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Multilin 850
Innowacyjne zabezpieczenie kompaktowe pól
rozdzielczych ze sterownikiem polowym dla
potrzeb przemysłu i przedsiębiorstw energetycznych
Przekaźnik Multilin™ 850 jest elementem platformy przekaźników zabezpieczeniowych Multilin
Seria 8 i opracowano go z myślą o zarządzaniu, zabezpieczaniu i sterowaniu polami odpływowymi
i dopływowymi. Multilin 850 służy do zapewnienia zabezpieczenia głównego lub rezerwowego dla
kablowych i napowietrznych pól liniowych w przedsiębiorstwach energetycznych i przemysłowych
instalacjach energetycznych.
12 elementów sterowania aparaturą rozdzielczą, dowolnie konfigurowany schemat jednokreskowy
wyświetlany na dużym, kolorowym ekranie, zintegrowany panel sygnalizacyjny z 36 alarmami
i 20 przyciskami sprawiają, że jest to idealne „zabezpieczenie kompaktowe dla systemów
energetycznych” ze sterownikiem polowym.
Przekaźnik Multilin 850 wyposażony w rozbudowane opcje komunikacyjne oraz funkcję szczegółowego
monitoringu zasobów zapewnia zaawansowaną funkcjonalność, włączając w to niezwykle skuteczne
zabezpieczanie, rozległą programowalną logikę oraz elastyczną konfigurację. Dzięki obsłudze
najważniejszych w branży protokołów komunikacyjnych i technologii Multilin Seria 8 umożliwia łatwą
integrację z nowymi lub istniejącymi systemami SCADA lub DCS zapewniającymi dogłębną wiedzę o
aktualnej sytuacji.

Główne korzyści
• Zabezpieczenie kompaktowe z zaawansowaną i elastyczną logiką programowalną zapewnia
kompleksowe zabezpieczenie główne lub rezerwowe, sterowanie oraz monitorowanie systemów
zasilania w energię elektryczną.
• Konfigurowany przez użytkownika schemat jednoskreskowy wyświetlany na kolorowym ekranie
służy do miejscowego sterowania, określania statusu systemu i opomiarowania.
• Zaawansowana diagnostyka wyłączników dzięki wysokiej klasy systemowi rejestracji zwarć i
zakłóceń
• Zintegrowane zabezpieczenie łukochronne przy zastosowaniu czujników światła z kryterium
nadprądowym zmniejsza ilość energii wyładowania oraz chroni przed uszkodzeniem urządzeń
• Wysokiej klasy zabezpieczenia cybernetyczne, takie jak AAA, Radius, RBAC oraz Syslog umożliwiają
spełnienie wymogów NERC® CIP
• Wyciągana konstrukcja upraszcza testy, rozruch i utrzymanie, wydłużając w ten sposób czas pracy
systemu
• Zastosowanie opcjonalnej komunikacji Wi-Fi ułatwia konfigurację systemu, zapewnia bezpieczne
programowanie przekaźników i pobieranie informacji do celów diagnostycznych
• Opatentowane rozwiązanie z zakresu monitoringu środowiskowego zapewnia wgląd w zmiany
warunków środowiskowych, które mogą oddziaływać na żywotność przekaźników

Zastosowania
• Szerokie zastosowanie w polach zasilających instalacji energetycznych, w przemyśle
petrochemicznym i gazowym, górnictwie i przemyśle metalurgicznym, przetwórstwie,
w przedsięwzięciach komercyjnych i gospodarce ściekowej
• Kompleksowe zabezpieczanie i zarządzanie polami zasilającymi i odpływowymi
• Szybki przebieg procesu zabezpieczenia umożliwia użycie przy odłączaniu obciążeń
• Zaawansowana komunikacja i logika (FlexLogic) zapewnia możliwość tworzenia niezawodnych
układów automatyki polowej lub miedzypolowej np. układu SZR
• Sterownik polowy przeznaczony do szerokiego zakresu zastosowań w aparaturze rozdzielczej
• Bardzo szybkie wykrywanie zwarć mające na celu uniknięcie przejścia w fazę łukową

OGÓLNOŚWIATOWA
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Innowacyjna technologia
i konstrukcja
• Zaawansowane kompaktowe zabezpieczenie
pól dopływowych lub odpływowych z funkcją
monitoringu, sterowania oraz diagnostyki
układów elektrycznych
• Opatentowane rozwiązanie z zakresu
monitoringu środowiskowego i diagnostyki
• Zaawansowana, elastyczna i wbudowana
komunikacja: IEC® 61850 wyd. 2,
• IEC 62439/PRP, Modbus® RTU i TCP/IP, DNP3.0,
IEC 60870-5-104, IEC 60870-5-103
• Jedno narzędzie programowe do konfiguracji
całej platformy
• możliwość wymiany zasilacza podczas
pracy pola
• Wyciągalna kaseta elektroniki z obudowy
• Wyeliminowano w konstrukcji elektroniki
kondensatory elektrolityczne

Wyjątkowa jakość i
niezawodność
• Standardy produkcji IPC A-610-E Klasa 3
• Najwyższe standardy niezawodności przy
testach elektroniki
• Monitorowanie w 100% narażeń
środowiskowych oraz testy wszystkich funkcji
• Stopień ochrony IP54 (płyty czołowej)
• W standardzie powłoka konforemna odporna
na warunki środowiskowe

Wysokiej klasy serwis i
wsparcie
• Dziesięcioletni program gwarancyjny GE
w standardzie
• Konstrukcja, testy i montaż wykonany przez GE

System zabezpieczający pól rozdzielczych Multilin 850

Omówienie platformy Multilin Seria 8
Począwszy od pompowni i rafinerii ropy, przez górnictwo odkrywkowe
lub podziemne i przetwórnie, po duże jak i małe zakłady energetyczne,
klienci wymagają rozwiązań zapewniających maksymalną
niezawodność procesu technologicznego, minimalne nakłady na
eksploatację i utrzymanie, i jednocześnie odpornych na trudne
warunki pracy.

Multilin Seria 8 to nowej klasy platforma przekaźników
zabezpieczeniowych i sterujących firmy GE zapewniająca kompleksowe
zabezpieczanie i monitorowanie zasobów obejmujących najważniejsze
pola zasilające, odpływowe, silniki, generatory i transformatory.

Platforma Multilin Seria 8 - przykładowe zastosowanie
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Multilin Seria 8 opracowano z myślą o rozwiązywaniu wyzwań,
przed którymi stoją klienci w trakcie codziennej pracy, włączając w
to maksymalizację czasu pracy systemu i procesów, uproszczenie
integracji i utrzymania systemów oraz przedłużenie żywotności
kluczowych zasobów. GE podnosi poprzeczkę wydajności i
niezawodności systemu.

Dzięki zaawansowanym rozwiązaniom komunikacyjnym Multilin Seria
8 w łatwy i bezproblemowy sposób łączy się z nowym lub istniejącym
rozproszonym systemem sterowania DCS/SCADA, tak, jak i innymi
urządzeniami zabezpieczającymi Multilin, stanowiąc kompleksowe
rozwiązanie wymiany informacji między nimi.

GEGridSolutions.com
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Wyjątkowa jakość i niezawodność
Wiodąca w całej branży jakość, niezawodność i procesy projektowe
leżą u podstaw platformy przekaźników zabezpieczeniowych GE
nowej generacji. Dzięki znaczącym inwestycjom w nowoczesne
ośrodki testowe symulujące pełny zakres środowisk pracy i które
zaprojektowano zgodnie ze standardem IPC A-610 Klasa 3, przy
zachowaniu zgodności z najwyższymi standardami niezawodności
i zapewnieniu pracy w trudnych warunkach, każde urządzenie
przed wysyłką z fabryki GE przechodzi stuprocentowe badanie pod
pełnym obciążeniem.

Produkty Multilin mają zintegrowany mechanizm ochrony integralności
zabezpieczenia, który wykorzystuje indywidualnie dostosowane algorytmy
i zapewnia zaawansowaną diagnostykę, aby nie dochodziło do osłabienia
ochrony zasobów.

Przekaźniki zabezpieczeniowe z rodziny Multilin Seria 8 są produkowane
w zakładzie produkcyjnym posiadającym certyfikat ISO® 9001:2008.

Rozumiejąc, że klienci potrzebują urządzeń zabezpieczających i
sterujących, które muszą niezawodnie działać w niezwykle trudnych i
wymagających warunkach firma GE dostarcza urządzenia Multilin Seria
8 wyposażone w odporną powłokę konforemną na wszystkich płytkach
obwodów drukowanych oraz opatentowany moduł kontroli warunków
środowiska, który w czasie rzeczywistym określa czynniki środowiskowe
mające wpływ na żywotność produktu. Rozwiązanie to jest już dostarczane
w podstawowej konfiguracji zamówieniowej, zapewniając większą
niezawodność i dłuższą żywotność przekaźnika.

Utrzymanie i ochrona zasilania elektrycznego ma decydujące znaczenie
dla zapewnienia maksymalnej dostępności i wydajności procesu.
Seria 8 zawiera najnowsze zabezpieczenia cybernetyczne włączając w to
odpowiednią siłę haseł, uwierzytelnianie RADIUS, kontrolowanie dostępu w
oparciu o role (RBAC), spełniając wymogi norm NERC CIP oraz NISTIR 7628.

Pionierska technologia i konstrukcja
Multilin 850 to część platformy Multilin Seria 8, która zapewnia
kompleksowe, wysoce skuteczne zabezpieczanie, sterowanie,
monitorowanie i diagnostykę dla kluczowych zasobów stosowanych w
przemyśle i zakładach energetycznych.
Wykorzystując dziesiątki lat doświadczeń firma GE wprowadziła ułatwienia
takie, jak konfiguracja na jednym ekranie, która umożliwia szybszą
konfigurację pola, konfigurowalna logika programowa, eliminująca
konieczność wykonywania skomplikowanych operacji programistycznych
przez użytkownika końcowego, skracając czas konfiguracji, obniżając
koszty wdrażania i zmniejszając liczbę punktów narażonych na awarię.

Wysokiej klasy serwis i wsparcie
Oprócz znakomitej technologii i innowacyjnych rozwiązań
konstrukcyjnych, które umożliwiają osiągnięcie niezrównanej sprawności
i niezależności, urządzenia Multilin Seria 8 są również objęte planem
dziesięcioletniej gwarancji udzielanej przez GE.

DODATKOWE INFORMACJE?

ZOBACZ W 3D
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2

4

3

1

Wymienny zasilacz w trakcie pracy pola

2

Powłoka konforemna w agresywnym środowisku

3

4

Funkcja ta przedłuża żywotność przekaźnika zabezpieczeniowego
i minimalizuje kosztowną, czasochłonną wymianę oraz zmianę
konfiguracji
Standard na wszystkich płytkach obwodów drukowanych
zapewniający większą niezawodność i dłuższą żywotność
przekaźników

Brak kondensatorów elektrolitycznych
Coraz wyższa jakość i niezawodność dla zapewnienia ciągłej
pracy instalacji dzięki usunięciu części o wysokiej awaryjności (z
wyłączeniem niskonapięciowego źródła zasilania).

5

6

4

Produkcja IPC A-610 Klasa 3

5

Mocna, wytłaczana aluminiowa podstawa
montażowa

6
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Kierunek zgodny z najwyższymi standardami niezawodności
zapewniające wysoką wydajność w trudnych warunkach

Dostosowana do potrzeb klienta wytłaczana aluminiowa
podstawa montażowa zapewniająca optymalne funkcjonowanie
podczas eksploatacji z optymalnym rozpraszaniem ciepła

Wyciąganie
Uproszczone zarządzanie posiadanymi urządzeniami

System zabezpieczający pól rozdzielczych Multilin 850

Ogólne informacje o przekaźniku Multilin 850

można skonfigurować do 15 elementów statusu dwustanowego i
pomiarowego sygnału.

Zaawansowane urządzenie zabezpieczające pól rozdzielczych Multilin
850 przeznaczone jest do zabezpieczania, sterowania i monitorowania
pól zasilających i odpływowych.

Można je skonfigurować tak, aby przedstawiane były wyłączniki,
przełączniki, pozycje pomiarów i pozycje statusu.
Poszczególne ekrany schematów jednokreskowych można wybrać
jako domyślny ekran główny. Automatyczne cykliczne przełączanie
tych ekranów można także aktywować przy pomocy domyślnych
ustawień ekranu.

Oferując 21 wejść cyfrowych i 15 wyjść cyfrowych w kompaktowej
obudowie, urządzenia Multilin 850 zapewniają uniwersalne i efektywne
ekonomiczne rozwiązanie w zakresie sterowania, zabezpieczenia,
pomiarów i monitoringu. Funkcje FlexElements oraz FlexLogic oferują
użytkownikom możliwość dostosowania różnych rozwiązań do
specyficznych zastosowań.

Wyposażenie przekaźnika w tak rozbudowane możliwości sterowania
i wyświetlacza pozwala wyeliminować stosowanie zewnętrznych
wskaźników, przełączników i sygnalizatorów na panelu, dzięki czemu
można zredukować koszty urządzeń i koszty techniczne.

W aplikacjach zasilacz-sprzęgło-zasilacz oraz zasilanie podstawowe i
rezerwowe, przekaźniki Multilin 850 dostarczają badziej ekonomiczne i
niezawodne rozwiązania oraz pozwalają użytkownikowi na zmniejszenie
wymagań sprzętowych oraz upraszczają integrację urządzeń, włączając
w to bezpieczną i zabezpieczoną komunikację Wi-Fi do konfiguracji
systemu i diagnostyki.

Panel sygnalizatorów i przyciski wirtualne
Multilin 850 jest wyposażony w konfigurowalny panel sygnalizacyjny,
który można skonfigurować tak, by pokazywał maksymalnie 36 alarmów
zarówno w trybie samoresetowania jak i w trybie zatrzaskowym zgodnie z normą ISA 18.1 podobnie, jak w przypadku fizycznego panelu
sygnalizacyjnego - co pozwala wyeliminować konieczność użycia
fizycznego panelu. Alarmy można wyświetlać na panelu czołowym na
konfigurowalnych układach siatek w rozmiarze 2x2 lub 3x3.

Kompaktowe rozwiązanie ze sterownikiem polowym
Multilin 850 zapewnia kompleksowe sterowanie aparaturą rozdzielczą
wspomagane sterowaniem za pośrednictwem schematów jednokreskowych
zawierających wyłącznik i inne łączniki. Można wyświetlić maksymalnie
10 urządzeń rozdzielczych oraz 8 sterowanych członów. Zintegrowane
rozwiązanie zabezpieczania, sterowania, monitoringu i diagnostyki eliminuje
potrzebę innych zewnętrznych urządzeń, stanowiąc zintegrowane rozwiązanie
dla układów rozdzielczych. Urządzenie obsługuje 6 definiowanych przez
użytkownika ekranów.

Urządzenia Multilin 850 rozszerzają funkcje lokalnego sterowania poprzez
zastosowanie 20 przycisków wirtualnych (skrót ang. PB od PushButton),
które można przypisać do różnorodnych funkcji. Każdy programowalny
przycisk ma swoją własną programowalną kontrolkę LED, którą można użyć
do zatwierdzania działań podejmowanych poprzez wciśnięcie przycisku.

Kontrola rozdzielnicy i konfigurowalny schemat
jednokreskowy

Dzięki szybkiemu cyklowi zabezpieczenia odbywającemu się co 2
milisekundy przekaźnik Multilin 850 zapewnia szybszą reakcję na prądowe,
napięciowe, mocowe i częstotliwościowe człony zabezpieczenia, czym
przyczynia się do zmniejszenia narażenia aktywów. Urządzenia Multilin
850 obsługują najnowsze protokoły komunikacyjne, w tym DNP, ModBus,
IEC 60870-5-103, IEC 62439/PRP oraz IEC 61850; ułatwiając integrację z
nowymi lub istniejącymi sieciami SCADA/DCS.

Multilin 850 zapewnia maksymalnie sześć (6) konfigurowalnych
ekranów z dynamicznymi schematami jednokreskowymi służących
do kompleksowego sterowania rozdzielnicą przy maksymalnie 3
wyłącznikach i 9 odłącznikach; włącznie z blokadami polowymi oraz
międzypolowymi. Na każdym ekranie ze schematem jednokreskowym

Blokowy schemat funkcyjny

BUS

URZĄDZE
OPIS – FUNKJCJA ZABEZPIECZENIOWA
NIE ANSI
Admitancyjne zerowe YN
Kontrola synchronizmu
Podnapięciowe fazowe
Mocy biernej UV
Synchronizowane podnapięciowe
Podnapięciowe pomocnicze
Kierunkowe mocy
Watometryczne zabezpieczenie doziemne (kierunkowe
watometryczne reagujące na składową zerową)

37*
49
50BF
50G
50SG

Podprądowe
Przeciążeniowe cieplne
Lokalna rezerwa wyłącznikowa
Nadprądowe od zwarć doziemnych (mierzone)
Czułe doziemne nadprądowe (mierzone)

50N
50P
50_2

Nadprądowe od zwarć doziemnych (wyliczane)
Nadprądowe fazowe
Nadprądowe reagujące na składową przeciwną

51G
51SG
51N
51P
51_2

Nadprądowe doziemne IDMT/DT (pomiar)
Czułe doziemne IDMT/DT (pomiar)
Nadprądowe doziemne IDMT/DT (wyliczane)
Nadprądowe fazowe IDMT/DT
Nadprądowe IDMT/DT reagujące na kładową
przeciwną

52

Niezgodności biegunów wyłącznika AC

55
59N
59P
59X

Współczynnik mocy
Nadnapięciowe składowej zerowej (wyliczane)
Nadnapięciowe fazowe
Nadnapięciowe pomocnicze (np. Uo, kontr. synch)

21YN

27Q

27T

V_2

27P

59P

59N

59_2

VTFF

50BF

CLP

37*

51G

51P

50G/
50G
51G

50P

55

67P

51_2 50_2 67_2

CT

81O

81R

Fast Underfrequency
UV Restoration
UF Restoration
Bus Transfer

3 CTs
AFP

81U

V_0

32

49

32N

51N

50N

67N

SOTF*

87G

67G

LIGHT

21 YN
25
27P
27Q
27T
27X
32
32N

Broken Conductor
CT Supervision
Harmonic Detection
Load Encroachment
Demand
Pulsed Outputs

50G/ 67SG
51SG 50SG
51G

BREAKER

METERING
TRANSIENT RECORDER
EVENT RECORDER
FAULT REPORT

52

79

MCB

TRIP CLOSE
MONITORING
POLE DISCORDANCE*
25
27X

59X

850 Feeder Protection System

* 850-D only
LOAD

URZĄDZE
OPIS – FUNKJCJA ZABEZPIECZENIOWA
NIE ANSI

URZĄDZE
OPIS – FUNKJCJA ZABEZPIECZENIOWA
NIE ANSI

59_2
67G
67SG
67N
67P
67_2
79
81O
81U

81R
87G
AFP
CLP
I1/12
MCB
SOTF*
VTFF

Nadnapięciowe reagujące na składową przeciwną
Człon kierunkowy doziemny (mierzony)
Człon czuły kierunkowy doziemny (mierzony)
Człon kierunkowy doziemny (wyliczany)
Człon kierunkowy fazowy
Człon kierunkowy reagujący na składową przeciwną
Samoczynne ponowne załączanie
Nadczęstotliwościowe
Podczęstotliwościowe

GEGridSolutions.com

Prędkość zmian częstotliwości
Różnicowe ziemnozwarciowe (REF)
Zabezpieczenie łukochronne
Zimny rozruch obciążenia
Na wyp. przerwanego przewodu
Blokowanie zamknięcia ręcznego
Załączanie na zwarcie
Uszkodzenie w obwodach przekładnika
napięciowego
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Zabezpieczenia i sterowanie

DODATKOWE INFORMACJE?

ZOBACZ W 3D

Multilin 850 należące do rodziny Seria 8 zapewnia doskonałe
zabezpieczenie i sterowanie. Multilin 850 oferuje kompleksowe
rozwiązania z zakresu zabezpieczania i sterowania dla przychodzących
i wychodzących połączeń szyn i łączników magistrali pól zasilających.
Zawiera pełny zakres wybiórczo uruchamianych, samodzielnych
elementów zabezpieczeniowych i sterujących.
Funkcje zabezpieczenia napięciowego i częstotliwościowego wykrywają
nieprawidłowe stany układu stanowiące potencjalne zagrożenie. Do
warunków zagrażających układowi należą zbyt wysokie i zbyt niskie
napięcie, zbyt wysoka lub zbyt niska częstotliwość oraz odwrócenie faz.

Szybkie zabezpieczenie podczęstotliwościowe
Przekaźnik Multilin 850 wyposażony jest ośmiostopniowy element
szybkiego zabezpieczenia podczęstotliwościowego, który mierzy
częstotliwość poprzez wykrywanie kolejnych przejść napięcia przez zero
i pomiar czasu pomiędzy nimi. Zakres mierzonej częstotliwość wynosi od
20 do 70 Hz. Jest to użyteczne przy szybkim odciążaniu, kiedy wahania
częstotliwości wynikające z niezrównoważenia powstają na skutek:
• nieprawidłowej prognozy obciążenia lub niewłaściwego
zaprogramowania zainstalowanej mocy,
• wyłączenia szyn zbiorczych, grupy generatorów lub pól łączących,
• podziału systemu na wyspy.

Charakterystyki czasowe FlexCurves™
FlexCurves są przeznaczone do zastosowań wymagających większej
elastyczności i można je użyć do zdefiniowania czasu opóźnienia funkcji
prądu. Przebiegi służą koordynacji z innymi polami zasilającymi w celu
osiągnięcia selektywności w eliminacji zwarć.

Zabezpieczenie termiczne RTD
Multilin 850 obsługuje do 13 programowalnych wejść RTD, które mogą
być skonfigurowane jako alarm lub działać na wyłączenie.
Zabezpieczenia termiczne można przypisać do grupy monitorowania
temperatur otoczenia lub innej wymaganej temperatury. Opcja logiki
diagnostycznej RTD oferuje dodatkową niezawodność przy ignorowaniu
awarii zabezpieczeń termicznych.

Zintegrowane zabezpieczenie łukochronne
Przekaźnik Multilin Seria 8 obsługuje zintegrowany moduł detekcji łuku,
który ciągle monitoruje warunki do wystąpienia łuku wewnątrz urządzeń
rozdzielczych, ośrodków sterowania silnikami oraz tablic rozdzielczych.
Dzięki cyklowi zabezpieczenia trwającemu 2 ms urządzenia Serii 8 są
w stanie wykryć światło i nadmiar prądu przy użyciu 4 czujników łuku
podłączonych do przekaźnika z serii 8. W sytuacjach, w których dochodzi
do wystąpienia łuku/awarii, przekaźnik może szybko zidentyfikować
zwarcie i wydać polecenie zadziałania właściwemu wyłącznikowi,
zmniejszając w ten sposób całkowitą energię wydzieloną podczas
zdarzenia oraz minimalizując uszkodzenie urządzeń.
Funkcja automonitoringu i diagnostyki czujników zapewnia dobry
stan techniczny czujników oraz kabli światłowodowych. Diody LED na
przednim panelu przekaźnika Multilin 850 można skonfigurować tak, by
wskazywały stan czujników oraz ich połączenie z przekaźnikiem.

Aparatura rozdzielcza średniego napięcia
lub centrum sterowania silnikami

Multilin Seria 8

Szybkie, niezawodne zabezpieczenie łukochronne ze świetlnymi
czujnikami zintegrowanymi z urządzeniami zabezpieczeniowymi i
sterującymi Multilin 850. Dzięki wykrywaniu powstania łuku już po 2 ms,
koszty związane z uszkodzeniem i nieplanowanymi przestojami ulegają
znaczącemu zmniejszeniu.

Wejścia oraz wyjścia
Multilin 850 jest wyposażony w maks. 21 dwustanowych wejść i 15
dwustanowych wyjść, a opcjonalnie w 7 analogowych wyjść (DC mA), 4
analogowe wejścia (DC mA) oraz 1 wejście zabezpieczenia termicznego
RTD. Konfigurowane wejścia analogowe mogą służyć do pomiaru
wielkości przesyłanych do przekaźnika ze standardowych przetworników.
Każde wejście może być indywidualnie ustawione do pomiaru sygnałów
przetwornika 4-20 mA, 0-20 mA lub 0-1 mA.
Urządzenie Multilin 850 można skonfigurować tak, by wydawało
polecenie wyłączenia lub alarmu w oparciu o progowe wartości
sygnału. Konfigurowane wyjścia analogowe można użyć do przesyłania
standardowych sygnałów przetwornika do lokalnych urządzeń
monitorujących. Wyjścia analogowe można skonfigurować tak, by
podawały wyjściowe sygnały analogowe oparte na zmierzonych
wartościach analogowych lub wielkościach obliczonych.
Wejście opcjonalnego przetwornika ogólnego zastosowania pozwala
na monitorowanie wielkości zdefiniowanej przez użytkownika oraz
wykorzystanie jako zabezpieczenia zgodnie z definicją w systemie FlexLogic™.

Zaawansowana automatyka
Przekaźnik Multilin 850 ma zaawansowane funkcje automatyki, które
wykraczają poza funkcje występujące w większości przekaźników
zabezpieczeniowych pól rozdzielczych. Zmniejsza to zapotrzebowanie na
dodatkowe sterowniki programowalne lub dyskretne przekaźniki sterujące
zawierające logikę programowalną, komunikację i SCADA. Zaawansowana
automatyka pozwala także na bezproblemową integrację urządzeń Miltiln 850
z innymi systemami zabezpieczającymi lub przetwarzającymi (SCADA lub DCS).

Człony FlexElements™
FlexElement to uniwersalny komparator, który można zastosować do
monitorowania każdej (analogowej) wartości zmierzonej lub obliczonej
przez przekaźnik lub bezpośredniej różnicy dowolnych dwóch wartości
analogowych (rzeczywistych) tego samego typu.
Człon można zaprogramować tak, aby reagował albo na poziom sygnału
albo na szybkość zmian (delta) w zdefiniowanym okresie czasu.
Można go wykorzystać do realizacji specjalnych funkcji
zabezpieczeniowych lub monitorujących, które umożliwiają
użytkownikowi oflagowanie wcześniej zdefiniowanych nieprawidłowości,
co poprawia widoczność określonego stanu.
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FlexLogic™

Monitoring środowiskowy

FlexLogic jest potężnym narzędziem logiki programowalnej
umożliwiającym tworzenie układów zabezpieczeń i sterowania zgodnie
z zapotrzebowaniem klienta, minimalizując potrzebę i koszty związane
z zastosowaniem elementów pomocniczych i okablowania. Przy użyciu
FlexLogic przekaźnik Multilin 850 można zaprogramować tak, by uzyskać
wymaganą logikę wyłączania wraz ze zdefiniowaną logiką dla układów
blokowania/przyzwolenia sterowań polami zasilającymi z przyległymi
urządzeniami zabezpieczeniowymi (na przykład zapobieganie wyłączaniu
sprawnych pól zasilających pod wpływem urządzeń przyległych) oraz
dynamiczne zmiany grupy ustawień.

Urządzenie z rodziny Multilin Seria 8 zawiera opatentowany system
monitorowania środowiskowego, który mierzy warunki pracy oraz
przekazuje informacje o nich. Na niezawodną i bezpieczną pracę
przekaźnika Multilin 850 i innych pobliskich urządzeń mogą mieć wpływ
czynniki środowiskowe. Multilin 850 zaprojektowano tak, że spełnia lub
wykracza poza wymagane normy przemysłowe, jednak niektóre warunki
pracy mogą wykraczać poza te normy i skracać całkowitą żywotność
urządzenia.

Monitorowanie i diagnostyka
Multilin 850 zapewnia wysoką dokładność pomiaru oraz rejestrację
wszystkich sygnałów AC. Pomiary napięcia, prądu i mocy dostępne są
w przekaźniku w standardzie. Parametry prądu i napięcia są dostępne
w postaci całkowitej wartości skutecznej amplitudy oraz w postaci
podstawowej amplitudy częstotliwości i kąta.

Monitorowanie sprawności wyłączników
Wyłącznik jest monitorowany przez przekaźnik nie tylko pod kątem
wykrycia awarii wyłącznika, ale i ogólnego „dobrego stanu” wyłącznika,
w skład którego wchodzą:
• Czasy załączania i wyłączania wyłączników
• Monitorowanie obwodu wyłączającego
• Czas zbrojenia sprężyny
• Prąd łuku elektrycznego każdej fazy
• Liczniki wyłączeń
Wszystkie algorytmy zapewniają użytkownikowi elastyczność
konfigurowania początkowych warunków licznika wyłączeń wyłącznika
oraz definiowania kryteriów zużycia wyłączników w oparciu o określoną
liczbę zadanych wyłączeń.

Oprogramowanie Multilin PC umożliwia uzyskanie raportu o warunkach
otoczenia urządzenia

Raport stanu wyłącznika w urządzeniach z serii Multilin 8 jest dostępny na
wyświetlaczu lub poprzez oprogramowanie konfigurujące

Do typowych warunków środowiskowych, które mogą mieć wpływ
na niezawodność urządzeń elektronicznych należą napięcie, gęstość
prądu, temperatura, wilgotność, gaz, pył, skażenie, obciążenie
mechaniczne, wstrząsy, promieniowanie oraz silne pole elektryczne
i magnetyczne. Te warunki środowiskowe różnią się od normalnych
warunków atmosferycznych, w szczególności warunków instalacji i
ich monitoring jest korzystny. Wbudowana funkcja kontroli środowiska
w urządzeniach Serii 8 (patent „Systemy i metody przewidywania
utrzymywania inteligentnych urządzeń elektronicznych”) zbiera
histogramy każdego warunku eksploatacji w miejscu uruchomienia
urządzenia. Do monitorowanych warunków środowiskowych należą
temperatura, wilgotność i napięcie przejściowe. Histogram każdego
czynnika środowiskowego można wczytać za pośrednictwem strony
diagnostycznej wyświetlanej przez komputer z uruchomionym
oprogramowaniem konfiguracyjnym EnerVista

GEGridSolutions.com
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Pomiary

Komunikacja

Multilin 850 zapewnia wysokiej jakości monitoring o wysokiej dokładności
oraz analizę zakłóceń systemu. Multilin Seria 8 oferuje niezrównane
możliwości analizy układu mocy dzięki zastosowaniu następujących
narzędzi monitorujących i rejestrujących:

W przekaźnikach Multilin Seria 8 wykorzystano zaawansowane techniki
komunikacyjne umożliwiające uzyskanie zdalnego dostępu do danych
oraz dostęp serwisowy, dzięki czemu przekaźnik ten jest prosty i
elastyczny w obsłudze oraz integruje się zarówno w nowych jak i
istniejących infrastrukturach. Bezpośrednia obsługa światłowodowej
sieci Ethernet zapewnia komunikację o wysokiej przepustowości
pozwalającej na kontrolę o niskiej latencji i szybki przesył plików z
informacjami dotyczącymi zapisów zwarć i zdarzeń z przekaźnika. Multilin
850 obsługuje także dwa niezależne adresy IP zapewniając wysoką
elastyczność najbardziej wymagających sieci komunikacyjnych.

• Pomiar harmonicznych do 25-harmonicznej dla prądów i napięć oraz
współczynnika zawartości harmonicznych (THD).
• Długość rekordu z rejestratora stanów przejściowych mieści
się w zakresie od 31 do 1549 cykli, w zależności od konfiguracji
określonej przez użytkownika. Dzięki temu użytkownik ma możliwość
zarejestrowania zapisów z długo trwających zakłóceń, co ma
krytyczne znaczenie w niektórych zastosowaniach.
• Rejestrator stanów przejściowych może zapisać w formacie COMTRADE
32 punkty cyfrowe i 16 wartości analogowych przypisanych przez
użytkownika.
• Kompleksowy rejestrator danych zapewnia zapis 16 wartości
analogowych wybranych spośród dowolnych wartości analogowych
obliczanych przez przekaźnik. Dostępne są następujące częstotliwości
rejestracji: co 16 ms, 20 ms, 1 sekundę, 30 sekund, 1 minutę, 30
minut lub 1 godzinę. Ta elastyczność rejestrowania danych pozwala
operatorowi na pomiar współczynnika mocy lub przepływu mocy
biernej (przykładowo) przez kilka godzin a nawet dni, co umożliwia
przeprowadzenie szczegółowej analizy i podjęcie działań zaradczych,
jeśli wyniknie taka potrzeba.
• Szczegółowy raport o zwarciach umożliwia użytkownikowi
zidentyfikowanie miejsca zwarcia, jego rodzaju oraz elementów, które
spowodowały wyzwolenie urządzenia Multilin 850. Zawiera on inne
użyteczne informacje takie jak fazory przed zwarciem i w jego trakcie,
nazwa i model przekaźnika, rewizja firmware’u i inne szczegółowe
dane. Multilin 850 przechowuje raporty zwarć dla 16 ostatnich
zdarzeń. Rejestrator 1024 zdarzeń rejestruje chronologicznie wszystkie
wyznaczone elementy i dodaje do nich dokładny znacznik czasu przez
długi okres czasu. Seria 850 przechowuje 1024 ostatnich zdarzeń
zarejestrowanych lokalnie w przekaźniku.

Dzięki kilku opcjom portów Ethernet i szeregowych obsługujących szeroki
zakres standardowych protokołów przemysłowych urządzenie Serii
8 umożliwia łatwą, bezpośrednią integrację z systemami DCS i SCADA.
Multilin Seria 8 obsługuje następujące protokoły:
• IEC 61850 (8 klientów, 4 adresy logiczne, rozbudowa Tx i Rx, Analog
GOOSE), IEC 62439 / PRP
• DNP 3.0 szeregowy, DNP 3.0 TCP/IP, IEC 60870-5-103, IEC 60870-5-104
• Protokół Modbus RTU, Modbus TCP/IP
Multilin 850 ma możliwość wyposażenia w aż 3 interfejsy komunikacyjne
— port USB (na przednim panelu), złącze Ethernetowe oraz Wi-Fi
zapewniający łatwy dostęp do przekaźnika.

Łączność za pośrednictwem Wi-Fi:
• Uproszczona komunikacja i konfiguracja
• Uproszczone pobieranie danych diagnostycznych
• Usprawnienie obsługi urządzeń rozdzielczych
• Zabezpieczenie WPA-2

Local HMI /
Single Line

SCADA

EMS

D400

DMS

Data
Historian

D400

Reason S20

Reason S20

LOCAL AREA NETWORK

LOCAL AREA NETWORK

A

B

Przeglądarka fazorów Multilin 850
Reason S20

Reason S20

350

Działanie systemu monitoringu 850 z zapisami oscylograficznymi i
zapisami zdarzeń
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Cyberbezpieczeństwo

Oprogramowanie i konfiguracja

Multilin Seria 8 oferuje szereg mechanizmów bezpieczeństwa
pomagających operatorom w spełnieniu wytycznych i regulacji NERC CIP.

Pakiet EnerVista™ to wiodący w przemyśle zestaw programów
ułatwiający każdy aspekt eksploatacji przekaźników Multilin Seria
8. Pakiet EnerVista zapewnia wszystkie narzędzia do monitoringu
zabezpieczonych zasobów, utrzymania urządzeń i integracji informacji
mierzonych przez urządzenia z Serii 8, w systemach sterowania
procesem SCADA lub DCS. Możliwość łatwego wyświetlania sekwencji
zdarzeń stanowi integralną część oprogramowania konfiguracyjnego,
gdyż analiza danych po wystąpieniu zdarzenia ma decydujące znaczenie
dla właściwego zarządzania systemem.

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

Kontrola dostępu oparta na rolach (RBAC)

Program startowy EnerVista

Skuteczne zarządzanie użytkownikami i ich rolami. Najnowsze,
zaawansowane funkcje dostępu pozwalają konfigurować maksymalnie
trzy role dla aż ośmiu konfigurowalnych użytkowników z niezależnymi
hasłami. Do uwierzytelnienia stosowana jest norma „Remote
Authentication Dial in User Service” (Radius).

Program startowy EnerVista to potężny pakiet oprogramowania,
który zapewnia użytkownikom wszystkie narzędzia konfiguracyjne
i pomocnicze potrzebne do konfiguracji i konserwacji produktów
Multilin. Narzędzia konfiguracyjne wchodzące w skład programu
startowego umożliwiają konfigurację urządzeń w czasie rzeczywistym,
komunikując się za pomocą interfejsu szeregowego, Ethernetu lub
połączeń modemowych albo też offline, poprzez tworzenie plików
ustawień urządzeń, 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.

Rejestrator zdarzeń (Syslog dla SEM)
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.
Pozwoli to na integrację z uznanymi systemami zarządzania zdarzeniami
bezpieczeństwa (SEM).
Security Server

Access Request:
Role, User,
Password

Multilin 850 może symulować wejścia prądowe i napięciowe, jeżeli ta
funkcja jest włączona. Możliwe są także inne funkcje testowe, np. test
kontrolek LED każdego koloru i testowanie przekaźników wyjściowych.
Funkcja symulacji jest przeznaczona do testowania funkcjonalności
przekaźnika w odpowiedzi na warunki programowe, bez potrzeby
zewnętrznych sygnałów wejściowych napięcia AC i prądu. Jest
to cenne narzędzie szkoleniowe dla nowych użytkowników. Jako
nastawy można wprowadzić parametry systemu, jak prądy i napięcia
i kąty fazowe. Przekaźnik włączony w trybie symulacyjnym zawiesza
odczyt rzeczywistych wejść AC, generuje próbki przedstawiające
zaprogramowane fazory oraz ładuje te dane do pamięci, gdzie są one
przetwarzane przez przekaźnik. Można symulować zarówno warunki
normalne jak i zwarciowe, w celu zapoznania się z szerokim wyborem
funkcji przekaźnika.

Role, User, Password
Encrypted (SSH)

Role, User, Password
Encrypted (SSH)

Cyberbezpieczeństwo z uwierzytelnianiem Radius

Łatwość obsługi — wyciągana
obudowa

Oprogramowanie konfigurujące Multilin Seria 8 zapewnia jedno miejsce
ustawiania i konfiguracji urządzeń dla całej platformy i może skrócić czas
ustawiania i konfiguracji systemu.

Symulacja

Authentication Request:

Authentication Request:

1

Oprogramowanie konfigurujące

2

Łatwość konfiguracji – 1 prosty krok
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Szczegółowa diagnostyka
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Uproszczona konfiguracja i bieżąca konserwacja
Solidna konstrukcja urządzeń Multilin 850 usprawnia procesy
przepływu pracy i upraszcza zadania techniczne, takie jak konfiguracja,
oprzewodowanie, testowanie, rozruch i utrzymanie. Przekaźnik
zabezpieczający pole zasilające bazujący na uproszczonej komunikacji
i konfiguracji wykorzystuje uproszczone ekrany konfiguracyjne w celu
zminimalizowania czasu konfiguracji przekaźnika. Ponadto dla lokalnych
potrzeb programistycznych urządzenia Multilin 850 mają w pełni
funkcjonalny graficzny panel sterowania (GCP), który umożliwia lokalne
monitorowanie zasobu.

Graficzny panel sterowania może wyświetlać status urządzenia i
systemu, alarmy i rejestry zdarzeń oraz informacje z opomiarowania.
Klawisze nawigacyjne upraszczają konfigurację i ustawienie przekaźnika,
pozwalając użytkownikom na wprowadzanie zmian bezpośrednio poprzez
panel czołowy. Przewidziano maksymalnie sześć kart definiowanych
przez użytkownika, które są dostępne za pośrednictwem menu strony
głównej.

Łatwość obsługi

Sygnalizatory LED do szybkiego określenia
statusu

Kontynuując tradycję przyjazanych w obsłudze przekaźników
zabezpieczeniowych, urządzenia Multilin 850 zaprojektowano z myślą
o minimalizacji wymogów konfiguracji produktów i systemów, szybszej
instalacji fizycznej, łatwiejszej i uproszczonej komunikacji i konfiguracji.

Na panelu czołowym znajdują się sygnalizatory LED konfigurowane przez
użytkownika. W zależności od zastosowania i wymagań użytkownika
każda dioda sygnalizacyjna może być w pełni skonfigurowana i nazwana.
Kolor każdej diody sygnalizacyjnej wskazuje jej status.

Przedni interfejs graficzny z pełną paletą
kolorów

G=Zielony (ang. green): Stan ogólny

Duży, kolorowy wyświetlacz graficzny (GCP) z pełną paletą kolorów
zapewnia jasny obraz w razie sytuacji krytycznej oraz przy pomiarach.
Kiedy klawiatura i wyświetlacz nie są używane, graficzny panel
sterowania automatycznie przechodzi w tryb wygaszania ekranu do
momentu naciśnięcia jednego z przycisków.

R= Czerwony (ang. red): Poważny alarm lub ważny stan

A = bursztynowy (ang. amber): Stan alarmu

Panel czołowy w urządzeniach Multilin 850 ma 14 diod sygnalizacyjnych
LED i 3 przyciski z diodami LED. 10 diod jest programowanych przez
użytkownika, natomiast diody „In service” [Praca] oraz „Pickup”
[Pobudzenie] nie są programowalne. Kolory diod LED „Trip” [Wyłączenie]
oraz „Alarm” [Alarm] nie są programowalne, ale można im przypisać
wybrane argumenty.

Programowalne przez użytkownika diody LED można włączyć poprzez
wybór argumentów FlexLogic, które reprezentują człon zabezpieczenia,
sterowania lub monitorowania. Każdą diodę LED można skonfigurować
do samoresetowania lub zatrzaskiwania oraz oznakować w oparciu
o zastosowania i wymagania użytkownika. Programowane przez
użytkownika diody LED mogą świecić na czerwono, zielono lub
pomarańczowo, jasno wskazując wybrane działania.

Zestawienie zabezpieczeń w urządzeniu Multilin 850

Ustawienia urządzenia Multilin 850
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Widok z przodu

DODATKOWE INFORMACJE?

ZOBACZ W 3D
Wyświetlanie ścieżki do menu
wskazującej lokalizację menu w
obrębie struktury menu
Graficzny panel
sterowania (GCP)

Menu nawigacyjne z przyciskami
programowymi

Przyciski nawigacyjne z przyciskami
programowymi
Wskaźniki statusu LED

Przyciski nawigacyjne

Przyciski programowane
przez użytkownika

Przedni port USB
Niewypadający wkręt na
wyciąganym uchwycie

Widok z tyłu
Standardowy moduł szeregowy i
RJ45 Ethernet

Wkręt uziemiający
Zasilacz
Zabezpieczenia termiczne (RTD)

Moduł zaawansowanej komunikacji
(porty światłowodowe i miedziane)

Dwustanowe We/Wy, DCMA,
czujniki łuków
Wejścia CT, VT

Pokrywa IP20 dostępna jako opcja

Wymiary i montaż

9.90”

8.42”

1.55”
GEGridSolutions.com

7.55”
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Błyskawiczne doposażanie istniejących urządzeń Multilin SR
W przeszłości doposażenie lub aktualizacja istniejącego przekaźnika były trudnym i czasochłonnym zadaniem często wymagającym przeprojektowania,
modyfikacji panelu oraz zmiany połączeń. Zestaw do doposażania urządzeń Multilin Serii 8 zapewnia szybkie, trójetapowe rozwiązanie modernizacji
wcześniej zainstalowanych przekaźników zabezpieczeniowych Multilin SR 735 lub 750/760, co zmniejsza koszty.
Dzięki nowemu zestawowi do modernizacji Serii 8 możliwa jest instalacja nowego systemu zarządzania linii zasilającej Multilin 850 bez modyfikacji
istniejących otworów na panel i aparaturę rozdzielczą, ponownego wykonania połączeń lub potrzeby rozrysowania zmian oraz czasu i kosztów związanych
z przeprojektowaniem.
Dzięki trójetapowemu procesowi operatorzy mogą zmodernizować istniejące przekaźniki SR w zaledwie 21 minut, co upraszcza procedury utrzymania i
skraca przestoje. Tryb kompatybilności umożliwia użytkownikowi zmiany rejestru Modbus rzeczywistych wartości, by emulować przekaźnik SR 735 lub
750/760. Eliminuje to przestoje potrzebne do zmiany adresu Modbus w SCADA/DCS.

1
Aktualizacja
Pliku ustawień

Oprogramowanie EnerVista do konfiguracji
Serii 8 zapewnia zautomatyzowaną konwersję
pliku ustawień z raportem graficznym w celu
szybkiego i łatwego zweryfikowania ustawień
oraz identyfikacji wszelkich specjalnych
ustawień, które mogą wymagać uwagi.

2
Wymiana
przekaźnika

Należy po prostu wymontować zespoły listew
zaciskowych i wyjąć obudowę SR z panelu.
Nie jest potrzebne odłączenie przewodów w
miejscu pracy.

3
Ponowne
połączenie
zgodne z zasadą
podłącz i używaj
Wsunąć nową, zmodernizowaną obudowę
Serii 8 w rozdzielnicę i po prostu podłączyć
stare zespoły listew zaciskowych — nie ma
potrzeby modyfikacji wycięć lub wyciągania
albo upychania kabli.

Zestaw modernizacyjny Multilin Seria 8 jest dostarczany złożony i przetestowany jako kompletny zestaw wraz z urządzeniem zabezpieczeniowym Multilin
Serii 8 oraz zawiera części zamienne (zespoły listew zaciskowych i śruby), jeśli dotychczasowe uległy uszkodzeniu lub zestarzały się.

Połączona w fabryce ramka
zespołu listew zaciskowych SR ma
zapewniać mapowanie zacisków na
zespole listew zaciskowych SR Serii 8
Dotychczasowe zespoły listew
zaciskowych SR łatwo się łączy przy
pomocy wtyków
Przekaźnik zabezpieczający Serii
8 (dopasowany do istniejącego
urządzenia SR 735 lub 750/760)

Poznajmy szczegóły
Zapraszamy do odwiedzenia naszej witryny
internetowej i zapoznania się ze szczegółami
zestawu modernizacyjnego SR do Serii 8 przy
użyciu interaktywnej aplikacji.
www.GEGridSolutions.com/8SeriesRetrofitKit

Trójcalowy kołnierz do redukcji
głębokości ściśle odpowiada
poprzednio zainstalowanemu
urządzeniu SR, dzięki czemu nie ma
potrzeby wpychania lub wyciągania
kabli

Modernizacja serii Multilin 8
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Typowe okablowanie

L
O
A
D

52
WYE VT
CONNECTION

SEE VT WIRING IN
INSTRUCTION MANUAL

CONTROL
POWER

SEE GROUND
INPUT WIRING IN
INSTRUCTION MANUAL

PHASE A PHASE B PHASE C

GROUND

VOLTAGE INPUTS

CURRENT INPUTS

F13
F14

DIGITAL INPUT 4
DIGITAL INPUT 5

F18

DIGITAL INPUT 6

F19
F20

DIGITAL INPUT 7

F21

+24 V

G13
G14

DIGITAL INPUT 1

DIGITAL INPUTS

DIGITAL INPUT 2
DIGITAL INPUT 3

G17

DIGITAL INPUT 4
DIGITAL INPUT 5

G18

DIGITAL INPUT 6

G19
G20

DIGITAL INPUT 7

G21

+24 V

V

52a

V

F4
F5
F6

52b

CLOSE

COMMON

AUXILIARY

F9
F11
F12
F22
F23

OUTPUT RELAYS

8
9

OUTPUT CONTACTS
SHOWN WITH NO
CONTROL POWER

F24

COMMON

10

CLOSE
COIL

SEE TRIP AND
CLOSE COIL
MONITORING
CLOSE
CIRCUIT IN INSTRUCTION
MANUAL

F10

CRITICAL
FAILURE
RELAY

SLOT F: I/O_A

TRIP
COIL

TRIP
CIRCUIT

F7
F8

AUXILIARY

AUXILIARY

G1
G2
G3

AUXILIARY

G4
G5
G6
G7
G8

AUXILIARY

G9
G10
G11

AUXILIARY

G12
ARC FLASH

850 Feeder Protection System

Rear Panel

SLOT G: I/O_L (OPTIONAL)

SLOT D: COMMUNICATIONS
SLOT D: COMMUNICATIONS
RS485

1

2

3

4

5

6

7

COM

IRIG-B

DCmA I/O
ANALOG OUTPUT

CAN

WIFI

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10

G1

G2 G3

G4 G5

G6 G7

ANALOG INPUT

G8

1

2

3

4

RTD
RESERVED

COMMUNICATIONS RESERVED

SHIELD

ST

RESERVED

ST

RETURN

USB
TYPE B

FIBER2

HOT

Front Panel

ETHERNET

FIBER1

COMP

RJ45

RESERVED

ETHERNET

RESERVED

[FRONT PANEL LOCAL
PROGRAMMING PORT]

G24

SLOT H: I/O_F (OPTIONAL)

SHIELD

CH 4 FIBER INPUT 4

RESERVED

CH 3 FIBER INPUT 3

G22
G23

AUXILIARY

SLOT G or H: I/O_A (OPTIONAL)

RETURN

CH 2 FIBER INPUT 2

SHIELD

CH 1 FIBER INPUT 1

USB

PERSONAL
COMPUTER

GROUND
BUS
F1
F2
F3

TRIP

OUTPUT RELAYS

DIGITAL INPUT 3

F17

H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10
H11
H12

[BACK PANEL ETHERNET PORT RJ45 OR ST]

PWR SUPPLY
GND
STUD

DIGITAL INPUTS

DIGITAL INPUT 2

G15
G16

ETHERNET

SLOTS J&K

DIGITAL INPUT 1

F15
F16

PERSONAL
COMPUTER

A1 A2 A3
GROUND

N

LINE

VA VA VB VB VC VC VX VX

IB

NEUTRAL

J9 J10 J11 J12 J13 J14 J15 J16

IC N IG N Isg N

IA N

SLOT A

J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 K7 K8

RETURN

BUS

G9 G10 G11 G12 G13 G14 G15 G16 G17 G18 G19 G20 G21 G22 G23 G24

ACCESS POINT

OPEN DELTA VT CONNECTION

HV – Phase A Amps
HV – Phase B Amps
HV – Phase C Amps
LV – Phase A Amps

J9 J10 J11 J12 J13 J14

LV – Phase B Amps
LV – Phase C Amps
HV – Phase-Phase kV
Common

892771A5.cdr

ANY MEASURED OR METERED
ANALOG PARAMETER

GEGridSolutions.com
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Zamawianie
850 *
Jednostka podstawowa
Zastosowanie
Prądy fazowe - Bank 1/2
Prądy fazowe - Bank 3
Prądy doziemne

Zasilanie
GNIAZDO B - WE/WY DN

** NN **

*

*

*

A

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

* N Opis

850
E
D

Przekaźnik zabezpieczający linii zasilającej (standard): Język angielski; zasilacz
wysokonapięciowy, graficzny panel sterowania)
Przemysłowe
Pole rozdzielcze
trzy wejścia prądów fazowych 1 A (J1) z 4 wejściami
napięciowymi (J2) trzy wejścia prądów fazowych 5A (J1) z 4
wejściami napięciowymi (J2)
Brak wejść prądów fazowych
wejście doziemne 1A (nd dla N1)
wejście doziemne 5A (nd dla N1)
wejście doziemne 1A + czułe wejście doziemne 1A (nd, jeżeli wybrano 2. zestaw CT)
wejście doziemne 5A + czułe wejście doziemne 5A (nd, jeżeli wybrano 2. zestaw CT)
wejście doziemne 1A + wejście prądu polaryzacyjnego 1A (nd, jeżeli wybrano 2. zestaw CT)
wejście doziemne 5A + wejście prądu polaryzacyjnego 5A (nd, jeżeli wybrano 2. zestaw CT)
110 - 250 V dc/110 - 230 Vac
24 - 48 VDC
Brak
6 X czujników RTD (Pt100, Ni100, Ni120)
6 X czujników RTD (Pt100, Ni100, Ni120, Cu10)
None
6 X czujników RTD (Pt100, Ni100, Ni120)
6 X czujników RTD (Pt100, Ni100, Ni120, Cu10)
2 Form-A (Vmon), 3 Form-C, 7 wejść cyfrowych (dolnego/górnego napięcia, zasilanie wewn./zewn.)
Brak
2 Form-A (Vmon), 3 Form-C, 7 wejść cyfrowych (dolnego/górnego napięcia,
zasilanie wewn./zewn.) 7 WY DcmA + 4 WE DcmA + 1 RTD
Brak
2 Form-A (Vmon), 3 Form-C, 7 wejść cyfrowych (dolnego/górnego napięcia,
zasilanie wewn./zewn.) 10 wejść cyfrowych + 4 wejścia łuku elektrycznego
Podstawowa: Klawiatura membranowa
Standardowa: Klawiatura o dużej
wytrzymałości
Podstawowe = 50P, 50N, 50G, 51P, 51N, 51G
Standardowe = Podstawowe + 50SG, 50_2, 51SG, 51_2, RGF
Standardowe = 37 (3), 50P (bank 4/CT), 50N (bank 4/CT), 50G (bank 4/CT), 51P(4), 51N(4),
51G(bank 2/CT), 50SG(bank 4/CT), 50_2(bank 4/CT), 51SG(bank 2/CT), 51_2 (bank 2/CT),
RGF(3), SOTF (3/Bkr), 67P (4), 67N (4), 67G (banki 1/CT), 67SG (banki 1/CT), 67_2 (bank 1/
CT), 49 (2), skok obciążenia (bank 1/CT), przerwany przewód (3)
Zaawansowane = Standardowe + 67P, 67N, 67G, 67SG, 67_2, 49, skok obciążenia,
przerwany przewód
Standardowe = 27P (banki 4/VT), 27X (banki 2/VT), 59P(4), 59N(4), 59X (banki 2/VT), 81O
(banki 6/VT), 81U (banki 6/VT)
Zaawansowane = Standardowe + 25 (bank 1/CT), 27T(4), 27Q (3/Bkr), 32(4), 32N(4), 55(4),
59_2(banki 2/ VT), 81R (banki 6/VT), szybkie U/F (8), admitancja punktu neutralnego (3)
Podstawowe = Sterowanie grupą nastaw, wirtualne wejścia, magistrala wyzwalająca,
sterowanie wyłącznikiem, VTFF
Standardowe = Podstawowe + Flexlogic, CLP, 50BF (bank 2/CT), CT Spvn (3)
Standardowe = Sterowanie grupą nastaw, wirtualne wejścia, magistrala wyzwalająca
(6), sterowanie wyłącznikiem (1/ Bkr), VTFF (bank 1/ VT), FlexLogic, CLP (1/Bkr), 50BF
(bank 2/CT), niezgodność biegunów (3), SPZ (1/Bkr), CT Spvn (3)
Zaawansowane = Standardowe + SPZ, wprowadzanie rezerwy (wymaga opcji zasilania P)
Zaawansowany interfejs = Zaawansowany + przyciski programowe, sygnalizator,
konfigurowalne schematy jednokreskowe ze sterownikiem polowym
Zaawansowany interfejs = Standardowy + przyciski programowe, sygnalizator,
konfigurowalne schematy jednokreskowe ze sterownikiem polowym
Podstawowe = monitorowanie cewek wyłączników (1/Bkr), wyładowania łukowe
wyłącznika (1/Bkr), wykrywanie harmonicznych (6), THD, zapotrzebowanie na prąd
(bank 1/CT), liczniki cyfrowe (16), rejestrator danych
Standardowe = Podstawowe + zaawansowane monitorowanie stanu wyłączników (1/Bkr)
Zaawansowane = Standardowe + wykrywanie harmonicznych (6)
Standardowa = przedni port USB, 1 x tylny RS485: Modbus RTU, DNP3.0, IEC60870-5103 + 1 x Ethernet (Modbus TCP, DNP)
Zaawansowane = przedni port USB, 1 x tylny RS485 + 2 x światłowód Ethernet, MODBUS RTU / TCP, DNP3.0, IEC 60870-5-103/104, 1588, SNTP, OPC UA
Zaawansowana + PRP
Zaawansowana + IEC 61850
Zaawansowana + PRP + IEC 61850
Zaawansowana + Rozszerzony IEC 61850
Zaawansowana + PRP + Rozszerzony IEC 61850
Brak

P1
P5
NN

G1
G5
S1
S5
D1
D5

H
L

GNIAZDO C - WE/WY DN
GNIAZDO F - WE/WY GN
GNIAZDO G - WE/WY GN
GNIAZDO H - WE/WY GN
Płyta czołowa
Zabezpieczenie prądowe

N
R
S

N
R
S

A

N
A
L

N
A
F

M
G
S
M
D

A
Monitorowanie i
zabezpieczenie napięciowe
Sterowanie

S
P
B
F
D
C
H
T

Monitorowanie

B
C
A

Komunikacja

Zaawansowane złącze
komunikacyjne
Komunikacja
bezprzewodowa
Zabezpieczenia

S

E

1

E

1
2
2
3
3

P
A
E
A
E

N
S
C

ST, wielomodowy 1310nm
RJ45, miedziany 10/100M
Brak

N
W

B
A

WiFi 802.11
Podstawowe
Zaawansowane - CyberSentry Poziom 1

Uwaga: Powłoka antykorozyjna to standardowa cecha wszystkich urządzeń z serii 8.
*WE/WY GN, Opcja A - max. 2 na gniazdach od F do H
Wykrywanie łuku (Opcja F): Zawiera 4 czujniki łuków, każdy o długości 18 stóp

KONFIGURACJA ONLINE
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