyjnego nr 0

Koprocesor lub moduł
komunikacyjny nr 0

2005

Koprocesor do mod.
Komunikacyjnego nr 0

Koprocesor lub moduł
komunikacyjny nr 0

2006

Koprocesor do mod.
Komunikacyjnego nr 0

Koprocesor lub moduł
komunikacyjny nr 0
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2007
3FC0
4008
4010
8008
8010
Logical OR

Koprocesor do mod.
Komunikacyjnego nr 0- brak IT

Koprocesor lub moduł
komunikacyjny nr 0 (adres)

Brak IT modułu komunik. do
koprocesora

Koprocesor lub komunik. lub
taśma danych.

Brak modułu przekaźnika 1

Brak przekaźnika lub adresu
modułu.

Błąd zapisu na moduł przekaźnika 1

Moduł przekaźnika 1

Brak modułu wejść

Moduł wejściowy lub jego
adres.

Błąd odczytu z modułu wejść

Moduł wejściowy

Patrz na linie zawarte w OR

Patrz na zawarte linie

Ex: 3006 = 2006 OR 1006

2000
4008
4010
4018
8001
8002
8003
8004
8005
8006
8007
Logical OR

P742 / P743 – Tryb startowy
PU_INIT_MAJOR
Błąd systemu
Autotest danych RAM
Autotest programu RAM
Autotest podwójnego dostępu do
pamięci
Komunikacja modułu głównego z
koprocesorem
Komunikacja modułu głównego z
koprocesorem
Komunikacja modułu głównego z
koprocesorem
Komunikacja modułu głównego z
koprocesorem
Komunikacja modułu głównego z
koprocesorem
Komunikacja modułu głównego z
koprocesorem
Komunikacja modułu głównego z
koprocesorem
Patrz na linie zawarte w OR

Firmware koprocesora
Koprocesor
Koprocesor
Koprocesor
Koprocesor lub moduł
główny
Koprocesor lub moduł
główny
Koprocesor lub moduł
główny
Koprocesor lub moduł
główny
Koprocesor lub moduł
główny
Koprocesor lub moduł
główny
Koprocesor lub moduł
główny
Patrz na zawarte linie

PU_INIT_PERIPH
0200

Problem z akwizycją danych
pomiarowych

Moduł analogowy.

0408

Brak modułu przekaźnik. Nr 3

Brak modułu lub niewłaściwy
adres.

0410

Błąd zapisu do modułu nr 3

Moduł wyjść nr 3

0808

Brak modułu wejść nr 3

Brak modułu lub niewłaściwy
adres.

0810

Błąd zapisu do mod. wejść nr 3

Moduł wejść nr 3

2008

Brak modułu przekaźnik. Nr 2

Brak modułu lub niewłaściwy
adres.

2010

Błąd zapisu do modułu nr 2

Moduł wyjść nr 2

4008

Brak modułu wejść nr 2

Brak modułu lub niewłaściwy
adres.

4010

Błąd zapisu do mod. wejść nr 2

Moduł wejść nr 2

4008

Brak modułu przekaźnik. Nr 1

Brak modułu lub niewłaściwy
adres.

4010

Błąd zapisu do modułu nr 1

Moduł wyjść nr 1

8008

Brak modułu wejść nr 1

Brak modułu lub
niewłaściwy adres.
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8010
Logical OR

Błąd zapisu do mod. wejść nr 1
Patrz na linie zawarte w OR
Ex: 5010 = 4010 OR 1010
P742 / P743 -Tryb pracy
PU_OPER_MAJOR

04xx
08xx
1100
1200
2000
4008
4010

Autotest topologii
Autotest zaszytej logiki przekaź.
Autotest pomiarów lub topologii
Autotest pomiarów lub topologii
Błąd systemu
Autotest danych RAM
Autotest programu RAM
Autotest podwójnego dostępu do
pamięci
Komunikacja modułu głównego z
koprocesorem
Komunikacja modułu głównego z
koprocesorem
Komunikacja modułu głównego z
koprocesorem
Komunikacja modułu głównego z
koprocesorem
Komunikacja modułu głównego z
koprocesorem
Komunikacja modułu głównego z
koprocesorem
Komunikacja modułu głównego z
koprocesorem
Patrz na linie zawarte w OR
PU_OPER_PERIPH

4018
8001
8002
8003
8004
8005
8006
8007
Logical OR

0200

Problem z akwizycją danych
pomiarowych

0408

Brak modułu przekaźnik. Nr 3

0410

Błąd zapisu do modułu nr 3

0808

Brak modułu wejść nr 3

0810

Błąd zapisu do mod. wejść nr 3

1008

Brak modułu przekaźnik. Nr 2

1010

Błąd zapisu do modułu nr 2

2008

Brak modułu wejść nr 2

2010

Błąd zapisu do mod. wejść nr 2

4008

Brak modułu przekaźnik. Nr 1

4010

Błąd zapisu do modułu nr 1

8008

Brak modułu wejść nr 1

8010
Logical OR

Błąd zapisu do mod. wejść nr 1
Patrz na linie zawarte w OR
Ex: 5010 = 4010 OR 1010
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Moduł wejść nr 1
Patrz na zawarte linie

Firmware koprocesora
Firmware koprocesora
Firmware koprocesora
Firmware koprocesora
Firmware koprocesora
Koprocesor
Koprocesor
Koprocesor
Koprocesor lub moduł
główny
Koprocesor lub moduł
główny
Koprocesor lub moduł
główny
Koprocesor lub moduł
główny
Koprocesor lub moduł
główny
Koprocesor lub moduł
główny
Koprocesor lub moduł
główny
Patrz na zawarte linie

Moduł analogowy.
Brak modułu lub
niewłaściwy adres.
Moduł wyjść nr 3
Brak modułu lub
niewłaściwy adres.
Moduł wejść nr 3
Brak modułu lub
niewłaściwy adres.
Moduł wyjść nr 2
Brak modułu lub
niewłaściwy adres.
Moduł wejść nr 2
Brak modułu lub
niewłaściwy adres.
Moduł wyjść nr 1
Brak modułu lub
niewłaściwy adres.
Moduł wejść nr 1
Patrz na zawarte linie
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7. NIESPRAWNOŚĆ PRZEKAŹNIKA PODCZAS TESTÓW
7.1.

Uszkodzenie wyjść przekaźnikowych
Uszkodzenie przekaźników wyjściowych może być spowodowane błędną konfiguracją; testy zestawione
poniżej powinny być wykonane w celu zidentyfikowania prawdziwej przyczyny uszkodzenia. Należy
pamiętać, że podczas samo–testowania się przekaźnika sprawdzana jest cewka przekaźników
wyjściowych i generowany alarm w przypadku wykrycia usterki w module przekaźników wyjściowych.
Test

Sprawdzenie
Czy świeci się dioda OUT OF SERVICE ?

1

2

Sprawdź status wyjścia w sekcji
Commissioning
Sprawdź zapisy w rejestracji serwisowej
zdarzeń czy przekaźnik i funkcje
zabezpieczeniowe pracują prawidłowo

3

4

Za pomocą ustawień w
Commissioning/Test mode przejdź do trybu
Testu i steruj ręcznie przekaźnikiem
wyjściowym. Można do tego wykorzystać
miernik sygnalizujący zamknięcie obwodu.

Akcja
Świecenie diody może oznaczać
że przekaźnik jest w trybie testu
lub funkcje zabezpieczeniowe są
odłączone (zgodnie z Tabelą 4)
Jeśli odpowiedni bit w słowie
stanów jest aktywny to idź do
punktu 4, jeśli nie to do punktu 3.
Jeśli przekaźnik nie „działa” to
należy sprawdzić spełnienie
kryteriów pobudzeniowych.
Jeśli zauważalne jest zadziałanie
funkcji zabezpieczeniowej to
należy sprawdzić
przyporządkowanie wyniku funkcji
do wyjścia przekaźnikowego w
logice PSL
Jeśli przekaźnik działa to problem
jest w zewnętrznych obwodach
sygnalizacji. Jeśli przekaźnik nie
działa to wskazuje to na jego
uszkodzenie. Sprawdź czy na
mierniku nie jest ustawiona zbyt
duża rezystancja.

Tabel 6. Uszkodzenie przekaźników wyjściowych
7.2.

Uszkodzenie wejść binarnych
Stany wejść binarnych są mapowane do przekaźnika i wykorzystywane w logice PSL. Jeśli logika PSL
nie reaguje na zmianę stanu sygnału wejściowego to za pomocą menu Commission Test / Opto Status
można sprawdzić czy przekaźnik „widzi” zmianę stanu wejścia.
Należy sprawdzić poziom napięcia, którym pobudzamy wejście. Jeśli przekaźnik nie widzi prawidłowo
pobudzanego sygnału należy sprawdzić jakość tego sygnału. Należy zweryfikować prawidłowość
połączeń zewnętrznych w stosunku do instrukcji przekaźnika. Następnie sprawdzić przy pomocy
miernika czy 80% wartości znamionowej napięcia jest obecne podczas pobudzania wejścia. Jeśli
sygnał zewnętrzny jest poprawny usterka może być po stronie modułu wejść binarnych. Zależnie od
lokalizacji uszkodzonego wejścia należy wymieniać cały moduł wejść binarnych a w przypadku
uszkodzenia w module wejść analogowych należy dodatkowo, po wymianie, skalibrować moduł.
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7.3.
Niewłaściwa wartość wielkości pomiarowych (P742 i P743)

(TS) 12-19

Pomiary mogą być skonfigurowane jako wartości pierwotne lub wartości wtórne. Jeśli podejrzewamy,
że wartości analogowe są niewłaściwie mierzone przez przekaźnik należy wykorzystać funkcje
pomiarowe przekaźnika w celu zidentyfikowania rodzaju uszkodzenia. Wartości pomiarowe wyświetlane
przez przekaźnik muszą zostać porównane z rzeczywistymi wartościami wymuszanymi na bloku
zacisków przekaźnika. Należy sprawdzić prawidłowość podłączenia do bloków zacisków oraz czy
o
ustawiona jest poprawna przekładnia przekładników prądowych i napięciowych. Należy ustawić 120
kąta przesunięcia miedzy poszczególnymi fazami i wymuszać wartości znamionowe na blokach
zacisków przekaźnika.
7.4.

Problemy z edytorem PSL
Błąd podczas próby nawiązania połączenia może być spowodowany następującymi przyczynami:
•

Nieaktualny adres przekaźnika („z przodu” przekaźnika adres jest zawsze 1)

•

Nieaktualne hasło

•

Niewłaściwe parametry komunikacji (parzystość, długość ramki, prędkość, COM)

•

Parametry komunikacji nie są właściwe dla przekaźnika lub typu połączenia

•

Konfiguracja modemu jest nieaktualna. Konieczne są zmiany konfiguracji komunikacji

•

Przewód komunikacyjny jest uszkodzony lub niewłaściwy. Patrz rozdział MiCOM S1 – połączenia i
komunikacja.

•
7.4.1.

Zworki na KITZ są w niewłaściwym położeniu.

Rekonstrukcja PSL po odzyskaniu z przekaźnika
Jakkolwiek ściągnięcie logiki PSL z przekaźnika jest możliwe to należy wykorzystywać tą metodę
jedynie w przypadku braku pliku źródłowego.
Odzyskana z przekaźnika logika PSL jest poprawna logicznie ale traci się w ten sposób wszystkie
dodatkowe informacje graficzne tworzone w pliku źródłowym. Większość sygnałów jest grupowana na
lewą stronę obrazu logiki. Linki pomiędzy poszczególnymi elementami są nanoszone prostopadle
najkrótszą drogą.
Wszystkie adnotacje (opisy, notatki) są stracone.
Czasami po odczytaniu logiki PSL z przekaźnika może się okazać że niektóre bramki logiczne są inne
niż byśmy oczekiwali, np. bramka logiczna AND z jednym wejściem zostanie wyświetlona jako OR.

7.4.2.

Kontrola wersji PSL
Każda wersja logiki PSL jest zapisywana ze znacznikiem czasu, zapisem kontrolnego CRC oraz
z informacją o numerze wersji. Pozwala to na sprawdzenie czy właściwa logika jest załadowana do
przekaźnika czy też jest to logika nowa lub fabryczna.
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8. PROCEDURY NAPRAWY I MODYFIKACJI
W celu wysłania elementu do serwisu należy postępować wg 5 poniższych kroków:
1. Pobrać formularz naprawy (Repair and Modification Authorization Form – RMA)
Na końcu niniejszej instrukcji znajduje się formularz RMA.
•
Aby ściągnąć aktualną wersję RMA należy skorzystać z gotowego formularza dostępnego na
stronie serwisu: http://www.Alstom.com
2. Wypełnić formularz RMA
Należy wypełnić tylko białe pola w RMA.
Pola oznaczone jako (M) są szczególnie ważne i zawierają:
•

Model urządzenia;

•

Numer modelu, numer seryjny

•

Opis rodzaju usterki lub modyfikacji

•

Deklarowaną wartość dla celników (w przypadku exportu poza EU)

•

Adres dostawy i adres dla fakturowania

•

Osobę do kontaktu od strony klienta.
3. Wysłanie formularza RMA do lokalnego centrum serwisowego

W załączeniu znajduje się lista adresowa lokalnych centrów serwisowych.
4. Uzyskanie od lokalnego centrum serwisowego adresu wysłania urządzenia
Lokalne centrum serwisowe powinno dostarczyć następujące informacje:
•

Ofertę cenową naprawy (lub potwierdzenie naprawy gwarancyjnej)

•

Numer do nadania na RMA

•

Adres centrum serwisowego

Jeśli jest wymagane potwierdzenie od strony klienta warunków naprawy to należy je dopełnić przed
przejściem do następnego punktu.
5. Wysłanie urządzenia do centrum serwisowego
•

Zaadresować przesyłkę do wskazanego centrum serwisowego

•

Zapewnić ochronę antystatyczną oraz odpowiednio zabezpieczyć urządzenie

•

Sprawdzić czy kopia faktury zakupu jest dołączona do przesyłki

•

Sprawdzić czy kopia RMA jest dołączona do przesyłki

•

Przesłać e-mail lub faksem informacje o fakcie nadania przesyłki wraz ze wskazaniem numeru
listu przewozowego
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LISTA ADRESOWA LOKALNYCH CENTRÓW SERWISOWYCH

Państwo

Centrum Serwisowe

Telefon i nr fax

TS
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Centrum
Serwisowe

Telefon i nr fax
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KOMUNIKACJA SCADA

1.1

Wprowadzenie

(SC) 13-1

Niniejszy rozdział opisuje interfejsy dla zdalnej komunikacji z przekaźnikiem MICOM. Komunikacja
w przekaźniku odbywa się poprzez tylny port komunikacyjny w jednym z pięciu protokołów
komunikacyjnych wybranych w momencie składania zamówienia. Przekaźnik MiCOM może posiadać
dwa tylne porty komunikacyjne (jeden tylko z protokołem Courier) oraz jeden przedni port.
Tylny port 1 typu EIA(RS)485 jest portem izolowanym przystosowanym do stałego połączenia
z magistralą i pracuje w wybranym protokole komunikacyjnym. Standard EIA(RS)485 pozwala na
podłączenie 32 urządzeń na jedną magistralę za pomocą pary przewodów.
Tylny port 2 jest konfigurowanym jako EIA(RS)232 lub EIA(RS)485 lub K-Bus.
Port Ethernet pracuje zgodnie ze standardem IEC 61850-8-1
Niniejsza instrukcja nie stanowi dokumentacji protokołów komunikacyjnych samych w sobie. W celu
pozyskania szczegółowych informacji o protokołach należy sięgnąć do oddzielnych dokumentów.
Niniejsza instrukcja opisuje implementację poszczególnych protokołów w przekaźniku.
1.1.1

Tryb tylko do odczytu – blokowanie komend (Read Only Mode)
Tryb tylko do odczytu jest dostępny dla tylnich portów przekaźników Px40. Kiedy ten tryb jest
uaktywniony dla danego portu wszystkie zmiany nastaw i wykonanie większości komend i funkcji
kontrolnych jest zablokowane (nie akceptowane przez przekaźnik). Pełna funkcjonalność jest opisana
poniżej. Jest ona podobna do komendy „Command Blocking” w przekaźnikach Px30.
Tryb tylko do odczytu może być odstawiony/załączony dla następujących portów tylnich:
● Port tylni 1 – IEC 60870-5-103 i protokół Courier
● Port tylni 2 (jeśli dostępny) – protokół Courier
● Port Ethernet (jeśli dostępny) – protokół Courier (poprzez tzw tunneling)
Tryb tylko do odczytu nie jest obecnie wymagany dla IEC 61850 jak nie ma nastaw ani komend
zaimplementowanych.
Tryb tylko do odczytu nie stosuje się dla przedniego portu, które jest przeznaczone tylko dla połączeń
lokalnych.
Poniższe nastawy odstawiają/załączają tryb tylko do odczytu:
● [09FB: CONFIGURATION, RP1 Read Only]
● [09FC: CONFIGURATION, RP2 Read Only]
● [09FD: CONFIGURATION, NIC Read Only]
Tryb tylko do odczytu może być odstawiony tylko albo poprzez klawiaturę (HIMI) – ręcznie albo poprzez
port przedni.
Tryb tylko do odczytu może być załączony/odstawiony w PSL przy użyciu sygnałów DDB: ‘RP1 Read
Only’, ‘RP2 Read Only’, ‘NIC Read Only’.
Kiedy jest załączony tryb tylko do odczytu, komendy, które są zablokowane (nie akceptowane przez
przekaźnik) oraz komendy które są dozwolone (akceptowane przez przekaźnik) są następujące:
(1) IEC 60870-5-103
Zablokowane:
INF16 SPZ zał/wył (ASDU20)
INF17 teleprotekcja zał/wył (ASDU20)
INF18 zabezpieczenia zał/wył (ASDU20)
INF19 Kasowanie LED (ASDU20)
prywatne INFs np. Wyłącznik otwórz/zamknij, Control Inputs (ASDU20)
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Dozwolone:
Poll Class 1 (cztanie spontanicznych zdarzeń)
Poll Class 2 (czytanie pomiarów)
General Interrogation (GI) sekwencja
Transmizja rejstratora zakłóceń
Synchronizacja czasu (ASDU6)
INF23 aktywacja charakterystyki 1 (ASDU20)
INF24 aktywacja charakterystyki 2 (ASDU20)
INF25 aktywacja charakterystyki 3 (ASDU20)
INF26 aktywacja charakterystyki 4 (ASDU20)

(SC) 13-2

(2) Courier
Zablokowane:
Wszystkie zmiany nastaw
Kasowanie wskazań ( LED)
Wejściae komend kontrolnych
Komendy sterowania wyłącznikiem
Komendy związane z SPZ
Komendy kasowania modeli cieplnych itp.
Kasowanie rejestratorów zdarzeń, zakłóceń, serwisowych
Komendy testu LED I przekaźników
Dozwolone:
Czytanie nastaw, statusów, pomiarów
Czytanie rejestrów zdarzeń, zakłóceń itp.
Polecenia synchronizacji czasu
Zmiana aktywnej grupy nastaw
1.2

Informacje o tylnym porcie komunikacyjnym oraz porady dotyczące EIA (RS) 485

1.2.1

Tylny interfejs komunikacyjny EIA (RS) 485
Interfejs EIA(RS)485 jest wyprowadzony za pomocą trzech zacisków śrubowych w tylnej części
przekaźnika. W instrukcji P740/PL IN znajduje się dokładny opis bloków zaciskowych przekaźnika.
Tylny port jest przystosowany do stałej pracy z systemami zdalnymi w standardach komunikacji
szeregowej typu K-Bus/EIA(RS)485. Dwa zaciski są przeznaczone do połączenia sygnału nadającego i
odbierającego a trzeci do podłączenia ekranu przewodu komunikacyjnego. Jeśli wybrany jest standard
K-Bus zaciski komunikacyjne nie są spolaryzowane, w innych przypadkach np. w komunikacji po
protokołach MODBUS, IEC 60870-5-103 i DNP3 należy zwrócić uwagę przy podłączaniu przewodu
komunikacyjnego na polaryzację zacisków.
W kolumnie „KOMUNIKACJA” jest informacja o aktualnym protokole komunikacyjnym. Jeśli kolumna
„KOMUNIKACJA” nie jest widoczna należy sprawdzić w kolumnie „CONFIGURATION” czy okno
komunikacji jest zaznaczone jako ‘Widoczne”. Pierwsza pozycja w kolumnie „KOMUNIKACJA”
wyświetla typ protokołu komunikacyjnego.

1.2.1.1 EIA(RS)485
Interfejs EIA(RS)485 zapewnia w pełni izolowany typ portu pracującego w standardzie
dwuprzewodowym (komunikacja typu pół-duplex). Wyprowadzenia portu są spolaryzowane, dlatego
należy zwrócić uwagę na poprawność połączeń. Jeśli po sprawdzeniu wszystkich parametrów
komunikacyjnych nadal nie można uzyskać połączenia przekaźnikiem należy odwrócić kolejność
podpięcia przewodów komunikacyjnych.
1.2.1.2 Zakończenie magistrali komunikacyjnej
1

Standard EIA(RS)485 wymaga zastosowania rezystorów terminujących typu 120Ω /2W podłączonych
na każdym końcu magistrali – wg Rysunku 1.
Niektóre z urządzeń posiadają wbudowany rezystor do którego dostęp jest realizowany poprzez
wykorzystanie oddzielnych zacisków urządzenia, w takim wypadku zewnętrzne rezystory nie są
konieczne. MiCOM P740 nie posiada wbudowanego rezystora dlatego należy zastosować zewnętrzne
rozwiązanie.
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1.2.1.3 Topologia i połączenia w magistrali
EIA(RS)485 wymaga fizycznego podłączenia każdego urządzenia do magistrali komunikacyjnej.
Wszelkiego rodzaju trójniki i inne elementy pośredniczące powinny być pominięte, nie zaleca się
również połączenia urządzeń w gwiazdę. Standard EIA(RS)485 nie obejmuje również połączenia
urządzeń w pętli.
Zalecane jest użycie przewodu dwużyłowego ekranowanego. Rodzaj przewodu jest zależny od
2
aplikacji, standardem jest przekrój 0,5mm . Całkowita długość przewodu nie może przekroczyć 1000m.
Ekran nie powinien mieć przerw i powinien być uziemiony w jednym punkcie, najlepiej do obudowy
Mastera. Wszystko to w celu uniknięcia prądów błądzących mogących powodować zakłócenia oraz być
źródłem zagrożenia porażeniem, szczególnie w instalacjach między budynkami.
Przekaźnik nie posiada styku uziemiającego magistralę. Jeśli na magistrali występują urządzenia ze
stykiem uziemiającym to należy pominąć podłączenie ekranu do tego styku, jednak ciągłość ekranu nie
powinna zostać przerwana.
1.2.1.4 Polaryzacja
Zdarza się że konieczne jest spolaryzowanie magistrali w celu uniknięcia błędów transmisyjnych. Dzieje
się to w sytuacji gdy wszystkie urządzenia podrzędne (Slave) są w trybie odbioru a Master jest zbyt
powolny przy przełączaniu się z trybu odbioru na nadawanie. Może być to spowodowane typem pracy
Mastera, który pozostaje w stanie wysokiej impedancji lub w stanie odbioru aż do momentu kiedy ma
coś do wysłania. Wynikłe w takiej sytuacji błędy skutkują utratą pierwszego bitu przy odbiorze przez
Slave, które odrzucają niezrozumiały pakiet informacji i w rezultacie nie odpowiadają do Mastera.
Symptomami tych błędów jest wolny czas odpowiedzi (z powodu powtórzeń), wzrost liczby błędów lub
całkowity zanik komunikacji.
W celu dokonania polaryzacji wymusza się napięcie 1V na magistralę. Powinien być tylko jeden punkt
polaryzacyjny na całą magistralę, najlepiej przy Masterze. Źródło napięcia DC powinno być wolne od
zakłóceń, inaczej tylko pogorszy komunikację. Niektóre urządzania posiadają własne wyprowadzenia
do spolaryzowania magistrali, w takim wypadku zewnętrzne zasilacze nie są potrzebne.

RYSUNEK 1: POŁĄCZENIA INTERFEJSU TYPU EIA(RS)485
Ponadto możliwe jest użycie napięcia pomocniczego 48V DC w celu spolaryzowania magistrali.
1
W powyższym przypadku należy użyć rezystorów o wartości 2,2kΩ ( /2W) zamiast 180Ω pokazanych na
Rysunku nr 1.
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•

Obecność rezystorów terminujących 120Ω w magistrali jest obowiązkowe. W przeciwnym
przypadku dojdzie do nadmiernego wzrostu napięcia i uszkodzenia wszystkich urządzeń na
magistrali.

•

Ponieważ napięcie pomocnicze jest znacznie większe niż potrzebne do polaryzacji ALSTOM nie
bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia wynikłe z użycia tego napięcia.

•

Należy się upewnić czy napięcie pomocnicze nie jest użyte do innych celów, np. pobudzania
wejść binarnych, mogło by to wprowadzać zakłócenia na magistralę.

Komunikacja po protokole COURIER
Protokół Courier pracuje na zasadzie Master / Slave, gdzie urządzania typu Slave zawierają informacje
przechowywane w postaci bazy danych i odpowiadają z pożądaną przez Mastera informacją.
Przekaźnik jest urządzeniem typu Slave, zaprojektowanym do współpracy z urządzeniami typu Master,
takimi jak: MiCOM S1, MiCOM S10, PAS&T lub system SCADA.
W celu użycia tylnego portu komunikacyjnego do pracy z urządzeniem typu PC w protokole Courier
niezbędne jest użycie konwertera typu KITZ, zmieniającego standard K-Bus na EIA(RS)485. Konwerter
KITZ jest dostępny w ofercie ALSTOM GRID. Rysunek 2 pokazuje typową konfigurację połączeniową.
W celu uzyskania dokładniejszych informacji należy sięgnąć do instrukcji konwertera KITZ oraz
urządzenia Master protokołu Courier. Standard K-Bus pozwala na połączenie 32 urządzeń na
maksymalnej rozpiętości magistrali do 1000m.
Skrętka ekranowana

MiCOM

MiCOM

MiCOM

KITZ
Port
RS232
PC

Modem
Linia
telefoniczna

Master Couriera

Zdalny Master Couriera

RYSUNEK 2: POŁĄCZENIA DLA ZDALNEJ KOMUNIKACJI
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Po przygotowaniu fizycznych połączeń do przekaźnika należy skonfigurować parametry komunikacyjne.
Należy w tym celu użyć klawiatury i wyświetlacza LCD przekaźnika. W pierwszej kolejności należy
sprawdzić czy w kolumnie menu „KONFIGURACJA” zaznaczona jest opcja widoczności dla kolumny
„NASTAWY KOMUNIKACYJNE”, następnie należy przejść do kolumny „KOMUNIKACJA”. W przypadku
protokołu Courier dostępne są tylko dwa parametry: adres przekaźnika oraz czas nieaktywności.
Prędkość transmisji jest stała dla komunikacji synchronicznej i wynosi 64kbits/s.
Należy przejść w dół od nagłówka kolumny „KOMUNIKACJA” w celu sprawdzenia rodzaju protokołu
komunikacyjnego:

Następna komórka pokazuje adres przekaźnika:

Ponieważ na jednej magistrali może pracować max 32 Slave ważne jest aby każdy z nich posiadał
unikalny adres komunikacyjny po którym master będzie identyfikował danego Slave i kierował do niego
odpowiednie informacje. W protokole Courier urządzenia można zaadresować w zakresie od 0 do 254.
Ważne jest aby dwa urządzania nie posiadały tego samego adresu. Domyślny adres przekaźników jest
ustawiony na 255 i musi zostać zmieniony na adres 6 dla jednostki centralnej P741 i od 7 do 34 dla
jednostek peryferyjnych.
Kolejna komórka pokazuje parametr nieaktywności:

Powyższy parametr definiuje jak długo przekaźnik pozostanie w trybie edycji czekając na kolejną partię
informacji, zanim przejdzie w tryb normalnej pracy z uwzględnieniem zablokowania trybu edycji
(wygaśnie hasło). Powyższa nastawa dotyczy tylko portu tylnego i jest nastawialna w zakresie od 1 do
30min.
Oprogramowanie PAS&T (On-Line) wymaga potwierdzania zamiaru zapisania zmian w konfiguracji
przekaźnika. Oprogramowanie typu MiCOM S1 (Off-line) nie wymaga potwierdzania zmian w celu ich
aktywacji w przekaźniku.
1.2.3

Komunikacja po protokole MODBUS (nie dostępna)
Protokół Modbus pracuje w standardzie Master / Slave. Zasada działania jest podobna do protokołu
Courier, w tym przypadku również urządzenie typu Master musi wysyłać zapytania (żądania)
do urządzeń typu Slave, które odpowiadają do Mastera z żądanym zakresem informacji lub wykonują
żądane polecenia. Komunikacja w protokole Modbus realizowana jest poprzez magistralę EIA(RS)485
do której można podłączyć max 32 urządzenia na dystansie nie większym niż 1000m.
Protokół Modbus nie jest dostępny.
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Specyfikacja protokołu komunikacyjnego IEC 60870-5-103 zawarta jest
w międzynarodowym
standardzie opisanym normami od IEC 60870-5-1 do IEC60870-5-5. Standardową warstwą fizyczna dla
protokołu IEC 60870-5-103 jest skrętka ekranowana typu EIA(RS)485 o maksymalnej długości 1000m.
Przekaźnik pracuje jako Slave na magistrali odpowiadając na rozkazy z urządzania Master.
W przypadku zabezpieczenia szyn niezbędny jest konwerter KITZ274, który dokonuje konwersji
protokołu Courier na IEC 60870-5-103.
Do jednego konwertera KITZ274 można podłączyć maksymalnie 8 urządzeń z zachowaniem
odpowiedniej adresacji urządzeń.
Jednostka
Centralna
P741

CU: Informacje Iróż / Iham, wejścia, wyjścia, rejestracja

Jednostki
peryferyjne
P742 / P743

RYS 3: PRZYKŁAD KOMUNIKACJI Z 8 PRZEKAŹNIKAMI

RYSUNEK 3: PRZYKŁAD KOMUNIKACJI Z 8 PRZEKAŹNIKAMI
Jednostka
Centralna
P741

CU: Informacje Iróż / Iham, wejścia, wyjścia, rejestracja

Jednostka
Peryferyjna
P742 / P743

Starcoupler
(jeśli
światłowody)
RYS 4: PRZYKŁAD KOMUNIKACJI Z WIĘCEJ NIŻ 8 PRZEKAŹNIKÓW
PU: Informacje Ifaz, wejścia, wyjścia, rejestracja

RYSUNEK 4: PRZYKŁAD KOMUNIKACJI Z WIĘCEJ NIŻ 8 PRZEKAŹNIKÓW
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Protokół DNP3 podlega zasadom opisanym przez towarzystwo DNP (DNP User Group). Szczegółowe
informacje dotyczące protokołu DNP3 są dostępne w Internecie pod adresem www.dnp.org
Powyższy protokół nie jest dostępny.
1.3

Drugi tylny port komunikacyjny SK4
Dostępny jest także drugi opcjonalny port na tylnej listwie zaciskowej. Port ten obsługuje wyłącznie
protokół Courier i może być użyty w jednym z trzech dostępnych łączy fizycznych: niespolaryzowanej
skrętki K-Bus, spolaryzowanej skrętki RS485 lub RS232.
Ustawienia dla tego portu znajdują się obok kolumny konfiguracyjnej portu pierwszego. Poniżej
pokazano poszczególne komórki dla tego portu.
PORT TYLNY2(PT2)
Następna komórka określa stały język dla tego portu:
PT2 Protokol
Courier
Następna komórka określa status sprzętu np.:
PT2 Stan karty
EIA(RS)232 OK
Następna komórka pozwala na wybór konfiguracji portu:
PT2 Konfig.portu
EIA232
Dostępne opcje to RS232, RS485 lub K-Bus.
W przypadku ustawienia RS232 lub RS485 kolejna komórka określa tryb komunikacji:
PT2 Tryb COM
IEC60870 FT1.2
Wyboru można dokonać spośród 2 opcji: IEC60870 FT1.2 dla normalnych operacji z 11-bitowym
modemem lub 10-bitowym bez kontroli parzystości.
W następnej komórce można ustawić adres urządzenia
PT2 Adres
255
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Ponieważ do jednej gałęzi K-bus może być podłączonych aż do 32 przekaźników, jak pokazano na rys.
2, konieczne jest aby każdy przekaźnik miał inny adres, tak by informacje ze stacji nadrzędnej były
akceptowane tylko przez jeden przekaźnik. Courier korzysta z adresu nastawionego w tej komórce,
będącego z zakresu od 0 do 254. Ważne jest aby nie było dwóch przekaźników o tym samym adresie w
komunikacji Courier’a. Adres ten jest używany przez stację nadrzędną do komunikacji z przekaźnikami.
Wartość domyślna adresu 255 musi zostać zmieniona na wartość z zakresu od 0 do 254.
Następna komórka kontroluje licznik czasu braku aktywności
PT2 Czas nieakt.
15 mins
Licznik czasu braku aktywności decyduje o tym jak długo przekaźnik będzie czekał bez odbioru
jakichkolwiek wiadomości przez tylny port zanim powróci do stanu domyślnego. Dla tylniego portu może
być on nastawiony pomiędzy 1 a 30 minut.
Dla łączy RS232 oraz RS485 dostępna jest kolejna komórka określająca prędkość transmisji danych.
Dla K-Bus prędkość ta jest stała i wynosi 64 kbit/s pomiędzy urządzeniem i konwerterem KITZ.
PT2 Predk.transm
19200 bit/s
Komunikacja Courier jest asynchroniczna. Do wyboru są 3 różne prędkości transmisji: ‘9600 bitów/s’,
‘19200 bitów/s’ oraz ‘38400 bitów/s’.
Jeśli drugi port tylni nie jest używany, możemy również wykorzystać konwerter KITZ201.

Iróż (A,B,C) Iham (A,B,C) + I/O + Zdarzenia+Zakłócenia

P741
Adres
6

CU & PU Nastawy

P743
Adres
7
P742
Adres
8, 9

IEC 103 Światłowód
PU: I (A,B,C) + I/O + Zdarzenia+Zakłócenia

IEC 103 / RS485/ 232

Do jednego KITZ201 można podłączyć 32 urządzenia, ale zaleca się stosowanie 1szt KITZ201 na KITZ274,
w celu zachowania wysokiej prędkości transmisji.

RYSUNEK 5:

PRZYKŁAD DRUGIEGO PORTU KOMUNIKACYJNEGO SK4

UWAGA: Konwerter KITZ201 nadaje własny znacznik czasowy
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Komunikacja Ethernet
1.4.1

(SC) 13-9

Protokół szeregowy poprzez ethernet
Konwerter I4XS4UE umożliwia komunikację z przekaźnikiem w sieci Ethernet.

CU: Iróż (A,B,C) + Iham(A,B,C) + I/O + zdarzenia + zakłócenia
PU: I(A,B,C) + I/O + zdarzenia + zakłócenia
Wszystkie: Nastawy, PSL, zdarzenia, zakłócenia

Do jednego I4XS4UE można podłączyć do 29 urządzeń o
6:
PRZYKŁAD
oddzielnych adresachRYSUNEK
(pełny układ P740)

POŁĄCZEŃ ETHERNET

RYSUNEK 6: PRZYKŁAD POŁĄCZEŃ ETHERNET
1.4.2

Protokół IEC 61850-8.1

RYSUNEK 7: ETHERNET PRZYŁĄCZONY TYLKO DO P741
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RYSUNEK 8: ETHERNET PRZYŁĄCZONY DO P741 I P743
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2.

INTERFEJS PROTOKOŁU COURIER

2.1

Opis protokołu
Standard K-Bus bazuje na zakresach napięć wg EIA(RS)485 z kodowaną HDLC FM0 transmisją
synchroniczną wg własnego formatu ramki. Magistrala K-Bus w odróżnieniu do RS485 czy RS232 nie
jest spolaryzowana.
Standard EIA(RS)232 używa formatu ramki typu IEC60870-5 FT1.2
Format ramki typu IEC60870-5 FT1. znajduje zastosowanie przy komunikacji od przodu przekaźnika.
Przeznaczeniem przedniego portu jest dorywcza komunikacja i nie nadaje się on do pracy na stałe.
Przedni port pracuje przy stałych parametrach prędkości 19200, formatu ramki 11bit oraz przy stałym
adresie urządzenia.
Tylny port jest przeznaczony do pracy na stałe w magistrali K-Bus i pozwala na połączenie przekaźnika
do wspólnej magistrali komunikacyjnej dla wielu urządzeń. K-Bus bazuje na standardzie EIA(RS)485
używa on kodowania wg HDLC FM0. Nie jest zatem możliwe zastosowania standardowych
konwerterów EIA(RS)485 na EIA(RS)232 w celu zmiany ramki w formacie IEC60870-5 FT1.2 na format
K-Bus.
Alternatywnie można zastosować interfejs światłowodowy w celu zamiany standardu EIA(RS)485 na
interfejs światłowodowy z końcówkami typu ST.

2.2

Zakres zaimplementowanych komend
Poniżej zestawione są komendy zaimplementowane w protokole Courier:
Protocol Layer (Warstwa linku)
Reset Remote Link
Poll Status
Poll Buffer*
Low Level Commands (Komendy niskiego poziomu)
Send Event*
Accept Event*
Send Block
Store Block Identifier
Store Block Footer
Menu Browsing (Menu)
Get Column Headings
Get Column Text
Get Column Values
Get Strings
Get Text
Get Value
Get Column Setting Limits
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(SC) 13-12

Enter Setting Mode
Preload Setting
Abort Setting
Execute Setting
Reset Menu Cell
Set Value
Control Commands (Sterowania)
Select Setting Group
Change Device Address*
Set Real Time

UWAGA: Komendy z symbolem (*) nie są dostępne z poziomu przedniego portu.

2.3

Baza danych protokołu
Baza danych protokołu Courier jest zbudowana w postaci dwuwymiarowej struktury gdzie lokalizacja
każdej informacji wyrażona jest za pomocą dwóch współrzędnych. Współrzędne kolumn i rzędów
zawierają się w zakresie 0 -255. Współrzędne adresu informacji np. 0A02 w kolumnie 0A (10) oraz w
rzędzie 02 wyrażone są w postaci szesnastkowej. Przynależność informacji do danej kolumny określa
powiązane z nią inne informacje, np. opis tekstowy.
Instrukcja P740/PL MD zawiera kompletny zakres informacji o bazie danych protokołu Courier.
Kolumny w bazie danych określają następujące informacje:


Opis komórki



Typ danych w komórce



Wartość komórki



Czy wartość komórki można modyfikować



Wartość minimalną



Wartość maksymalną



Krok zmian



Poziom dostępu wymagany do dokonania zmiany.



Informację o znaczeniu np. poszczególnych bitów w komórce
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Zmiana nastaw
(Szczegółowe informacje w zeszycie R6512, Przewodnik użytkownika protokołu Courier – rozdział 9)
W bazie danych przekaźnika istnieją trzy typy parametrów:
- Sterowanie oraz konfiguracja;
- Rejestrator zakłóceń
- Grupa parametrów zabezpieczeniowych
Zmiany parametrów konfiguracyjnych i sterowniczych dokonywane są bezzwłocznie i zapisywane
w pamięci nieulotnej. Zmiany dotyczące parametrów rejestratorów zakłóceń oraz parametrów
zabezpieczeniowych są zapisywane w blokach pamięci i nie są bezzwłocznie realizowane przez
przekaźnik.
Aby aktywować zmiany dokonane w blokach pamięci należy zatwierdzić pytanie o zapisanie zmian.
Pozwala to na zapisanie zmian do nieulotnej pamięci przekaźnika lub wycofanie się ze zmian.

2.4.1

Tryb transferu nastaw
W celu odczytania lub zapisania do przekaźnika wszystkich nastaw należy użyć odpowiedniej komórki
w kolumnie komunikacyjnej w bazie danych. Jeżeli komórka (BF03) będzie miała wartość 1 to wszystkie
nastawy będą widoczne. Każda zmiana parametrów dokonana w tym trybie powoduje zapisanie
informacji do bloków pamięci (włączając w to zmianę parametrów sterowania i konfiguracyjnych). Kiedy
wartość komórki zmieni się z 1 na 0 każda zmieniona wartość zostanie zweryfikowana i zapisana do
nieulotnej pamięci przekaźnika.

2.5

Odczyt zdarzeń
Zdarzenia mogą zostać odczytane z przekaźnika automatycznie (tylko tylny port) lub ręcznie port
Courier). Tryb automatyczny pozwala na odczytanie zdarzeń w ustalonej kolejności zgodnie
z mechanizmem protokołu Courier, włączając w to zarówno zdarzenia zabezpieczeniowe jak
i serwisowe. Tryb ręczny pozwala użytkownikowi na wybranie danego zdarzenia spośród wszystkich
przechowywanych przez urządzenie.

2.5.1

Automatyczny odczyt zdarzeń
(Szczegółowe informacje w rozdziale 7 Przewodnika protokołu Courier, R6512)
Niniejsza metoda użyta jest w celu niezwłocznego odczytywania zdarzeń w momencie ich pojawienia.
Metoda automatyczna jest dostępna tylko poprzez tylny port komunikacyjny.
Jeśli pojawią się nowe zdarzenia, przekaźnik ustawia odpowiedni bit i odpowiada Masterowi ramką
komunikacyjną zawierającą statusowy bajt. W ten sposób Master dowiaduje się o nowych zdarzeniach i
może rozpocząć procedurę odczytu nowych zdarzeń. Slave w protokole Courier może odpowiedzieć
dwoma typami zdarzeń: 0 i 3. Zdarzenia typu 3 są to zdarzenia serwisowe oraz zdarzenia powiązane z
rejestratorem zakłóceń.
Po odczytaniu konkretnego zdarzenia Master wysyła komendę potwierdzającą fakt odczytania
zdarzenia. Jeśli wszystkie nowe zdarzenia zostaną odczytane i potwierdzone przez Mastera to bit
informujący o obecności nowych zdarzeń znów będzie miał wartość: 0.
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Typy zdarzeń
Zdarzenia są generowane przez zabezpieczenie w następujących przypadkach:

2.5.3

•

Zmiana stanu przekaźnika wyjściowego

•

Zmiana stanu wejścia binarnego

•

Zadziałanie funkcji zabezpieczeniowej

•

Alarm

•

Zmiana parametrów

•

Wprowadzenie hasła, wygaśnięcie trybu edycji

•

Start rejestratora zakłóceń (typ zdarzenia 3)

•

Zdarzenie serwisowe (typ zdarzenia 3)

Format zdarzeń
Wynikiem wysłania komendy odczytującej zdarzenia jest uzyskanie następujących informacji:
•

Współrzędne komórki

•

Znacznik czasowy

•

Współrzędne tekstu

•

Wartość komórki

Baza danych opisana w rozdziale P740/PL MD, zawiera tabelę zdarzeń dostępnych w zabezpieczeniu
oraz opisuje jak te poszczególne dane interpretować. Zdarzenia typu 3, czyli powiązane z rejestratorem
oraz usterkami serwisowymi zawierają powyższe informacje oraz dodatkowo dwie następujące dane:
•

Kolumnę uzyskania zdarzenia

•

Numer zdarzenia

Zdarzenia tego typu zawierają dodatkowe informacje, które można odczytać z przekaźnika wiedząc
o kolumnie i numerze zdarzenia. Wiersz 01 kolumny zdarzenia zawiera parametry pozwalające na
wybranie odpowiedniego numeru zdarzenia.
2.5.4

Ręczny tryb odczytu zdarzeń
Kolumna nr 01 bazy danych może być użyta do ręcznego odczytu zdarzenia z przekaźnika. Zawartość
powyższej kolumny jest zależna od wybranego typu zdarzenia. Umożliwia to wskazanie konkretnego
zdarzenia lub zakłócenia wskazując tylko na jego numer.
Wiersz 01 wyboru zdarzeń (Event Rekord Selection) – wartość może być ustawiona w zakresie od 0 do
511 (czyli wybrać zdarzenie spośród 512 dostępnych), gdzie ‘0” odpowiada najnowszemu zdarzeniu a
511 najstarszemu. W przypadku prostych typów zdarzeń (typ 0) komórki 0102 do 0105 zawierają
szczegóły zdarzenia. Do reprezentacji zdarzenia wykorzystywane pojedyncze komórki. Jeśli zdarzenie
jest typu 3 (zdarzenia serwisowe i związane z rejestratorem zakłóceń) wtedy w ramce zdarzenia
zawarte są dodatkowe informacje.
Wybór zakłócenia (Fault Rekord Selection) – wiersz 05 – komórka użyta w celu wskazania konkretnego
numeru zakłócenia. Zakres od 0 do 4 czyli możliwość wybrania spośród 5 dostępnych przebiegów,
gdzie 0 odpowiada najnowszemu zakłóceniu a 4 najstarszemu. Kolumna zawiera wszystkie informacje
odnośnie tego zakłócenia.
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Wybór zdarzenia serwisowego (Maintenace Rekord Selection) - wiersz F0 - komórka użyta w celu
wskazania konkretnego numeru zdarzenia serwisowego. Zakres od 0 do 4 czyli możliwość wybrania
spośród 5 dostępnych zapisów, gdzie 0 odpowiada najnowszemu a 4 najstarszemu.
Ważnym zaznaczenia jest fakt, że kiedy wskazana jest kolumna zawierająca zdarzenia to w momencie
pojawienia się nowego zdarzenia zmieni się jego numer w kolumnie.
2.6

Odczyt plików zakłóceń
Wybór zapisu - wiersz 01 - komórka użyta w celu wskazania konkretnego numeru zakłócenia. Zakres
od 0 do 4 czyli możliwość wybrania spośród 5 dostępnych przebiegów, gdzie 0 odpowiada
najnowszemu zakłóceniu a 4 najstarszemu. Odczytane zakłócenia otrzymują dodatnie numery a
nieoczytane ujemne. W momencie pojawienia się nowego zakłócenia ustawiany jest bit w bajcie statusu
przekaźnika.
Znacznik czasu zakłócenia może być odczytany z komórki 02. Istnieje również możliwość odczytania
zakłócenia metodą transferu bloku z komórki B00B.
Zgodnie z poprzednim opisem metoda automatycznego odczytu zakłóceń może być realizowana tylko
poprzez tylny port, należy jednak zaznaczyć że zarówno zdarzenia jak i zakłócenia mogą być
odczytane od przodu przekaźnika za pomocą metody ręcznej.

2.7

Logika swobodnie programowalna
Schemat blokowy automatyki (PSL) może być odczytany jak i załadowany do przekaźnika za pomocą
metody transferu bloków.
Poniżej zestawiono komórki niezbędne do wykonania powyższych operacji:
•

B204 Domain

Używana w celu wyspecyfikowania parametrów PSL (załadowanie lub
odczyt) oraz do odczytu konfiguracji PSL.

•

B208 Sub – Domain

Używana do wskazania grupy nastaw która ma być załadowana lub
odczytana z przekaźnika

•

B20C Version

Używana w celu sprawdzenia kompatybilności odczytywanego pliku

•

B21C Transer Mode

Używana do ustawienia procesu transferu

•

B120 Deta Transer Cell Używana rozpoczęcia odczytywania lub zapisywania

Zgodnie z powyższym opisem można dokonywać zapisu i odczytu parametrów logiki PSL.
Jeśli konieczna jest modyfikacja parametrów PSL za pomocą oprogramowania MiCOM S1 to muszą
one być sformatowane. Oprogramowanie MiCOM S1 sprawdza dodatkowo kompatybilność danych
ściąganych z przekaźnika.
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3.

INTERFEJS ETHERNETOWY IEC 61850

3.1

Wstęp

(SC) 13-16

IEC 61850 jest międzynarodowym standardem Ethernet służącym do komunikacji w stacjach
elektroenergetycznych. Umożliwia integrację wszystkich zabezpieczeń, sterowania, pomiarów i funkcji
monitorowania w stacji, a dodatkowo umożliwia zastosowanie np. funkcji blokad (interloków). Łączy
wygodę Ethernet z bezpieczeństwem, która jest niezbędna w dzisiejszych stacjach.
Zabezpieczenia MiCOM można
zintegrować z
systemami PACIS, aby
w
pełni
wykorzystać
ofertę ALSTOM GRID i dzięki IEC 61850 cieszyć się kompletnym rozwiązaniem automatyki dla pracy
stacji. Większość typów zabezpieczeń MiCOM Px3x i rodzaje Px4x może być wyposażone w Ethernet,
oprócz tradycyjnych protokołów szeregowych. Przekaźniki, które zostały już dostarczone z UCA2.0 na
Ethernet mogą być łatwo uaktualnione do IEC 61850.
3.2

Co to jest IEC 61850
IEC 61850 jest międzynarodowym standardem, składająca się z 14 części, która definiuje architekturę
komunikacji dla podstacji.
Standard definiuje i oferuje znacznie więcej niż tylko protokół. Zapewnia on:
• Standardowe modele IED i innych urządzeń w obrębie stacji
• Standardowe usługi komunikacyjne (metody dostępu i wymiany danych)
• Standardowe formaty plików konfiguracyjnych
• Tzw. komunikację peer-to-peer (np. z przekaźnika do przekaźnika)
Standard określa sposób przesyłania danych poprzez Ethernet. Korzystanie z Ethernetu na stacji daje
wiele korzyści, a w tym najważniejsze:
• Wysoka prędkość przesyłu danych (obecnie 100 Mbit /s, a nie 10kbit /s lub mniej używana przez
większość protokołów szeregowych)
• Wielu „masterów” (tzw. "klientów ")
• Ethernet jest standardem otwartym
ALSTOM GRID znajdowała się w grupach roboczych, które ustanawiały ten standard, korzystając z
doświadczeń zebranych przy UCA2.0, poprzednika IEC 61850.

3.2.1

Wszechstronność
Główną korzyścią z IEC 61850 jest zapewnienie wszechstronności. IEC 61850 standaryzuje w pewnym
sensie model danych urządzeń IED na stacji. Jest to odpowiedź na zapotrzebowanie posiadania
narzędzi pozwalających w łatwiejszych sposób zintegrowanie wszystkich urządzeń na stacji. Oznacza
to, że dane są odczytywane w ten sam sposób w różnych IED od tego samego bądź różnych
dostawców
tych
IED, nawet
jeśli, na
przykład,
algorytmy zabezpieczeniowe tych różnych
producentów przekaźników są zupełnie odmienne.
Gdy dane urządzenie jest opisane jako zgodne z IEC 61850, to nie znaczy, że jest
wymienne na inny typ, ale nie znaczy, że nie jest wszechstronne. Nie można po prostu wymienić jeden
na inny, chociaż ta terminologia juz z góry definiuje standardy i każdy, kto posiada wiedzę na temat IEC
61850 powinien
być w
stanie
szybko zintegrować nowe
urządzenie,
bez
konieczności
dokonfigurowywania wszystkich nowych
danych. IEC
61850 będzie nieuchronnie
doprowadzać
do poprawy jakości komunikacji i wszechstronności na stacji, przy niższych kosztach dla użytkownika
końcowego.

16

Komunikacja SCADA

P740/PL SC/La7

MiCOM P740
3.2.2

(SC) 13-17

Model danych
Aby ułatwić zrozumienie, model danych o wszelkich IEC 61850 IED można postrzegać
jako hierarchizację informacji. Kategorii i nazewnictwo tych informacji jest
znormalizowana w specyfikacji IEC 61850.

Poziomy modelu danych w IEC 61850
Poziomy tej hierarchii mogą być opisane w następujący sposób:
- Physical device – identyfikuje urządzenie IED w systemie. Najczęściej jest to nazwa urządzenia lub
adres IP (np. Pole_1 lub 10.0.0.2).
- Logical device - identyfikuje grupy logicznych węzłów urządzeń fizycznych (Physical device). Dla
przekaźników MiCOM wyróżnia się 5 logicznych urządzeń (logical device):
Control, Measurements, Protection, Records, System.
- Wrapper/Logical Node Instance – określa główne obszary funkcjonalne w IEC61850. Używa 3 lub 6
znaki do określenia grupy funkcjonalnej (wrapper) podczas gdy rzeczywista
funkcjonalność jest zdefiniowana przez 4 znaki logicznego węzła uzupełnionego
o numer przypadku. Na przykład, XCBR1 (wyłącznik), MMXU1 (pomiary),
FrqPTOF2 (zabezpieczenie nadczęstotliwościowe, poziom 2).
- Data Object – ta kolejna warstwa jest używana do określenia typu danych jakie maja być odczytane.
Na przykład, Pos (pozycja) w logicznym węźle typu XCBR.
- Data Attribute – Jest to aktualna wartość (pomiar, status, opis). Na przykład stVal (wartość statusu)
wskazująca aktualną pozycję wyłącznika dla Data Object typu Pos w Logical
Node typu XCBR
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IEC 61850 w przekaźnikach MiCOM

(SC) 13-18

IEC 61850 jest realizowany w przekaźnikach MiCOM przy użyciu osobnej karty Ethernet. Ta karta
zarządza większością operacji związanych z realizacją IEC 61850 i przesyłania danych, celem
uniknięcia wpływu na poprawność działania funkcji zabezpieczeniowych.
Aby skomunikować się z urządzeniem z IEC61850 poprzez Ethernet należy tylko znać jego adres IP.
Adres ten może być skonfigurowany poprzez:
● klient (lub master) IEC 61850, na przykład komputer PACiS (MiCOM C264) lub klawiatura urządzenia
(HMI) lub
● „MMS browser”, z uzyciem którego pełny model danych może zostać pobrany z IED, bez
konieczności posiadania wcześniejszej wiedzy na temat tego rodzaju komunikacji
3.3.1

Właściwości
Interfejs IEC 61850 charakteryzuje się następującymi właściwościami:
1. Możliwość odczytu pomiarów
Wszystkie pomiary są dostępne korzystając z węzła logicznego pomiary, w urządzeniu logicznym
„Measurements”. Raportowane wartości pomiarów są odświeżane przez zabezpieczenie co
sekundę tak samo jak przez interfejs przekaźnika.
2. Generowanie niebuforowanych raportów o zmianie statusu/pomiarów
Te raporty, jeśli są dostępne, raportują każdą zmianę statusu i/lub pomiarów (zgodnie z
ustawieniami nieczułości).
3. Możliwość synchronizacji czasu poprzez łącze Ethernet.
Synchronizacja czasu jest wykonywana przy użyciu SNTP (Simple Network Time Protocol), ten
protokół jest używany do synchronizacji wewnętrznego czasu rzeczywistego urządzenia.
4. Komunikacja GOOSE peer-to-peer
Komunikacja za pmocą statusów GOOSE jest dołączona jako część implementacji IEC 61850.
5. Ściąganie rejestratorów zakłóceń
Pobieranie zarejestrowanych zakłóceń odbywa się na zasadzie ściągania pliku zakłóceń z
urządzenia, tak jak to jest wykonywane w przekaźnikach MiCOM. Zarejestrowane zdarzenie ma
postać pliku ASCII w formacie COMTRADE.
Zmiana nastaw (np. nastawy zabezpieczeń) nie jest obecnie możliwa dla IEC 61850. ma to na celu
utrzymanie prostoty tej operacji jak to jest obecnie przy użyciu oprogramowania MiCOM S1. Może to
być wykonane poprzez np. port przedni lub opcjonalnie poprzez łącze Ethernet jeśli jest ono
preferowane ale za pomocą tzw. tunelingu.

3.3.2

Konfiguracja IEC 61850
Jednym z głównych celów IEC 61850 jest umożliwienie IED być konfigurowanym bezpośrednio poprzez
plik konfiguracyjny generowany w czasie konfiguracji systemu. Na poziomie konfiguracji systemu,
własności IED ustalane są w pliku opisu tych własności (ICD), który jest dostarczany razem
z produktem. Korzystając z tych plików ICD dostarczanych przez różnych producentów,
cały system stacji może być zaprojektowane, skonfigurowany i przetestowany (za pomocą narzędzi
symulacji), zanim dany produkt jest jeszcze zainstalowany na stacji.
Aby pomóc w tym procesie, oprogramowanie MiCOM S1 oferuje narzędzie Configurator IED,
który pozwala na wstępnie skonfigurowane IEC 61850. Tworzony jest plik konfiguracyjny (plik SCD lub
plik CID) służący do importowania i przekazania danych do IED. Oprócz tego wymóg konfiguracji
ręcznej jest spełniony poprzez umożliwienie tworzenia obsługi plików konfiguracyjnych dla
przekaźników MiCOM na podstawie ich pliku ICD.
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Inne funkcje obejmują pobieranie danych konfiguracyjnych do przeglądania i edycji, a
wyrafinowana sekwencja sprawdzania błędów, zapewnia, że dane konfiguracyjne są zwalidowane
przez wysłaniem do IED i że IED będzie działać prawidłowo.
Aby pomóc użytkownikowi, niektóre dane konfiguracji są dostępne w kolumnie "IED CONFIGURATOR"
menu interfejsu użytkownika, umożliwiając dostę na zasadzie możliwości tylko odczytu
podstawowych danych konfiguracyjnych.
3.3.2.1 Banki nastaw z konfiguracją
W celu wsparcia procesu uruchamiania i minimalizacji przestojów podczas aktualizacji systemu,
przekaźniki MiCOM posiadają mechanizm operowania bankami konfiguracji. Te banki konfiguracji są
sklasyfikowane jako:
● aktywny bank nastaw
● nieaktywny bank nastaw
Nowa konfiguracja, która jest wysyłana do zabezpieczenia automatycznie trafia do nieaktywnego banku
konfiguracji i dlatego nie ma natychmiastowego efektu zmiany konfiguracji w zabezpieczeniu. Obydwa
banki nastaw mogą być pobrane z zabezpieczenia w każdej chwili.
Po zakończeniu prac konfiguracyjnych używając opcji IED Configurator można wysłać poprzez niego
polecenie uaktywnienia nowych nastaw poprzez zamianę aktywnego i nieaktywnego banku.
Rozwiązanie tego typu zapewnia, że czas przerwy w pracy systemu jest zminimalizowany do czasu
potrzebnego na uruchomienie się systemu z nowymi nastawami. Możliwość przełączania banków
konfiguracji jest również dostępną w kolumnie "IED CONFIGURATOR”.
Aby sprawdzić wersję oprogramowania, niezbędne dane są dostępne w kolumnie „IED
CONFIGURATOR” przekaźnika, gdzie znajduje się nazwa SCL oraz atrybuty obydwu banków nastaw.
3.3.2.2 Podłączenie do sieci
Uwaga:
Ten rozdział zakłada uprzednią znajomość zagadnień dotyczących adresów IP i
powiązanych tematów. Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć w Internecie
(wpidując np. hasło: Konfiguracja IP) oraz w wielu książkach.
Konfiguracja parametrów IP przekaźnika (adres IP, maskę podsieci, bramę) i parametry synchronizacji
czasu SNTP (SNTP Server 1, SNTP Server 2) wykonuje się przu użyciu narzędzia IED Configurator
więc jeśli te parametry nie są dostępne za pośrednictwem plików SCL, należy je
skonfigurować ręcznie.
Jeśli przypisany adres IP dubluje się gdziekolwiek w tej samej sieci natychmiast pojawi się odpowiedni
komunikat. Ponadto przekaźnik będzie sprawdzał czy nie ma takiego konfliktu podczas każdej zmiany
parametrów IP oraz podczas restartowania się przekaźnika po podaniu napięcia. Odpowiedni alrm
pojawi się jak tylko przekaźnik wykryje taki konflikt.
Zabezpieczenie może zostać skonfigurowane, by akceptowało inne dane niż sieci lokalnej poprzez
ustawienia „Gatewaya”.
3.4

Model danych przekaźników MiCOM
Nazwy modeli danych przyjęte w przekaźnikach Px30 i Px40 zostały unormowane, aby zachować
spójność. Stąd węzły logiczne (Logical Nodes) są przypisane do jednego z pięciu urządzeń logicznych
(Logical Devices) jak i nazwy wrapper używane w węzłach logicznych są podobne jak dla Px30 i Px40.
Model danych jest opisany w dokumencie Model Implementation Conformance statement (MICS), który
jest dostępny jako oddzielny dokument. Dokument MICS podaje listę definicji dla Logical Device,
Logical Node, Common Data Class i Attribute oraz Enumeration i konwersję danych typu MMS. Ogólnie
jest zgodny z formatem zawartym w częściach 7-3 i 7-4 normy IEC 61850.
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3.5
Usługi komunikacyjne przekaźników MiCOM
Usługi komunikacyjne, które są realizowane w przekaźnikach Px30 i Px40 są opisane w dokumencie
Protocol Implementation Conformance Statement (PICS), który jest dostępny osobno. Ten dokument
dostarcza deklarację zgodności Abstrakt Communication sernice Inteface (ACSI) jak określono w
załączniku A Część 7-2 standardu IEC 61850.
3.6

Komunikacja Peer-to-peer (GSE)
Realizacja IEC 61850 Generic Substation Event (GSE) opisuje sposób tańszej i szybszej komunikacji
między przekaźnikami. Ogólny model GSE zapewnia możliwość szybkiej i niezawodnej dystrybucji
danych wejściowych i wyjściowych dla całego systemu. Generic Substation Event dla stacji jest oparty
na koncepcji autonomicznej decentralizacji, zapewniając efektywną metodę pozwalającą na
jednoczesne dostarczanie informacji na temat danego zdarzenia na stacji do więcej niż jednego
urządzenia fizycznego poprzez wykorzystanie usług multicast.
Korzystanie z wiadomości typu multicast oznacza, że IEC 61850 GOOSE używa systemu nadawcaabonent (Publisher-subscriber) do przekazywania informacji w obrębie sieci. Kiedy urządzenie wykryje
zmianę w jednym z jego monitorowanych statusów nadaje (wysyła) nową wiadomość. Każde
urzadzenie, które jest zainteresowane tę informacją odczytuje dane w niej zawarte.
Uwaga:
wiadomości typu Multicast nie mogą być kierowane za
pośrednictwem sieci bez specjalistycznego sprzętu.
Każda nowa wiadomość jest ponownie wysyłana po konfigurowalnym interwale czasowym aż zostanie
osiągniety maksymalny interwał, aby przezwyciężyć możliwe zafałszowania z powodu zakłóceń i kolizji.
W praktyce, parametry, które kontrolują transmisję wiadomości nie mogą być zmieniane.

3.6.1

Pole działania
Dostępne są maksymalnie 32 wirtualne wejścia które mogą być bezpośrednio przypisane do
wiadomości GOOSE. Wszystkie sygnały GOOSE są typu BOOLEAN.
Każdy sygnał GOOSE zawarty w subskrybowanych wiadomościach GOOSE można przypisać do
każadnego z 32 wirtualnych wejść w PSL. Wirtualne wejścia pozwalają na mapowanie do wewnętrznej
logiki, funkcje kontroli zabezpieczeń, bezpośrednio do styków wyjściowych lub diod LED w celu
monitorowania.
Przekaźnik MiCOM może subskrybować wszystkie wiadomości GOOSE ale tylko następujące typy
danych mogą być zdekodowane i przypisane do wirualnego wejścia:
• BOOLEAN
• BSTR2
• INT16
• INT32
• INT8
• UINT16
• UINT32
• UINT8
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3.6.2

Konfiguracja IEC 61850 GOOSE
Cała konfiguracja GOOSE jest wykonywana za pomocą narzędzia IED configurator, które jest
dołączone do oprogramowania MiCOM S1.
Konfiguracja nadawania GOOSE znajduje się w zakładce „GOOSE Publishing” w oknie edytora
konfiguracji. Konfiguracja odbioru GOOSE znajduje się w zakładce „External Binding” w oknie edytora
konfiguracji. Należy zadbać, aby konfiguracja była prawidłowa, w celu zapewnienia sprawnego
funkcjonowania systemu GOOSE.
Ustawienia, aby umożliwić GOOSE sygnalizację i zastosowanie „Test Mode” są dostępne za
pośrednictwem interfejsu użytkownika zabezpieczenia.

3.7

Funkcjonalność Ethernetu
Ustawienia dotyczące uszkodzenia łącza Ethernet znajdują się w kolumnie „KOMUNIKACJA” interfejsu
użytkownika przekaźnika.

3.7.1

Utrata łączności Ethernet
„Powiazania”(associations) IEC 61850 są unikalne i stworzone do przekaźników pomiędzy klientem
(master) a serwerem (urządzenie IEC 61850). W przypadku, kiedy Ethernet jest odłączony takie
powiazania są tracone i muszą być ustawione przez klienta. Funkcja TCP_KEEPALIVE jest
zaimplementowana w zabezpieczeniu aby monitorować każde powiązanie także zakończyć te, które nie
są już aktywne.

3.7.2

Utrata zasilania
Przekaxnik pozwala na ponowne odbudowanie powiązań bez negatywnego wpływu na działanie
przekaźnika po powrocie zasilania. Ponieważ przekaźnik działa jako serwer w tym procesie, klient musi
zażądać powiązań. Niezdeklarowane ustawienia są kasowane po zaniku zasilania a raporty zażądane
przez podłączonych klientów są kasowane i muszą być ponownie włączone przez klienta kiedy tworzy
nowe połączenie z przekaźnikiem.
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Użyte symbole logiczne
Symbol

Opis

&

Logiczne AND
Używany w celu zdefiniowania bramki iloczynu logicznego

Σ

Sigma
Używany w celu zdefiniowania sumy pewnych wartości

τ

Tau
Używany w celu zdefiniowania stałej czasowej (charakterystyka cieplna)

<

Mniej niż:
Używany w celu zdefiniowania progu poniżej konkretnej wartości, np. zab. podprądowe

>

Więcej niż:
Używany w celu zdefiniowania progu powyżej konkretnej wartości, np. zab. nadprądowe

1

Logiczne OR
Używany w celu zdefiniowania bramki sumy logicznej

50BF

Funkcja LRW

52a

Informacja o zadziałaniu przekaźnika pomocniczego wyłącznika po jego zamknięciu.
Przekaźnik pomocniczy ma ten sam stan co główny obwód wyłącznika

52b

Informacja o zadziałaniu przekaźnika pomocniczego wyłącznika po jego otwarciu.
Przekaźnik pomocniczy ma ten sam stan co główny obwód wyłącznika

87BB

Zabezpieczenie różnicowe szyn zbiorczych

87BBN

Zabezpieczenie różnicowe szyn ziemnozwarciowe

87BBP

Zabezpieczenie różnicowe szyn fazowe

89a

Informacja o zadziałaniu przekaźnika pomocniczego łącznika po jego zamknięciu.
Przekaźnik pomocniczy ma ten sam stan co główny obwód łącznika

89b

Informacja o zadziałaniu przekaźnika pomocniczego łącznika po jego otwarciu.
Przekaźnik pomocniczy ma ten sam stan co główny obwód łącznika.

ACSI

Abstract Communication service Interface
W IEC 61850: ACSI zapewnia streszczenie definicji hierarchicznych modeli danych i
usługi, które działają na danych.

BU

Backup (rezerwa)
Używany w celu zdefiniowania zabezpieczenia rezerwowego

C/O

Przełączny przekaźnik wyjściowy (posiada jeden obwód zwarty a drugi rozwarty)
Często nazywany przekaźnikiem typu C

CB

Wyłącznik

CB Aux.

Przekaźnik pomocniczy wyłącznika
Używany w celu zdefiniowania pozycji wyłącznika

CBF

URW (Układ rezerwy wyłącznikowej)

CT

Przekładnik prądowy

CTRL

Skrót definiujący komendę

CTS

Kontrola przekładników prądowych
Używany w celu zdefiniowania uszkodzenia w obwodach przekładników

CU

Jednostka centralna (P741)

CZ

Funkcja kontroli strefy (Check Zone)
Strefy biorące pod uwagę tylko zasilania.

DDB

Numer informacji w bazie danych
Punkt logiczny mogący mieć wartość 0 lub 1. Wszystkie sygnały wewnętrzne przekaźnika
posiadają odrębne indeksy DDB.
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DLY

Opóźnienie czasowe.

DR

Rejestrator Zakłóceń

DT

Niezależna czasowo
Używany w celu zdefiniowania np. charakterystyki zabezpieczenia nadprądowego

DZ

Martwa Strefa
Używany w celu zdefiniowania strefy po między CT a otwartym CB lub innym łącznikiem.

E/F

Zakłócenia doziemne

FLC

Pełny prąd obciążenia
Wartość prądu znamionowego danego obwodu.

Flt.

Zakłócenie
Używany w celu zdefiniowania fazy w której nastąpiło uszkodzenie.

FN

Funkcja

GN>

Zabezpieczenie ziemnozwarciowe konduktancyjne
Rzeczywista składowa obliczeń admitancyjnych prądu i napięcia zerowego

Gnd

Skrót „Ziemia” („Ground”)
Używany w celu zdefiniowania nastaw powiązanych z zakłóceniami z udziałem ziemi

GoEna

GOOSE załączony

GOOSE

Generic Object Oriented Substation Event:
W IEC 61850, specyficzna definicja typu zdarzeń przesyłanych pomiędzy urządzeniami w
komunikacji peer-peer.

GRP

Skrót „Grupa”
Używany w celu zdefiniowania alternatywnej grupy nastaw

I

Prąd

I^

Prąd narastający do mocy
Kwadrat prądów sumowanych przy wyłączeniach w statystyce wyłącznika
(^ mocy = 2)

I<

Element podprądowy
Odpowiada na spadek wartości prądu

I>1

Pierwszy poziom zabezpieczenia nadprądowego
W terminologii ANSI – 51-1

I>2

Drugi poziom zabezpieczenia nadprądowego
W terminologii ANSI – 51-2

I>3

Trzeci poziom zabezpieczenia nadprądowego
W terminologii ANSI – 51-3

I>4

Czwarty poziom zabezpieczenia nadprądowego
W terminologii ANSI – 51-4

I>BB

Minimalny prąd fazowy pobudzenia potwierdzający lokalnie rozkaz wyłączenia

I>DZ

Minimalny próg prądowy dla zwarć wykrytych w Martwej Strefie

Io

Prąd składowej zerowej
Równy 1/3 mierzonego prądu ziemnozwarciowego

I1

Składowa zgodna prądu

I2

Składowa przeciwna prądu

IA

Prąd fazy A
Może mieć różne oznaczenia L1, R, etc

IB

Prąd fazy B
Może mieć różne oznaczenia L2, S, etc
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IbiasPh>
Cur

SDEF próg blokowania prądu hamowania

IC

Prąd fazy C
Może mieć różne oznaczenia L3, T, etc

ID

Skrót „Identyfikator”
Często pojawia się przy numerach wersji oprogramowania.

ID>1

Minimalny próg prądowy dla wykrycia uszkodzeń w obwodach przekładników

ID>2

Minimalny próg prądu fazowego różnicowego dla wszystkich stref

IDCZ>2

Minimalny próg prądu fazowego różnicowego dla funkcji Check Zone

IDMT

Skrót od „Inverse Definite Minimum Time” – charakterystyki czasowo - zależnej

IDN>1

Minimalny próg prądu ziemnozwarciowego obwodów przekładników

IDN>2

Minimalny próg prądu ziemnozwarciowego różnicowego dla wszystkich stref

IDCZ>2

Minimalny próg prądu ziemnozwarciowego różnicowego dla funkcji Check Zone

IDZ

Minimalny próg prądu ziemnozwarciowego różnicowego dla funkcji Check Zone

In

Prąd znamionowy przekładników prądowych
Może być 1 lub 5A

IN

Prąd zerowy (ziemnozwarciowy)
Jako wynik obliczeń z trzech prądów fazowych.

IN>

Prąd zerowy (ziemnozwarciowy) – wartość zabezpieczenia
Wykrycie zwarć doziemnych.

IN>1

Pierwszy stopień zabezpieczenia nadprądowego ziemnozwarciowego
Wg ANSI: 51N-1

IN>2

Drugi stopień zabezpieczenia nadprądowego ziemnozwarciowego
Wg ANSI: 51N-2

IN>BB

Minimalny prąd ziemnozwarciowy potwierdzający lokalnie rozkaz wyłączenia

IN>DZ

Minimalny próg ziemnozwarciowy dla zwarć wykrytych w Martwej Strefie

Inh

Zamrożony sygnał

ISEF>

Czuły element zabezpieczenia ziemnozwarciowego

Inst

Element o zadziałaniu chwilowym
Bez dodatkowych kryteriów czasowych

I/O

Skrót: Wejść i Wyjść
Używany w połączeniu z numerami konkretnych wejść lub wyjść

I/P

Skrót: Wejście

K1

Współczynnik nachylenia krzywej odstrojenia się od uszkodzeń w obwodach przekładników

K2

Współczynnik nachylenia krzywej zależności prądu różnicowego do hamowania dla
wszystkich stref

KCZ

Współczynnik nachylenia krzywej funkcji Check Zone

KN1

Współczynnik nachylenia krzywej odstrojenia się od uszkodzeń w obwodach przekładników
prądu ziemnozwarciowego

KN2

Współczynnik nachylenia krzywej zależności prądu różnicowego ziemnozwarciowego do
hamowania dla wszystkich stref

KNCZ

Współczynnik nachylenia krzywej funkcji Check Zone dla zwarć doziemnych
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KNZ

Współczynnik kompensacji ziemnozwarciowej
Zapewniający poprawną kalkulację dla zwarć doziemnych w zabezpieczeniu odległościow.

LDC

Przedni wyświetlacz przekaźnika

LD

Skrót od: ”Wykrywacz poziomu”
Element odnoszący się do obniżonego poziomu prądu lub napięcia

LED

Czerwony, pomarańczowy lub zielony wskaźnik diodowy na panelu przekaźnika

MCB

Wyłącznik instalacyjny
Używany w celu zabezpieczenia obwodów przekładników napięciowych.

N

Wskaźnik wartości neutralnej – prądu ziemnozwarciowego

N/A

Brak wykonania

N/C

Styk „normalnie zamknięty”
Często nazywany stykiem typu B

N/O

Styk „normalnie otwarty”
Często nazywany stykiem typu A

NPS

Przeciwna kolejność faz

NXT

Skrót od „Następny”
W odniesieniu do kolejnej pozycji przycisku „Hotkey”

o

Małe kółeczko przy opisie wejścia czy wyjścia z bramki logicznej
Używane w celu zdefiniowania negacji

O/P

Skrót od: „Wyjście”

Opto

Wejście binarne

P1

Używany w terminologii IEC w celu wskazania polaryzacji strony pierwotnej CT
Jeśli używany jest standard ANSI – będzie oznaczony kropką

P2

Używany w terminologii IEC w celu wskazania polaryzacji strony pierwotnej CT
Jeśli używany jest standard ANSI – będzie oznaczony brakiem kropki.

PCB

Drukowana płytka elektroniczna

Ph

Skrót od „Faza”
W celu odróżnienia nastaw fazowych od ziemnozwarciowych

Pol

Skrót od „Polaryzacji”
Napięcie polaryzujące do określania kierunku zakłócenia

PSL

Logika swobodnie konfigurowalna
Integralna część konfiguracji przygotowana w edytorze graficznym oprogramowania MiCOM
S1.

PU

Jednostka Peryferyjna (P742 lub P743)

Qx

Łącznik nr (1 do 6)

R

Rezystancja

RBN

Prąd obciążenia bieguna zerowego

RBPh

Prąd obciążenia faz

RCT

Rezystancja strony wtórnej przekładników prądowych

REF

Ograniczone zabezpieczenie ziemnozwarciowe
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Rev.

Określenie kierunku „do tyłu” dla działania funkcji zabezpieczeniowych

RMS

Zamiennik prądu przemiennego
Biorący pod uwagę podstawowe wartości jak i wpływ wyższych harmonicznych

RP

Skrót od „Tylny port”
Tylny port komunikacyjny przekaźnika.

Rx

Skrót od „Otrzymywać”
Używane w transmisji dla informacji otrzymywanych

S1

Używany w terminologii IEC w celu wskazania polaryzacji strony wtórnej CT
Jeśli używany jest standard ANSI – będzie oznaczony kropką

S2

Używany w terminologii IEC w celu wskazania polaryzacji strony wtórnej CT
Jeśli używany jest standard ANSI – będzie oznaczony brakiem kropki.

SDEF

Czułe zabezpieczenie różnicowe ziemnozwarciowe

SEF

Czułe zabezpieczenie ziemnozwarciowe.

T

Opóźnienie czasowe

TCS

Kontrola obwodu wyłączającego

TD

Nastawa czasowa dla charakterystyk zależnych czasowo

TE

Standard miary szerokości kasety przekaźnika
1 cal = 5TE

TMS

Nastawa czasowa dla charakterystyk czasowo zależnych (IEC)

Tx

Skrót od „Transmisji”
Używany w celu wskazania ramek wysyłanych przez przekaźnik

V

Napięcie

Vk

Punkt przegięcia napięcia przekładników prądowych wg IEC

Vn

Wartość napięcia znamionowego przekaźnika
W celu dobrania zakresu wejść napięciowych

VN

Wartość napięcia ziemnozwarciowego

VN>1

Pierwszy stopień zabezpieczenia nadnapięciowego ziemnozwarciowego

VN>2

Drugi stopień zabezpieczenia nadnapięciowego ziemnozwarciowego

Vres

Wartość napięcia ziemnozwarciowego

VT

Przekładnik napięciowy

VTS

Kontrola obwodów przekładnika napięciowego
W celu wykrycia i sygnalizowania uszkodzeń w obwodach VT

Vx

Napięcie pomocnicze
Napięcie z baterii akumulatorów zasilające przekaźnik
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BAR

Sygnał blokady SPZ

BN>

Element zabezpieczenia ziemnozwarciowego susceptancyjnego
Bierny komponent obliczeń admitancji z napięcia i prądu ziemnozwarciowego

CLP

Pobudzenie funkcji Zimnego Rozruchu

CS

Kontrola synchronizmu

DEF

Element zabezpieczenia ziemnozwarciowego kierunkowego

Df/dt

Krok zmian parametru zabezpieczenia częstotliwościowego (ROCOF)

Fwd

Wyznacznik konfiguracji funkcji na działanie „do przodu”

F>

Element zabezpieczenia nadczęstotliwościowego
W terminologii ANSI = 81O

F<

Element zabezpieczenia podczęstotliwościowego
W terminologii ANSI = 81U

I2>

Element zabezpieczenia nadprądowego składowej przeciwnej (NPS)

I2pol

Prąd polaryzacji składowej przeciwnej

NVD

Przesunięcie napięcia zerowego
Odpowiednik zabezpieczenia ziemnozwarciowego nadnapięciowego

PN>

Zabezpieczenie ziemnozwarciowe mocowe
Obliczane z napięcia zerowego oraz ilości prądów

R Gnd.

Parametr zabezpieczenia odległościowego po osi R dla zwarć z udziałem ziemi

RCA

Skrót od : Kąt charakterystyczny przekaźnika
Kąt odniesienia dla charakterystyki kierunkowej

V<

Element zabezpieczenia podnapięciowego

V<1

Pierwszy stopień zabezpieczenia podnapięciowego
Wg ANSI: 27-1

V<2

Drugi stopień zabezpieczenia podnapięciowego
Wg ANSI: 27-2

V>

Element zabezpieczenia nadnapięciowego

V>1

Pierwszy stopień zabezpieczenia nadnapięciowego
Wg ANSI: 59-1

V>2

Drugi stopień zabezpieczenia nadnapięciowego
Wg ANSI: 59-2

Vo

Napięcie składowej zerowej

V1

Napięcie składowej zgodnej

V2

Napięcie składowej przeciwnej

V2pol

Napięcie polaryzacyjne składowej przeciwnej
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VA

Napięcie fazy A
Może mieć różne oznaczenia L1, R, etc

VB

Napięcie fazy B
Może mieć różne oznaczenia L2, S, etc

VC

Napięcie fazy C
Może mieć różne oznaczenia L3, T, etc

VCO

Element zabezpieczenia nadprądowego kontrolowany przez napięcie

YN>

Element zabezpieczenia ziemnozwarciowego admitancyjnego
Bezkierunkowe zabezpieczenie admitancyjne kalkulujące wartość napięcia i prądu
zerowego

Zo

Impedancja składowej zerowej

Z1

Impedancja składowej zgodnej

Z2

Impedancja składowej przeciwnej
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Objaśnienie

Opóźnione działanie

Charakterystyka

Wejście
Wyjście
Wejście
Wyjście

Wejście
Wyjście
Opóźnione odpad

Wejście
Wyjście

Wejście
Opóźnione działanie /
odpad

Wyjście
Wejście
Wyjście

Impuls czasowy

Wejście
Wyjście
Wejście
Wyjście

Pobudzenie impulsem .
długość impulsu

Wejście
Wyjście

Pobudzenie narastającym
zboczem

Wejście
Wyjście

Zatrzask

Wejście
Wyjście
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Objaśnienie

Mieszane opóźnienie

Charakterystyka

Wejście
Wyjście
Wejście
Wyjście

Na wprost bez zatrzasku

Wejście
Wyjście
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1. POTWIERDZENIE ODBIORU PRZEKAŹNIKA
Przekaźniki zabezpieczeniowe, pomimo że posiadają mocną konstrukcję, wymagają
ostrożnego traktowania aż do momentu umieszczenia w miejscu zainstalowania. Przy
potwierdzeniu odbioru, przekaźniki będą niezwłocznie sprawdzane w celu upewnienia
się, że w czasie transportu nie wystąpiły żadne uszkodzenia zewnętrzne.
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, można wystąpić z roszczeniem do dostawcy
i nastąpi niezwłoczne powiadomienie ALSTOM GRID T&D.
Przekaźniki, które nie będą niezwłocznie instalowane powinny być przechowywane w
torbie polietylenowej oraz w pudełku kartonowym, w którym były dostarczone.
Podrozdział 3 w tym rozdziale zawiera więcej informacji odnośnie przechowywania
przekaźników.
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Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek pracy z wyposażeniem użytkownik powinien
zapoznać się z zawartością rozdziału zawierającego zasady bezpieczeństwa
SFTY/4LM/C11 lub późniejsze wydanie, z rozdziałem zawierającym dane techniczne
oraz wartości znamionowe wyposażenia.
Normalnie poruszająca się osoba może łatwo wygenerować napięcie
elektrostatyczne o wartości kilu tysięcy wolt. Rozładowanie tego napięcia na
elementach półprzewodnikowych poprzez dotknięcie elektrycznych obwodów może
spowodować poważne uszkodzenia, które mimo że nie zawsze niezwłocznie się
ujawnią, mogą osłabić niezawodność obwodów elektronicznych. Należy to
szczególnie brać pod uwagę, gdy elementy elektroniczne użyte w obwodach
drukowanych wykonane są w standardzie CMOS, jak w przypadku tych
przekaźników.
Obwody elektroniczne przekaźnika są zabezpieczone przed elektrostatycznym
rozładowaniem, gdy umieszczone są w kasecie. Nie należy narażać ich na ryzyko
uszkodzenia poprzez bezzasadne wyjmowanie paneli przedniej lub płytek z
obwodami drukowanymi.
Każda płytka z obwodami drukowanymi zawiera bardzo praktyczne zabezpieczenie
zawartych na niej elementów półprzewodnikowych. Jednakże, jeśli zajdzie
konieczność wyjęcia płytki drukowanej, należy przedsięwziąć poniższe środki
ostrożności aby zapewnić wysoką niezawodność i długi okres użytkowania zgodnie z
jego przeznaczeniem.
1. Przed wyjęciem obwodów drukowanych należy upewnić się, że osoba
obsługująca posiada identyczny potencjał elektrostatyczny poprzez dotknięcie
kasety.
2. Analogowe moduły wejściowe mogą być wyjmowane poprzez chwyt za płytę
przednią, ramkę lub krawędzie płytki drukowanej. Płytki drukowane mogą być
chwytane tylko za krawędzie. Należy unikać dotykania elektronicznych
elementrów, ścieżek płytki drukowanej oraz wyprowadzeń.
3. Nie należy podawać modułów innej osobie bez wcześniejszego upewnienia się,
że osoby te posiadają identyczny potencjał elektrostatyczny. Podanie rąk
powoduje wyrównanie potencjału.
4. Moduł należy umieścić na powierzchni antystatycznej, lub na powierzchni
przewodzącej, która posiada identyczny potencjał jak osoba z modułem.
5. Jeżeli zajdzie konieczność przechowywania lub transportowania płytek z
obwodami drukowanymi, należy wyjąć je z kasety, a następnie umieścić
pojedynczo w przewodzącej elektryczność antystatycznej torbie.
Jest mało prawdopodobne, że będziesz dokonywać pomiarów elektrycznych w
wewnętrznych obwodach elektronicznych w przypadku serwisu przekaźnika, tym
niemniej zaleca się w takim przypadku nałożenie na nadgarstki przewodzących
pasków, połączonych z potencjałem kasety. Założone na nadgarstki paski powinny
posiadać rezystancję pomierzoną w stosunku do ziemi zawierającą się pomiędzy
500kΩ a 10MΩ.
Jeżeli brak jest dostępu do pasków przewodzących, powstaniu elektrostatycznego
potencjału można zapobiec poprzez cykliczne dotykanie kasety. Wyposażenie, przy
pomocy którego będą wykonywane pomiary elektryczne powinno być połączone z
uziemioną kasetą, w każdym miejscu, w którym to jest możliwe.
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Więcej informacji o procedurach bezpieczeństwa pracy dla każdego elektronicznego
wyposażenia można znaleźć w EN 100015: Część 1:1992. Szczególnie zaleca się
aby szczegółowe badanie obwodów elektronicznych lub modyfikowanie układu pracy
było prowadzone w specjalnie do tego przeznaczonych miejscach, takich jak opisane
w normach brytyjskich.

3.

PRZECHOWYWANIE
Jeśli po dostarczeniu przekaźniki nie będą instalowane, należy przechowywać je w
miejscu wolnym od kurzu i wilgoci w oryginalnych opakowaniach kartonowych.
Wszędzie tam, gdzie umieszczono torebki zawierające pochłaniacz wilgoci, nie
należy ich usuwać z opakowania. Działanie kryształków pochłaniacza wilgoci
zostanie osłabione, jeżeli zostanie on wystawiony na wpływ warunków otoczenia, ale
można przywrócić jego właściwości poprzez delikatne ogrzanie przez około godzinę
przed ponownym włożeniem go do opakowania kartonowego.
W celu zabezpieczenia baterii przed rozładowaniem w czasie transportu i
przechowywania wyposaża się ją w taśmę izolacyjną podczas wytwarzania. Jeśli
otworzymy dolną pokrywę, możemy sprawdzić obecność taśmy izolacyjnej, której
czerwony koniec wystaje po stronie plusa.
Przy kolejnym rozpakowywaniu należy postępować ostrożnie, aby kurz, który
zgromadził się na kartonie nie opadł do środka. Przy umieszczeniu w środowisku o
wysokiej wilgotności karton i torebka mogą nasycić się wilgocią i w konsekwencji
kryształki zawarte w pochłaniaczu wilgotności mogą utracić swoją skuteczność.
Do czasu instalacji przekaźnik powinien być przechowywany w temperaturze zawartej
pomiędzy -40˚C a +70˚C.
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ROZPAKOWANIE
Przy rozpakowywaniu i umieszczeniu przekaźnika w miejscu zainstalowania należy
przedsięwziąć wszelkie środki ostrożności zapobiegające jego uszkodzeniu oraz
upewnić się, że w opakowaniu nie pozostawiono dodatkowych komponentów.
Uwaga:

Po otwarciu dolnej pokrywy wystający czerwony koniec taśmy
izolacyjnej będzie widoczny po stronie plusa pojemnika baterii.
Nie należy usuwać tej taśmy, ponieważ zabezpiecza ona
baterię przed rozładowaniem w czasie transportu i
przechowywania i jej usunięcie będzie zasadne dopiero przy
wykonywaniu czynności rozruchowych.

Przekaźnik może być obsługiwany wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
W celu ułatwienia sprawdzenia miejsce powinno być dobrze oświetlone,
oczyszczone, suche i w stopniu umiarkowanym wolne od kurzu i nadmiernej wibracji.
Ma to szczególne zastosowanie w instalacjach, które tworzone są w tym samym
czasie co prace konstrukcyjne.
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MONTAŻ PRZEKAŹNIKA
Przekaźniki MiCOM są wysyłane indywidualnie lub jako część zestawu panelowowieszakowego.
Indywidualne przekaźniki są zwykle wyposażane w schemat konturowy,
przedstawiający zwymiarowanie dla wyłączników panelowych oraz środków otworów.
Wymienioną informację można również znaleźć w publikacjach związanych z
produktem.
Aby zapobiec nieautoryzowanym zmianom nastaw i stanów alarmowych można
opcjonalnie zastosować drugą przednią pokrywę. Pokrywy te dostępne są w
rozmiarach 40TE (GN0037 001) oraz 60TE (GN0038 001). Należy zauważyć, że
pokrywa 60TE dopasowana jest do rozmiaru kasety 80TE przekaźnika.
Konstrukcja przekaźnika została pomyślana tak, że stałe otwory na kołnierzu
montażowym są dostępne tylko wtedy, gdy osłony są otwarte i niewidoczne gdy
osłony są zamknięte.
Jeżeli załączono blok testowy MMLG lub P991, zaleca się – gdy patrzymy z przodu –
umieścić je po stronie prawej przekaźnika (lub przekaźników) z którym skojarzony.
Powoduje to zminimalizowanie okrosowania pomiędzy przekaźnikiem a blokiem
testowym i pozwala na łatwą identyfikację bloku testowego podczas rozruchu i prac
konserwacyjnych.

RYSUNEK 1: UMIEJSCOWIENIE IZOLACYJNEGO PASKA
BATERYJNEGO
W razie konieczności sprawdzenia prawidłowej pracy przekaźnika podczas instalacji
bateryjny pasek izolacyjny może być usunięty, ale należy go ulokować ponownie jeśli
rozruch układu nie nastąpi szybko. Zabezpieczy to przed rozładowaniem baterii
podczas transportu do miejsca instalacji. Czerwona końcówka paska izolacyjnego,
jest widoczna jako wystająca z pojemnika bateryjnego, gdy dolna pokrywa jest
otwarta. Aby usunąć pasek izolacyjny należy pociągnąć czerwoną końcówkę
delikatnie przytrzymując baterię, aby nie dopuścić do jej wypadnięcia z pojemnika.
Gdy ponownie wkładamy pasek izolacyjny , sprawdzamy czy został ulokowany w
sposób pokazany na rys. 1, tzn. pasek poza baterią z wystającą czerwoną końcówką.
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Montaż wieszakowy
Przekaźniki MiCOM mogą być zawieszane przy użyciu pojedynczej ramki
wieszakowej (nasze oznaczenie części FX0121 001), jak pokazano na rysunku nr 2.
Wymiary ramek zostały wykonane zgodnie z normą IEC60297 i są dostarczane po
wstępnym montażu jako gotowe do użycia. W standardzie 483mm (19”) dla systemu
wieszakowego możliwa jest kombinacja z szerokością kasety aż do całkowitego
równoważnego rozmiaru 80TE, montowanego w rzędzie.
Dwie poziome szyny ramki wieszakowej mają wywiercone otwory w odległości około
26 mm i przekaźnik może być przymocowany przy pomocy kołnierzy montażowych
stosując wkręty samogwintujące M4 typu Taptite z podkładką uwięzioną o grubości
3mm (znaną także jako SEMS). Ten rodzaj mocowania dostępny jest w paczkach po
5 (nasze oznaczenie części ZA0005 104).
Uwaga: Typowe wkręty samogwintujące, włączając te, które są stosowane do
montażu przekaźników MiDOS, mają nieznacznie większe główki, które mogą być
przyczyną uszkodzenia formowania płyty przedniej.
Gdy tylko rząd jest gotowy, ramki mocowane są do wieszaka przy pomocy
kątowników montażowych przy każdym końcu rzędu.

RYSUNEK 2: MONTAŻ WIESZAKOWY PRZEKAŹNIKÓW
Przekaźniki mogą być pogrupowane w pojedynczy rząd (4U) lub zespół rzędów
rozmieszczony na ramkach wieszakowych. Możliwe układy, w których zastosowano
produkty z zakresu MiCOM oraz MiDOS będą skrosowane przed montażem.
Gdy rozmiar kasety jest mniejszy niż 80TE lub przestrzeń została pozostawiona do
montażu przekaźników w przyszłości, możną ją osłonić płytą zaślepiającą. Płyty te
mogą być użyte do montowania pomocniczych komponentów. W tabeli nr 1 podano
rozmiary, które można zamówić.
Pomocnicze szczegóły odnośnie montowania przekaźników MiDOS można znaleźć w
opracowaniu R7012, „MiDOS Parts Catalogue and Assembly Instructions”.
Podsumowanie wymiarów kasety
5TE
10TE
15TE
20TE
25TE
30TE
35TE
40TE

Oznaczenie płyt zaślepiających
GJ2128 001
GJ2128 002
GJ2128 003
GJ2128 004
GJ2128 005
GJ2128 006
GJ2128 007
GJ2128 008

TABELA 1: PŁYTY ZAŚLEPIAJĄCE
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Montaż panelowy
Przekaźniki mogą być montowane w równej linii w panelach przy zastosowaniu
wkrętów samogwintujących M4 typu Taptite z podkładką uwięzioną o grubości 3mm
(znaną także jako SEMS). Ten rodzaj mocowania dostępny jest w paczkach po 5
(nasze oznaczenie części ZA0005 104).
Uwaga:
Typowe wkręty samogwintujące, włączając te, które są stosowane do
montażu przekaźników MiDOS, mają nieznacznie większe główki,
które mogą być przyczyną uszkodzenia formowania płyty przedniej.
Alternatywne otwory gwintowane mogą być wykorzystane, jeżeli płyta ma minimalną
grubość 2,5 mm.
Dla aplikacji, w których przekaźniki wymagają półwystającego lub wystającego
montażu dostępny jest zestaw pierścieni.
Gdy kilka przekaźników jest montowanych w jednym wycięciu w panelu, doradza się,
aby były one mechanicznie zgrupowane poziomo i/lub pionowo aby utworzyć sztywny
zespół przed zamontowaniem w panelu.
Uwaga:
Nie zaleca się aby przekaźniki MiCOM były montowane przy pomocy
nitów kołpakowych z otworem, zamykanym trzpieniem, ponieważ w
przypadku konieczności naprawy nie będzie możliwy szybki demontaż
przekaźnika.
Jeśli pożądany jest montaż zespołowy przekaźników w płycie odpowiedni do
Brytyjskiej Normy EN60529 IP52, potrzebne będzie wyposażenie w metaliczny pasek
uszczelniający pomiędzy sąsiadującymi przekaźnikami (Numer części GN2044 001)
oraz pierścień uszczelniający, wybrany z tabeli nr 2, dookoła pełnego zestawu.
Szerokość

Pojedyncza warstwa

Podwójna warstwa

10TE
15TE
20TE
25TE
30TE
35TE
40TE
45TE
50TE
55TE
60TE
65TE
70TE
75TE
80TE

GJ9018 002
GJ9018 003
GJ9018 004
GJ9018 005
GJ9018 006
GJ9018 007
GJ9018 008
GJ9018 009
GJ9018 010
GJ9018 011
GJ9018 012
GJ9018 013
GJ9018 014
GJ9018 015
GJ9018 016

GJ9018 018
GJ9018 019
GJ9018 020
GJ9018 021
GJ9018 022
GJ9018 023
GJ9018 024
GJ9018 025
GJ9018 026
GJ9018 027
GJ9018 028
GJ9018 029
GJ9018 030
GJ9018 031
GJ9018 032

TABELA 2: PIERŚCIENIE USZCZELNIAJĄCE – IP52

Pomocnicze szczegóły odnośnie montowania przekaźników MiDOS można
znaleźć w opracowaniu R7012, „MiDOS Parts Catalogue and Assembly
Instructions”.
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OKROSOWANIE
W bieżącym rozdziale podano na podobieństwo słownika wybór właściwych rodzajów
kabli i przewodów dla każdego wyprowadzenia w przekaźniku MiCOM.

6.1

Połączenie bloków z zaciskami o średnim i dużym obciążeniu
Luźne przekaźniki dostarczane są z odpowiednimi wkrętami łączeniowymi M4,
montowanymi w tylnej części przekaźnika przy użyciu zacisków pierścieniowych, przy
zaleceniu maksymalnie dwóch zacisków pierścieniowych na zacisk przekaźnika.
W razie potrzeby ALSTOM GRID może dostarczyć zaciski pierścieniowe zagniatane
M4 90o w trzech różnych rozmiarach, zależnych od przekroju przewodu (patrz tabela
nr 3). Każdy typ jest dostępny w paczkach po 100 sztuk.
Numer elementu
ZB9124 901
ZB9124 900
ZB9124 904

Rozmiar przewodu
0,25 – 1,65 mm2 (22 – 16 AWG)
1,04 – 2,63 mm2 (16 – 14 AWG)
2,53 – 6,64 mm2 (12 – 10 AWG)

Kolor izolacji
Czerwony
Niebieski
Nieizolowany*

TABELA 3: ZACISKI PIERŚCIENIOWE ZAGNIATANE – M4 90o
* Do utrzymania wymaganego bezpieczeństwem stanu izolacji zacisków bloku należy
zastosować koszulkę izolacyjną, nakładając ją na zacisk pierścieniowy po
zagnieceniu.
Zaleca się następujące minimalne przekroje przewodów:
- Przekładniki prądowe:
2,5 mm2
- Napięcia pomocnicze, Vx :
1,5 mm2
- Port RS485:
patrz odrębny rozdział
- Pozostałe obwody:
1,0 mm2
Stosownie do ograniczeń narzuconych przez zaciski pierścieniowe, maksymalny
przekrój przewodu, który może być użyty dla zacisków o średnim lub dużym
obciążeniu wynosi 6,0 mm2, stosując zaciski pierścieniowe nie preizolowane. Gdy
zajdzie potrzeba użycia wyłącznie zacisków pierścieniowych preizolowanych,
maksymalna średnica zostaje zredukowana do 2,63 mm2 na zacisk pierścieniowy.
Jeśli wymagana jest większa średnica przewodu, należy zastosować dwa przewody
w połączeniu równoległym, każdy zakończony oddzielnym zaciskiem pierścieniowym
w przekaźniku.
Przewody, które zastosowano we wszystkich połączeniach dla zacisków blokowych o
średnim lub dużym obciążeniu, wyłączając port RS485, powinny mieć minimalną
wartość napięcia znamionowego 300Vrms.
Zaleca się, aby obwody napięcia pomocniczego były zabezpieczone przez wkładki
HRC, typu NIT lub TIA o wartości 16 A. Ze względów bezpieczeństwa obwód
przekładnika prądowego nigdy nie może być zabezpieczany wkładką
bezpiecznikową. Inne obwody mogą być odpowiednio zabezpieczane w celu ochrony
zastosowanych przewodów.

6.2

Port RS485
Połączenie z portem RS485 można zrealizować przy użyciu zacisków
pierścieniowych. Zaleca się aby użyty dwużyłowy ekranowany kabel miał
maksymalnie długość 1000m lub całkowitą pojemność kabla nie przekraczającą
200nF. Typowa specyfikacja przewodu to:
- każda żyła:
16/0,2mm dla przewodników miedzianych
izolowanych przy pomocy PVC
- nominalne pole przewodzenia:
0,5mm2 na żyłę
- ekran:
oplot całkowity, powłoka PVC
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Połączenie IRIG-B (tylko dla P741)
Wejście IRIG-B oraz wtyk BNC posiadają charakterystyczną wartość impedancji
wynoszącą 50Ω. Zaleca się aby połączenia pomiędzy wyposażeniem IRIG-B a
przekaźnikiem realizowano przy pomocy przewodu koncentrycznego typu RG59LSF
z powłoką ognioodporną, bezhalogenową.

6.4

Port RS232
Tymczasowe połączenia z portem RS232, znajdującym się za dolną pokrywą, mogą
być wykonywane przez użycie ekranowanego wielożyłowego przewodu
komunikacyjnego o długości do 15m lub całkowitej pojemności nie większej niż
2,5nF. Przewód powinien być zakończony wtyczką 9-cio torową, metalizowaną,
męską typu D.

6.5

Połączenie światłowodowe
OSTRZEŻENIE O PROMIENIOWANIU LASEROWYM: Gdzie światłowodowe
urządzenia komunikacyjne są zamontowane, nie wolno patrzeć na końcówkę
światłowodową ze względu na ryzyko spowodowania poważnego uszkodzenia oka.
Specjalistyczne mierniki mocy optycznej powinny być wykorzystywane do określania
poziomu działania lub sygnału urządzenia. Nieprzestrzeganie tej zasady może
spowodować obrażenia.
Jeżeli stosuje się konwertery z sygnału elektrycznego na światło, muszą one mieć
funkcje zarządzaniem bezczynnością gdy interfejs kabla światłowodowego jest typu
"off Light ").
Szczególne należy zachować ostrożność z promieniem gięcia włókien i stosowanie
optycznych boczników nie jest zalecane, gdyż może to pogorszyć parametry toru
transmisyjnego w czasie.
Przekaźnik wykorzystuje światłowód 1300nm wielomodowy, posiada dwa złącza na
kanał typu 100BaseFX i BFOC 2,5 - (ST) ®(pierwszyTx –optyczny nadajnik, drugie Rx
- odbiornik optyczny).

6.6

Port sterujący / przesyłu danych
Tymczasowe połączenia z portem sterującym / przesyłu danych, znajdującym się za
dolną pokrywą, mogą być wykonywane przez użycie ekranowanego 25-cio żyłowego
przewodu komunikacyjnego o długości do 4m. Przewód powinien być zakończony
wtyczką 25-cio torową, metalizowaną, męską typu D.

6.7

Uziemienie
Każdy przekaźnik musi być połączony z miejscowym zaciskiem uziemiającym przy
pomocy śruby dwustronnej M4 dolnym lewym rogu kasety przekaźnika. Minimalna
zalecana średnica przewodu wynosi 2,5 mm2 i może być zakończony zaciskiem
pierścieniowym. Stosownie do ograniczeń narzuconych przez zaciski pierścieniowe,
maksymalny przekrój przewodu, który może być użyty dla zacisków o średnim lub
dużym obciążeniu wynosi 6,0 mm2 na przewód. Jeśli wymagane jest większe pole
przekroju poprzecznego, należy zastosować dwa przewody w połączeniu
równoległym, każdy zakończony oddzielnym zaciskiem pierścieniowym w
przekaźniku lub powinno się zastosować metaliczną szynę uziemiającą.
Uwaga: Aby zabezpieczyć przed możliwością elektrolitycznym oddziaływaniem
pomiędzy mosiężnym lub miedzianym przewodnikiem połączonym z ziemią a płytą
tylną przekaźnika, należy zapobiegawczo odizolować je wzajemnie od siebie. Można
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to zrobić na kilka sposobów, włącznie z umieszczeniem poniklowanej lub izolacyjnej
podkładki pomiędzy przewodnikiem i kasetą przekaźnika lub stosując ocynowany
zacisk pierścieniowy.

Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek pracy z wyposażeniem użytkownik powinien
zapoznać się z zawartością rozdziału zawierającego zasady bezpieczeństwa
SFTY/4LM/C11 lub późniejsze wydanie, z rozdziałem zawierającym dane
techniczne oraz wartości znamionowe wyposażenia.
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MiCOM P741 – JED NOSTKA CENTRALNA

RYSUNEK 3:MiCOM P741 (80TE) – OPIS SPRZĘTU
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RYSUNEK 4: MiCOM P741 (80TE) – WIDOK Z TYŁU
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RYSUNEK 5: MiCOM P741 (80TE) – OPIS OKROSOWANIA
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MiCOM P742 – JEDNOSTKA PERYFERYJNA

RYSUNEK 6: MiCOM P742 (40TE) – OPIS URZĄDZENIA
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RYSUNEK 7: MiCOM P742 (40TE) – WIDOK Z TYŁU
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RYSUNEK 8: MiCOM P742xxxA (40TE) – OPIS OKROSOWANIA

Instalacja

P740/PL IN/La7

MiCOM P740

(IN) 15 - 19

RYSUNEK 9: MiCOM P742xxxB (40TE) – OPIS OKROSOWANIA
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MiCOM P743 – JEDNOSTKA PERYFERYJNA

RYSUNEK 10: MiCOM P743 (60TE) – OPIS URZĄDZENIA
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RYSUNEK 11: MiCOM P743 (60TE) – WIDOK Z TYŁU
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RYSUNEK 12: MiCOM P743xxxA (60TE) – OPIS OKROSOWANIA

Instalacja
MiCOM P740

P740/PL IN/La7
(IN) 15 - 23

RYSUNEK 13: MiCOM P743xxxB (60TE) – OPIS OKROSOWANIA

Instalacja
MiCOM P740

P740/PL IN/La7
(IN) 15 - 24

RYSUNEK 14: MiCOM P743xxxC (60TE) – OPIS OKROSOWANIA

Instalacja
MiCOM P740

P740/PL IN/La7
(IN) 15 - 25

RYSUNEK 15: MiCOM P743xxxD (60TE) – OPIS OKROSOWANIA

Instalacja
MiCOM P740

10. OPCJE KOMUNIKACYJNE

P740/PL IN/La7
(IN) 15 - 26

Kontakt:
Alstom Power Sp. z o.o.
Biuro w Świebodzicach
ul.Piłsudskiego 31c
58-160 Świebodzice
www.alstom-grid.pl
www.alstom.com

GRID

