Grid Solutions

Multilin F60
Zaawansowane zabezpieczenie,
sterowanie i automatyka pól sieci dystrybucyjnej
System zabezpieczający Multilin™ F60 zapewnia ochronę pól dopływowych i odpływowych sieci
dystrybucyjnej, monitorowanie, sterowanie i pomiary w zintegrowanej formie modułowej obudowy.

Zabezpieczenia i sterowanie

F60 posiada unikalny i sprawdzony algorytm wykrywania zwarć wysokoimpedancyjnych, np.
powstałych w wyniku zerwania przewodów. Zapewnia również szybkie i deterministyczne
wykonywanie logiki programowalnej, co jest niezbędne przy zastosowaniach w automatyce
stacyjnej. Graficzne narzędzia programistyczne (Viewpoint Engineer), wspierane przez bibliotekę
komponentów logicznych czynią urządzenie F60 prostym w obsłudze i konfiguracji.

• Wykrywanie zwarć wysokoimpedancyjnych
(wykrywanie zerwanego przewodu)

Główne korzyści

• Cztery cykle SPZ, wykrywanie uszkodzenia
bezpiecznika przekładnika napięciowego oraz
kontrola synchronizmu

• Zaawansowana i elastyczna ochrona i sterowanie w zastosowaniach dla pól rozdzielczych z
unikalnym i bezpiecznym wykrywaniem zerwanych przewodów, opracowanym w oparciu o
wieloletnie doświadczenia w różnym terenie
• Elastyczne zabezpieczenie przed nagłym, znacznym czasowym wzrostem obciążenia umożliwia
bezpieczną pracę w warunkach dużego, zmieniającego się obciążenia (farmy wiatrowe, itp.)
• Człony napięciowe i częstotliwościowe umożliwiają realizację automatyk SCO lub SZR, w celu
poprawy dyspozycyjności i stabilności systemu
• Wbudowane funkcje pomiarowe PMU (zgodne z IEEE® C37.118) eliminują potrzebę stosowania
dedykowanych PMU, a wsparcie dla komunikatów rozgłoszeniowych PMU (zgodne z IEC® 6185090-5) redukuje pasmo i koszt infrastruktury komunikacyjnej
• Wbudowany duży, kolorowy wyświetlacz 7”, zapewnia wizualizację w czasie rzeczywistym
i kontrolę chronionego obiektu poprzez ekrany synoptyki, panel sygnalizacyjny i graficzną
wizualizację fazorów
• Implementacja zaawansowanego, certyfikowanego protokołu IEC 61850 Edycja 2, kompletna
parametryzacja poprzez pliki SCL i zastosowanie magistrali procesowej IEC 61850-9-2,
umożliwiają optymalizację zasobów i zarządzania platformą oraz zmniejszenie kosztów
eksploatacyjnych

• Wykrywanie przeciążenia, wyładowań
niezupełnych w kablach i zerwanego
przewodu

• Zabezpieczenie i sterowanie w jednym IED,
co zmniejsza ilość potrzebnych urządzeń.
• Duża ilość wejść/wyjść, możliwość sterowania
wieloma elementami rozdzielni — wszystko w
jednym urządzeniu
• Wbudowany duży, kolorowy wyświetlacz 7”,
pozwalający na wizualizację i sterowanie
łącznikami chronionego pola

Zaawansowana komunikacja
• 3 niezależne porty Ethernet dla równoległych
i dedykowanych połączeń z siecią, ze
wsparciem IEEE 1588
• IEC 61850 z magistralą procesową
IEC 61850-9-2

• R-GOOSE (tj. routable GOOSE) - przekazywanie komunikatów GOOSE poza stację
elektroenergetyczną, pozwala na realizację zaawansowanych kryteriów zabezpieczeniowych i
sterowanie w sieci rozległej

• Praca współbieżna łączem komunikacyjnym
typu Direct I/O dla bezpiecznej i szybkiej
wymiany danych pomiędzy przekaźnikami UR

• Większa dostępność sieci poprzez skrócenie czasu pracy awaryjnej do zera, przy wsparciu
redundancji PRP zgodnej z IEC® 62439-3

Cyberbezpieczeństwo

• Obsługa standardów IEEE C37.111-1999/2013, IEC 60255-24 Ed 2.0 COMTRADE

• CyberSentry™ zapewnia wysokiej klasy
bezpieczeństwo cybernetyczne dostosowane
do norm branżowych i usług (NERC® CIP, AAA,
Radius, RBAC, Syslog)

Zastosowania
• Podstawowe zabezpieczenie i sterownik dla pól rozdzielczych w sieciach z punktem neutralnym
uziemionym bezpośrednio, przez impedancję lub cewkę Petersena
• Realizacja blokad międzypolowych i polowych, wymiana danych poprzez GOOSE i Direct I/O
• Automatyka SCO oparta na członach napięciowych i częstotliwościowych
• Bardzo szybkie wykrywanie zwarć przeciwdziałające powstawaniu łuku elektrycznego
• Układy SZR
• Zabezpieczenie rezerwowe linii przesyłowych i transformatorów z funkcją sterownika pola
• Zabezpieczenie generacji rozproszonej, w tym aktywne i pasywne zabezpieczenie przed pracą
wyspową

Monitorowanie i pomiary
• Synchrofazory klasy P&M napięć, prądów oraz
składowych symetrycznych
• Zaawansowane rozwiązania zapisu danych
obejmujące rejestrator zdarzeń o wysokiej
pojemności, konfigurowalny rejestrator
zakłóceń i rejestrator danych analogowych
• Pomiary: prąd, napięcie, moc, energia,
częstotliwość i harmoniczne
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Zabezpieczenie i kontrola

F60 - Ochrona, pomiar, monitorowanie i sterowanie

Podobnie, jak inne urządzenia z rodziny UR,
F60 zapewnia skuteczną ochronę, opcje
zamówieniowe rozszerzające wejścia/wyjścia,
zintegrowane monitorowanie i pomiary,
szybką komunikację oraz ogromne możliwości
programowania i konfiguracji.

Wykrywanie zerwanych przewodów (Hi-Z)
Zerwanie przewodu pod napięciem może
doprowadzić do pożaru, urazów, a nawet
śmierci. Niestety, przy podłożu o dużej
rezystancji, te bardzo groźne przypadki często
pozostają niewykryte przez konwencjonalne
zabezpieczenia.
Człon Hi-Z urządzenia F60, występujący tylko w
przekaźnikach Multilin, zapewnia niezawodne
wykrywanie zwarć wywołanych zerwaniem
przewodów. Zaawansowane algorytmy,
wypracowane w ciągu 20 lat doświadczeń,
pozwalają wykryć zerwanie przewodów,
dotknięcie przewodów przez gałęzie drzew,
uszkodzenia izolacji w kablach prowadzonych
pod ziemią. Aby uzyskać maksymalną
niezawodność, ten wyjątkowy i sprawdzony
algorytm, wykorzystuje rozwiązania oparte
na sztucznej inteligencji. Najważniejsze zalety
wykrywania uszkodzeń metodą Hi-Z w F60:

F60 oferuje zabezpieczenia, sterowania, pomiary i monitorowanie zintegrowane w jednym urządzeniu,
które łatwo można podłączyć bezpośrednio do rozproszonych systemów sterowania DCS lub SCADA, jak
na przykład Viewpoint Monitoring.

Blokowy schemat funkcyjny
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Przykład implementacji układu SZR

zachowaniu niezawodności wyłączenia dla
zwarć.

FIBER/COPPER

CB1
F60-1

CB2

Możliwe jest takie ustawienie członów
nadprądowych, by wykrywały zwarcia fazowe
na końcu linii przy silnie obciążonym polu
zasilającym.

F60-2

Zabezpieczenie nad/podnapięciowe
F60 wyposażono w następujące człony
napięciowe.
• 3 stopnie pod- i 3 nadnapięciowe
dla zabezpieczenia fazowego lub
międzyfazowego

TCB1
CB3

CB4

CB5

CB6

Układy SZR można realizować przy pomocy programowalnej logiki FlexLogic. Można wyeliminować
połączenia miedziane między przekaźnikami stosując komunikację peer-to-peer (np. Direct I/O).

• 3 stopnie pod- i 2 nadnapięciowe dla
konfigurowalnego wejścia napięciowego
(np. otwartego trójkąta, kontroli
synchronizmu, itp.)
• 3 stopnie nadnapięciowe dla składowej
zerowej i przeciwnej wyliczanych z napięć
fazowych
Poniżej
przedstawiono
przykłady
zastosowania członów napięciowych:
• Układy SZR

• Niezawodne wykrywanie zwarć wywołanych
zerwaniem przewodów

• Nadprądowe zwłoczne IOC (DT) oraz TOC
(IDMT/DT) dla prądu mierzonego

• Szybka reakcja na sytuacje niebezpieczne

F60 pozwala na użycie dwóch niezależnych
członów kierunkowych do nadzoru
(uaktywniania) zabezpieczeń nadprądowych
od zwarć doziemnych, aby zapewnić czułe
wyłączanie zwarć w danym kierunku. Typowe
zastosowanie zabezpieczenia nadprądowego
kierunkowego obejmuje:

• Niezawodna i bezpieczna praca z
wykorzystaniem sztucznej inteligencji
• Wykrywanie zwarć łukowych
• Łatwa integracja przez dodanie modułu
Hi-Z do nowego lub dotychczasowego
przekaźnika F60

Zabezpieczenie nadprądowe
kierunkowe
F60 ma wbudowane standardowe
charakterystyki zależne (IDMT) według IEEE,
IEC, IAC oraz FlexCurves™ (programowalne),
stosowane jako ochronę główną i
rezerwową w różnych zabezpieczanych
strefach. Dodatkowo urządzenie ma człony
nadprądowe zwłoczne niezależne DT (IOC) z
oddzielnymi wyjściami dla każdej fazy. Każdy
człon nadprądowy zwłoczny IDMT/DT (TOC)
ma między innymi następujące parametry
nastawcze:
• Próg pobudzenia (wyłącz lub alarm)
• Wybór 17 charakterystyk IDMT (w tym
programowalnych FlexCurves)
• Bezzwłoczna lub zwłoczna charakterystyka
odpadu (koordynacja z zabezpieczeniami
transformatora, reklozerami i
bezpiecznikami od strony zasilanej sieci)
• Uzależnienie zabezpieczenia od napięcia,
dla zwiększenia czułości i selektywności.
Wiele układów sieci pracuje ze skutecznie
uziemionym punktem neutralnym (WN)
lub uziemionym za pośrednictwem niskiej
impedancji. Ze względu na skutki zwarcia
doziemnego wymagany jest krótki czas
wyłączenia zwarcia. W celu zapewnienia
zabezpieczenia przez zwarciami doziemnymi
F60 posiada następujące funkcje:
• Nadprądowe zwłoczne IOC (DT) oraz TOC
(IDM) dla prądu doziemnego wyliczanego
z faz

• Wyizolowanie obszaru objętego zwarciem
w magistrali pierścieniowej lub układach linii
równoległych
• Zapobieganie zasilania zwarcia od strony
odbiorów z lokalnych generatorów
• Czułe szybkie zabezpieczenie
transformatorów przed zwarciem
doziemnym
Dla wykrycia zwarcia doziemnego
wykorzystywany jest prąd składowej zerowej
wyliczany z prądów fazowych. W dostępnej
polaryzacji prądowej do określenia kierunku,
wykorzystuje się prąd w punkcie gwiazdowym
transformatora (mierzony przez urządzenie). W
polaryzacji napięciowej, korzysta się z napięcia
otwartego trójkąta lub obliczonego U0 z napięć
fazowych. Dwa dodatkowe tryby podwójnej
polaryzacji umożliwiają określenie kierunku
przy wykorzystaniu prądu Io oraz napięcia.
Polaryzacja „Dual-V” daje pierwszeństwo
polaryzacji napięciowej, natomiast polaryzacja
„Dual-I” daje pierwszeństwo polaryzacji
prądowej.

Blokada przy dużych prądach
obciążenia
Funkcja blokady przy dużych prądach
obciążenia umożliwia zarządzanie wzrostem
obciążenia w polach zasilających bez
ryzyka zbędnego zadziałania zabezpieczeń.
Moduł detekcji przekroczenia obciążenia
ustawia się w oparciu o oczekiwane
maksymalne obciążenie, zmniejszając
prawdopodobieństwo fałszywego wyzwolenia
ze względu na warunki obciążenia, przy
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• Układy SCO
• Zabezpieczenie rezerwowe i sterowanie
baterią kondensatorów
• Zabezpieczenie silnika, zapobiegające
ponownemu rozruchowi.

Zabezpieczenie częstotliwościowe
F60 posiada elementy
nad- i
podczęstotliwościowe pozwalające poprawić
stabilność sieci poprzez automatykę
samoczynnego odciążania opartą o kryterium
częstotliwości. F60 można zintegrować z
siecią komunikacyjną zawierającą przekaźniki
N60, nadzorujące stabilność sieci, tak, aby
utworzyć wielkoobszarowy inteligentny
system odciążania. F60 zapewnia również
zabezpieczenie rezerwowe pól zasilających
i innych urządzeń wrażliwych na zmiany
częstotliwości.

Zabezpieczenie przed szybkością zmian
częstotliwości
W F60 wbudowano kryteria wykrywania
szybkości zmian częstotliwości (df/dt), aby
zapewnić ochronę przed systemowymi
zakłóceniami spowodowanymi poprzez
zrzut obciążenia oraz jako zabezpieczenie
przed pracą wyspową w rozproszonych
połączeniach generatorów.

Załączenie ze stanu zimnego obciążenia
Stan załączenia ze stanu zimnego obciążenia
może wystąpić po długotrwałym jego
zaniku, spowodowanym np. poprzez
otwarcie wyłącznika lub utracie zasilania
odbiorników z cyklicznym obciążeniem takim
jak: ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja,
układy chłodzenia. F60 może automatycznie
wykryć takie warunki, które doprowadziłyby
do załączenia ze stanu zimnego i selektywnie
blokować odpowiednie człony zabezpieczeń
podczas załączania pola zasilającego.
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Zabezpieczenie ziemnozwarciowe
watmetryczne

System Multilin HardFiber oferuje następujące
korzyści:

Czułe
kierunkowe
zabezpieczenie
watmetryczne, reagujące na składową zerową,
można stosować w systemach uziemionych
przez impedancję, cewkę Petersena oraz
bezpośrednio uziemionych, aby selektywnie
wykrywać zwarcia doziemne.

• Komunikuje się za pomocą standardu
komunikacyjnego IEC 61850

Ta funkcja określa obecność i kierunek zwarć
doziemnych poprzez pomiar wartości i kierunku
składowej zerowej mocy. Ten elastyczny
człon reaguje na moc określoną ze składowej
zerowej napięcia i prądu, o charakterze
określonym przez kąt maksymalnej czułości.
Jako kryterium można wybrać moc czynną,
bierną lub pozorną. Dlatego człon może służyć
do wykrywania zwarć doziemnych w kierunku
do przodu i do tyłu.

• Integrację z istniejącymi urządzeniami F60,
poprzez zastąpienie tradycyjnych wejść
PP/PN modułem magistrali procesowej IEC
61850-9-2

Samoczynne ponowne załączenie SPZ

Zaawansowana automatyka

Przekaźnik ma dwa człony samoczynnego
ponownego załączenia do stosowania w liniach
rozdzielczych z wyzwalaniem trójbiegunowym i
maksymalnie dwoma wyłącznikami. Dostępne są
maksymalnie cztery cykle SPZ. Inne elementy lub
logika zaprogramowana przez użytkownika może
blokować lub odblokować dowolny z członów SPZ,
także dynamicznie. W ten sposób możliwa jest
koordynacja z grupami nastawień urządzenia F60.

F60 oferuje zaawansowane funkcje
automatyzacji, w tym potężną logikę
programowalną FlexLogic, funkcje komunikacji
SCADA, które przewyższają to, co znajduje się
w typowym przekaźniku pola rozdzielczego.
F60 bezproblemowo integruje się z innymi
przekaźnikami serii UR, zapewniając pełne
zabezpieczenie systemu elektroenergetycznego,
włączając w to transformatory blokowe i
pomocnicze oraz zachowanie równowagi
systemowej stacji.

Kontrola synchronizmu
F60 posiada sześć członów kontroli synchronizmu,
które monitorują różnicę napięcia, różnicę kąta
fazowego i częstotliwości, biorąc pod uwagę czas
zamknięcia wyłącznika, aby zapewnić prawidłowe
zamknięcie wyłącznika zgodnie z ustawieniami
zdefiniowanymi przez użytkownika. Inne człony
lub logika zaprogramowana przez użytkownika
może dynamicznie blokować lub odblokować
dowolny z sześciu członów kontroli synchronizmu.
W ten sposób możliwa jest koordynacja z grupami
ustawień zabezpieczenia F60.

Lokalna rezerwa wyłącznikowa i
sterowanie
F60 posiada wymagane człony do wykonania
dwóch samodzielnych funkcji lokalnej rezerwy
wyłącznikowej. F60 może zapewnić w pełni
niezależną lokalną rezerwę wyłącznikową
dla obu wyłączników w polu zasilającym w
układzie półtorawyłącznikowym lub magistrali
pierścieniowej. Przekaźnik zapewnia również
sterowanie jednym lub dwoma wyłącznikami
za pomocą przycisków na płycie czołowej,
komunikacją zdalną lub zestykami wejściowymi.
Dioda LED na płycie czołowej może wskazywać
aktualne położenie wyłącznika.

Magistrala procesowa
IEC 61850
Moduł magistrali procesowej IEC 61850-9-2
został zaprojektowany do współpracy z
systemem Multilin HardFiber, umożliwiając
dwukierunkową komunikację światłowodową
IEC 61850 obejmującą pomiary oraz
sygnały dwustanowe. System HardFiber jest
przeznaczony do integracji z istniejącymi
aplikacjami UR, włączając to funkcje
zabezpieczeniowe, Flexlogic™, pomiary i
komunikację.
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• Drastycznie zmniejsza czas projektowania
obwodów wtórnych, nakłady pracy na
instalację i testowanie poprzez eliminację
połączeń miedzianych

• Nie wprowadza problemów związanych z
bezpieczeństwem cybernetycznym
Szczegółowe informacje dostępne są na
stronie internetowej GE Grid Solution produktu
HardFiber.

Monitoring i pomiary
F60 zapewnia bardzo wysoką dokładność
pomiaru i rejestracji wszystkich mierzonych
sygnałów AC. W standardzie jest dostępny
pomiar napięcia, prądu i mocy. Parametry
prądu i napięcia są dostępne w postaci
wartości skutecznej w szerokim paśmie
częstotliwości oraz w postaci amplitudy
składowej podstawowej i jej kąta fazowego.
F60 mierzy do 25 harmonicznej napięcia i
prądu, co można wykorzystać do pomiaru
jakości mocy i energii.

Rejestracja zwarć i zakłóceń
Zaawansowane funkcje rejestracji zakłóceń
i zdarzeń pozwalają znacznie skrócić czas
potrzebny na analizę poawaryjną systemu
elektroenergetycznego oraz tworzenie
raportów. Funkcje rejestrujące obejmują:
• Sekwencja zdarzeń (SOE)
-- 1024 zdarzenia znakowane czasowo
• Oscylografia (rejestrator zakłóceń)
-- Obsługa standardów IEEE C37.1111999/2013, IEC 60255-24 Ed 2.0
COMTRADE
-- 64 cyfrowe i do 40 analogowych kanałów
-- Zdarzenia o długości do 45 s
• Rejestrator danych i rejestrator stanów
zakłóceniowych
-- 16 kanałów o przepustowości do 1
próbki/cykl/kanał

FlexLogic
FlexLogic jest potężną platformą z silnikiem
oprogramowania umożliwiającego tworzenie
układów zabezpieczeń i sterowania zgodnie
z zapotrzebowaniem klienta, minimalizując
potrzebę i koszty związane z zastosowaniem
elementów pomocniczych i okablowania.
Dzięki 1024 liniom FlexLogic, F60 można
zaprogramować na wymaganą logikę działania,
w tym niestandardowy układ logiki dla układów
SZR, SCO, komunikację, inne układy działań
restytucyjnych i dynamiczne zmiany grup
nastaw.

Skalowalny sprzęt
F60 jest dostępny w wielu konfiguracjach
wejść/wyjść, co pozwala zaspokoić potrzeby
najbardziej wymagających aplikacji.
Rozszerzalna, modułowa konstrukcja pozwala
na łatwą konfigurację i aktualizacje w
przyszłości.
• Elastyczne, modułowe wejść/wyjść obejmują
szeroki zakres sygnałów wejściowych i układów
wyłączania
• Różnego typu wyjścia cyfrowe obejmują: wyjścia
zwierne (typu A), szybkie mocne (SSR), bistabilne
oraz przełączne (typu C)
• Wejścia RTD oraz DCmA są dedykowane do
monitorowania parametrów urządzeń, takich jak
temperatura czy ciśnienie

• Raporty z zadziałania zabezpieczeń
-- Szczegółowy raport podsumowujący
wartości poprzedzające zwarcie i
wartości podczas zwarcia
• Obszerne informacje o wyłączniku (ciągłe
monitorowanie cewki, prąd wyładowania
łukowego, czas pracy, licznik operacji do
zarządzania wyposażeniem)
Bardzo wysoka częstotliwość próbkowania
(64 próbki/okres) oraz duża ilość pamięci
dostępnej dla rejestracji danych w F60,
może wyeliminować potrzebę instalowania
kosztownych autonomicznych urządzeń
rejestrujących.

Zaawansowana diagnostyka kondycji
urządzenia
F60 przeprowadza kompleksową diagnostykę
kondycji urządzenia przy uruchamianiu
i w sposób ciągły w czasie pracy, aby
przetestować swoje główne funkcje i
krytyczne moduły. Te testy diagnostyczne
śledzą warunki, które mogłyby wpłynąć na
bezpieczeństwo i dostępność zabezpieczenia,
a także dają informację o obecnym stanie
urządzenia poprzez komunikację SCADA i
wyświetlacz panelu przedniego. Zapewniają
one ciągłe monitorowanie i wczesne
wykrywanie ewentualnych problemów, co
pomaga poprawić czas bezawaryjnej pracy
systemu poprzez:
• Kompleksową diagnostyka kondycji
urządzenia podczas uruchamiania i pracy
• Monitoring obwodów wejściowych PP/PN
dla sprawdzania integralności wszystkich
sygnałów

GEGridSolutions.com
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Bezpieczeństwo cybernetyczne
- CyberSentry UR
CyberSentry UR umożliwia urządzeniom UR
zapewnienie pełnych funkcji bezpieczeństwa
c y b e r n e t yc z n e g o,
kt ó re
pomagają
użytkownikom spełnić wymagania przepisów
bezpieczeństwa cybernetycznego NERC CIP
oraz NIST® IR 7628.
Ta opcja zamówieniowa dostarcza następujące
funkcje:

Obsługa serwera AAA (Radius/LDAP)
Umożliwia integrację z centralnie zarządzanym
uwierzytelnianiem i ewidencjonowaniem
wszystkich działań użytkowników. Wykorzystuje
najlepsze praktyki i nowoczesne standardy
przemysłowe, które spełniają, a nawet
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).

Komunikacja
Przekaźnik UR zapewnia zaawansowane
techniki komunikacyjne umożliwiające
uzyskanie zdalnego dostępu do danych
oraz dostępu serwisowego, co sprawia,
że jest on prosty i elastyczny w obsłudze.
F60 daje się integrować zarówno w
nowych jak i istniejących infrastrukturach.
Bezpośrednia obsługa światłowodowej
sieci Ethernet zapewnia komunikację o
wysokiej przepustowości, pozwalającej
na sterowanie o niskiej latencji i szybkie
przesyłanie z UR plików dotyczących zwarć
i zakłóceń oraz informacji z rejestru zdarzeń.
Dostępność trzech niezależnych portów
Ethernet , opcja redundantnego Ethernet
(PRP) oraz wbudowany przełącznik Ethernet,
zapewnia środki do stworzenia odpornej na
uszkodzenia architektury komunikacyjnej
w prosty i efektywny kosztowo sposób, bez
konieczności stosowania pośredniego sprzętu
komunikacyjnego.
F60 obsługuje najpopularniejsze standardowe
protokoły przemysłowe, umożliwiając łatwą,
bezpośrednią integrację systemów DCS i
SCADA:
• IEC 61850 Ed.2, 61850-9-2 i 61850-90-5
(opcja)
• DNP 3.0 (szeregowy i TCP/IP)
• Ethernet Global Data (EGD)
• IEC 60870-5-103 (opcja) i IEC 60870-5-104

Rejestrator zdarzeń (Syslog dla SEM)

• Modbus RTU, Modbus TCP/IP

Przechwytywanie wszystkich zdarzeń
związanych
z
bezpieczeństwem
cybernetycznym w obrębie członu SOE
(logowanie, wylogowanie, próby wprowadzania
niewłaściwego hasła, dostęp zdalny/
lokalny, użytkownik sesji, zmiana ustawień,
aktualizacja oprogramowania sprzętowego,
itp.), a następnie udostępnianie i klasyfikowanie
danych według poziomu bezpieczeństwa
przy użyciu standardowego formatu danych
Syslog. Pozwala to na integrację z dostępnymi
już systemami zarządzania zdarzeniami
bezpieczeństwa (SEM).

• HTTP, TFTP, SFTP i usługa transmisji plików
MMS
• SNTP i IEEE 1588 (opcja) do synchronizacji
czasu
• PRP zgodny z IEC 62439-3 (opcja)
• Opcja obsługi routowalnego GOOSE
(R-GOOSE)

Fiber LAN, single
or redundant, for
added security

Source
CB1

Interoperacyjność z Edycją 2 IEC 61850
Wdrożenie nowej edycji 2 protokołu IEC 61850
do rodziny produktów UR, pozycjonuje firmę
GE jako lidera branży w tym zakresie.
• Edycja 2 IEC 61850 w całej rodzinie
urządzeń UR
• Zapewnienie pełnego zarządzanie
ustawieniami przekaźnika poprzez
standardowe pliki SCL (ICD, CID i IID)
• Umożliwia zautomatyzowane zarządzanie
ustawieniami przekaźnika przy pomocy
narzędzi firm trzecich, za pośrednictwem
standardowych usług przesyłania plików
(MMS i SFTP)
• Zwiększa liczbę urządzeń logicznych i
danych z nimi powiązanych, komunikatów
GOOSE i raportów z maksymalnie z 64
urządzeniami zdalnymi, aby wspierać różne
potrzeby organizacyjne do transferu danych
i zmniejszyć uzależnienie od ogólnych
węzłów logicznych
• Konfiguracja systemów IEC61850 firmy GE
poprzez uniwersalne narzędzia firm trzecich
• Przesyłanie danych synchrofazora
IEEE C37.118 poprzez komunikaty
rozgłoszeniowe pomiędzy urządzeniami
PMU oraz PDC zgodnie z IEC 91850-90-5
• R-GOOSE pozwala wysyłać komunikaty
GOOSE poza stację, co umożliwia wymianę
informacji i sterowanie w sieci rozległej
(z ang. Wide Area Protection & Control WAPC) czyniąc architekturę komunikacyjną
bardziej ekonomicznie efektywną.

Bezpośrednia wymiana informacji
(Direct I/O)
B e z p o ś re d n i a
wymiana
informacji
dwustanowych
Direct I/O pozwala na
przesyłanie danych w postaci cyfrowej
pomiędzy wieloma przekaźnikami UR z dużą
prędkością, przez bezpośrednie połączenie ze
sobą portów komunikacyjnych przekaźników
lub ich multipleksowanie przez standardowe
banki kanałów multipleksera DS0. Niezależnie od
sposobu połączenia, Direct I/O zapewnia ciągłe
monitorowanie kanału komunikacyjnego w
czasie rzeczywistym, które dostarcza informacji
diagnostycznych o jego kondycji. Direct I/O
zapewnia doskonałą komunikację przekaźnikprzekaźnik, która może być stosowana w
zaawansowanych blokadach międzypolowych,
pracy współbieżnej zabezpieczeń, realizacji
sterowania i innych specjalnych układach
zabezpieczających. Cechy:
• Komunikacja z maksymalnie 16
przekaźnikami UR w układzie pojedynczych
lub redundantnych pierścieni, zamiast
połączenia punkt-punkt pomiędzy dwoma
urządzeniami

Fault 1
CB2

CB3

Fault 2

Zabezpieczenie strefy w tył z wzajemnym uzależnieniem. Korzystając z IEC 61850/GOOSE lub szybkiej
bezpośredniej komunikacji I/O sygnały blokujące można przesyłać w kierunku dopływowym, umożliwiając
minimalne opóźnienia w koordynacji. Można szybko wyzerować Zwarcie 1 jednocześnie utrzymując
koordynację dla Zwarcia 2.

GEGridSolutions.com

• Możliwość podłączenia do standardowego
banków 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 miernika
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Redundancja LAN
Redundancja lokalnej sieci LAN stacji
energetycznej tradycyjnie realizowana jest
przez rekonfigurację aktywnej topologii
sieci, w przypadku wystąpienia awarii.
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 konieczność rekonfiguracji sieci LAN i
związanego z tym czasem przełączenia.
W PRP, UR staje się węzłem o dwóch
połączeniach fizycznych, który przesyła pakiety
danych jednocześnie przez sieć główną i
redundantną, tak więc w przypadku awarii,
jeden z pakietów danych dotarł do urządzenia
odbiorczego bez opóźnienia czasowego.

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

Oprogramowanie EnerVista
Pakiet EnerVista to wiodący w energetyce
zestaw programów, który ułatwia
parametryzację i eksploatację przekaźnika
F60. Pakiet EnerVista zawiera wszystkie
narzędzia do monitorowania stanu
chronionego obiektu, obsługi przekaźnika i

integracji informacji zmierzonych przez F60
do systemów monitoringu DCS lub SCADA.
Wygodne przeglądarki COMTRADE i SOE
stanowią integralną część oprogramowania
inżynierskiego UR, służąc do przeprowadzenia
analizy zdarzenia po jego zakończeniu i
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania
systemu zabezpieczeń.

Oprogramowanie Viewpoint Monitoring

Program EnerVista Launchpad

• Monitoring urządzeń typu plug-&-play

Program EnerVista Launchpad to pakiet
oprogramowania,
który
zapewnia
użytkownikom dostęp poprzez Internet do
narzędzi konfiguracyjnych i pomocniczych
oraz dokumentacji potrzebnej do konfiguracji
i konserwacji produktów Multilin.

• System monitoringu sterowania z
prezentacją schematu jednokreskowego
rozdzielni

Program inżynierski „Setup UR” dostępny
poprzez EnerVista Launchpad umożliwia
konfigurację urządzeń w czasie rzeczywistym,
poprzez interfejs szeregowy, Ethernet lub
połączenie modemowe, lub też offline, poprzez
tworzenie plików ustawień, które zostaną
przesłane do urządzeń w późniejszym czasie.
Pakiet Launchpad zawiera system archiwizacji
i zarządzania dokumentami, który czuwa
nad tym, aby krytyczna dokumentacja była
zawsze aktualna i dostępna w razie potrzeby,
nawiązując komunikację z serwerami
GE poprzez sieć Internet . Dokumenty
udostępniane to:
• Instrukcje obsługi
• Noty użytkowe
• Specyfikacje

• Najczęściej
zadawane pytania
(FAQ)

• Biuletyny
• Broszury
serwisowe (także
firmware F60)
• Schematy połączeń

Viewpoint Monitoring to pakiet prostego
w obsłudze oraz w pełni funkcjonalnego
oprogramowania typu SCADA do monitoringu
i archiwizacji danych w małych systemach
elektroenergetycznych. Viewpoint Monitoring
dostarcza kompletny pakiet HMI o
następujących funkcjonalnościach:

• Ekrany alarmu przywołującego
• Raporty z wykresami
• Automatyczne wywołanie zdarzenia

Pakiet Viewpoint UR Engineer
Viewpoint UR Engineer jest zestawem
zaawansowanych narzędzi, umożliwiających
konfigurację oraz testowanie przekaźników
GE na poziomie systemowym, w łatwym w
obsłudze graficznym środowisku, opartym
na idei „przeciągnij i upuść”. Viewpoint UR
Engineer zapewnia następujące funkcje
konfiguracyjne i rozruchowe:
• Graficzny edytor logiki
• Graficzny edytor systemu
• Graficzny monitor logiki
• Graficzny monitor systemu
Viewpoint Maintenance
V i e w p o i n t M a i n t e n a n c e d o s t a rc z a
narzędzi, które tworzą raporty związane
ze stanem pracy przekaźnika, upraszczają
czynności niezbędne do pobrania danych
o uszkodzeniach i zdarzeniach krytycznych

Rozwiązywanie problemów systemu elektroenergetycznego
Urządzenie F60 zawiera wiele narzędzi oraz raportów, które upraszczają oraz skracają czas potrzebny do przeanalizowania zdarzeń systemu
elektroenergetycznego, przyczyniając się do wydłużenia czasu nieprzerwanej pracy oraz ograniczenia utraty zdolności produkcyjnej.

Zapis działania wewnętrznych elementów F60 i podłączonych
zewnętrznych urządzeń, z dokładnością znacznika czasu wynoszącą
1 ms, do identyfikacji kolejności działań urządzeń na stacji podczas
zwarć i zakłóceń.
6

Analizowanie zwarć i zakłóceń przy wykorzystaniu zarówno
analogowych, jak i cyfrowych wartości parametrów systemu
elektroenergetycznego, które są mierzone i zapisywane z częstotliwością
do 64 próbek na okres.

GEGridSolutions.com

F60 System zabezpieczeń pól rozdzielczych

oraz zmniejszają nakłady pracy wymagane
do przeprowadzenia audytów zgodności
bezpieczeństwa cybernetycznego. Narzędzia
dostępne w Viewpoint Maintenance obejmują:

Wskaźniki LED

Duży, kolorowy 7-calowy ekran
8 przycisków
programowanych przez
użytkownika

• Raport audytu bezpieczeństwa
• Raport stanu urządzenia
• Prezentacja danych o uszkodzeniu 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:

10 przycisków
ekranowych po bokach

Typowy schemat podłączenia

• Serwer OPC/DDE

TYPOWA KONFIGURACJA

ŚCIEŻKA SYGNAŁOWA AC JEST KONFIGUROWALNA

• Sterowniki Multilin
A B C

• Automatyczne odczytanie zdarzenia
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• Automatyczne odczytanie rejestratora zakłóceń

CONNECTION

F 4a

F 4b
IG

H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H3a
H3b
H3c
H4a
H4b
H4c
H5a
H5b
H5c
H6a
H6b
H6c

I

6B

H1

V
I

H2

H8b

V

SURGE
H3

Oferowany opcjonalnie kolorowy, graficzny
interfejs na ekranie 7” umożliwia użytkownikom
wyświetlanie indywidualnie konfigurowanych
schematów polowych z prezentacją statusu,
wartości analogowych i realizacją funkcji
sterowania. Panel sygnalizacyjny alarmu
zapewnia konfigurację do 96 sygnałów (alarmów
oraz stanu) wraz z pełnym tekstowym opisem.

Digital Energy
Multilin

H4

H5

F60

H6

W5a
W5c
W6a
W6c
W5b

6A
V

I

W2

W7a
W7c
W8a
W8c
W7b

V

W3

W4

W8b

6C

SURGE
P1

6D

U1a
U1c
U2a
U2c
U1b

P2

U3a
U3c
U4a
U4c
U3b

P3

P4

U5a
U5c
U6a
U6c
U5b

P5

P6

U7a
U7c
U8a
U8c
U7b
U8b

P7

SURGE

P8

RS-232
(front)

6K

CRITICAL
FAILURE

1

DB-9

B1b
B1a
B2b
B3a
B3b
B5b HI
B6b LO
B6a
B8a
B8b

DC

W1a
W1b
W1c
W2a
W2b
W2c
W3a
W3b
W3c
W4a
W4b
W4c
P1a
P1b
P1c
P2a
P2b
P2c
P3a
P3b
P3c
P4a
P4b
P4c
P5a
P5b
P5c
P6a
P6b
P6c
P7a
P7b
P7c
P8a
P8b
P8c

I

W1

OUTPUT

M2

M3

SURGE
FILTER
M4

Fibre
* Optic

Tx1

10BaseFL

Tx2

10BaseFL

ALTERNATE

Rx2

Shielded

M5

NORMAL

Rx1

COM
1

M6

10BaseT

Remote
Device

D1a
D2a
D3a
D4b
D4a

com

UR
TXD
RXD

SGND

1
2
3
4
5
6
7
8
9

CONNECTOR

COMPUTER

1
2
3
4
5
6
7
8
9

8
3 RXD
2 TXD
20
7 SGND
6
4
5
22

CONNECTOR

832769A5.CDR

Minimum

X

PROVIDED

TC 2

IRIG-B
Output

BNC

Co-axial

M8

IRIG-B
Input

BNC

Co-axial

M7

RS485

TC 1

M1a
M1b
M1c
M2a
M2b
M2c
M3a
M3b
M3c
M4a
M4b
M4c
M5a
M5b
M5c
M6a
M6b
M6c
M7a
M7b
M7c
M8a
M8b
M8c

M1

CONTROL
POWER

F 4c

IG5

8L/8M

H7a
H7c
H8a
H8c
H7b

IG1

F 3a

F 3c

F 3b
IC

IC5

IB

IB1

IC1

F 2a

F 2b

F 2c

IB5

F 1a

F 1b

F 1c

IA

IA1

VX

IA5

F 7c

F 8a

F 8c

VC

VB

VC

VX

F 6a

F 6c

F 7a

VB

F 5a

F 5c
VA

VC

VA

F 6c

F 7a

F 7c

VB

VC

F 5a

F 5c

F 6a

VA

VB

Przedni panel F60 zapewnia szerokie możliwości
komunikacji z użytkownikiem. Lokalny
wyświetlacz służy do sterowania, monitoringu,
powiadamiania o statusach, diagnozowaniu
zwarć i konfiguracji urządzenia. Wiadomości
konfigurowane przez użytkownika, które łączą
tekst z bieżącymi danymi, mogą być wyświetlane,
gdy spełnione są warunki określone przez
użytkownika.

VA

Interfejs użytkownika

W

U

V

6
6
Inputs/ Inputs/
outputs outputs
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*

*

T

S

R

P

N

M

6
6
Inputs/ Inputs/
outputs outputs

*

*

L

K

J

H
6

G

F
8

Inputs/ CT/VT
outputs

D

B

9

1

CPU

Power
Supply

7

Zamawianie
		
F60 - * ** - H * * - F ** - H** - M**-P**- U** -W		 **		 Do montażu w poziomie
Jednostka podstawowa F60																												 Jednostka podstawowa
Centralna jednostka 			 E																										 RS485 + RS485
				 J																										 RS485 + port Ethernet wielomodowy ST 100BaseFX
				 K																										 RS485 + port Ethernet wielomodowy ST redundantny (2 porty) 100BaseFX
				 N																										 RS485 + port Ethernet RJ45 10/100 BaseT
				 T																										 RS485 + trzy porty Ethernet wielomodowe SFP LC 100BaseFX. Wymagany FW v7xx lub wyższy
				 U																										RS485 + dwa porty Ethernet wielomodowe SFP LC 100BaseFX + jeden port Ethernet SFP RJ45 100BaseT
Wymagany FW v7xx lub wyższy
				 V																										 RS485 + trzy porty Ethernet wielomodowe ST 100BaseFx + jeden port Ethernet RJ45 10/100BaseT3
				
W																										 RS485 + trzy 100BaseFx Eth, Multimode ST + jeden 10/100BaseT Eth, RJ-45 3
Opcje oprogramowania 1				 00																									 Brak opcji oprogramowania. RS485: Modbus, DNP3; Ethernet: IEC 60870-5-104, Modbus, DNP3, HTTP, TFTP
					 03																									 Opcja IEC 61850
					 J0																									 Opcja IEC 60870-5-103
					 07																									 Opcja IEC 61850 + PMU
					 A0																									 Opcja CyberSentry Poziom 1. Wymagany UR FW 7.xx lub wyższy
					 B0																									 Opcja IEEE 1588. Wymagany UR FW 7.xx lub wyższy
					 C3																									 Opcja PRP + IEC61850
					 D0																									 Opcja IEEE 1588 + CyberSentry. Wymagany UR FW 7.xx lub wyższy
					 M0																									 Opcja IEC 61850 + PMU + 61850-90-5
Montaż / Powłoka						 H																							 Pozioma obudowa 19” - standardowa opcja
							 A																							 Pozioma obudowa 19” - opcja dla trudnych warunków środowiskowych (Harsh Environment Conformal Coating)
							 V																							 Pionowa obudowa ¾ 19” - standardowa opcja
							 B																							 Pionowa obudowa ¾ 19” - opcja dla trudnych warunków środowiskowych (Harsh Environment Conformal Coating)
Interfejs użytkownika							 E 																					 Wyświetlacz graficzny 7”, port USB z przodu i programowane przyciski — wiele języków (FW 7.6x lub wyższa)
F
Pionowy panel przedni (obudowa ¾ 19”) - język angielski
I
Poziomy panel przedni - język niemiecki
J
Poziomy panel przedni z przyciskami konfigurowanymi przez użytkownika - język niemiecki
K
Poziomy panel przedni - język angielski
L
Poziomy panel przedni z przyciskami konfigurowanymi przez użytkownika - język angielski
M
Poziomy panel przedni - język francuski
N
Poziomy panel przedni z przyciskami konfigurowanymi przez użytkownika - język francuski
Q
Poziomy panel przedni - język rosyjski
T
Poziomy panel przedni z przyciskami konfigurowanymi przez użytkownika - język rosyjski
U
Poziomy panel przedni - język chiński
V
Poziomy panel przedni z przyciskami konfigurowanymi przez użytkownika - język chiński
W
Poziomy panel przedni - język turecki
Y
Poziomy panel przedni z przyciskami konfigurowanymi przez użytkownika - język turecki
H
Poziomy panel przedni - język polski 3
O
Poziomy panel przedni z przyciskami konfigurowanymi przez użytkownika - język polski 3
Z
Poziomy panel przedni - język japoński3
X
Poziomy panel przedni z przyciskami konfigurowanymi przez użytkownika - język japoński 3
Zasilacz 2								 H																					 125 / 250 V AC/DC
									 H																			 RH		 Zasilacz 125 / 250 V AC/DC z redundantnym zasilaczem 125 / 250 V AC/DC
									 L																					 24 - 48 V (wyłącznie DC)
CT/VT DSP											 8F 																		 Standard 4CT/4VT (gdzie: CT – wejście prądowe, VT- wejście napięciowe)
									 8G																					 4CT/4VT, zawierające wejście ziemnozwarciowe czułe
									 8H																					 Standard 8CT
									 8J																					 8CT, zawierające wejście ziemnozwarciowe czułe
									 8L									 8L												 Standardowo 4CT/4VT z zaawansowaną diagnostyką
									 8M									8M											 4CT/4VT ,zawierające wejścia ziemnozwarciowe czułe oraz zaawansowaną diagnostykę
									 8N									8N											 Standardowe 8CT z zaawansowaną diagnostyką
									 8R									 8R												 8CT, czułe zawierające wejścia ziemnozwarciowe oraz zaawansowaną diagnostykę
																		 8Z												 HI-Z 4CT (wykrywanie zwarć wysokoimpedancyjnych)
Magistrala procesowa 														 81															 8 portów z modułem magistrali procesowej IEC 61850-9-2
We/Wy cyfrowe														 XX			 XX				XX				XX		 XX		 Brak modułu
															 4A			 4A				4A				4A		 4A		 4 półprzewodnikowe wyjścia MOSFET (gdzie: MOFSET – wyjście mocne szybkie)
															 4C			 4C				4C				4C		 4C		 4 półprzewodnikowe wyjścia MOSFET z monitoringiem prądu i napięcia
															 4D			 4D			4D				4D		 4D		 16 wejść dwustanowych typu Auto-Burnish(przełączanie:50mA/4mA) o zwiększonej odporności na zakłócenia
															 4L			 4L				 4L				4L		 4L		 14 wyjść bistabilnych Form-A (gdzie: Form-A – zestyk zwierny)
															 67			 67				67				67		 67		 8 wyjść Form-A
															 6C			 6C				6C				6C		 6C		 8 wyjść Form-C (gdzie: Form-C – zestyk przełączny)
															 6D			 6D			6D				6D		 6D		 16 wejść dwustanowych
															 6E			 6E				 6E				6E		 6E		 4 wyjścia Form-C, 8 wejść dwustanowych
															 6F			 6F				 6F				6F		 6F		 8 szybkich wyjść Form-C
															 6K			 6K				6K				6K		 6K		 4 wyjścia Form-C, 4 szybkie wyjścia Form-C
															 6L			 6L				 6L				6L		 6L		 2 wyjścia Form-A z monitoringiem prądu i napięcia, 2 wyjścia Form-C, 8 wejść dwustanowych
															6M			6M			6M				6M		 6M		 2 wyjścia Form-A z monitoringiem prądu i napięcia, 4 wyjścia Form-C, 4 wejść dwustanowych
															6N			6N			6N				6N		 6N		 4 wyjścia Form-A (z monitoringiem prądu i napięcia, 8 wejść dwustanowych
															 6P			 6P				6P				6P		 6P		 6 wyjścia Form-A z monitoringiem prądu i napięcia, 4 wejść dwustanowych
															 6R			 6R				6R				6R		 6R		 2 wyjścia Form-A , 2 wyjścia Form-C, 8 wejść dwustanowych
															 6S			 6S				6S				6S		 6S		 2 wyjścia Form-A , 4 wyjścia Form-C, 4 wejścia dwustanowych
															 6T			 6T				 6T				6T		 6T		 4 wyjścia Form-A, 8 wejść dwustanowych
															 6U			 6U			6U				6U		 6U		 6 wyjścia Form-A, 4 wejść dwustanowych
															 6V			 6V				6V				6V		 6V		 2 wyjścia Form-A z monitoringiem prądu i napięcia,1 wyjście Form-C,2 wyjścia bistabilne,8 wejść dwustanowyh
															6W			6W			6W				6W		 6W 30 wejść dwustanowych - Złącze typu Pin 3
															 6X			 6X				6X				6X		 6X		 18 wyjść Form-A – Złącze typu Pin 3
Wejście/wyjście przetwornika												 5C			 5C				5C				5C		 5C		 8 wejść RTD
															 5E			 5E				 5E				5E		 5E		 4 wejścia dcmA, 4 wejścia RTD
															 5F			 5F				 5F				5F		 5F		 8 wejść dcmA
Komunikacja 																											 7A		 820 nm, wielomodowy, LED, 1-kanałowy
(Telezabezpieczenie lub																											 7B		 1300 nm, wielomodowy, LED, 1-kanałowy
Direct I/O do 16 UR)																											 7C		 1300 nm, jednomodowy, ELED, 1 kanał
																												 7H		 820 nm, wielomodowy, LED, 2-kanałowy
																												 7I		 1300 nm, wielomodowy, LED, 2-kanałowy
																												 7J		 1300 nm, jednomodowy, ELED, 2 kanały
																												 7S		 G.703, 2-kanałowy
																												 7W RS422, 2-kanałowy
																												 76		 IEEE C37.94, 820 nm, wielomodowy, LED, 1-kanałowy
																												 77		 IEEE C37.94, 820 nm, wielomodowy, LED, 2-kanałowy

Uwagi dotyczące zamawiania: 

1. Aby wyświetlić wszystkie opcje dostępne dla F60, prosimy odwiedzić sklep internetowy GE
http://store.gedigitalenergy.com/viewprod.asp?model=F60
2. Redundantne zasilanie dostępne tylko w jednostce montowanej poziomo. Jeśli zostanie
wybrana wersja redundantna, musi być tego samego typu. Maksymalnie 2 w obudowie.
3. Opcja dostępna wkrótce

GEGridSolutions.com
IEC jest zarejestrowanym znakiem towarowym Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej. 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 danych technicznych opisanych produktów w
dowolnym czasie i bez konieczności wcześniejszego powiadamiania.
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