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Multilin 869
Kompleksowe zabezpieczenie napędu
i zarządzanie dla średnich i dużych napędów
Przekaźnik 869 Multilin™ należy do serii Multilin 8 platformy przekaźników zabezpieczających i został
zaprojektowany z myślą o zabezpieczeniu, sterowaniu i zarządzaniu średnimi i dużymi napędami
indukcyjnymi i synchronicznymi.
Multilin 869 oferuje zaawansowane funkcje do różnych zastosowań, takich jak zabezpieczenie wysokonapędowe, programowalna logika o dużych możliwościach dostosowania, zaawansowany monitoring
i diagnostyka napędu czy możliwość elastycznej konfiguracji.
Zaawansowane możliwości komunikacyjne platformy serii 8 umożliwiają łatwą integrację z systemami
procesowymi i sterowania elektrycznego zapewniając płynniejszy monitoring i sterowanie zasobami.

Innowacyjna technologia
i budowa
• Zaawansowane zabezpieczenia, sterowanie
i diagnostyka napędu
• Opatentowany monitoring i diagnostyka
środowiskowa
• Zaawansowana, elastyczna, wbudowana
komunikacja: IEC® 61850 Ed2,
• IEC 62439/PRP, Modbus® RTU & TCP/IP, DNP3.0,
IEC 60870-5-104

Kluczowe zalety
• Kompleksowe zabezpieczenie napędu do średnich i dużych napędów indukcyjnych
• Zaawansowana diagnostyka napędu z najwyższej jakości rejestrowaniem błędów i zakłóceń
• Zintegrowana funkcja wykrywania łuku elektrycznego dzięki czujnikom światła nadzorowanym
przez przetężenie w celu ograniczenia przypadków przypadkowego uszkodzenia energetycznego
bądź sprzętowego
• Najwyższej jakości cyberzabezpieczenia, takie jak AAA, Radius, RBAC czy Syslog pozwalają osiągnąć
wymagania CIP NERC®
• Budowa rozdzielnicy dwuczłonowej ułatwia prowadzenie badań i zwiększa czas sprawności procesu
• Obsługa najnowszych protokołów komunikacji i technologii sieciowej umożliwiająca płynną integrację
układu i kompatybilność
• Opcjonalna łączność Wi-Fi ogranicza konieczność konfiguracji układu i usprawnia bezpieczne
programowanie przekaźnika oraz odzyskiwanie danych diagnostycznych
• Monitorowane warunki środowiskowe pozwalają zmniejszyć czas przestoju układu

• Jedno ustawianie i konfiguracja w całej platformie
• Eliminacja kondensatorów elektrolitycznych
• Zasilanie z możliwością wymiany pola
• Ulepszona konstrukcja rozdzielnicy
dwuczłonowej przekaźnika

Wyjątkowa jakość
i niezawodność
• Normy produkcyjne IPC A-610-E klasa 3
• Najwyższe normy niezawodności badań
sprzętu elektronicznego
• 100% symulacyjne badanie przesiewowe wpływu
czynników środowiskowych oraz pełne badania
funkcjonalne
• Dostosowane do zastosowań IP54 (przód)

Zastosowania

• Standardowa powłoka konforemna
do wymagających warunków

• Kompleksowe zabezpieczenie napędu do średnich i dużych napędów indukcyjnych
• Zaawansowana diagnostyka napędu z najwyższej jakości rejestrowaniem błędów i zakłóceń
• Zintegrowana funkcja wykrywania łuku elektrycznego dzięki czujnikom światła nadzorowanym
przez przetężenie w celu ograniczenia przypadków przypadkowego uszkodzenia energetycznego
bądź sprzętowego
• Najwyższej jakości cyberzabezpieczenia, takie jak AAA, Radius, RBAC czy Syslog pozwalają osiągnąć
wymagania CIP NERC®
• Budowa rozdzielnicy dwuczłonowej ułatwia prowadzenie badań i zwiększa czas sprawności procesu
• Obsługa najnowszych protokołów komunikacji i technologii sieciowej umożliwiająca płynną integrację
układu i kompatybilność
• Opcjonalna łączność Wi-Fi ogranicza konieczność konfiguracji układu i usprawnia bezpieczne
programowanie przekaźnika oraz odzyskiwanie danych diagnostycznych
• Monitorowane warunki środowiskowe pozwalają zmniejszyć czas przestoju układu

Serwis i wsparcie
bez kompromisów
• Objęty 10-letnią gwarancją GE
• Zaprojektowany, zbadany i zmontowany przez GE

869 Układ zabezpieczenia napędu

Przegląd platformy Multilin serii 8
Od przepompowni ropy i obiektów rafineryjnych do kopalni odkrywkowych
i głębinowych oraz zakładów obróbki do dużych i małych zastosowań
klienci poszukują rozwiązań, które zapewniają maksymalny czas sprawności procesu, minimalny nakład prac obsługowych i konserwacyjnych
oraz wykazują się wytrzymałością na trudne warunki środowiskowe.
Seria 8 Multilin będąca platformą przekaźnika zabezpieczającego i sterowniczego nowej generacji firmy GE oferuje kompleksowe zabezpieczenia
i monitorowanie zasobów krytycznych zasilaczy, napędów, generatorów
i transformatorów.

Serię 8 stworzono w celu podjęcia wyzwań, przed którymi stają klienci
podczas codziennej pracy, m.in. maksymalizacji czasu sprawności układu
i procesu, uproszczenia integracji i konserwacji układu oraz wydłużenia
żywotności krytycznych zasobów. Wykorzystując zaawansowane praktyki
projektowe, najnowocześniejszą technologię (wyeliminowanie wszystkich
kondensatorów elektrolitycznych) oraz supernowoczesne zakłady badawcze i produkcyjne firma GE podnosi poprzeczkę w zakresie wydajności
i niezawodności układów.
Dzięki zaawansowanej komunikacji seria 8 w łatwy i płynny sposób integruje się z nowym lub istniejącym układem DCS/SCADA (wraz z innymi
urządzeniami zabezpieczającymi Multilin) zapewniając kompleksowe
rozwiązanie supernowoczesnego układu w ramach eksploatacji.

Platforma Multilin serii 8 - przykładowe zastosowanie
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Wyjątkowa jakość i niezawodność

Innowacyjna technologia i budowa

Najwyższa na rynku jakość, niezawodność i budową stanowią podstawę
platformy przekaźnika zabezpieczającego nowej generacji firmy GE. Dzięki
znaczącym inwestycjom w supernowoczesne zakłady badania typu
symulujące kompletne spektrum środowisk pracy i produkcja zgodnie
z normą IPC A-610 klasa 3, zgodna z najwyższymi normami niezawodności
i zapewniająca wytrzymałość, każde urządzenie przechodzi symulacyjne
badanie przesiewowe wpływu czynników środowiskowych przed wysyłką
z zakładów firmy GE.

Multilin 869 stanowi część platformy serii 8 zapewniającej kompleksowe,
wysokowydajne zabezpieczenie i sterowanie krytycznymi zasobami
w środowisku przemysłowym i sektora mediów.

Przekaźniki zabezpieczające Multilin serii 8 wyprodukowano w zakładzie
posiadającym certyfikat ISO® 9001:2008.

Układ zabezpieczenia napędu Multilin 869 stanowi solidne rozwiązanie
z zakresu krytycznych zastosowań zabezpieczenia napędu z zaawansowanym modelem termicznym i krzywymi obciążenia bezwładnościowego
zależnymi od napięcia.
Korzystając z dziesięcioleci doświadczenia w zakresie zabezpieczeń
napędu firma GE wprowadziła funkcje ułatwiające użytkowanie, takie jak
ustawienia na jednym ekranie umożliwiające szybszą konfigurację i uruchomienie napędu oraz raporty kondycji napędu stanowiące szczegółową
charakterystykę diagnostyczną pozwalającą na szybkie i łatwe ustalenie
problemów z napędem.
Produkty Multilin serii 8 posiadają zintegrowane zabezpieczenie spójności
silnika, która wykorzystuje dostosowywalne algorytmy oferujące zaawansowaną diagnostykę w celu zapewnienia, iż zabezpieczenie zasobów nie
została naruszona.
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Utrzymania i zabezpieczenie zasilania elektrycznego działania ma krytyczne znaczenie dla zapewnienia maksymalnej dostępności i wydajności
procesu.
Seria 8 zawiera najnowsze funkcje cyberzabezpieczeń, w tym złożoność
hasła, uwierzytelnianie RADIUS oraz kontrolę dostępu opartą na rolach
(RBAC), dzięki czemu klienci mogą spełniać wymogi CIP NERC oraz NISTIR
7628.
Rozumiejąc, że klienci potrzebują urządzeń do zabezpieczania i sterowania, które muszą działać niezawodnie w trudnych i wymagających
warunkach firma GE oferuje system Multilin serii 8 z powłoką konforemną
dostosowaną do wymagających warunków pokrywającą wszystkie płytki
drukowane oraz opatentowanym modułem świadomości środowiskowej,
który zapewnia wykrywanie w czasie rzeczywistym czynników środowiskowych, które mają wpływ na żywotność produktu, w ramach oferty
standardowej, zapewniając wyższą niezawodność i wydłużenie żywotności
przekaźnika.

Niezawodność i serwis bez kompromisów
Oprócz najnowocześniejszej technologii i innowacjom w zakresie budowy
zapewniającym bezkompromisową wydajność i niezawodność, system
Multilin serii 8 objęty jest również 10-letnią gwarancją firmy GE.

System zabezpieczenia silnika Multilin 869 stanowi urządzenie zabezpieczające zaprojektowane z myślą o zarządzaniu, zabezpieczeniu
i sterowaniu napędów o mocy od średniej do dużej. System 869 zapewnia
kompleksowe zabezpieczenie i sterowanie różnymi typami napędów
z różnymi obsługiwanymi przez nie obciążeniami.
Dzięki szybkiemu przejściu zabezpieczenia działającemu do 1/8 cyklu
przekaźnik 869 zapewnia szybciej działające elementy zabezpieczenia
prądowego, napięciowego, zasilaniowego i częstotliwościowego. Dzięki
obsłudze najnowszych protokołów komunikacji, w tym IEC 62439/PRP i IEC
61850 Ed2 przekaźnik Multilin 869 w łatwy sposób integruje się z nowymi
lub istniejącymi sieciami.
Stanowi on zaawansowany przekaźnik zabezpieczenia napędu zapewniający wysokie zabezpieczenie wydajności, logikę o dużych możliwościach dostosowania oraz elastyczności konfiguracji. Dzięki logice zabezpieczenia i sterowania system 869 oferuje uproszczoną koordynację
z odłącznikami instalowanymi w górę i w dół. Oferuje również ulepszone
funkcje, takie jak diagnostykę, konserwację zachowawczą, monitorowanie
stanu i opcje bezpieczeństwa. Te zaawansowane narzędzia, w tym
wykrywanie złamanego pręta wirnika zapewniają wczesne ostrzeganie
o potencjalnych problemach zanim zamienią się w krytyczne awarie.
Umożliwia to stosowanie aktywnego podejścia konserwacyjnego, które
zmniejsza ryzyko i koszty związane z awariami i wymianą sprzętu oraz
nieplanowanym przestojem.

Przegląd systemu Multilin 869
Napędy są końmi pociągowymi każdego zakładu przemysłowego.
Podtrzymywanie ich procesów zależy od niezawodnego i bezpiecznego
działania napędów. Niezależnie od typu napędu, obciążenia, pod którym
pracuje czy wymogów procesowych w pełni zintegrowany plan zabezpieczenia i sterowania jest konieczny do utrzymania nieprzerwanej pracy
całego zakładu.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
OBEJRZYJ W 3D

1
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Zasilanie z możliwością wymiany pola
Wydłuża żywotność przekaźnika zabezpieczającego
i minimalizuje kosztowne, czasochłonne wymiany i ponowną konﬁgurację.

2

Powłoka konforemna do wymagających warunków

5

Brak kondensatorów elektrolitycznych

Wytrzymała rama z tłoczonego aluminium
Specjalnie zaprojektowana rama z tłoczonego aluminium zapewnia
optymalne zarządzanie termiczne wydłużając żywotność elementów

Standardowo na wszystkich płytkach drukowanych, zapewnia
wyższą niezawodność i dłuższą żywotność przekaźnika

3

Produkcja IPC A-610-E klasa 3
Napędy do najwyższej normy niezawodności oferujące wytrzymałość

6

Rozdzielnica dwuczłonowa
Zapewnia uproszczone zarządzanie urządzeniem

Zwiększa jakość i niezawodność oferując ciągłość pracy zakładu
poprzez wyeliminowanie podzespołów o wysokiej awaryjności
(z wyłączeniem niskonapięciowego zasilania)
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Przegląd platformy Multilin serii 8
Będąc częścią rodziny produktów serii 8 Multilin 869 zapewnia najwyższy
poziom zabezpieczeń i sterowania. Oferuje kompleksowe rozwiązania
z zakresu zabezpieczeń i sterowania do średnich i dużych napędów do
różnych zastosowań. Obejmuje pełny zakres samodzielnych elementów
zabezpieczających i sterowniczych z możliwością indywidualnego wyboru.

Model termiczny napędu
Wiele awarii napędów jest bezpośrednio lub pośrednio związanych z lub
spowodowanych nadmiernym nagrzaniem różnych części napędu biorących udział w czynnościach elektromechanicznych. Dzięki doświadczeniu
kilku generacji przekaźników napędowych Multilin firmy GE ulepszony
model termiczny użyto w przekaźniku 869 obejmujący siedem głównych
cech:
Termiczne krzywe graniczne napędu - norma NEMA®, dostosowywane
krzywe napędowe zależne od napięcia
• Termiczne krzywe przeciążeniowe IEC 60255-8

Zmiana różnicowa stojana
Zabezpieczenie różnicowe uznaje się za pierwszą linię ochrony przed
wewnętrznymi awariami typu faza do fazy czy faza do uziemienia napędów średnich i dużych w celu zapewnienia czułego i szybkiego zabezpieczenia przed wadami uzwojenia, w tym wad międzyzwojowych. System
Multilin 869 zapewnia dwa typy zabezpieczenia zmian różnicowych prądu
stojana:
Tradycyjne, podwójne, procentowe zmiany różnicowe ulepszone o wykrywanie nasycenia transformatora prądowego oraz kontrolę kierunkową
zarówno nasycenia prądem stałym jak i zmiennym, co pozwala osiągnąć
niezwykły poziom zabezpieczeń bez konieczności poświecenia wrażliwości
systemu.
Podstawowa ochrona zrównoważonych zmian różnicowych ulepszona
o regulację podczas rozruchu napędu w celu zablokowania zabezpieczenia
zmian różnicowych podczas rozruchu napędu, gdy prądy udarowe załączania mogą zmniejszyć poziom zabezpieczeń zmian różnicowych.
Wszystkie wartości zmian różnicowych są dostępne na podstawie pomiaru
i oscylografii, co umożliwia łatwiejsze badanie i rozwiązywanie problemów.

• Filtr wyrównujący do obciążeń cyklicznych
• Układ regulacji nierówności prądu
• Krzywe chłodzenia wykładnikowego pracy niezależnej i zatrzymania
• Opcjonalna regulacja czujnika RTD modelu termicznego w celu
dostosowania do pomiarów temperatury w czasie rzeczywistym
• Kompensacja stanu napędu gorący/zimny
Elastyczność modeli termicznych Multilin 869 pozwala na właściwe ustawienie i zapewnia wydajność w zastosowaniach, takich jak obciążenia
o dużej inercji i cykliczne.

CZAS DO WYŁĄCZENIA (SEKUNDY)

1. Ograniczenie termiczne przeciążenia użytkowego
2. Ograniczenie termiczne przyspieszenia przy 80%V
3. Ograniczenie termiczne przyspieszenia przy 100%V
4. Ograniczenie termiczne blokady wirnika
5. Krzywa przyspieszenia napędu przy 80%V
6. Krzywa przyspieszenia napędu przy 100%V

WIELOKROTNOŚCI PRĄDU OBCIĄŻENIA PEŁNEGO
Multilin 869 – Zaawansowany model termiczny
Próbki krzywych przeciążeniowych wysokiej bezwładności,
8500 KM, 13,2 kV, Pompa chłodziwa reaktora

Zmiany różnicowe stojana w systemie Multilin 869
Zestaw dwutransformatorowy i konﬁguracja ze zrównoważonym rdzeniem

GEGridSolutions.com
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Napędy o zmiennej częstotliwości
System Multilin 869 zapewnia ochronę napędów zasilanych poprzez napęd
o zmiennej częstotliwości (VFD). Szeroki zakres śledzenia częstotliwości
(3-72Hz) pozwala przekaźnikowi 869 śledzić częstotliwość pracy napędu
i dostosowywać współczynnik próbkowania w celu zapewnienia dokładnych fazorów pomiaru. Zaawansowany algorytm pozwala na zastosowanie prądu przełączanego oraz śledzenie napięcia w przypadku obejścia
VFD.
W celu zapewnienia jeszcze większej dokładności pomiaru fazora istnieje
możliwość, gdzie fałdowania filtrów w fazorach wynikają z harmoniki
głównych funkcji napędu. Ponadto użytkownik może wskazać początkową
częstotliwość VFD, która pozwala urządzeniu śledzić częstotliwość napędu
szybciej i wyeliminować niepotrzebne opóźnienia uśredniania filtra podczas rozruchu napędu, co może powodować opóźnienia w ochronie pracy
podczas awarii napędu.

Rozruch przy obniżonym napięciu
Przekaźnik Multilin 869 potrafi sterować przejściem rozrusznika o obniżonym napięciu od napięcia obniżonego do pełnego na podstawie funkcji
„Tylko prąd", „Prąd i czas" lub „Prąd lub czas". W trakcie tego procesu
przekaźnik monitoruje w sposób ciągły prąd napędu w celu zapewnienia
skutecznego przejścia.

Multilin 869 – Zabezpieczenie napędu o zmiennej
częstotliwości z lub bez przełącznika obejściowego

Funkcjonalny schemat blokowy

URZĄDZENIE
nr
14
19
27P
32P
37
37P
38
46
47
49

FUNKCJA
Poniżej prędkości
Rozrusznik napędu
Spadek napięcia fazy
Moc kierunkowa
Spadek prądu
Spadek mocy
Temperatura łożyska
Prąd niezrównoważony
Odwrócenie napięcia
Model termiczny

URZĄDZENIE
nr
50P
50P
50P
50
F/N/U
50_2
50LR
51
F/N/U
51G

FUNKCJA

Zakleszczenie mechaniczne
Alarm przeciążenia napędu
Zwarcie napędu
Faza/Neutralny/Uziemienie
Chwilowy wzrost prądu
Sekwencja przeciwna
Chwilowy wzrost prądu
Czas przyspieszania
Faza/Neutralny/Uziemienie
czas wzrostu prądu
Błąd uziemienia napędu

URZĄDZENIE
nr
51V
55
59P
59N
59_2
59X
66
66

FUNKCJA

Napięcie ograniczonej
fazy czas wzrostu prądu
Współczynnik mocy
Wzrost napięcia fazy
Wzrost napięcia neutralny
Wzrost napięcia dla
składowej przeciwnej
Wzrost napięcia pomocniczy
Maksymalny współczynnik
rozruchowy
Czas pomiędzy rozruchami

67P
67N
81 U/U
86
87S
Awaria
bezpiecznika
transformatora
napięcia

Kierunkowy wzrost
prądu fazy
Kierunkowy wzrost
prądu neutralny
Wzrost/Spadek
częstotliwości
Wyłączenie
Procentowa zmiana
różnicowa
Awaria bezpiecznika

Zabezpieczenie czujnika RTD
Blokowanie termiczne
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Dwubiegowy model termiczny

Dwubiegowy model termiczny

Funkcja dwubiegowego zabezpieczenia napędu zapewnia zabezpieczenie
napędu, które może działać z dwiema różnymi prędkościami. Algorytm
integruje nagrzewanie przy każdej z prędkości w jeden model termiczny.

Element zabezpieczenia przed spadkiem mocy w systemie 869 oparto na
trójfazowej mocy faktycznej (kW) mierzonej z prądów i napięć fazowych.
Spadek mocy może być wykorzystywany do wykrywania spadku warunków
obciążenia. Może to posłużyć do dokładniejszego wykrywania spadku
obciążenia lub kawitacji pompy lub wykrywania problemów procesowych.

Multilin 869 automatycznie ustala, które ustawienia należy aktywować
w danym momencie biorąc pod uwagę przejście od prędkości 1 do prędkości 2 w danym czasie. Urządzenie posiada wszelką wymaganą logikę
oraz opóźnienia czasowe pozwalające w sposób bezpieczny przenosić
prędkości.

Zabezpieczenie napięciowe i częstotliwościowe
Funkcje zabezpieczenia napięciowego i częstotliwościowego wykrywają
nienaturalne warunki panujące w układzie, takie jak wzrost/spadek napięcia, wzrost/spadek częstotliwości i/lub odwrócenie faz, które są potencjalnie niebezpieczne dla napędu.

Zabezpieczenie przed spadkiem prądu
Element zabezpieczający przed spadkiem prądu zapewnia możliwość
wyłączenia napędu w związku z warunkami zewnętrznymi, które mogą
spowodować spadek obciążenia napędzanego przez napęd poniżej uprzednio ustalonego poziomu. Funkcja ta wykorzystywana jest do ochrony
pomp przed utratą ssania, wentylatorów przez utratą przepływu powietrza
spowodowaną zamknięciem przepustnicy czy układu przenoszenia w wyniku pękniętej taśmy.

Nadzór nad rozruchem napędu
Zabezpieczenie napędów z obciążeniami
o wysokiej bezwładności
Funkcja krzywej przeciążeniowej zależnej od napięcia została stworzona
|z myślą o napędach, które są wykorzystywane w zastosowaniach z obciążeniami o wysokiej bezwładności.
Napięcie jest monitorowane w sposób ciągły, gdy napęd jest uruchomiony
oraz podczas przyspieszania. Krzywa ograniczenia termicznego jest
następnie odpowiednio regulowana. Pozwala to przekaźnikowi Multilin 869
odróżnić sytuację zablokowanego wirnika od sytuacji przyspieszania lub
normalnej pracy.

Nadzór nad rozruchem napędu składa się z następujących cech: czas
pomiędzy rozruchami, rozruchy na godzinę, czas ponownego uruchomienia i blokowanie rozruchu. Elementy te mają na celu ochronę napędu przed
nadmiernym obciążeniem rozruchowym, które w normalnych warunkach
określa producent napędu dodatkowo względem krzywych uszkodzenia
termicznego. Ponowny rozruch awaryjny pozwala użytkownikowi zresetować nadzór rozruchu napędu, gdy wymaga tego proces.
Funkcja blokowania rozruchu uniemożliwia uruchomienie napędu, gdy jest
on zbyt gorący lub gdy nie ma wystarczającej wytrzymałości termicznej
pozwalającej na rozruch bez wyłączenia. W sytuacji awaryjnej wytrzymałość termiczną oraz sterowniki czasowe nadzoru napędu można zresetować, w celu umożliwienia rozruchu gorącego silnika.

Zabezpieczenie przed awarią wyłącznika
Zabezpieczenie czujnika RTD
Przekaźnik Multilin 869 obsługuje do 13 programowalnych wejść czujnika
RTD, które można skonfigurować do funkcji alarmu lub wyłączenia. Opcja
weryfikacji czujnika RTD zwiększa niezawodność poprzez możliwość
ignorowania dowolnych awarii czujnika RTD.
Czujnik RTD można przypisać do grupy w celu monitorowania stojana,
łożyska lub temperatury otoczenia.

Element zabezpieczenia przed awarią wyłącznika monitoruje punktualność
pracy podłączonego wyłącznika. Jeśli polecenie wyłączenia nie spowoduje
uruchomienia wyłącznika i usunięcia błędu, element zabezpieczenia przed
awarią wyłącznika może zostać użyty do wysłania sygnałów wyłączających do wyłączników w górę w celu usunięcia błędu.

Zabezpieczenie przed awarią wyłącznika
Te dwa elementy służą do ochrony przed uszkodzeniem napędu podczas
nienaturalnych warunków pracy, takich jak nadmiernie długi czas
przyspieszania lub unieruchomione wirniki. Element zabezpieczenia przed
zakleszczeniem mechanicznym wykrywa zwiększone obciążenie związane
z procesem lub obciążenie związane z błędami, taki jak przeciążona taśma.
System Multilin 869 chroni napęd przed przegrzaniem w przypadku
nienaturalnego obciążania podczas rozruchu napędu. Napęd może zostać
wyłączony, jeśli nie osiągnie stanu pracy w zakresie programowalnego
czasu przyspieszania napędu.

Zabezpieczenie napędów synchronicznych

Krzywa odchylenia czujnika RTD

W przypadku napędów synchronicznych ze wzbudzeniowym systemem
sterowania oferującym zabezpieczenie pola uzwojenia przekaźnik Multilin
869 zapewnia kompleksowe funkcje zabezpieczenia stojana jako dodatek
do takich funkcji, jak zabezpieczenie przeciwko wyrwaniu oparte na
współczynniku mocy czy funkcje alarmu i wyłączenia oparte na mocy
biernej.
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Zabezpieczenie adaptacyjne
System Multilin 869 zapewnia skuteczne i niezawodne zarządzanie napęd.
Dzięki dynamicznym, istotnym ustawieniom, zapewnia on bezpieczne
i niezawodne zabezpieczenie. Dzięki sześciu grupom ustawień system 869
zapewnia zakres ustawień istotnych oraz grupuje te wymagane w celu
zapewnienia, iż nie dokonano żadnych kompromisów w celu spełnienia
warunków układu. Grupy te można włączyć automatycznie lub ręcznie
poprzez wejścia cyfrowe, wirtualne lub za pośrednictwem komunikacji
zdalnej w celu zaspokojenia potrzeb układu i tym samym zapewniając
większą jego niezawodność i wydajność.

FlexCurves™
W przypadku zastosowań wymagających większej elastyczności można
zastosować FlexCurves w celu zdefiniowania kształtu krzywych. Służą one
do zabezpieczania napędów o różnych krzywych uszkodzeń wirnika i stojana, co pozwala na pełną ochronę całkowitego kondensatora napędu.

Zintegrowana ochrona przed
łukiem elektrycznym
Seria 8 Multilin obsługuje zintegrowany moduł łuku elektrycznego
zapewniający ciągły monitoring stanu łuku elektrycznego w rozdzielnicy,
centrach sterowania napędem czy szafach rozdzielnicowych. Dzięki
zabezpieczeniu 2ms seria 8 jest w stanie wykryć światło i wzrost prądu
przy użyciu 4 czujników łuku podłączonych do przekaźnika serii 8.
W sytuacjach, w których dochodzi do łuku elektrycznego/awarii, przekaźnik jest w stanie szybko zidentyfikować awarię i wydać polecenie wyłączenia do powiązanego wyłącznika, tym samym zmniejszając całkowitą
energię zdarzenia i minimalizując wynikającego z niego uszkodzenia
sprzętu.
Automonitoring i diagnostyka czujników zapewnia prawidłowe działanie
czujników, a także pełnej długości przewodów wielożyłowych. Diody LED
na przedniej części panelu przekaźnika 869 można skonfigurować do
wskazywania kondycji czujników i ich połączeń z przekaźnikiem.

Analogowe wejścia, analogowe wyjścia
CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

OBEJRZYJ W 3D

Rozdzielnica SN lub Centrum sterowania napędem Seria 8 Multilin
Szybkie, niezawodne zabezpieczenie przed łukiem elektrycznym z czujnikami łuku opartymi na świetle zintegrowanymi z urządzeniami zabezpieczenia i sterowania serii 8 Multilin. Przy tak szybkim wykrywaniu łuku jak
2 ms koszty związane z uszkodzeniem sprzętu i nieplanowanym przestojem
ulegają znaczącemu ograniczeniu.
System 850 zapewnia 7 analogowych wyjść (dc mA), 4 analogowe wejścia
(dc mA), 1 wejście czujnika RTD. Konfigurowalne wejścia analogowe mogą
służyć do mierzenia wielkości wprowadzanych do przekaźnika ze
standardowych przetworników. Każde wejście można oddzielnie ustawić
do pomiaru sygnałów przetworników 4-20 mA, 0-20 mA lub 0-1 mA.
System 869 można również ustawić tak, aby wydawał polecenia wyłączenia lub alarmu w oparciu o wartości progowe sygnału. Konfigurowalne
wyjścia analogowe mogą służyć do wysyłania standardowych sygnałów
przetwornika do lokalnego sprzętu monitorującego. Wyjścia analogowe
można skonfigurować do wysyłania sygnałów wyjściowych w oparciu
o mierzone wartości analogowe lub wartości wyliczone. Opcjonalne
wejście przetwornika zastosowania ogólnego pozwala monitorowanie
wielkości zdefiniowanej przez użytkownika i wykorzystanie części
zabezpieczenia jako zdefiniowane przez FlexLogic™.

Zaawansowana automatyka
Przekaźnik Multilin 869 oferuje zaawansowaną automatykę, która wykracza poza to, co jest oferowane przez większość przekaźników zabezpieczających napędy. Obniża to konieczność stosowania dodatkowych
programowalnych sterowników lub przekaźników sterowania dyskretnego,
w tym urządzeń programowalnej logiki, komunikacji czy SCADA .
Zaawansowana automatyka ułatwia również systemowi Multilin 869
bezproblemowo integrować się z innymi systemami zabezpieczeń/procesowymi.
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FlexLogic™

Zaawansowana diagnostyka napędu

FlexLogic stanowi silnik logiki programowania o dużej mocy oferujący
zdolność tworzenia dostosowanych planów ochrony i sterowania, tym
samym minimalizując konieczność i powiązane koszty podzespołów
dodatkowych i okablowania. Wykorzystując FlexLogic przekaźnik 869
można zaprogramować tak, aby zapewniał wymaganą logikę wyłączania
wraz z dostosowaną logiką planu do sterowania wyłącznikiem napędu
(w tym blokowaniem z wewnętrznym nadzorem nad rozruchem napędu),
planami wzajemnego blokowania z przylegającą ochroną oraz dynamicznymi zmianami grup ustawień.

System Multilin 869 zapewnia zaawansowaną diagnostykę napędu, w tym
wykrywanie wad międzyzwojowych stojana i złamanego pręta wirnika.
Wykrywanie złamanego pręta wirnika stanowi funkcję monitorowania
stanu, która w sposób ciągły monitoruje kondycję napędu podczas jego
działania. Dzięki użyciu zaawansowanej analizy sygnatury prądu napędu
(MCSA), system 869 w sposób ciągły analizuje sygnaturę prądu napędu
i w oparciu o uprzednio ustawione algorytmy określa, kiedy występuje
złamanie pręta wirnika.
Izolacja uzwojenia stojana może ulec pogorszeniu na skutek starzenia się
lub poprzez powtarzające się naprężenia uzwojenia wynikające z przedłużających się awarii lub innych czynników. Taka wada izolacji powoduje
awarie zwojowe, które mogą w bardzo krótkim czasie przekształcić się
w poważne awarie również w innych obszarach uzwojenia stojana. Jeśli nie
zostaną wykryte, mogą spowodować uszkodzenie napędu i zatrzymać cały
proces. Przekaźnik 869 wykorzystuje opatentowany algorytm, który korzysta z elementów składowych do wykrywania awarii uzwojenia stojana
maszyn indukcyjnych. Ponieważ w napędach może dochodzić do warunków utraty równowagi, przekaźnik wykorzystuje impedancję niezrównoważoną maszyny jako punkt odniesienia, a następnie monitoruje fazę na
występowanie zmian tych wartości odniesienia.
Dzięki wczesnym wskazaniom potencjalnych problemów z wirnikiem i stojanem, można uniknąć poważnych problemów układu, takich jak obniżony
rozruchowy moment obrotowy, przeciążenia, wahania momentu i prędkości oraz zużycie łożyska.

FlexLogic pozwala systemowi Multilin 869 obsługiwać i sterować wyłącznikami i innymi urządzeniami dodatkowymi niezbędnymi do spełnienia
większości planów i zastosowań zabezpieczeń napędu.

Monitorowanie i diagnostyka

Dzięki w pełni programowalnym alarmom funkcje złamanego pręta wirnika
i awarii międzyzwojowej stojana zapewniają zaawansowane ostrzeganie
i wczesne wykrywanie zbliżających się problemów związanych z prętem
wirnika lub awariami międzyzwojowymi stojana, co pozwala personelowi
konserwacyjnemu
zaplanować konserwację prewencyjną napędu, tym samym uniknąć katastrofalnej awarii napędu w celu maksymalizacji żywotności napędu i czasu
sprawności układu.

System Multilin 869 zawiera funkcje pomiaru i rejestracji o wysokiej dokładności wszystkich sygnałów AC. Pomiar napięcia, prądu i mocy są wbudowane w przekaźnik jako funkcje standardowe. Parametry prądu i napięcia
są dostępne jako całkowita wielkość RMS oraz jako podstawowa wielkość
częstotliwości i kąt.

Raport kondycji napędu z systemu Multilin 869
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Rozbudowany raport kondycji napędu

Monitorowanie środowiskowe

Raport kondycji napędu systemu 869 stanowi łatwo dostępny przegląd
danych o działaniu napędu i diagnostycznych, dzięki czemu użytkownik
może podjąć decyzję o kondycji napędu. Na podstawie przedstawienia
graficznego i tendencji w ramach danych historycznych napędu gromadzonych przez system 869, użytkownik może w łatwy sposób zidentyfikować problemy występujące w procesie i wymagania konserwacyjne
zanim dojdzie do uszkodzenia i będzie niezbędna kosztowna naprawa.

System 869 zawiera opatentowany system monitorowania środowiskowego, który mierzy i udostępnia dany o warunkach użytkowania. Na
niezawodność i bezpieczeństwo obsługi przekaźnika 869 oraz innych
urządzeń elektrycznych w pobliżu mogą mieć wpływ czynniki środowiskowe. Przekaźnik 869 został zaprojektowany w taki sposób, aby spełniać
lub wykraczać poza wymagane normy branżowe. Niektóre warunki użytkowania mogą wykraczać poza ten normy i obniżać całkowitą żywotność
urządzenia.

Raport kondycji napędu oferuje szybki dostęp do informacji o działaniu
napędu ze szczegółowymi danymi z zakresu siedmiu kategorii.
• Przegląd urządzenia: zawiera informacje ogólne o napędzie, w tym
żądany okres, nazwa użytkownika, nazwa urządzenia, kod zamówienia,
wersja oprogramowania, ustawienia napędu i układu oraz całkowity
czas pracy napędu.
• Przegląd stanu: zawiera podsumowanie zarejestrowanych danych
historycznych i ocenę stanu napędu, w tym najstarsze i najnowsze
wartości czasu przyspieszania, prąd rozruchowy, wykorzystaną termiczną moc rozruchową, średnie obciążenie napędu i średni czas pracy.
• Podsumowanie wyłączeń: stanowi podsumowanie zdarzeń, które wyłączyły napęd.

Typowymi warunkami środowiskowymi, które mogą mieć wpływ na niezawodność urządzeń elektronicznych są napięcie, prąd, temperatura, wilgotność, pył, zanieczyszczenia, naprężenie mechaniczne, wstrząsy, promieniowanie i intensywność pól elektrycznych i magnetycznych. Czynniki te różnią
się od naturalnych warunków atmosferycznych w danych warunkach
instalacji i warto je monitorować. Funkcja świadomości środowiskowej
wbudowana w przekaźnik 869 (patent „Układy i metody przewidywania
konserwacji inteligentnych urządzeń elektrycznych") gromadzi histogramy
warunków pracy dla punktu pracy urządzenia. Monitorowane warunki
środowiskowe to temperatura, wilgotność powietrza i napięcie przejściowe.
Histogram każdego czynnika środowiskowego można uzyskać ze strony
diagnostycznej dostępnej poprzez komputer PC obsługujący program
EnerVista Multilin 8 Series Setup.

• Historia pracy napędu: zlicza liczbę zdarzeń w kwestii rozruchu/pracy
napędu, poleceń zatrzymania ręcznego, poleceń wyłączenia, blokad,
warunków alarmowych oraz ponownych rozruchów awaryjnych.
• Zarejestrowane dane rozruchu napędu: gromadzi zarejestrowane dane,
w tym czas przyspieszania, prąd rozruchowy, wykorzystaną termiczną
moc rozruchową, średnie obciążenie napędu i średni czas pracy.
• Rejestry rozruchu napędu: wyświetla dane rozruchowe, w tym średnią
trójfazowych prądów RMS, niezrównoważenie prądu, prąd uziemienia,
średnią trójfazowych napięć RMS, wykorzystaną moc termiczną, częstotliwość i stan napędu.
• Zatrzymanie/Wyłączenie napędu: szczegółowo określa zdarzenia, które
odnoszą się konkretnie do zatrzymania lub wyłączenia napędu.

Monitorowanie kondycji wyłącznika
Wyłącznik jest monitorowany przez przekaźnik nie tylko na występowanie
awarii, ale również pod względem ogólnej „kondycji wyłącznika", która
obejmuje:
• Czasy otwarcia i zamknięcia wyłącznika
• Monitorowanie obwodu wyłączania
• Czas ładowania sprężyny
• Przedfazowy prąd łukowy
• Liczniki wzbudzeń
Wszystkie algorytmy zapewniają użytkownikowi elastyczność ustawiania
wstępnych warunków licznika wzbudzania wyłącznika i możliwość
definiowania kryteriów zużycia wyłącznika w zakresie wielu nastaw.

Raport kondycji środowiskowej jest dostępny poprzez oprogramowanie Multilin PC

Raport kondycji wyłącznika systemu Multilin serii 8 dostępny na wyświetlaczu
lub poprzez oprogramowanie konfiguracyjne
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Pomiar
System Multilin 869 zapewnia monitoring jakości mocy o wysokiej dokładności do analizowania awarii i zakłóceń układu. Seria 8 Multilin oferuje
niespotykane możliwości analizy mocy układu poprzez śledzenie zaawansowanych funkcji oraz narzędzia do monitorowania i rejestracji:
• Pomiar harmoniki do 25. harmoniki prądów i napięć, w tym THD.
• Długość zapisu rejestratora przejściowego obejmuje zakres od 31 do
1549 cykli w zależności od ustawień użytkownika. Pozwala to rejestro
wać długo trwające zakłócenia, co jest konieczne w niektórych zastoso
waniach.
• 32 punkty cyfrowe oraz 16 wartości analogowych przypisywanych przez
użytkownika może być rejestrowanych w formacie COMTRADE przez
rejestrator przejściowy.
• Kompleksowy rejestrator danych pozwala na rejestrowanie 16 wartości
analogowych wybranych spośród dowolnych wartości analogowych
wyliczanych przez przekaźnik. Współczynniki przechwytywania wystę
pują w okresie od 16 ms, poprzez 20 ms, 1 sekundy, 30 sekundy,
1 minuty, 30 minut do 1 godziny. Ta elastyczność pozwala użytko
wnikowi mierzyć współczynnik mocy lub przepływ mocy biernej (na
przykład) przez wiele godzin lub nawet dni, co umożliwia szczegółową
analizę i w razie potrzeby pozwala wdrożyć działania naprawcze.
• Szczegółowy raport awarii pozwala użytkownikowi ustalić miejsce
powstania awarii, jej typ oraz element/y, które spowodowały wzbudzenie
przekaźnika 869. Zawiera również inne przydatne informacje, takie jak
fazory przedawaryjne i awaryjne, nazwę i model przekaźnika, wersję
oprogramowania oraz inne dane. Przechowuje on również raporty
z awarii ostatnich 16 zdarzeń.
• Rejestrator zdarzeń 1024 wyszczególnia w sposób chronologiczny
wszystkie wzbudzone elementy podając dokładny stempel czasowy
w długim czasie. Przekaźnik 869 przechowuje ostatnie 1024 zdarzenia
lokalnie w przekaźniku.

Multilin 869
Rejestrator zdarzeń

Monitorowanie wydajności układu 869
z analizą harmoniki

Komunikacja
System 869 oferuje zaawansowane technologie komunikacji do zdalnego
dostępu do danych i dostępu inżynieryjnego, dzięki czemu użytkowanie
i integracja z nową i istniejącą infrastrukturą jest łatwa i elastyczna.
Bezpośrednie wsparcia komunikacji światłowodowej Ethernet umożliwia
komunikacją szerokopasmową, co umożliwia sterowanie z niskim opóźnieniem oraz szybkie przesyłanie plików o awariach przekaźnika i danych
rejestru zdarzeń. System 869 ponadto oferuje dwa niezależne adresy IP
zapewniając wysoką elastyczność dla najbardziej wymagających sieci
komunikacyjnych.
Oferując kilka opcji Ethernet oraz portów szeregowych, podwójne, niezależne porty Ethernet oraz obsługę szerokiej gamy ogólnie przyjętych protokołów, 869 umożliwia łatwą i bezpośrednią integrację z systemami DCS
i SCADA. System 869 obsługuje następujące protokoły:

Przeglądarka fazora Multilin 869

Monitorowanie wydajności układu 869 z rejestrem oscylografii i zdarzeń
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• IEC 61850 Ed2, IEC 62439 / PRP

Oprogramowanie i konﬁguracja

• DNP 3.0 serial, DNP 3.0 TCP/IP, IEC 60870-5-103, IEC 60870-5-104

Pakiet EnerVista™ stanowi najlepszy na rynku zestaw programów upraszczających każdy aspekt użytkowania przekaźnika Multilin 869. Oferuje
wszystkie narzędzia do monitorowania stanu ochranianych zasobów, utrzymywania kondycji urządzenia oraz integrowania informacji zmierzonych
przez Multilin serii 8 do systemów sterowania procesem SCADA lub DCS.
Możliwość łatwego przeglądania sekwencji zdarzeń stanowi integralną
część oprogramowania instalacyjnego, tak jak podsumowująca analiza
zdarzeń jest niezbędna do właściwego zarządzania układem.

• Modbus RTU, Modbus TCP/IP
Przekaźnik 869 posiada przednie złącze USB oraz interfejsy Wi-Fi dla
łatwego dostępu do przekaźnika.
Łączność Wi-Fi:
• Upraszcza ustawienia i konfigurację
• Upraszcza odzyskiwanie danych diagnostycznych
• Eliminuje personel sprzed rozdzielnicy

EnerVista Launchpad

• Zabezpieczenie WPA-2

EnerVista Launchpad jest solidnym pakietem oprogramowania oferującym
użytkownikowi wszystkie narzędzia instalacyjne i wspierające potrzebne do
skonfigurowania i utrzymywania produktów Multilin.

Cyberbezpieczeństwo
Zabezpieczenia przekaźnika 869 przeciwko cyberprzestępczości pozwalają
mu zapewnić funkcje cyberbezpieczeństwa, które pomagają użytkownikom
spełnić wytyczne i przepisy CIP NERC.

Obsługa serwerów AAA (Radius/LDAP)
Umożliwia integrację z centralnie zarządzanym uwierzytelnianiem i rejestrowaniem wszystkich działań użytkowników i wykorzystuje nowoczesne
najlepsze praktyki i normy sektora, które spełniają lub wykraczają poza
wymogi CIP NERC w odniesieniu do uwierzytelniania i zarządzania hasłami.

Kontrola dostępu oparta na rolach (RBAC)
Skutecznie zarządzaj użytkownikami i rolami w ramach systemu 869. Nowe
i zaawansowane funkcje dostępowe pozwalają użytkownikowi skonfigurować do pięciu ról dla maksymalnie ośmiu konfigurowalnych użytkowników
z niezależnymi hasłami. Standardowa usługa zdalnego uwierzytelniania
użytkowników, którzy wdzwaniają do systemu (Radius) została zastosowana
do uwierzytelniania.

Rejestrator zdarzeń (Syslog dla SEM)
Przechwytuj wszystkie zdarzenia związane z cyberbezpieczeństwem w ramach elementu SOE (logowanie, wylogowanie, nieudana próba podania
hasła, dostęp zdalny/lokalny, użytkownik podczas sesji, zmiana ustawień,
data FW itd.) a następnie podawaj i klasyfikuj dane zgodnie z poziomem
bezpieczeństwa za pomocą formatu danych Syslog. Umożliwi to integrację
z ustanowionym układem SEM (zarządzanie zdarzeniami dotyczącymi
bezpieczeństwa).

Narzędzia instalacyjne w ramach programu Launchpad umożliwiają konfigurację urządzeń w czasie rzeczywistym dzięki komunikacji poprzez złącza
szeregowe, Ethernet lub modemowe lub w trybie offline poprzez utworzenie
plików ustawień urządzenia do wysłania do urządzeń w późniejszym czasie.
W programie zawarto system archiwizacji i zarządzania dokumentami,
który zapewnia, iż najistotniejsze dokumenty pozostają aktualne i dostępne
w razie potrzeby.

8 Series Setup Software
8 Series Setup Software stanowi pojedyncze narzędzie instalacyjne i konfiguracyjne dla całej platformy i może zmniejszyć czas instalacji i konfiguracji
urządzenia.

Uproszczona instalacji i konserwacja na bieżąco
Solidny system 869 usprawnia procesy przepływu pracy użytkownika
i upraszcza zadania inżynieryjne, takie jak konfiguracja, okablowanie, testowanie, odbiór i konserwacja. Wykorzystując doświadczenia z uproszczoną
instalacją i konfiguracją przekaźnik 869 stosuje uproszczone ekrany instalacji pomagające ograniczyć czas instalacji przekaźnika, w tym ekrany
szybkiej instalacji, podsumowanie ochrony, graficzny edytor logiczny oraz
graficzny monitor logiki czasu pracy. Ponadto w odniesieniu do programowania lokalnego system 869 posiada w pełni funkcjonalny graficzny panel
sterowniczy (GCP), który pozwala użytkownikowi monitorować zasoby
w sposób lokalny.

Łatwość użytkowania
Zachowując ciągłość oferowania łatwych w użyciu zastosowań ochronnych
przekaźnika, system 869 zaprojektowano tak, aby ograniczyć wymagania
konfiguracyjne produktu i systemu w celu przyspieszenia faktycznego montażu oraz ułatwienia i uproszczenia instalacji i konfiguracji.

Kolorowy graﬁczny wyświetlacz przedni HMI
Duży, kolorowy graficzny panel sterowniczy (GCP) zapewnia jasne przedstawienie najistotniejszych danych o stanie i pomiarów. GCP obsługuje
również schemat jednokreskowy (z wizualizacją) przedstawiający konfigurację układu zasilania chronionego zasobu. Gdy klawiatura i wyświetlacz
nie są używane, GCP automatycznie przejdzie do trybu wygaszacza, który
całkowicie wyłącza wyświetlacz do momentu naciśnięcia któregoś z lokalnych przycisków.
GCP może być używany do przeglądania stanu urządzenia i systemu, rejestrów alarmów i zdarzeń oraz informacji pomiarowych. GCP oraz klawisze
nawigacyjne upraszczają konfigurację i instalację przekaźnika umożliwiając
użytkownikowi wprowadzać zmiany instalacyjne bezpośrednio poprzez
panel przedni.
Cyberbezpieczeństwo z uwierzytelnianiem Radius
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Diody LED oferujące natychmiastowe wskazania stanu
Panel przedni zawiera diody LED konfigurowalne przez użytkownika. Każdą
z diod można dokładnie skonfigurować i nadać jej nazwę zgodnie z zastosowaniem i wymaganiami użytkownika. Barwa poszczególnych diod
informuje o jej ważności.
G = Green (zielony): Sytuacja ogólna
A = Amber (pomarańczowy): Alarm
R = Red (czerwony): Poważny alarm lub ważny stan

Barwy diod „Wyłączenie" i „Alarm" nie można zaprogramować, jednak
można im przypisać wybrany argument.
Diody LED programowalne przez użytkownika może włączyć wybierając
argument FlexLogic reprezentujący elementy ochrony, sterowania lub
monitorowania. Każdą z diod można skonfigurować do autoresetowania
lub blokowania i oznaczyć zgodnie z zastosowaniem i wymaganiami użytkownika. Diody LED programowalne przez użytkownika można ustawić,
aby świeciły się na czerwono, zielono lub pomarańczowo w celu wysłania
wyraźnego wskazania wybranej czynności.

Panel przedni systemu 869 posiada 14 wskaźników LED oraz 3 wskaźnikiprzyciski LED. 10 diod LED jest programowalnych przez użytkownika, zaś
diody „Praca" i „Podnoszenie" nie są programowalne.

Wymiary i mocowanie

GEGridSolutions.com

13

869 Układ zabezpieczenia napędu

Widok od przodu

Widok od tyłu

Certyﬁkacje i specyﬁkacje środowiskowe
ZATWIERDZENIA

ŚRODOWISKOWE
ZGODNIE Z

TEMPERATURY OTOCZENIA:

Dyrektywa niskonapięciowa

EN60255-5 / EN60255-27

Magazynowanie/transport:
Praca:

od -40°C do + 85°C
-40°C do 60°C (ciągła)

Dyrektywa dotycząca
kompatybilności elektromagnetycznej

EN60255-26 / EN50263
EN61000-6-2 / EN61000-6-4

Wilgotność powietrza:

Praca do 95% (bez kondensacji) przy 55°C
(zgodnie z IEC60068-2-30 wersja 2, 6dni)

cULus

UL508
UL1053
C22.2.No 14

Wysokość:

2000 m (maks.)

Stopień zanieczyszczenia:

II

Kategoria przeciążenia:

III

Kategoria ochrony:

IP54 przód

OBOWIĄZUJĄCA DYREKTYWA RADY

Zgodność WE

Ameryka
Północna

ISO

14

Wyprodukowano zgodnie
z zarejestrowanym programem
jakościowym

ISO9001
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Normalne okablowanie

GEGridSolutions.com

15

869 Układ zabezpieczenia napędu

Kolejność
Opis
Blok podstawowy

Przekaźnik zabezpieczenia napędu (Standardowy : język angielski; zasilanie
wysokonapięciowe, graﬁczny panel sterowniczy)

Język

Polski

Prądy fazowe –
Gniazdo J Bank 1/2

1A wejścia prądowe trójfazowe (J1)

Prąd fazowy –
Gniazdo K Bank 1/2

Brak wejść prądowych fazowych

P5 5A wejścia prądowe trójfazowe (J1)
P1 1A wejścia prądowe trójfazowe (K1)
P5 5A wejścia prądowe trójfazowe (K1)

Pr ądy uziemienia

1A wejście prądu uziemiającego (1 na każdy bank prądu fazowego)
G5 5A wejście prądu uziemiającego (1 na każdy bank prądu fazowego)
B1 1A uziemienie (J1) + 50:0,025A (K1, tylko z opcją M
„ zabezpieczenia prądowego“ )
B5 5A uziemienie (J1) + 50:0,025A (K1, tylko z opcją M
„ zabezpieczenia prądowego“ )

Zasilanie

110 - 250 V dc/110 - 230 Vac
L 24 - 48 VDC
Brak

Gniazdo B – NN We/Wy

R 6 x RTD (Pt100, Ni100, Ni120)
S 6 x RTD (Pt100, Ni100, Ni120, Cu10)
Brak

Gniazdo C – NN We/Wy

R 6 x RTD (Pt100, Ni100, Ni120)
S 6 x RTD (Pt100, Ni100, Ni120, Cu10)
2 Form A (Vmon), 3 Form C, 7 wejść cyfrowych (niskie / wysokie

Gniazdo F – WN We/Wy*

napięcie, zasilanie wew./zew.)
Brak
A 2 Form A (Vmon), 3 Form C, 7 wejść cyfrowych (niskie / wysokie

Gniazdo G – WN We/Wy*

napięcie, zasilanie wew./zew.)
L 7 DcmA O/P + 4 DcmA I/P + 1 RTD
Brak
F 10 wejść cyfrowych + 4 wejściałuku elektrycznego

Gniazdo H – WN We/Wy*

A 2 Form A (Vmon), 3 Form C, 7 wejść cyfrowych (niskie / wysokie
napięcie, zasilanie wew./zew.)

Płyta czołowa

Kolorowy wyświetlacz graﬁczny

Ochrona pr ądu

Podstawowy = 14, 19, 37, 38, 46, 49, 50P, 50N, 50G, 50_2, 50LR, 51P,
51N, 51G, 51_2, 66, 86,
M standardowy = podstawowy + 67P, 67N, 87 (2. bank transformatora prądu niezbędny do 87)

Monitorowanie i zabezpieczenie
napięcia

Standardowy = 27P, 47, 59P, 59N, 59X, 81O, 81U, VTFF

Sterowanie

Podstawowy = sterowaniegrupąnastaw, sterowanie wyłącznikiem / stycznikiem,

P Zaawansowany = standardowy + 32, 55, 59_2, 81R
wejścia wirtualne, szyna wyłączania
F Standardowy = podstawowy + FlexLogic, 50BF
Podstawowy = raport kondycji napędu, raport rozruchu napędu,
rejestrator danych
C Standardowy = podstawowy + dane pozyskane o napędzie, raport kondycji
wyłącznika, złamany pręt wirnika
A Zaawansowany = standardowy + wykrywanie harmoniki, awaria
uzwojenia stojana

Monitorowanie

Standardowy = przedni USB, 1xRS485 : Modbus RTU, DNP3.0,
IEC60870-5-103 + 1xEthernet miedziany: Modbus TCP, DNP3.0 TCP
Zaawansowany = przedni USB, 1 x tylny RS485 + 2 x przewód
Ethernet,
MODBUS RTU / TCP, DNP3.0, IEC 60870-5-103/104, 1588,
SNTP, OPC UA
Zaawansowany + PRP
Zaawansowany + IEC 61850
Zaawansowany + PRP + IEC 61850

Komunikacja

Zaawansowane złącze
komunikacji

Brak

Komunikacja
bezprzewodowa

Brak

Bezpieczeństwo

Podstawowy

ST, wielotrybowy 1310 nm

WiFi 802.11

Zaawansowany CyberSentry poziom 1

Informacja: Powłoka do pracy w wymagających warunkach jest cechą standardową we wszystkich jednostkach serii 8.
*WN We/Wy, opcja A - Maks. 2 przez gniazda F do H
Wykrywanie łuku elektrycznego (opcja F): Zawiera 4 x czujniki łuku elektrycznego, każdy o długości 18 stóp (ok. 5,49 m)

KONFIGURACJA ONLINE
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IEC jest zarejestrowanym znakiem handlowym Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej. IEEE jest zarejestrowanym
znakiem handlowym Institute of Electrical Electronics Engineers, Inc. Modbus jest zarejestrowanym znakiem handlowym
firmy Schneider Automation. NERC jest zarejestrowanym znakiem handlowym rady North American Electric Reliability
Council. NIST jest zarejestrowanym znakiem handlowym Narodowego Instytutu Standaryzacji i Technologii.
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