Multilin™ D60
Zabezpieczenie odległościowe
dla linii przesyłowej lub dystrybucyjnej
Multilin D60 to wysokiej klasy, efektywne kosztowo zabezpieczenie odległościowe przeznaczone
do zabezpieczania linii przesyłowych oraz kabli, zapewniające niezawodną i bezpieczną pracę,
nawet w przypadku wystąpienia najgorszych warunków pracy systemu elektroenergetycznego.
W ramach rodziny produktów Universal Relay (UR), D60 został wyposażony w wiele
wszechstronnych funkcji, prawdziwie integrujących zabezpieczenia, monitorowanie, pomiary,
komunikację oraz kontrolę w jedno urządzenie, przyjazne do eksploatacji i konfiguracji.

Główne zalety
• Szybkie zabezpieczenie odległościowe pięciostrefowe o charakterystyce poligonalnej lub
kołowej, zabezpieczenie odległościowe fazowe i ziemnozwarciowe dla większej niezawodności
systemu

Zabezpieczenia
i sterowanie
• Zabezpieczenie odległościowe fazowe i
ziemnozwarciowe (5 stref) z niezależnymi
ustawieniami.
• Detekcja mocy zwrotnej, asynchronizmu
oraz blokowanie kołysania mocy.
• Funkcja załączania na zwarcie,
zabezpieczenie cieplne, pod-/nadczęstotliwościowe
• SPZ (4 cykle) dla podwójnego wyłącznika,
wykrywanie przerwy w przewodzie linii

• Nadrzędny algorytm wyboru fazy zapewnia szybkie bezpieczne wyzwalanie
jednobiegunowe

Zaawansowana
komunikacja

• Wspiera układy o różnych standardach, wspomagające komunikację w celu szybkiego
usunięcia zwarcia w strefie chronionej

• 3 niezależne porty Ethernet z niezależnym
IP i wsparciem PTP (IEEE 1588)

• Elastyczna logika programowalna do realizacji specyficznych aplikacji i układów

• Implementacja zaawansowanego protokołu
IEC 61850 wyd. 2 i obsługa magistrali
procesowej IEC 61850-9-2

• Niezawodna i bezpieczna ochrona na szeregowo kompensowanych liniach

• Zaawansowane interfejsy telezabezpieczeniowe z bezpośrednimi, wirtualnymi WE/WY
wbudowanymi w moduły komunikacyjne dla realizacji schematów zabezpieczenia
odległościowego typu transfer trip, pilot-aided, itp.
• Funkcje pomiaru fazorów (PMU), zgodne z IEEE® C37.118, eliminują potrzebę stosowania
dedykowanych PMU i wsparcia dla komunikatów rozgłoszeniowych PMU (zgodne z IEC® 6185090-5), redukując w ten sposób koszt pasma i infrastruktury komunikacyjnej.
• Implementacja zaawansowanego protokołu IEC 61850 wyd. 2, kompletna parametryzacja
poprzez pliki SCL i zastosowanie magistrali procesowej IEC 61850-9-2 umożliwiają
optymalizację zasobów i sposobu zarządzania platformą oraz zmniejszenie kosztów
eksploatacyjnych.
• Większa dostępność sieci poprzez skrócenie czas pracy awaryjnej do zera przy wsparciu
protokołu redundancji PRP zgodnego z IEC® 62439-3
• Zaawansowana rejestracja zwarć i zakłóceń, włącznie z wewnętrznymi stanami przekaźnika,
eliminuje konieczność stosowania zewnętrznych urządzeń rejestrujących.

Aplikacje
• Linie napowietrzne i kablowe o różnych poziomach napięcia.
• Obwody z jednym i dwoma wyłącznikami wymagające jedno-/trzypolowego SPZ i
niezależnej kontroli synchronizmu.
• Obwody z transformatorami mocy w strefie chronionej i linie zasilające transformatory
zaczepowe.
• Bezpieczna współpraca z pojemnościowymi przekładnikami napięciowymi (CCVT).
• Zabezpieczenie rezerwowe generatorów, transformatorów i dławików.

• Obsługiwane protokoły: IEC 61850 Ed.2,
SFTP, usługa transmisji MMS, DNP 3.0,
Modbus Serial/TCP, IEEE 1588, IEC 608705-103 oraz 104, PRP, SNTP, HTTP, TFTP
• Bezpośrednie wirtualne wejścia/wyjścia
dla bezpiecznej, szybkiej wymiany danych
dla schematów DTT i pilot-aided

Cyberbezpieczeństwo
• CyberSentry™ zapewnia wysokiej klasy
bezpieczeństwo cybernetyczne zgodne z
normami branżowymi i usługami (NERC®
CIP, AAA, Radius, RBAC, Syslog)
• Rejestracja dla audytu bezpieczeństwa,
śledzenia zmian w konfiguracji D60

Monitorowanie
i pomiary
• Zaawansowane możliwości zapisu poprzez
rejestrator zdarzeń o bardzo dużej
pojemności, konfigurowalną i rozszerzoną
rejestracją przebiegu zakłóceń oraz
rejestratora danych i wyłączenia
• Synchrofazory klasy P i M członów
napięciowych, prądowych oraz składowych
symetrycznych

D60

System zabezpieczeń odległościowych linii

Zabezpieczenia i sterowanie
W ramach rodziny urządzeń do ochrony i
kontroli UR, D60 oferuje wysoki stopień
modułowości
swojej
konstrukcji
i
funkcjonalności,
zapewniając
wysoką
wydajność przy jednoczesnym spełnieniu
najtrudniejszych wymagań rynku.
Zaawansowane funkcje zabezpieczeniowe i
sterujące tego przekaźnika obejmują:

D60 - Ochrona, pomiar, monitorowanie i sterowanie

Zabezpieczenie odległościowe
Rdzeniem przekaźnika D60 jest funkcja
odległościowa, zapewniająca wysoki stopień
czułości i selektywności dla wszystkich typów
zwarć. Funkcja odległościowa zawiera
pięciostrefowe zabezpieczenie odległościowe
fazowe oraz pięciostrefowe zabezpieczenie
odległościowe ziemnozwarciowe, co pozwala
użytkownikowi zapewnić
maksymalną
elastyczność w dostosowaniu się do różnych
aplikacji, włączając w to podstawowe
zabezpieczenie
linii
przesyłowej
czy
dystrybucyjnej, zabezpieczenie rezerwowe
dla
szyn
zbiorczych,
generatorów,
transformatorów i dławików.

D60 to jedno urządzenie przeznaczone do ochrony, kontroli, pomiaru i monitorowania, które można łatwo
zintegrować z różnorodnymi systemami monitorowania i sterowania HMI lub SCADA.

Blokowy schemat funkcyjny

ANSI Numery i Funkcje Urządzeń
®

NUMER
URZĄDZENIA
21G
21P
25
27P
27X
32
49
50BF
50DD
50G
50N
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FUNKCJA
Odległościowe dla zwarć doziemnych
Odległościowe dla zwarć fazowych
Kontrola synchronizmu
Podnapięciowe fazowe
Podnapięciowe pomocnicze (3Uo lub dla
modułu kontroli synchronizmu)
Czułe zabezpieczenie od mocy zwrotnej
Zabezpieczenie przed przeciążeniem
Lokalna Rezerwa Wyłącznikowa
Detektor zakłóceń prądu
Nadprądowe punktu zerowego sieci
Nadprądowe od zwarć doziemnych

NUMER
URZĄDZENIA
50P
50_2
51G
51N
51P
51_2
52
59C
59N
59P
59X

FUNKCJA
Nadprądowe fazowe
Szybkie zabezpieczenie nadprądowe
reagujące na składową przeciwną
Nadprądowe od zwarć doziemnych z
charakterystyką IDMT/DT
Nadprądowe ziemnozwarciowe z IDMT/DT
Nadprądowe fazowe z IDMT/DT
Nadprądowe reagujące na składową
przeciwną z charakterystyką IDMT/D)
Wyłącznik AC
Kompensacja nadnapięciowa
Nadnapięciowe ziemnozwarciowe
Nadnapięciowe fazowe
Nadnapięciowe pomocnicze (3Uo/moduł
kontroli synchronizmu)
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NUMER
URZĄDZENIA
59_2
67N
67P
67_2
68
78
79
81U/O
ROCOF

FUNKCJA
Nadnapięciowe reagujące na składową
przeciwną
Nadprądowe kierunkowe ziemnozwarciowe
Nadprądowe kierunkowe fazowe
Nadprądowe kierunkowe reagujące na
składową przeciwną
Blokada od kołysania mocy
Niezgodność w wyłączaniu włącznika
Automatyka SPZ
Pod-/nad-częstotliwościowe
Detekcja prędkości zmian częstotliwości

D60
Przekaźnik może być stosowany w systemach
elektroenergetycznych
o
różnych
sposobach
uziemienia, liniach z transformatorami w strefie
ochronnej lub liniach zasilających transformatory
zaczepowe
oraz
liniach
napowietrznych
z
kompensacją szeregową. Każdy element strefy
chronionej dla zabezpieczenia odległościowego
fazowego i ziemnozwarciowego można niezależnie
ustawić na charakterystykę typu quad lub Mho z
dowolnością projektowania różnych kształtów
charakterystyki, aby dopasować się do różnych
warunków pracy systemu elektroenergetycznego.
Elementy odległościowe, oparte o zaawansowane
moduły porównawcze, zapewniają największe
bezpieczeństwo, czułość i selektywność podczas
różnych rodzajów zwarć. Zaawansowane cyfrowe
techniki filtrowania zapewniają bezpieczną i
optymalną dokładność wyznaczania zasięgu nawet
dla
najgorszych
stanów
nieustalonych
pojemnościowego
przekładnika
napięciowego.
Bezpieczna selektywność kierunkowa jest osiągana
za pomocą polaryzacji pamięci napięciem
składowej zgodnej, zapewniając niezawodną
kierunkowość w przypadku najtrudniejszych dla
detekcji bliskich zwarć. Dwa niezależne algorytmy
odległościowe zapewniają wyjątkową szybkość
przy
bezpieczeństwie
działania,
aby
zagwarantować średni czas zadziałania na poziomie
1,5 cykla dla 75% zasięgu linii i SIR 30, oraz poniżej
2,5 cykla dla 90% zasięgu linii i SIR 60. D60
wykorzystuje sprawdzony algorytm selektywności
fazy, który zapewnia szybszą, bezpieczniejszą i
niezawodną identyfikację fazy, w której nastąpiło
zwarcie
dla
jednofazowego
wyłączenia
i
prawidłowego obliczenia odległości zwarcia w
różnorodnych
warunkach
pracy
systemu
elektroenergetycznego.
Dodatkowa
funkcja
monitorowania
napięcia
zapewnia
większe
bezpieczeństwo członu odległościowego, i może
być
wykorzystana
do
blokowania członów
odległościowych
w
sytuacji
uszkodzenia
bezpiecznika w źródle napięcia.

Wzrost obciążenia
Funkcja
wzrostu
obciążenia
oferuje
selektywność poprzez rozróżnienie pomiędzy
obciążeniem linii a warunkami zwarciowymi,
co jest szczególnie istotne w przypadku
długich, mocno obciążonych linii, poprzez
nadzór nad kryteriami odległościowymi oraz
nadprądowymi. Zapobiega to niepożądanemu
wyłączeniu w warunkach dużego obciążenia
linii i umożliwia optymalne funkcjonowanie
linii przy jednoczesnym spełnieniu wymogów
regulacyjnych względem obciążenia linii.

Z1

Strefa Z1 w kierunku transformatora.

Z1

Z1 oraz Z3 – poprzez impedancję transformatora.

Kompensacja transformatora w strefie
chronionej
Zabezpieczenie odległościowe fazowe dostępne w
D60 może być wykorzystane do wykrywania zwarć
dla różnych typów trójfazowych transformatorów
gwiazda/trójkąt, co pozwala na stosowanie D60 w
charakterze
rezerwowego
zabezpieczenia
generatorów. Przekładniki napięciowe i prądowe
można instalować niezależnie od siebie po obu
stronach transformatora. Przekaźnik automatycznie
kompensuje połączenia transformatora w celu
zapewnienia dokładnego zasięgu do wszelkiego
rodzaju zwarć.

Linie kompensowane szeregowo
Zastosowaniu w D60 adaptacyjnej odległościowej
kontroli zasięgu zapewnia wzrost stabilności i
bezpieczeństwa, co pozwala na uporać się z
objawem wydłużenia strefy i podsynchronicznymi
oscylacjami
mającymi
miejsce
w
liniach
kompensowanych szeregowo. Dla integralności
kierunkowej
przekaźnik
stosuje
pamięć
polaryzowaną
napięciem
i
wielowejściowy
komparator, aby poradzić sobie ze zjawiskiem
odwrócenia kierunku przepływu prądu, które
zachodzi w liniach kompensowanych szeregowo.

Przekaźnik D60 wykorzystuje zaawansowany
algorytm selektywności fazy, który zapewnia
szybką i dokładną identyfikację typu zwarcia nawet
w warunkach słabego zasilania. Funkcja ta została
wbudowana w wewnętrzną logikę, w celu
skoordynowania
działań
związanych
z
jednofazowym sterowaniem wyłącznikiem.

Układy telezabezpieczenia

Charakterystyki czworoboczne przekaźnika
odległościowego nadzorowane są przez funkcję
detekcji wzrostu obciążenia.

Lokalizator zwarć

Załączenie na zwarcie (SOTF)
Funkcja ta korzysta z kombinacji kryteriów
podprądowych i podnapięciowych, aby
zidentyfikować
linię,
która
została
wyłączona spod napięcia (drugi koniec linii
otwarty).
Trzy
bezzwłoczne
kryteria
nadprądowe służą do wykrycia stanu
załączania na zwarcie, po uprzednim
pozbawienia jej napięcia.

Detekcja kołysania mocy

Z3

Kontrola prądu składowej przeciwnej zapewnia
poprawę
selektywności
dla
dynamicznie
zmieniających się parametrów podczas zwarcia,
które mogą dawać zbliżone objawy jak zdarzenie
kołysania mocy (np. zwarcia z wolno zmieniającym
się wektorem impedancji).

Wyłączanie jednofazowe

Zintegrowany lokalizator zwarć określa dystans
do zwarcia w kilometrach lub milach.
Kompensacja składowej zerowej prądu dla linii
równoległych
oraz
kompensacja
prądu
obciążenia umożliwiają D60 znacznie zwiększyć
dokładność
pomiaru
odległości
miejsca
zwarcia.

Z3

System zabezpieczeń odległościowych linii

Dynamiczne stany przejściowe w systemie
elektroenergetycznym pojawiające się z
powodu zwarć, przełączania obwodów lub
niesymetrycznych zmian obciążenia mogą
objawiać się w sieci elektroenergetycznej w
postaci kołysania mocy, które charakteryzują
się zmianami prądów i napięć. Może to
prowadzić do niepożądanego wyłączania, gdyż
człony odległościowe mogą postrzegać te
kołysania mocy jako zwarcia. Człon D60
odpowiedzialny za detekcję kołysania mocy
zapewnia zarówno blokowanie kołysania mocy
jak i funkcję przeskoku fazy (out of step).
Człon mierzy impedancję pozorną składowej
zgodnej i śledzi jego położenie w odniesieniu
do każdej z dwóch- lub trzech stref typu Mho
lub quad, nastawialnych przez użytkownika.
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D60 obsługuje różne tryby pracy współbieżnej
służące do szybkiej eliminacji wszelkiego typu
zwarć w obrębie chronionej linii. D60 posiada
następujące rodzaje schematów komunikacji:
• Schemat pracy współbieżnej z bezpośrednim
przekazaniem wyłączenia, w oparciu o pierwszą
strefę na drugim końcu linii (DUTT)
• Schemat
pracy
współbieżnej
poprzez
przekazanie zezwolenia wyłączenia na drugim
końcu linii. Zadziałanie w strefie 1 powoduje
przesłanie sygnału zezwalającego na wyłączenie
na drugim końcu linii. (PUTT)
• Schemat
zabezpieczenia
z
zasięgiem
wydłużonym i zdalnym przyzwoleniem wyłączenia
(POTT)
• Hybrydowy schemat zabezpieczenia z
zasięgiem
wydłużonym
i
zdalnym
przyzwoleniem wyłączenia (HYB POTT) z logiką
przyzwolenia echa i przejściowego blokowania
• Schemat zabezpieczenia z zasięgiem
wydłużonym
i
zdalnym
blokowaniem
wyłączenia (DCB)
• Schemat kierunkowego zabezpieczenia z
zasięgiem wydłużonym i zdalnym odblokowaniem
wyłączenia (DCUB)
• Konfigurowalna wersja schematu POTT oraz
DCB (POTT1 oraz DCB1)

Zabezpieczenie pod- i nadnapięciowe
Długie linie w warunkach niewielkiego obciążenia
lub braku obciążenia mogą doświadczać wzrostu
napięcia przekraczającego znamionowy poziom
napięcia
izolacji.
Trójfazowe
człony
nadnapięciowe w D60 mogą być wykorzystane do
wykrywania i wyłączania w przypadku wystąpienia
takiego zjawiska. Drugi kompensowany element
nadnapięciowy wykrywa przepięcia wywołane przez
otwarcie wyłączników na drugim końcu linii. D60
oferuje także dodatkowe funkcje napięciowe takie
jak:
zabezpieczenie
nadnapięciowe
punktu
zerowego, nadnapięciowe reagujące na składową
przeciwną oraz nadnapięciowe fazowe.
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System zabezpieczeń odległościowych linii

Funkcje nadprądowe

Układ LRW

Skalowalny sprzęt

D60 wyposażono w zabezpieczenie cieplne oraz
stopnie nadprądowe z charakterystykami IDMT
lub/i DT dla każdej fazy, składowej zerowej,
punktu
uziemienia,
składowej
przeciwnej,
bezkierunkowe lub/i kierunkowe. Każdy z nich
może być stosowany równolegle z członami
odległościowymi lub też może być zaprogramowany
tak, aby stanowił zabezpieczenie nadprądowe, w
przypadku,
gdy
człon
odległościowy
jest
zablokowany
(np.
uszkodzenie
bezpiecznika
pomiaru napięcia PN).

D60 jest w stanie zapewnić w pełni niezależne
kryteria LRW dla wyłączników powiązanych z linią
podłączoną z szynami poprzez układ półtorawyłącznikowy lub układ szyn pracujący w
pierścieniu.

D60 jest dostępny w wielu konfiguracjach
sprzętowych, w tym dotyczących wejść/wyjść, co
pozwala
zaspokoić
potrzeby
najbardziej
wymagających aplikacji. Rozszerzalna, modułowa
konstrukcja pozwala na łatwą konfigurację,
rozbudowę i aktualizacje w przyszłości.
• Elastyczne, modułowe WE/WY obejmują
szeroki zakres sygnałów wejściowych i układów
wyłączania
• Rodzaje wyjść dwustanowych obejmują
wyjścia typu normalnie otwartego zestyku,
zestyków przełączalnych, przekaźników
półprzewodnikowych (SSR), z mechaniczną
blokadą po zadziałaniu,
• Wejścia RTD oraz DC [mA] są dedykowane
do monitorowania parametrów urządzeń,
takich jak temperatura i ciśnienie

Automatyka SPZ
D60 zapewnia wielokrotną automatykę SPZ (do 4
cykli) jednofazowego lub trójfazowego dla
wszystkich rodzajów
zwarć, z
niezależnie
programowalnym czasem przerwy dla każdego
cyklu. SPZ można dynamicznie blokować przez
logikę programowalną
skonfigurowaną przez
użytkownika. Dostępne są cztery różne tryby pracy
SPZ, dzięki czemu użytkownik może wybrać tryb
SPZ odpowiedni do specyficznych zastosowań.

Kontrola synchronizmu
D60 posiada cztery człony kontroli synchronizmu,
które monitorują różnicę napięć, różnicę kątów
fazowych i częstotliwość poślizgu, tak, aby
zapewnić we właściwy sposób zamknięcie
wyłącznika, zgodnie z ustawieniami zdefiniowanymi
przez użytkownika. D60 posiada dodatkowe funkcje
synchronizacji
sprawdzające
warunki
beznapięciowe, w celu ominięcia tych kryteriów
synchronizacji, które w tym przypadku nie powinny
być brane pod uwagę.

Konfiguracja dla wielu wyłączników
D60 obsługuje układ szyn zbiorczych z dwoma
wyłącznikami,
takie
jak
układ
półtorawyłącznikowy lub pierścienia szyn, zapewniając
automatykę SPZ obsługującą dwa wyłączniki,
podwójne człony kontroli synchronizmu oraz
podwójne, niezależne człony LRW. Rozwiązanie
zapewnia bezpieczną pracę nawet podczas zwarć
zewnętrznych z nasyceniem się przekładników
prądowych (PP).

Układ półtorawyłącznikowy w D60

Magistrala szyny procesowej
IEC 61850
Moduł magistrali procesowej IEC 61850 D60 został
zaprojektowany do współpracy z systemem Multilin
HardFiber.
Umożliwia
on
dwukierunkową
komunikację światłowodową przy wykorzystaniu
protokołu IEC 61850. System HardFiber jest
przeznaczony efektywnej kosztowo integracji z
Multilin UR, nawet z istniejącymi już na stacji
urządzeniami, które tej technologii nie wspierały,
w zakresie funkcji zabezpieczeniowych, logiką
programowalną
FlexLogic™,
funkcjami
pomiarowymi i komunikacyjnymi.
System Multilin HardFiber oferuje następujące
korzyści:
• Komunikuje się za pomocą otwartego
standardu komunikacyjnego IEC 61850
• Drastycznie zmniejsza koszty projektu
obwodów wtórnych, nakłady pracy na
instalację oraz weryfikację połączeń
miedzianych
• Integracja z istniejącymi urządzeniami D60
poprzez
wymianę
w
D60
modułu
tradycyjnych wejść PP/PN na moduł
magistrali szyny procesowej IEC 61850
• Nie wprowadza dodatkowych problemów
bezpieczeństwa cybernetycznego
Aby uzyskać więcej informacji, należy skorzystać z
informacji dotyczącej HardFiber dostępnej na
stronie internetowej GE Digital Energy.

Zaawansowana automatyka
D60 oferuje zaawansowane funkcje automatyki, w
tym potężną logikę programowalną FlexLogic,
funkcje komunikacji i możliwości współpracy z
systemami SCADA, które przewyższają to, co
znajduje
się
w
typowym
przekaźniku
zabezpieczającym linię. D60 bezproblemowo
integruje się z innymi przekaźnikami serii UR
zapewniając
pełne
zabezpieczenie
systemu
elektroenergetycznego,
włączając
w
to
transformatory blokowe i pomocnicze.

FlexLogic
FlexLogic to potężny silnik logiki programowalnej
platformy UR, która zapewnia możliwość tworzenia
spersonalizowanych układów automatyki EAZ i
funkcji sterowania, minimalizując potrzebę i
powiązane z tym koszty stosowania pomocniczych
komponentów
oraz
okablowania.
Dzięki
zastosowaniu
FlexLogic,
D60
może
być
zaprogramowany tak, aby zapewnić wymaganą
logikę działania, zgodną, ze specyficznym dla
danego
obiektu,
układem
logiki
kontroli
wyłącznika, blokad, powiązań z zewnętrznymi
synchronizatorami, przesyłanie informacji do
innych urządzeń, oraz dynamicznych zmian grup
nastaw.

D60 obsługuje układ półtorawyłącznikowy. Dwa
zestawy przekładników prądowych są
podłączone indywidualnie i zsumowane
wewnątrz D60.
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Monitoring i pomiary
D60 zapewnia wysoką dokładność pomiaru i
rejestracji wszystkich sygnałów analogowych. W
podstawowej konfiguracji sprzętu są realizowane
pomiary napięcia, prądu i mocy. Parametry prądu i
napięcia są dostępne w postaci True RMS oraz
amplitudy częstotliwości podstawowej i kąta.

Rejestracja zwarć i zakłóceń
Zaawansowane funkcje rejestracji zakłóceń i
zdarzeń w obrębie D60 mogą znacznie skrócić czas
potrzebny na analizy poawaryjnej systemu
elektroenergetycznego
oraz
wygenerowanie
raportów.
Funkcje rejestrujące obejmują:
• Sekwencja zdarzeń (SOE)
- 1024 zdarzenia znakowane czasowo
• Oscylografia – rejestrator zakłóceń
- 64 sygnały cyfrowe i do 40 analogowych
kanałów
- zdarzenia o długości do 45 s
• Rejestrator danych sygnałów analogowych
- 16 kanałów o przepustowości do 1
próbki/cykl/kanał
• Zapisy dotyczące wyłączonych zwarć
• Obszerny raport podsumowujący wartości
poprzedzające zwarcie i wartości zwarciowe
Bardzo wysokie częstotliwości próbkowania (64
próbki/okres) oraz duża ilość pamięci dostępnej dla
rejestracji danych w D60 może wyeliminować
potrzebę instalowania kosztownych autonomiicznych urządzeń rejestrujących.

Zaawansowana
diagnostyka
sprawności urządzenia

stanu

D60 przeprowadza kompleksową diagnostykę
kondycji urządzenia przy uruchamianiu i w sposób
ciągły w czasie pracy, aby przetestować swoje
główne funkcje i krytyczne moduły. Wynik testów
diagnostycznych
jest
dostępny
poprzez
komunikację SCADA oraz na wyświetlaczu
urządzenia. D60 śledzi warunki, które mogłyby
wpłynąć na bezpieczeństwo i jego dostępność a
także oferuje informacje o obecnym stanie swojej
sprawności. Zapewnienie ciągłego monitoringu i
wczesne wykrywanie ewentualnych problemów
pomaga poprawić czas bezawaryjnej pracy
systemu.

D60
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Raporty ustawień zabezpieczeń i raporty o stanie urządzenia

Cyberbezpieczeństwo
CyberSentry
CyberSentry
zapewnia
urządzeniom
UR
bezpieczeństwo
cybernetyczne,
zgodnie
z
wymaganiami
przepisów
bezpieczeństwa
cybernetycznego dla infrastruktury krytycznej
opracowane przez organizację NERC do tej funkcji
powołaną, a opublikowane w normach CIP oraz
wymagania
NIST®
IR
7628.
Ta
opcja
oprogramowania dostarcza następujące funkcje:

Obsługa serwera AAA (Radius/LDAP)
Umożliwia integrację z centralnie zarządzanym
uwierzytelnianiem
i
ewidencjonowaniem
wszystkich działań użytkowników i wykorzystuje
najlepsze praktyki i standardy nowoczesnej branży,
które spełniają i wykraczają poza wymagania
przepisów bezpieczeństwa cybernetycznego NERC
CIP w kwestii zarządzania uprawnieniami i hasłami.

Kontrola dostępu oparta na rolach
(RBAC)
Skuteczne zarządzanie użytkownikami i rolami w
urządzeniach UR. Nowe i zaawansowane funkcje
dostępu pozwalają użytkownikom skonfigurować do
pięciu ról zabezpieczonych niezależnymi hasłami
dla
maksymalnie
ośmiu
konfigurowalnych
użytkowników. Do uwierzytelnienia stosowana jest
norma “Remote Authentication Dial In User
Service” (Radius).

Rejestrator zdarzeń (Syslog dla SEM)
Przechwytywanie wszystkich zdarzeń związanych z
bezpieczeństwem cybernetycznym w obrębie
elementu SOE (logowanie, wylogowanie, próby
wprowadzania
niewłaściwego
hasła,
dostęp
zdalny/lokalny, użytkownik sesji, zmiana ustawień,
aktualizacja fimware'u, itp.), a następnie
udostępnianie i klasyfikowanie danych według
poziomu
bezpieczeństwa
przy
użyciu
standardowego formatu danych Syslog. Pozwoli to
na integrację z systemami zarządzania zdarzeniami
bezpieczeństwa (SEM).

Komunikacja
D60 zapewnia bezpieczny zdalny dostęp do danych
i prac inżynieryjnych, w prosty, elastyczny i
przyjazny sposób oraz umożliwia integrację
zarówno z nową jak i istniejącą infrastrukturą. Sieć
światłowodowa Ethernet zapewnia komunikację o
wysokiej
przepustowości,
pozwalającej
na
osiąganie niskiej latencji i szybki przesył plików
dotyczących rejestracji związanych z eliminacją
zwarcia oraz informacji z rejestru zdarzeń.
Dostępne są trzy niezależne porty Ethernet
(indywidualny adres IP). Dodatkowe opcje dla
portów Ethernet oraz wbudowany switch Ethernet
zapewniają środki potrzebne do stworzenia
odpornej
na
uszkodzenia
architektury
komunikacyjnej w prosty, kosztowo efektywny
sposób.
D60
obsługuje
najpopularniejsze
standardowe protokoły komunikacyjne
co
umożliwia łatwą, bezpośrednią integrację z
systemami SCADA czy DCS.

Śledzenie zmian ustawień, kondycji i stanu pracy poprzez wygenerowanie raportu jednym kliknięciem
przycisku.

• IEC 61850 Ed.2 wsparcie: 61850-9-2, 61850-8-1 i
61850-90-5
• DNP 3.0 (szeregowy i TCP/IP)
• Ethernet Global Data (EGD)
• IEC 60870-5-103 i IEC 60870-5-104
• Modbus RTU, Modbus TCP/IP
• HTTP, TFTP, SFTP i usługa transmisji plików
MMS
• SNTP i IEEE 1588 (PTP) do synchronizacji czasu
• PRP zgodny z IEC 62439-3

Współdziałanie z wbudowanym
IEC 61850 Ed.2
Wdrożenie nowego protokołu IEC 61850 do rodziny
produktów UR Family pozycjonuje firmę GE jako
lidera branży w tym standardzie.
• Wdrożenie Edycji 2 standardu do całej rodziny
urządzeń UR
• Zapewnia pełne zarządzanie ustawieniami
przekaźnika poprzez pliki SCL (ICD, CID i IID)
• Umożliwia zautomatyzowane zarządzanie
nastawami przekaźnika przy pomocy narzędzi
firm trzecich, za pośrednictwem standardowych
usług przesyłania plików (MMS i SFTP)
• Zwiększa liczbę urządzeń logicznych (LD) i
danych z nimi powiązanych, komunikatów
GOOSE i raportów MMS, aby wspierać różne
potrzeby transferu danych i zmniejszyć
uzależnienie od ogólnych węzłów logicznych
• Konfiguracja systemu IEC61850 firmy GE przy
pomocy uniwersalnych narzędzi firmy trzecich
• Przesył komunikatów synchrofazora IEEE
C37.118 poprzez komunikaty rozgłoszeniowe
Multicast pomiędzy urządzeniami PMU oraz PDC
przy użyciu IEC 91850-90-5

GEDigitalEnergy.com

Bezpośrednie, wirtualne
komunikaty z WE/WY
Bezpośrednie wirtualne WE/WY pozwalają na
przesyłanie danych cyfrowych pomiędzy wieloma
przekaźnikami UR z dużą prędkością przez
bezpośrednie
połączenie
tylnych
paneli
przekaźników lub ich multipleksowanie przy
wykorzystaniu standardowego banku kanałów
multipleksera DS0. Niezależnie od metody
połączenia, bezpośrednie wirtualne komunikaty
WE/WY mają wbudowany ciągły monitoring
kanałów komunikacyjnych w czasie rzeczywistym,
które dostarcza informacji diagnostycznych o
kondycji
kanału.
Bezpośrednie
wirtualne
komunikaty
WE/WY
zapewnia
doskonałą,
bezpośrednią, bardzo szybką wymianę informacji
pomiędzy
przekaźnikami
zabezpieczeniowymi,
która może być stosowana w zaawansowanych
blokadach sterowniczych czy zabezpieczeniowych i
innych specjalnych układach wykorzystywanych
przez logikę w zabezpieczeniach.
• Komunikacja pomiędzy 16 przekaźnikami
UR w układzie pojedynczych lub
redundantnych pierścieni, zamiast
konfiguracji ściśle ograniczonej do
uproszczonego schematu punkt-punkt
pomiędzy dwoma urządzeniami
• Możliwość podłączenia do standardowego
banku kanałów DS0 przez standardowe
interfejsy RS422, G.703 lub IEEE C37.94
lub też za pośrednictwem bezpośrednich
połączeń światłowodowych
• Do uzyskania informacji diagnostycznych o
stanie kanału nie ma potrzeby stosowania
zewnętrznego lub przenośnego urządzenia.
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Redundancja LAN
Redundancja lokalnej sieci LAN stacji el-en jest
tradycyjnie realizowana poprzez rekonfigurację
aktywnej topologii sieci, w przypadku uszkodzenia
w sieci LAN. Niezależnie od typu architektury sieci
LAN (drzewo, sieć, itp,), rekonfiguracja aktywnej
sieci LAN wymaga czasu na przełączenie, podczas
którego sieć LAN jest niedostępna.
Urządzenia UR zapewniają redundancję w sposób
określony przez PRP-IEC 62439-3, co eliminuje
wpływ rekonfiguracji sieci LAN na skuteczność
dostarczania informacji i związanego z nią czasem
przełączenia
konfiguracji
powiązań
komunikacyjnych. W PRP urządzenie UR staje się
węzłem o dwóch niezależnych połączeniach
fizycznych, którymi przesyłane są jednocześnie
pakiety danych: poprzez główne jak i redundantne
sieci, tak więc w przypadku awarii w jednej sieci
(głównej lub redundantnej), jeden z pakietów
danych
dotrze
skutecznie
do
urządzenia
odbiorczego bez opóźnienia czasowego.

Wielojęzyczność
Urządzenia UR obsługują wiele języków: angielski,
polski, francuski, rosyjski, chiński, turecki i
niemiecki. Te opcje językowe dostępne są do
wyboru na panelu przednim, w programie
instalacyjnym EnerVista oraz w instrukcjach
obsługi. Na lokalnych ekranach można w prosty
sposób przełączyć pomiędzy angielskim i innym
językiem bez konieczności wgrywania nowego
firmware'u.

Oprogramowanie EnerVista
Pakiet EnerVista to wiodący w energetyce pakiet
programów, który
ułatwiają
każdy aspekt
eksploatacji przekaźnika D60. Pakiet EnerVista
zawiera wszystkie narzędzia do monitorowania
stanu chronionego sieci el-en, obsługi przekaźnika i
integracji informacji zmierzonych przez D60 do
systemów monitoringu DCS lub SCADA. Wygodne
przeglądarki COMTRADE i SOE stanowią integralną
część
oprogramowania
instalacyjnego
UR,
zawartego w każdym przekaźniku UR; służą do
przeprowadzenia analizy zdarzenia po jego
zakończeniu
i
zapewnienia
prawidłowego
funkcjonowania systemu zabezpieczeń.

Program startowy EnerVista
Program startowy EnerVista to potężny pakiet
oprogramowania, który zapewnia użytkownikom
wszystkie narzędzia konfiguracyjne i pomocnicze
potrzebne do konfiguracji i konserwacji produktów
Multilin. Program instalacyjny wchodzący w skład
programu
startowego
EnerVista
umożliwia
konfigurację urządzeń w czasie rzeczywistym,
komunikując
się
za
pomocą
interfejsu
szeregowego, Ethernetu lub połączeń modemowych
lub też offline, poprzez tworzenie plików ustawień,
które zostaną przesłane do urządzeń w późniejszym
czasie.
Program
startowy
zawiera
system
zarządzania i archiwizacji dokumentów, dbający o
to, aby krytyczna dokumentacja była ciągle
aktualizowana i dostępna w razie potrzeby.

Dokumenty udostępniane to:
• Instrukcje obsługi
• Informacje o zastosowaniach i
pomocnicze
• Specyfikacje
• Broszury
• Schematy połączeń
• Najczęściej zadawane pytania (FAQ)
• Biuletyny serwisowe

dokumenty

Oprogramowanie Viewpoint Monitoring
Viewpoint Monitoring to pakiet przyjaznego w
obsłudze
oraz
w
pełni
funkcjonalnego
oprogramowania do monitoringu i archiwizacji
danych w małych systemach. Viewpoint Monitoring
dostarcza kompletny pakiet HMI o następujących
funkcjonalnościach:
• Monitoring urządzenia typu plug-and-play
• Monitoring i kontrola systemu pojedynczej linii
• Ekrany alarmów
• Raporty z wykresami
• Automatyczny odczyt zdarzeń
• Automatyczny odczyt przebiegów zakłóceń

Rozwiązywanie problemów systemu elektroenergetycznego
D60 zawiera wiele narzędzi i raportów, które upraszczają i skracają czas potrzebny do rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem
zdarzenia w sieci elektroenergetycznej.

Analizowanie zwarć linii przesyłowych
przy po zarejestrowaniu napięć
systemowych, prądów i odpowiednich
flag pobudzeń, które są mierzone i
rejestrowane z częstotliwością do 64
próbek / okres (cykl).
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Zapis działania wewnętrznych elementów D60 i
podłączonych zewnętrznych urządzeń z dokładnością
znacznika czasu wynoszącą 1 ms, do identyfikacji
kolejności działań urządzeń stacji podczas zwarć i
zakłóceń.
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Graficzna reprezentacja ustawień stref
odległościowych fazowych i
ziemnozwarciowych oraz stref i
elementów wykrywający kołysanie mocy.

D60

Pakiet Viewpoint UR Engineer
Viewpoint UR Engineer to zestaw potężnych
narzędzi, które umożliwiają konfigurację i
testowanie przekaźników GE z poziomu
systemu w przyjaznym w użyciu graficznym
środowisku typu drag-and-drop. Viewpoint
UR Engineer zapewnia następujące funkcje
konfiguracyjne i rozruchowe:
• Graficzny edytor logiki
• Graficzny edytor systemu
• Graficzny monitor logiki
• Graficzny monitor systemu

System zabezpieczeń odległościowych linii

Typowy schemat podłączenia

Konserwacja Viewpoint
Viewpoint Maintenance dostarcza narzędzi,
które będą tworzyć raporty dotyczące stanu
pracy przekaźnika, upraszczają czynności
niezbędne do pobrania danych o zwarciach i
zdarzeniach oraz zmniejszają nakłady pracy
wymagane do przeprowadzenia audytów
zgodności bezpieczeństwa cybernetycznego.
Narzędzia
dostępne
w
Viewpoint
Maintenance obejmują:
• Raport audytu bezpieczeństwa
• Raport stanu urządzenia
• Odczyt danych o zwarciu jednym
przyciskiem

Pakiet EnerVista Integrator
EnerVista Integrator to zestaw narzędzi,
które umożliwiają bezproblemową integrację
urządzeń Multilin z nowymi lub istniejącymi
systemami automatyki. EnerVista Integrator
zawiera w sobie:
• Serwer OPC/DDE
• Sterowniki Multilin
• Automatyczny odczyt zdarzeń
• Automatyczny
odczyt
przebiegów
zakłócenia

Interfejs użytkownika
Przedni panel D60 zapewnia duże możliwości
współpracy z użytkownikiem.
Lokalny
wyświetlacz
służy
do
monitoringu,
powiadamiania o statusach, diagnozowaniu
zwarć i konfiguracji urządzenia. Wiadomości
konfigurowane przez użytkownika, które
łączą tekst z danymi na żywo, mogą być
wyświetlane, gdy spełnione są warunki
określone przez użytkownika.

Schemat ten opiera się na następującym kodzie zamówienia: D60-H07HLH-F8L-H6H-M6K-P6C-U6D-W6A .Schemat ten przedstawia przykład,
w jaki sposób urządzenie jest połączone; nie została przedstawiona
procedura jak podłączyć urządzenie. Szczegółowe informacje
dotyczące sposobu połączeń bazujących na różnych konfiguracjach
znajdują się w instrukcji obsługi.

GEDigitalEnergy.com
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Zamawianie
D60 - * ** - H * * - F ** - H** - M** - P** - U **- W**

Jednostka podstawowa D60
CPU

Opcje oprogramowania
(patrz uwaga 1 jak poniżej)

E
J
K
N
T
U
V

Montaż

Do montażu w poziomie

Jednostka podstawowa

RS485 i RS485 (opcja IEC 61850 niedostępna)
RS485 + wielomodowy ST 100BaseFX
RS485 + wielomodowy ST redundantny 100BaseFX
RS485 + 10/100 BaseT
RS485 + trzy wielomodowe SFP LC 100BaseFX. Wymagany FW v7xx lub wyższy
RS485 + dwa wielomodowe SFP LC 100BaseFX + jeden SFP RJ45 100BaseT.
Wymagany FW v7xx lub wyższy
00
02
03
05
06
07
08
09
A0
B0
C0
D0
M0

Interfejs użytkownika

H
A
V
B

Zasilanie
(patrz uwaga 2 jak poniżej)
CT/VT DSP
Magistrala szyny procesowej IEC 61850

F
I
J
K
L
M
N
Q
T
U
V
W
Y

H
H

RH

8L
8M

81

8L
8M

RS485 + trzy SFP RJ45 100BaseT. Wymagany FW v7xx lub wyższy
Brak opcji oprogramowania
Układ półtorawyłącznikowy
Standard IEC 61850
Układ półtorawyłącznikowy + IEC 61850
Moduł pomiaru fazora (PMU)
IEC 61850 + Moduł do pomiaru fazora (PMU)
Układ półtorawyłącznikowy + Moduł do pomiaru fazora (PMU)
Układ półtorawyłącznikowy + IEC 61850 + Moduł do pomiaru fazora (PMU)
CyberSentry UR poz. 1. Wymagany UR FW 7.xx lub wyższy
IEEE 1588 (PTP). Wymagany UR FW 7.xx lub wyższy
PRP
IEEE 1588 + CyberSentry. Wymagany UR FW 7.xx lub wyższy
IEC 61850 + PMU + 61850-90-5
Poziomy (stojak 19") - standardowo
Poziomy (stojak 19") - opcja dla trudnych warunków środowiskowych
Pionowy (rozmiar 3/4) - standardowo
Pionowy (rozmiar 3/4) - opcja dla trudnych warunków środowiskowych
Pionowy panel przedni z wyświetlaczem w języku angielskim
Rozbudowany panel przedni - język niemiecki
Rozbudowany panel przedni z przyciskami konfigurowanymi przez użytkownika Rozbudowany panel przedni - język angielski i polski
Rozbudowany panel przedni z przyciskami konfigurowanymi przez użytkownika Rozbudowany panel przedni - język francuski
Rozbudowany panel przedni z przyciskami konfigurowanymi przez użytkownika Rozbudowany panel przedni - język rosyjski
Rozbudowany panel przedni z przyciskami konfigurowanymi przez użytkownika Rozbudowany panel przedni - język chiński
Rozbudowany panel przedni z przyciskami konfigurowanymi przez użytkownika Rozbudowany panel przedni - język turecki
Rozbudowany panel przedni z przyciskami konfigurowanymi przez użytkownika 125/250 V AC/DC z redundantnym zasilaczem 125/250 V AC/DC
125/250 V AC/DC

język niemiecki
język angielski i polski
język francuski
język rosyjski
język chiński
język turecki

Standardowo 4PP/4PN z zaawansowaną diagnostyką
Czułe ziemnozwarciowe 4PP/4PN z zaawansowaną diagnostyką
8 portów z modułem magistrali szyny procesowej EC 61850

We/Wy cyfrowe

XX
4A
4C
4D
4L
67
6C
6D
6E
6F
6K
6L
6M
6N
6P
6R
6S
6T
6U
6V

XX
4A
4C
4D
4L
67
6C
6D
6E
6F
6K
6L
6M
6N
6P
6R
6S
6T
6U
6V

XX
4A
4C
4D
4L
67
6C
6D
6E
6F
6K
6L
6M
6N
6P
6R
6S
6T
6U
6V

XX
4A
4C
4D
4L
67
6C
6D
6E
6F
6K
6L
6M
6N
6P
6R
6S
6T
6U
6V

XX
4A
4C
4D
4L
67
6C
6D
6E
6F
6K
6L
6M
6N
6P
6R
6S
6T
6U
6V

Brak modułu
4 półprzewodnikowe wyjścia mocne szybkie MOSFET bez funkcji monitorowania
4 półprzewodnikowe wyjścia mocne szybkie MOSFET z mon. prądu z opcją napięcia
16 wejść dwustanowych z oczyszczaniem zestyków typu Auto-Burnish
14 wyjść z podtrzymaniem Form-A (tzn. zwierny) bez monitoringu
8 wyjść Form-A (tzn. zwierny) bez monitoringu diagnostycznego
8 wyjść Form-C (tzn. zestyk przełączny)
16 wejść dwustanowych
4 wyjścia Form-C (tzn. zestyk przełączny), 8 wejść dwustanowych
8 szybkich wyjść Form-C (tzn. zestyk przełączny)
4 wyjścia Form-C (tzn. przełączny) i 4 szybkie wyjścia Form-C (tzn. przełączny)
2 wyjścia Form-A z monit. prądu i opcją napięcia i 2 wyjścia Form-C, 8 wejść dwustanowych
2 wyjścia Form-A z monit. prądu i opcją napięcia i 4 wyjścia Form-C, 4 wejść dwustanowych
4 wyjścia Form-A (tzn. zwierny) z mon. prądu i opcją napięcia, 8 wejść dwustanowych
6 wyjść Form-A z mon. prądu i opcją napięcia, 4 wejścia dwustanowe
2 wyjścia Form-A (tzn. zwierne) bez monitoringu i 2 wyjścia Form-C, 8 wejść dwustanowych
2 wyjścia Form-A bez monitoringu i 4 wyjścia Form-C, 4 wejść dwustanowych
4 wyjścia Form-A bez monitoringu, 8 wejść dwustanowych
6 wyjścia Form-A bez monitoringu, 4 wejścia dwustanowe
2 wyjścia Form-A z mon.prąd i op. napięcia, 1 wyjście Form-C, 2 wyjścia z podtrz., 8 wejść dwust.

Wejście/wyjście przetwornika

5A
5F

5A
5F

5A
5F

5A
5F

5A
5F

4 wejścia DC[mA], 4 wyjścia DC[mA]
8 wejść DC[mA]

2B

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

2I

Kanał 1 - IEEE C37.94, 820nm, światłowód wielomodowy, 64/128 kbps; Kanał 2 1300 nm, jednomodowy, LASER

2J

Kanał 1 - IEEE C37.94, 820nm, światłowód wielomodowy, 64/128 kbps; Kanał 2 - 1550
nm, jednomodowy, LASER

7A
7B
7C
7H
7I
7J
7S
7W
73
77

820 nm, wielomodowy, LED, 1 kanał
1300 nm, wielomodowy, LED, 1 kanał
1300 nm, jednomodowy, ELED, 1 kanał
820 nm, wielomodowy, LED, 2 kanały
1300 nm, wielomodowy, LED, 2 kanały
1300 nm, jednomodowy, ELED, 2 kanały
G.703, 2 kanały
RS422, 2 kanały
1550 nm, jednomodowy, LASER, 2 kanały
IEEE C37.94, 820 nm, wielomodowy, LED, 2 kanały

Komunikacja między przekaźnikami

Uwagi dotyczące zamawiania:
1. Aby wyświetlić wszystkie opcje dostępne dla D60, prosimy odwiedzić sklep internetowy GE http://store.gedigitalenergy.com/viewprod.asp?model=D60
2. Redundantne zasilanie dostępne tylko w jednostce montowanej poziomo. Jeśli zostanie wybrana wersja redundantna, musi być tego samego typu. Maksymalnie 2 w obudowie.

IEC jest zarejestrowanym znakiem towarowym Międzynarodowej Komisji Eletrotechnicznej (Commission Electrotechnique Internationale).
IEEE jest zastrzeżonym znakiem towarowym Instytutu Inżynierów Elektryków i Elektroników Modbus jest zastrzeżonym znakiem towarowym
firmy Schneider Automation. NERC jest zastrzeżonym znakiem towarowym Północno-Amerykańskiej Korporacji Niezawodności Elektrycznej.
NIST jest zastrzeżonym znakiem towarowym Narodowego Instytutu Standaryzacji i Technologii.
GE, monogram GE Multilin, FlexLogic, EnerVista i CyberSentry są znakami towarowymi firmy General Electric Company.
GE zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacjach opisanych produktów w dowolnym czasie i bez konieczności
wcześniejszego powiadamiania kogokolwiek o tym fakcie.
Copyright 2015, General Electric Company.
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